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MISSÃO E VALORES
PROPÓSITO INSTITUCIONAL
O SIBIMA é uma instituição evangélica, sem fins lucrativos, de ensino teológico
fundamentada nas Escrituras Sagradas e que tem como objetivo treinar obreiros
visando a expansão e edificação do Reino de Deus. Dessa forma, há 70 anos
estamos promovendo a divulgação e implementação da cosmovisão cristã em nossa
sociedade, a fim de que a Glória de Deus alcance os confins da terra.

OBJETIVOS EDUCACIONAIS
a. Prover educação com a cosmovisão bíblica para homens e mulheres
que se preparam para o ministério cristão.
b. Cultivar na experiência do aluno uma vida centralizada na pessoa de
Jesus Cristo.
c. Proporcionar ao aluno um conhecimento teórico e prático das Escrituras
Sagradas.
d. Preparar o aluno para servir com competência como pastor, missionário,
educador cristão, líder na igreja e em outras áreas do serviço cristão
relacionadas com a igreja local.

FILOSOFIA EDUCACIONAL
O SIBIMA oferece um alto nível de educação teológica visando equipar
homens e mulheres para o serviço cristão através da igreja local. Dessa forma
priorizamos um rigoroso estudo das Escrituras, incluindo as línguas originais, uma
criteriosa pesquisa nos vários sistemas teológicos e culturais, do passado e do
presente, visando uma construção coerente da teologia a partir da Escritura.
Nosso Lema é: Excelência Acadêmica e Maturidade Espiritual. Valorizamos
o estudo, o aplicar-se à Palavra de Deus, mas também priorizamos a vida cristã,
o aplicar a Palavra de Deus em nossas vidas cotidianas.
Almejamos ser parceiros da igreja local, por isso, salientamos a
necessidade de um firme engajamento com a igreja local.
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CORPO DOCENTE
Nosso corpo docente se encontra dentro de um duplo padrão: excelência
acadêmica e maturidade espiritual. Queremos que nossos alunos sejam
acompanhados por homens e mulheres conhecedores da Palavra de Deus,
homens de erudição acadêmica. Mas não apenas isso, também frisamos que
esses homens e mulheres devem ser homens e mulheres de Deus, da igreja de
Cristo e de um intenso amor por Deus e pela obra de Deus.
Trabalhamos para que nossos alunos sejam qualificados em três importantes
áreas:
I SER – CARÁTER
O aluno do SIBIMA deve mostrar santidade de conduta, dentro e fora do
seminário. É necessário que seja sábio, que apresente discernimento e
maturidade nas suas decisões, seja disciplinado em suas tarefas e relacionamento
com Deus, seja gentil e amável no relacionamento com seus colegas e professores,
demonstre ser ensinável e humilde no processo de aprendizagem.
II SABER – CONHECIMENTO
Conhecimento bíblico - deve saber manusear a Palavra de Deus com
destreza e reverência. Tem que buscar um estudo aprofundado das Escrituras
visando a glória de Deus.
Conhecimento cultural - ao mesmo tempo que conhece as Escrituras
deve também conhecer o contexto cultural em que foram escritas. Além disso,
deve conhecer o contexto sociocultural em que vive.
III FAZER – HABILIDADES
Ser capaz de articular o ensino teológico com a realidade em que convive.
Ser capaz de liderar com maturidade, expor a Palavra com convicção,
fidelidade e amor, ensinar com autoridade.
Estar envolvido ativamente em ministérios da igreja local.
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CURRÍCULO
O currículo foi desenvolvido a partir de um trabalho de cooperação,
reflexão, e árduo labor por mais de dois anos entre o corpo docente do SIBIMA e a
Horizon International Schools. Ele é fruto de algo pensado. É idealizado para
articular excelência acadêmica e espiritualidade cristã.
CARARÍSTICAS DO CURRÍCULO:

I. Foco na Palavra de Deus.
II. Estudo bíblico, teológico, exegético e prático.
III. Ênfase na formação de um caráter cristão.
VI. Compreensão da realidade social e cultural em que vivemos.
IV. Ênfase na vocação e habilidades ministeriais.
ENFASES GERAIS

I. Não aceitamos a mediocridade, seja acadêmica, seja

espiritual;
II. Enfatizamos a espiritualidade cristã, e não aceitamos o
intelectualismo
estéril.
III. Enfatizamos a Bíblia como fundamental para nossas opiniões e
fazeres.
IV. Enfatizamos o relacionamento com Deus, e não apenas o
conhecimento sobre Deus.
V. Enfatizamos o supremo desejo de Deus de ser glorificado entre
todos os povos.
VI. Enfatizamos a necessidade urgente de estudantes sérios e
disciplinados na Palavra de Deus.
VII. Enfatizamos a importância do cultivo de bons
relacionamentos.
VIII. Enfatizamos a necessidade de coragem e competência para a
tarefa apologética no século XXI
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NOSSA HISTÓRIA
Anne Marina Hicks
George Edwin Hicks Junior*
“…Eis que o semeador saiu a semear. E, ao semear, uma parte
caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu
em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser
profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou; e, porque não tinha
raiz, secou-se. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto: a cem, a
sessenta e a trinta por um.” – Mateus 13:3-8.

COMO TUDO COMEÇOU
A TERRA PREPARADA
O SIBIMA (Seminário e Instituto Bíblico Maranata) é um seminário brasileiro,
com professores e reitor brasileiros, situado na Rua do Giro em Parangaba,
Fortaleza, Ceará.
Como foi que tudo começou? Foi só um sonho de um missionário, Eduardo Knechtel,
da União Evangélica Sul América (UESA)?
Realmente começou bem antes! Roberto Kalley era um médico escocês que sentiu
o chamado missionário. Foi para a Ilha da Madeira com sua primeira esposa
Margaret e viu Deus transformar vidas através da pregação do evangelho e de sua
clínica médica. Mas a igreja católica romana não aceitou este escocês que estava
transformando a vida na ilha e o expulsou além de todos os seus seguidores. A
perseguição era tão ferrenha que ele teve que ser tirado da ilha vestido de mulher,
dentro de uma rede como se estivesse doente. Eles foram à Palestina na procura de um
clima apropriado para Margaret que tinha a saúde frágil. Ficaram lá até a morte dela.
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Dr. Kalley tratou de outro doente, enquanto lá. Este estava acompanhado da
mãe e da irmã. Veio a falecer, mas Dr. Kalley casou mais tarde na Inglaterra com a
irmã dele, Sara. Dava assistência aos crentes expulsos da Ilha da Madeira nos
Estados Unidos. Lá, ouviram das tentativas de evangelizar no Brasil e Deus os
chamou para ajudar. Eles vieram para o Brasil em 1855 onde se estabeleceram no
Rio de Janeiro. Com o passar do tempo e com o reconhecimento de ser um bom
médico, logo foi estabelecido como médico particular de Dom Pedro II. Com este
reconhecimento, começou a abertura para o evangelho no Brasil. Logo foi
concedida para sua esposa Sara a permissão do imperador para começar uma
Escola Bíblica Dominical em Petrópolis. Em 1858 o casal Kalley organizou a
primeira igreja evangélica na cidade do Rio de Janeiro com quatorze membros.
Esta igreja ainda existe como a Igreja Fluminense.
Após isso, vieram várias missões ao Brasil, mas funcionavam com muita dificuldade.
Em 1911, com a ajuda de Sara Kalley, duas missões (The South American
Evangelization Mission e Regions Beyond Missionary Union) juntaram as mãos
para formar uma missão mais eficaz, a União Evangélica Sul América (UESA).
Em 1913 a missão Help for Brazil Mission se uniu a elas.
Com o passar do tempo esta missão, com sede em Inglaterra, cresceu e plantou
igrejas aqui no Brasil, não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, Goiás,
Pernambuco, Paraíba além de outros países da América do Sul. No início da década de
20, alguns missionários norte-americanos começaram a se interessar pelo Brasil
e foi aberto um escritório daquela missão nos Estados Unidos. Mas com isto
apareceram diferenças em filosofia logística e doutrinária. Então, em 1934 a UESA se
dividiu em UESA Britânica e UESA Norte Americana. Os campos foram
divididos. Os ingleses foram para Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Pernambuco e
Paraíba. Os norte-americanos foram para os novos campos do Ceará e Amazonas,
áreas consideradas mais difíceis por causa do clima.
Quando começou o trabalho missionário no Ceará foi consultado um pastor
presbiteriano em Fortaleza e resolvido que os missionários da UESA se dedicariam
a plantar igrejas ao longo da linha do trem de Fortaleza a Crateús e os
presbiterianos iriam plantar igrejas do leste do estado. E Deus abençoou os esforços
com igrejas plantadas de Fortaleza até lá.
Como não havia um seminário no Ceará, os missionários mandavam seus
líderes em potencial para os seminários em Recife e Anápolis para se prepararem
para o ministério. O resultado era que, depois de sair do Ceará e ver o resto do
Brasil, a maioria não voltava.
Foi desta missão e situação que veio o sonho de Edward (Ted) Knechtel.
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A SEMENTE SEMEADA
O casal Knechtel veio separadamente ao Brasil em 1934, conheceram-se na
Paraíba e, após chegarem ao Ceará em 1936, casaram- se em Maranguape em junho
daquele ano. Trabalharam no bairro Mucuripe por três meses enquanto a
diretoria regional decidia onde coloca-los. Instalaram-se em Ipu e o Pr. Eduardo
viajava a pé, a cavalo e de trem, visitando as fazendas e povoados, fazendo
amizades e evangelizando sertanejos e serranos, igualmente. O trabalho era árduo e
o sustento pouco para as tantas necessidades que viam.
Em 1945, no final da II Guerra Mundial, a D. Dórothy Knechtel descobriu que
estava com tuberculose e foi mandada de volta aos Estados Unidos com os três filhos
do casal. Pr. Eduardo teve que esperar cinco meses para ser reunido com a família
porque não havia espaço no avião militar que levou a família até Flórida.
A D. Dórothy ficou internada por um período de tempo numa casa de repouso no
Canadá e depois a família passou mais um tempo com os pais do Pr. Eduardo. Quando
puderam voltar para o Brasil em 1947, o médico recomendou que eles não voltassem
para o rigor da vida no sertão devido à saúde dela.
A diretoria da missão decidiu que o casal permaneceria em Fortaleza, dando
suporte e assistência aos missionários no interior do estado. Eles mantinham a
casa de apoio, comprando e mandando mantimentos e remédios, por trem, aos
colegas espalhados pelo sertão. Recebiam aqueles que chegavam, nunca sabendo
quantos iam almoçar ou jantar com eles em dado dia. Os filhos estudavam por
correspondência com a supervisão da D. Dórothy e ela gerenciava a operação da
casa.
O casal deu-se ao ministério, mas o coração deles estava no interior. Queriam
ainda ter participação na evangelização e no discipulado dos crentes amados,
mas como? Pediram a Deus que lhes desse um ministério especial em Fortaleza.
Todo dia eles viam os alunos indo e vindo dos colégios da vizinhança, cada
um no uniforme do seu colégio. Isso tocou o coração da D. Dórothy e ela sugeriu ao
Pr. Eduardo a possibilidade de começar uma escola noturna para os crentes leigos da
cidade para ajudá-los a servir melhor nas suas igrejas. A idéia vibrou no coração do
Pr. Eduardo com a certeza que isto era a vontade de Deus. Ele preparou o
programa e iniciaram o Instituto Bíblico Noturno de Fortaleza em 1949, na sala de
sua residência na atual Rua Monsenhor Tabosa.
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A SAFRA
No segundo ano algumas mulheres pediam para estudar e a Dórothy começou
a ensinar um curso em Evangelismo de Crianças. Assim o instituto cresceu até
ter 35 alunos. Não dava mais para comportá-los na sala de sua casa. A Igreja
Presbiteriana ofereceu uma sala nas dependências de sua igreja na Rua Conde D'Eu.
Mais tarde eles dariam aulas nas dependências da Igreja Cristã Evangélica
Fortalezense, à Rua Monsenhor Tabosa.

OUTRO CAMPO
Até este ponto o Instituto não tinha o propósito de preparar pastores. O propósito
era ajudar leigos, professores da Escola Dominical, etc. para melhor servirem nas suas
igrejas. Então, os missionários sentiram a necessidade de um seminário residencial
para preparar pastores. E em 1959, no município de Nova Russas, num lugar
chamado Pitombeiras, nasceu o Instituto Bíblico Rural. No ano seguinte o nome
foi mudado para Instituto Bíblico Maranata. Em 1963 o Sítio Maranata, em
Messejana (distrito de Fortaleza) foi comprado pela missão para ser usado como sede
sua e para servir de acampamentos para as igrejas. Logo depois, por causa da
dificuldade de acesso a Pitombeiras, o Instituto Bíblico Maranata mudou-se para
o Sítio Maranata, continuando como uma escola residencial.
Em 1968 tornou-se necessário fechar o Instituto Bíblico Maranata
(residencial). Então, os alunos que podiam achar lugar para morar em Fortaleza
juntaram-se aos alunos do Instituto Bíblico Noturno de Fortaleza e o nome foi
mudado para Instituto Bíblico Maranata.
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CRESCIMENTO
OS PRÉDIOS
Em 1955 a UESA abriu uma livraria evangélica, a primeira livraria evangélica
em Fortaleza, num prédio alugado na Rua 24 de Maio. O Instituto Bíblico Noturno
de Fortaleza mudou-se para o fundo das dependências da Livraria Evangélica
onde ficou até que, em 1974, a missão comprou o prédio na Rua Senador
Pompeu, 724.
Em 1974, quando Pr. Eduardo completou 70 anos de idade, o casal Knechtel se
aposentou do Brasil e voltaram aos Estados Unidos, morando em Chattanooga,
Tennessee, numa casa providenciada pelo filho Carleton.
O Pr. (George) Aubrey Clark tornou-se o novo Reitor do SIBIMA. Ele já era
professor. Ele aumentou as aulas de duas noites para três noites por semana.
Também, neste tempo o nome foi mudado de Instituto Bíblico Maranata para
Seminário e Instituto Bíblico Maranata (SIBIMA). Devido a problemas com doença,
ele deixou o cargo em 1981, embora continuasse a ensinar e o Pr. George Edwin
Hicks Junior foi nomeado Reitor do Instituto, assumindo a posição em 1982, após
uma temporada de divulgação nos Estados Unidos.
O SIBIMA cresceu e ficou grande demais para as dependências disponíveis. Com
muito temor, a diretoria resolveu demolir todas as dependências e construir um
prédio de três pavimentos para ser o novo lar do seminário. Isso aconteceu em 19831984 e a inauguração do novo prédio no dia 30 de junho de 1984 contou com a
presença do Pr. Eduardo e D. Dórothy.
O SIBIMA continuou a crescer e logo mais o auditório tornou-se pequeno para
qualquer evento, além dos cultos normais dos alunos. Havia alunos das Igrejas
Cristãs Evangélicas, das Igrejas Bíblicas, das Igrejas Batistas, das Igrejas
Presbiterianas, das Igrejas Congregacionais e outras.
O BACHARELADO
Durante esse tempo de crescimento e construção sentimos a necessidade de um
seminário que pudesse oferecer um Bacharelado e assim dar mais credibilidade
aos pastores formados pelo SIBIMA. O problema era: Onde íamos conseguir
professores qualificados em número suficiente? Foi nesse impasse que aconteceu
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um encontro casual (planejado por Deus) entre Pr. Joe Goossen e Pr. Edgar Lieb nos
Correios, no centro de Fortaleza. O Pr. Edgar comentou sobre os pensamentos da
Brazil Gospel Fellowship Mission (BGFM) de abrir um instituto bíblico em
Fortaleza. O Pr. Joe pegou o pensamento no ar e perguntou: Por que não juntamos as
forças para tornar o SIBIMA um seminário que possa oferecer disciplinas de nível
superior em Bíblia e Educação Cristã?
As duas missões estudaram as possibilidades e oraram muito e a resposta foi: Sim,
podemos! Foi assim que, em 1985, as duas missões iniciaram a sua cooperação no
SIBIMA, servindo juntas na diretoria e no corpo docente. Assim puderam oferecer
disciplinas de Bacharelado em Ciências Pastorais e Educação Cristã.
Em 1999 Pr. George e D. Ana foram aos Estados Unidos para seu ano de
divulgação e Pr. Felipe Stucky assumiu a posição de Reitor Interino, que em
2000, foi nomeado o Reitor, com Pr. Jenuan Silva Lira como Vice-Reitor e Pr.
George como Diretor Administrativo. Isso continuou até 2004 quando Pr. Felipe
deixou o cargo para continuar com sua paixão em Cristo, a plantação de igrejas.
Pr. Jenuan assumiu a Reitoria.
AUTONOMIA
Estava na hora do SIBIMA abrir suas asas e voar sozinho. Até agora, funcionara
como filial da UESA, com a cooperação da SEB, a entidade brasileira da Brazil
Gospel Fellowship Mission. Muita oração e estudo abriram o caminho para a
desvinculação do SIBIMA da UESA e sua autonomia como entidade de ensino
religioso, o que se deu em 2008.
Foi então, no meio de 2008, que Pr. Jenuan tomou a decisão dificílima de deixar
sua posição como Reitor para se dedicar à Igreja Bíblica Batista do Planalto e à nova
missão, Ministérios Multiculturais Maranata, da qual ele era o fundador. O Pr. Adil
Bispo Reis, um professor querido e deão de alunos, foi indicado para assumir o
cargo e aceitou graciosamente, tornando-se o sexto Reitor do Seminário e
Instituto Bíblico Maranata.
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UMA MUDANÇA BRUSCA
O INCÊNDIO
Durante vários anos a ideia de mudar-se do centro de Fortaleza vinha à tona cada
vez que alguém era roubado no caminho ao seminário ou para casa. A pergunta
principal era: Para onde? Ficar no Centro?
Certamente seria mais fácil para os que vinham de ônibus ou de trem. A diretoria do
seminário reconhecia a necessidade de pensar em mudar e a questão de espaço e
segurança pesava após vários arrombamentos. O que Deus queria?
Cedo no dia 22 de dezembro de 2007, Deus respondeu uma parte da pergunta. O
prédio ao lado do SIBIMA pegou fogo e se alastrou rapidamente, afetando a
estrutura do SIBIMA de tal maneira que não era mais seguro manter o funcionamento
do seminário ali. O que fazer? Deus queria que mudássemos, mas para onde?
Deus tocou no coração do pastor e da diretoria da Igreja Batista da Fé em Montese
para oferecer ao SIBIMA o uso das dependências da igreja por um semestre, e mais
um semestre, enquanto descobrimos a vontade de Deus referente a um novo lar.
Agradecemos de todo coração.
Muitas pessoas ajudaram na procura por outro prédio em várias áreas da cidade.
Tornou-se o consenso entre os membros da diretoria que o bairro de Parangaba seria tão
central para os usuários do ônibus e trem quanto o próprio Centro da cidade. O
terminal de ônibus e a estação de trem ficavam bem próximos um ao outro e
portanto, a busca focalizava naquela área.
Durante esse período, o prédio do SIBIMA no Centro foi vendido por um preço bem
abaixo da soma esperada devido aos danos causados pelo incêndio. Onde
poderíamos conseguir outro lugar com as mesmas características sem entrar em
dívida?
Meses se passaram e várias possibilidades foram exploradas até que apareceu, no
tempo e na vontade de Deus, a possibilidade de comprar um prédio em Parangaba
– dois quarteirões do terminal de ônibus e do trem. Era exatamente na área
visualizada.
Havia um, porém – será que o dinheiro que sobrara da compra seria suficiente
para reformar o prédio antigo e construir um anexo para instalar a biblioteca e
mais três salas de aula?
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Após muitas reuniões e orações, a decisão foi tomada para iniciar a reforma, seguindo
a planta preparada por uma firma de engenharia local. O reitor, Pr. Adil Bispo dos
Reis, encarregou-se de supervisionar a obra e teve a boa ideia de registrar em fotos
o progresso da mesma. As fotos mostram a transformação de uma casa abandonada
e suja em um formigueiro de obras de limpeza, mudança de paredes, escavação de
buracos para as colunas e a preparação de escritórios e banheiros amplos e bem
equipados.
Deus tocou no coração de duas pessoas, pintores profissionais, para oferecerem os
seus serviços e liderarem uma equipe para pintar o prédio reformado. Assim, os
escritórios já poderiam ser mobiliados e começar a funcionar.
Em 2009, o SIBIMA retardou o início das aulas até o dia 16 de março para dar o
máximo de tempo aos operários que se esforçavam muito para terminar a
construção nesse prazo. E, naquele dia, o culto de abertura foi realizado numa área
coberta e preparada para aquela ocasião. Havia somente um banheiro pronto,
mas que bênção foi esse culto.
As obras continuaram até o dia 24 de abril, com a conclusão da biblioteca e o
preparo das salas a serem terminadas no tempo devido. Em 2011, o pastor Adil, atual
reitor aceitou o convite para pastorear uma Igreja Batista Regular na Bahia. Nessa
ocasião, o Pr . João Alves assumiu a reitoria. O ano de 2011 foi um ano de desafios e
adaptações. Um multirão foi realizado por membros de várias Igrejas e dessa forma
melhoramentos foram feitos nas instalações do SIBIMA.
Em 2012, o Pr. João Alves iniciou uma congregação da Igreja Bíblica Batista
do Planalto nas dependências do SIBIMA. O culto de abertura foi no dia 04 de
janeiro.
Em 2016, o SIBIMA deu início ao Instituto Aubrey Clark, a sua escola de
pós-graduação em teologia, oferecendo mestrados nas áreas de
Aconselhamento Bíblico e em Teologia Sistemática. Também iniciou-se
uma parceria com Grace Bible Church para a implementação do Centro de
Estudos Islâmicos para o treinamento de missionários ao mundo islâmico.
Nessa época, o Deão Acadêmico dr. Valberth Veras e o Reitor, pr. João
Alves viajam aos Estados Unidos para desafiarem os irmãos da Grace Bible
Church para a necessidade de investimento na preparação de obreiros no
Brasil. E até hoje, o SIBIMA tem sido abençoado por meio dessa parceria.
Em 2017, reformulamos o currículo visando tornar o curso mais acessível
financeiramente e logisticamente para nossos alunos. Em 2019, chegaremos
aos 70 anos com grande alegria na graça de Deus por nós.
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As obras continuam no SIBIMA à medida que Deus supre as finanças para fazêlas, mas o SIBIMA está em pleno funcionamento com um bom grupo de alunos que
demonstram grande ânimo e alegria em estudar a Palavra de Deus.
Que o novo LAR do SIBIMA seja muito abençoado e permaneça por muitos anos,
fazendo o que seu fundador esperou – preparando homens e mulheres para levar
o Evangelho de Cristo até aos confins da Terra.

POSIÇÃO DOUTRINÁRIA
AS SANTAS ESCRITURAS
Cremos que os 66 (sessenta e seis) livros das Santas Escrituras, tanto do Velho
quanto do Novo Testamento, são a Palavra de Deus infalível e são inspirados pelo
Espírito Santo verbal e plenária. São inerrantes nos manuscritos originais e, a
autoridade final em matéria de fé e prática (II Tim. 3:16-17; II Pedro 1:21).
A TRINDADE
Cremos no Deus trino - Pai, Filho e Espírito Santo, co-eterno em Seu ser, coidêntico na Sua natureza, co-igual no Seu poder e glória, tendo os mesmos
atributos e perfeição (Mat. 3:16-17; 28:18-19; II Cor. 13:14; Gal. 4:6-7; Heb.
9:14; I João 2:22-23).
A PESSOA E A OBRA DE CRISTO
A. Cremos que o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, tornou-se
homem sem deixar de ser Deus, foi gerado pelo Espírito Santo e nascido
de uma virgem, em cumprimento profético, para revelar o Deus único,
eterno e verdadeiro, e veio redimir os homens pecadores para levá-los ao lar
celestial (Isa. 7:14; 9:6; Mat. 1:20-23; Lucas 1:35; João 1:1-2; 1:14).
B. Cremos que o Senhor Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, a imagem
exata do Pai invisível, aquele por quem e para quem foram criadas todas
as coisas e por quem tudo subsiste. (João 1:1-3,14; Col. 1:15-17; Heb.
1:3).
C. Cremos que o Senhor Jesus Cristo viveu uma vida sem pecado,
e fez a nossa redenção por Sua morte na cruz como sacrifício
representativo e vicário; e que a nossa justificação é assegurada por Sua
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ressurreição física e literal de entre os mortos (Mat. 28:6,7; Rom.
3:24,25; I Cor. 15:4_8; Efe. 1:7; Heb. 2:9; 4:15; I Ped. 1:3-5;2:24;
3:18).
D. Cremos que o Senhor Jesus Cristo subiu ao céu e agora está exaltado à
destra de Deus, de onde, como Sumo Sacerdote, Ele cumpre o ministério
de Representante, Intercessor e Advogado (Atos 1:9-11; Rom. 8:34;
Heb. 7:25; 9:24 I João 2:1,2).
E. Cremos que o Senhor Jesus Cristo, pessoal e iminentemente,
virá buscar Seus redimidos, a igreja, nos ares, antes da Grande
Tribulação e que subsequentemente voltará a terra com Seus santos para
estabelecer o Seu reino milenar (Zac. 14:4-11; João 14:3; I Cor.
15:51-52; I Tes. 1:10; 4:13-18; Tito 2:13; Apoc. 3:10; 19:11-16;
20:1-4).

A PESSOA E A OBRA DO ESPÍRITO SANTO
Cremos que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele convence o mundo, do pecado, da
justiça e do juízo, e que é o agente sobrenatural na regeneração, batizando todos os
crentes no corpo de Cristo no momento em que O aceitam como Senhor, e
habita neles selando-os até o dia da redenção (João 14:16,17; 16:6-11; Rom. 8:9;
I Cor. 12:12-14; II Cor. 3:6; Efes. 1:13,14).
Cremos que o Espírito Santo é o divino instrutor que habita em cada crente para
santificá-lo, iluminá-lo, guiá-lo em toda a verdade, e é o autor da força dos
crentes no testemunho, no serviço e no viver uma vida separada e santificada; e
que é privilégio e responsabilidade de todos os crentes serem cheios do Espírito Santo
(João 16:13; Gal. 5:16; Ef. 5:18; I João 2:20).
CRIAÇÃO
Cremos que a criação do mundo foi um ato instantâneo e sobrenatural de Deus,
por Sua palavra e do nada, pelo qual Ele trouxe à existência o universo e todo o
seu conteúdo em 6 (seis) dias sucessivos de 24 (vinte e quatro) horas, pela
mediação de Jesus Cristo e a operação do Espírito Santo.
Cremos que o registro do livro de Gênesis, desde o primeiro ao último versículo, é
histórico e verídico e que podemos confiar. (Gên. 1:2.26.27,31; 2:7; Êx. 20:9-11;
Col. 1:16; I Tes. 5:23)

16

A DEPRAVAÇÃO TOTAL DO HOMEM
Cremos que o homem foi criado à semelhança de Deus, mas no pecado de Adão a
raça humana caiu e herdou uma natureza pecaminosa que passou a ser separada
de Deus; e que o homem é totalmente depravado (corpo alma e espírito), sendo
absolutamente incapaz, em si mesmo, de remediar seu estado de perdição (Gên. 1:2627; 3; Rom. 1:21- 23; 3:22-23; 5:12,31; Ef. 2:1-3,12; Sal. 51:5; Is. 64:6).
SALVAÇÃO
Cremos que a salvação é um dom de Deus, trazida ao homem pela graça, e recebida
pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, que derramou Seu precioso sangue
na cruz do Calvário, para o perdão dos pecados e a reconciliação com Deus de todos
aqueles que, arrependidos O invoquem (João 1:12; Rom. 3:24-26; 5:9; Ef. 1:7;
2:8-10; Tito 3:5; IPed. 1:18-21).
A SEGURANÇA ETERNA DOS CRENTES
Cremos que todos os remidos, uma vez salvos, são guardados pelo poder de Deus e
consequentemente estão seguros, tanto nas mãos do Pai quanto nas do Filho,
eternamente (João 6:37- 40; 10:26-30; Rom. 8:1,38-39; I Cor. 1:4-8; I Ped. 1:5).
Cremos que é privilégio dos crentes regozijarem-se na segurança da sua
salvação, pelo testemunho da Palavra de Deus, a qual, claramente proíbe o uso da
liberdade cristã para dar ocasião à carne. (Rom. 13;13-14; Gal. 5:13; Tito 2:11-15)
AS DUAS NATUREZAS DO CRENTE
Cremos que cada crente possui duas naturezas com provisão feita para a vitória da
nova natureza sobre a velha, pelo poder do Espírito Santo que habita no crente
em Cristo; e que todas as alegações da erradicação da natureza velha nesta vida
são contrárias às Escrituras (Rom. 6:13; 8:12,13; Gal. 5:16-25; Ef. 4:22-24; Col.
3:10; I Ped. 1:14-16;I João 3:5-9).
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SEPARAÇÃO
Cremos que todos os crentes devem viver de modo que não escandalize o
nome de seu Salvador e Senhor; e que Deus requer separação de toda
apostasia religiosa e dos prazeres, práticas, a associações mundanas e
pecaminosas. (Rom. 12:1,2; 14:13; II Cor. 6:14- 18; II Tim 3:1-5; I João 2:15-17;
II João 9-11)

MISSÕES
Cremos que é obrigação dos crentes dá testemunho, pela vida e pela palavra, por
meio das verdades das Santas Escrituras e que devem espalhar o Evangelho a todos
os homens, bem como sustentar em oração e financeiramente a obra de Deus (Mat.
28:18-20; Marcos 16:15; Atos 1:8; II Cor. 5:19-20).

OS DONS ESPIRITUAIS
Cremos que Cristo foi assunto ao céu e distribuiu dons aos Seus servos através da
soberana vontade do Espírito Santo para a edificação, aperfeiçoamento e unidade
do corpo de Cristo (Rom. 12:6-8; I Cor. 12:4-11; Ef. 4:7-12).
Cremos que os dons de falar línguas, revelação, operação de milagres e curas são
desnecessários e gradualmente cessaram enquanto as Escrituras do Novo Testamento
se completaram e sua autoridade foi estabelecida como final (II Cor. 12:12; Ef. 4:712).

A IGREJA
A. Cremos que a igreja, a qual é o corpo de Cristo, é um organismo vivo,
constituído de todas as pessoas regeneradas durante a presente dispensação (I
Cor. 12:12_14; II Cor. 11:2; Ef. 1:28,29; 3:25-27).
B. Cremos que o Novo Testamento claramente ensina e define o estabelecimento
e continuação de igrejas locais e autônomas (Atos 14:27; 20:17,28-30; I
Tim. 3:1-13; Tito 1:3-11).
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ORDENANÇAS
A. Cremos que todos os crentes devem ser batizados para dar testemunho de
obediência, da sua identificação com Cristo e com o povo d'Ele; e o modo do
batismo deve ser pela imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; e
que o batismo infantil é contrário às Escrituras (Mat. 28:18; Atos 8:36,37,
10:48; 18:8; Rom. 6:3-5).
B. Cremos que o Senhor Jesus Cristo instituiu a Ceia para ser celebrada pelos
crentes como um memorial e anúncio do Seu sacrifício vicário. E que os
elementos da Ceia simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo (Mat.
26:26-28; I Cor. 11:23- 34).

ORDENANÇAS
A. Cremos que todos os crentes devem ser batizados para dar testemunho de
obediência, da sua identificação com Cristo e com o povo d'Ele; e o modo do
batismo deve ser pela imersão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; e
que o batismo infantil é contrário às Escrituras (Mat. 28:18; Atos 8:36,37,
10:48; 18:8; Rom. 6:3-5).
B. Cremos que o Senhor Jesus Cristo instituiu a Ceia para ser celebrada pelos
crentes como um memorial e anúncio do Seu sacrifício vicário. E que os
elementos da Ceia simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo (Mat.
26:26-28; I Cor. 11:23- 34).
SATANÁS
Cremos que Satanás é uma pessoa, o autor do pecado e a causa da queda do homem;
que é potente inimigo de Deus e da Sua criação, e que será punido eternamente no
lago de fogo (Isa. 14:12-17; Mat. 4:2-11; 25- 41; João1:6,7; Apoc.20:10).
O ESTADO ETERNO
A. Cremos na ressurreição corporal de todos os homens; os salvos para a vida
eterna e os perdidos para a eterna punição (Mat. 25:46; João 5:28,29;
11:25,26; Apoc. 20:5,6,12,13).
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B. Cremos que as almas dos salvos, na morte, são ausentes do corpo e
presentes com o Senhor, onde, em felicidade cônscia, esperam a primeira
ressurreição, quando alma e corpo serão unidos e glorificados eternamente
com o Senhor (Lucas 23:43; II Cor. 5:8; Fil. 1:23; 3:21; I Tess. 4:16,17;
Apoc. 20:4- 6).
C. Cremos que as almas dos descrentes, na morte, existem na miséria cônscia,
até a segunda ressurreição, quando alma e corpo serão reunidos e
aparecerão perante o grande trono branco para serem julgados e depois
lançados no lago de fogo para sofrer punição eterna e cônscia (Mat. 24:4146; Mar. 9:43-48; Lucas 16:19-26; II Tes. 1:7-9; Judas 6,7; Apoc.
20:11-15).
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POSTURA TEOLÓGICA
O SIBIMA, como a sua Confissão Doutrinária indica, clara e firmemente
abraça e defende as doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. Por isso, queremos
esclarecer nossa posição em referência aos movimentos teológicos que não
adotam as doutrinas essenciais apresentadas em nossa Confissão Doutrinária.
Sempre queremos demonstrar amor e nossa amizade a todos, inclusive aos que
não concordam plenamente com nossa Confissão Doutrinária, contudo
precisamos ao mesmo tempo declarar que não podemos ser parte de alianças ou ter
participação em programas ao lado de pessoas que não aceitam as doutrinas
fundamentais da Palavra de Deus.
Dessa forma, por motivos de consciência e fidelidade à Palavra de Deus, não
podemos cooperar com grupos que aceitam ecumenismo teológico, liberalismo
teológico, teologia da libertação, movimento carismático ou outras posições que
se desviaram da "fé que uma vez por todas foi entregue aos santos" (Judas 3b).
Portanto, com toda alegria e disposição, temos comunhão e cooperamos com
todas as igrejas e grupos que têm uma firme posição doutrinária em acordo com
os ensinamentos da Palavra de Deus, seguindo uma correta interpretação das
Santas Escrituras nas doutrinas básicas da nossa fé.
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PADRÃO DE CONDUTA
A. Como um Seminário evangélico, queremos exaltar a Deus não somente
por ser fiel às Santas Escrituras como também pela vida cristã cotidiana,
tanto dos professores quanto dos alunos. Mesmo que o SIBIMA tenha
uma natureza de externato, formamos uma equipe evangélica que tem
grandes responsabilidades e obrigações perante o mundo e dentro da
comunidade evangélica e fundamentalista.
B. Por esta razão é importante que todos os associados com o SIBIMA,
andem de "modo digno da vocação a que foram chamados” (Ef. 4:1) e
que o procedimento seja exemplar, manifestando uma ética cristã
irrepreensível (I Ped. 2:12).
C. O SIBIMA deseja que este bom procedimento seja manifesto no falar, nas
atitudes, nas ações, no vestir, na aparência, em tudo para a glória e honra
do nosso Senhor Jesus Cristo (I Co. 10:31).
D. O SIBIMA rejeita os costumes e práticas impuros e corruptos do mundo
que prejudicam a vida espiritual, a saúde física e são um opróbrio à causa
de Cristo e ao Seu evangelho.
E. Por isso O SIBIMA exige que os seus alunos se abstenham de bebidas
alcoólicas, cigarros, drogas, festas dançantes, desonestidade, namoro com
descrente, sociedades secretas e imoralidade sexual (I Cor. 6:9-20; II Cor.
6:14-18). O SIBIMA pede que os alunos reconheçam e rejeitem a parte
sensual e corrupta manifesta no cinema, televisão, literatura, música e
outros tipos de diversões.
F. Casamento de alunos do SIBIMA: O SIBIMA crê que o matrimônio foi
instituído e abençoado por Deus. Cremos, também, que todo jovem crente
deve procurar a vontade de Deus por um cônjuge crente idôneo, dentro
dos planos de Deus. O SIBIMA tem o desejo de ajudar o aluno o máximo
possível para que ele possa ter um casamento feliz que glorifique a Deus.
G. Por estas considerações é que a diretoria tomou a seguinte decisão:
qualquer aluno que contrair o casamento depois de ingressar no SIBIMA
e antes de terminar seu curso deve receber aprovação do seu pastor junto
com a administração para continuar os seus estudos após o casamento.
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ADMINISTRAÇÃO
O SIBIMA é administrado por um Conselho Administrativo e por um Conselho
Executivo conforme estabelecido em seu Estatuto.
CONSELHO ADMINISTRATIVO:
Presidente: Allen Pierschbacher
CONSELHO EXECUTIVO:
Reitor: João Alves Filho
Deão Acadêmico: Valberth Veras
Deão de Alunos: Tiago Albuquerque
Coordenador de Pólos: Kelso Clark
Coordenador de CTM-online: Renata Veras
Diretor do Instituto Aubrey Clark: Valberth Veras
Secretaria: Ercília Rocha
Bibliotecária: Lucy Jane Lieb
PARCEIROS:
Horizon International Schools Avant Mission
Brazil Gospel Fellowship
Associação Brasileira de Aconselhamento Bíblico
Association of Baptist for World Evangelism
Grace Bible Church
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CORPO DOCENTE
O corpo docente do SIBIMA é composto por um grupo fixo de professores
titulares e por um grupo de professores convidados de acordo com a necessidade e
que variam a cada semestre.

PROFESSORES TITULARES:
ALLEN YODER
Bacharel em Teologia e Educação pelo Baptist Bible College
Mestrado Aconselhamento Bíblico pelo The Masters College
PhD em Aconselhamento Bíblico pela Trinity University
JERALD JOE NEUMAN JR.
Bacharel em Línguas Bíblicas e Teologia – Western Baptist Bible College – EUA
Mestrado em Divindade – Northwest Baptist Seminary - EUA
Mestrado em Teologia – Corban University School of Ministry – EUA
RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA VERAS
Bacharel em Teologia com ênfase em Educação Cristã pelo SIBIMA –
Seminário e Instituto Bíblico Maranata – Fortaleza/CE
Licenciatura Plena em Pedagogia pela UVA – Universidade Vale Acaraú –
Fortaleza/CE
Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UECE –
Universidade Estadual do Ceará – Fortaleza/CE
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Mestranda em Teologia Sistemática pelo Intituto Aubrey Clark, Sibima –
Fortaleza- CE

PASTOR VALBERTH VERAS DA SILVA
Bacharel em Teologia pelo SBC – Seminário Batista do Cariri
Bacharel em Ciências Sociais pela UFC – Universidade Federal do Ceará –
Fortaleza/CE
Mestrado em Missiologia pelo CEM – Centro Evangélico de Missões –
Viçosa/MG
Mestrado em Sociologia pela UFC – Universidade Federal do Ceará –
Fortaleza/CE
Doutor em Sociologia pela UFC - Universidade Federal do Ceará - Fortaleza/CE
Pastor auxiliar da Igreja Batista Regular Maanaim
PASTOR TIAGO ALBUQUERQUE
Licenciatura em Letras pela Universidade Federal do Ceará
Especialização em Teologia Bíblica pelo SIBIMA
PhD em Teologia (em curso) pelo Clark Summit University
Especialização em Exposição Bíblica – Aubrey Clark
Mestrado em Antigo Testamento – Baptist Bible Seminary
Pastor da Igreja Bíblica Batista Planalto
Vice- diretor da MMM- Ministérios Multiculturais Maranata
PASTOR LÍBNIS NASCIMENTO SILVA
Bacharel em Teologia – Ministério Pastoral/ SIBIMA
Bacharel em Teologia – Educação Cristã/SIBIMA
Especialização em Teologia Bíblica/SIBIMA
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Mestrando em Ministério – Seminário Palavra da Vida
Doutorando em Ministério - Dallas Theological Seminary
Pastor da Igreja Bíblica Batista Esperança em Clima Bom - Maceió/AL
PASTOR DEMÉTRIO MENESES
Bacharel em Teologia - SIBIMA
Bacharel em Engenharia Mecânica - UNIFOR
Especialização em Administração – UFC
Mestre em Administração de Empresas - UNIFOR
Pastor da Igreja Bíblica do Cambeba
PASTOR KELSO CLARK
Bacharel Comunicação Social - UFC
Master of Arts em Teologia pelo Central Baptist Seminary.
FERNANDO HENRIQUE
Bacharel em Teologia - SBC
Mestre em Estudos da Tradução - UFC
Doutorando em Literatura - UFC
PASTOR VALNEY VERAS DA SILVA
Mestre em linguística - UFC
Doutor em Linguística - UFC
Pós-doutorado em Linguística - UFC
Professor do Seminário Batista do Cariri
Pastor da Igreja Batista Manancial
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FERNANDO SOUSA
Vice-presidente, conselheiro, palestrante e coordenador de cursos da ABCB.
Coordenador acadêmico e professor do Seminário Batista Logos (São PauloSP)
Mestre em Psicologia Educacional
Especialista em Psicologia Pastoral
Bacharel em Teologia e Licenciatura em Pedagogia e Filosofia
PASTOR ROQUE ALBUQUERQUE
Bacharel em Teologia pelo SBC
Mestre em Teologia pela Faculdade Batista de São Paulo
PhD em Teologia pelo Central Baptist Seminary
Pastor da Igreja Batista Regular do Calvário
MARIA SALETE DE SOUZA
Licenciatura em Geografia pela UFC – Universidade Federal do Ceará –
Fortaleza/CE
Doutorado em Geografia pela Universidade Luis Pasteur – Strasbourg –
França
Pós-Doutorado em Urbanismo – Universidade de Paris VIII – França
Cursando Pós-Graduação em Exposição Bíblica pelo SIBIMA – Seminário e
Instituto Bíblico Maranata – Fortaleza/CE
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PROFESSORES VISITANTES
PASTOR JENUAN SILVA LIRA
Bacharel em Teologia pelo SBC – Seminário Batista do Cariri
Licenciatura Plena em Letras pela UECE - Universidade Estadual do Ceará
Master of Arts em Aconselhamento Bíblico pelo Master´s College.
MARILÚCIA DE ALMEIDA LIMA
Licenciatura Plena em Letras pela UFC – Universidade Federal do Ceará –
Fortaleza/CE
Bacharel em Educação Cristã pelo SIBIMA
BRUNO CALÍOPE
Bacharelado em História pela Universidade Federal do Ceará
Especialização em História pela Universidade de Brasília
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NOSSOS CURSOS
INSTITUTO MARANATA DE TEOLOGIA
O propósito do Instituto Maranata de Teologia é ajudar os líderes das igrejas
(presbíteros, diáconos e professores da escola dominical, dirigentes da mocidade,
etc.) a melhor entenderem e transmitirem a Palavra de Deus. Este curso é
composto de 15 matérias abrangendo as principais doutrinas bíblicas, estudos do
Antigo e Novo Testamentos e disciplinas práticas.
DURAÇÃO: 2 anos e meio
HORÁRIO: às Segundas-feiras, de 18:25h – 22:05h.
CURRÍCULO:

1º SEMESTRE
2º SEMESTRE
3º SEMESTRE

História da
Glória de Deus
Como Discipular
Panorama do NT

4º SEMESTRE

Teologia I

5º SEMESTRE

Teologia II

Missões e
Evangelismo
Como Estudar a
Bíblia
Aconselhamento

Panorama
História da Igreja
Panorama do AT
Como Ensinar a
Bíblia

Louvor e Adoração Geografia Bíblica
Apologética

Pregação
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CURSO CALEB
O curso CALEB - Capacitação e Aperfeiçoamento de Líderes no Ensino Bíblico
existe com o objetivo de preparar coordenadores, superintendentes e líderes
para atuar na área de administração do ensino bíblico de forma eficaz na igreja
local.
DURAÇÃO: Um ano
HORÁRIOS: Terças - das 18:25 as 22:05hs
CURRÍCULO:
1º Semestre:
Educação Cristã da Criança do Adolescente 1
História e Filosofia da Educação Cristã
Didática e Ensino Criativo
Como Estudar a Bíblia
2º Semestre:
Educação Cristã da Criança do Adolescente 2
Administração da Educação Cristã
Educação de Jovens e Adultos
Teologia Sistemática
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CURSO MINISTÉRIO DE LOUVOR
O curso Ministério de Louvor do SIBIMA tem como propósito formar líderes e
ministros de louvor capacitados na área bíblica e musical para servirem à Igreja
do Senhor.
DURAÇÃO: 2 anos (1o ano básico, 2o ano avançado- opcional)
HORÁRIOS: Sábados pela manhã, de 8h às 12h
CURRÍCULO:

1º SEMESTRE
•
•
•

2º SEMESTRE
•
•

•
3º SEMESTRE
•
•
•
•

Teoria Musical 1
Técnica Vocal 1
Instrumento
Técnica Vocal II
Teoria Música II
Instrumento

Técnica Vocal III
Teoria Musical III
Instrumento III
Harmonia I

4º SEMESTRE
•

Teoria Musical IV

•

Harmonia II

•

Instrumento IV
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•

Regência Coral

•

Prática de Conjunto (Instrumentista)

PROGRAMA TEOLÓGICO MINISTERIAL
O Curso Teológico Ministerial é um curso livre, ou seja, não reconhecido
pelo ministério da Educação, mas que é projetado para apresentar um nível
acadêmico superior aos bacharelados reconhecidos pelo MEC. O curso de
Teologia está dentro dos rigorosos padrões de excelência acadêmica exigidos
pelo MEC e pela comunidade internacional de seminários teológicos
(AETAL). Este curso é destinado àqueles que possuem o nível médio de
ensino completo.
O curso é divido em quatro anos, tendo cada ano um direcionamento
específico. O curso Teológico Ministerial tem a seguinte estrutura:
1. Curso de Liderança (40 créditos)
2. Curso de Exegese (32 créditos)
3. Curso de Missiologia (32 créditos)
4. Curso de Teologia (32 créditos)
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Curso de Liderança
10 Matérias – 4 créditos cada
1. Panorama do NT
2. Panorama do AT
3. História da Igreja
4. Teologia da Form. Espiritual
5. Hermenêutica
6. Cosmovisão Cristã
7. Exposição e Ensino Bíblico
8. Compreensão e Prod. de Texto
9. Geografia Bíblica
10. Liderança Cristã
AFMU - Missiologia
8 Matérias – 4 créditos cada
1. Introdução à Missiologia
2. Vida Missionária
3. Aconselhamento Bíblico
4. Exegese Social e Cultural
5. Contextualização
6. Teologia Bíblica da Missão
7. Evangelismo e Discipulado
8. Apologética

Exegese Bíblica
8 Matérias – 4 créditos cada
1. Grego I (Morfologia e Sintaxe)
2. Grego II (Gramática Discursiva)
3. Grego III (Ling. Aplicada ao NT)
4. Grego IV (Exegese do NT)
5. Hebraico I (Morfologia e Sintaxe)
6. Hebraico II (Gram. Discursiva)
7. Hebraico III (Ling. Aplicada ao AT)
8. Hebraico IV (Exegese do AT)

Curso de Teologia
8 Matérias – 4 créditos cada
1.Introdução à Filosofia
2.Teologia Pastoral
3.Teologia e Ética
4.Teologia I
5.Teologia II
6.Teologia III
7.Teologia IV
8.Teologia Bíblica

Semana Maranata - 4 Participações Obrigatórias – cada participação vale
1 crédito
Centro de Estudos - 6 Participações Obrigatórias – cada participação vale
2 créditos. Cada aluno só pode permanecer até 1 ano no mesmo centro de
estudo.
Obs: o aluno formando não precisa fazer esses estudos no seu último ano.
Análises Bíblicas: 8 análises deverão ser realizadas. Cada análise vale 2
créditos e serão on-line (duração:17 dias ) nas férias de janeiro/julho.
•
•
•

Pentateuco
Daniel/Apocalipse
Salmos
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•
•
•
•
•

Eclesiastes
Evangelhos
Romanos
1 Coríntios
Epístolas Pastorais

Metodologia do Trabalho Científico (3 Créditos) (Online, semestral)
Inglês Instrumental (2 Créditos) (Online, semestral)
Inglês Teológico (2 Créditos) (Online, semestral)
Estudos Devocionais - 6 estudos deverão ser realizados e acompanhados
pelo mentor. Cada estudo vale 2 créditos.
•

Antigo Testamento I

•

Antigo Testamento II

•

Antigo Testamento III

•

Novo Testamento I

•

Novo Testamento II

•

Novo Testamento III

Estágio (10 créditos)Monografia (10 créditos)Exame Doutrinário – não vale crédito, mas obrigatório para se formar.
TOTAL: 207 créditos.

PROGRAMA TEOLÓGICO MINISTERIALONLINE
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O Curso Teológico Ministerial online é um curso livre, ou seja, não
reconhecido pelo ministério da Educação, mas que é projetado para apresentar
um nível acadêmico superior aos bacharelados reconhecidos pelo MEC. O
curso de Teologia Ministerial online está dentro dos rigorosos padrões de
excelência acadêmica exigidos pelo MEC e pela comunidade internacional
de seminários teológicos (AETAL). Este curso é destinado àqueles que
possuem o nível médio de ensino completo e não podem estudar presencial
na nossa sede.
O curso é divido em quatro anos, tendo cada ano um direcionamento
específico. O curso Teológico Ministerial Online tem a seguinte estrutura:
4 ANOS - 4 CURSOS (182 créditos acadêmicos)
1.
2.
3.
4.

Curso de Liderança (40 créditos)
Curso de Exegese (40 créditos)
Curso de Missiologia (40 créditos)
Curso de Teologia (62 créditos)

ANO 1
Curso de Liderança (10 matérias/40 créditos)

ANO 2
Curso de Missiologia (10 matérias/40 créditos)

1º. Semestre
 Panorama do Antigo Testamento
 Hermenêutica
 Cosmovisão Cristã
 Teologia da Formação Espiritual
 Liderança Cristã

3º. Semestre
 Introdução à Missiologia
 Vida Missionária
 Aconselhamento
 Exegese Social e Cultural
 Análise dos Salmos

2º. Semestre
 Panorama do Novo Testamento
 Exposição e Ensino Bíblico
 Análise de Romanos
 História da Igreja
 Produção de Texto

4º. Semestre
 Contextualização
 Teologia Bíblica da Missão
 Evangelismo e Discipulado
 Apologética
 Análise de Eclesiastes

ANO 3
Curso de Exegese (10 matérias/40 créditos)

ANO 4
Curso de Liderança (10 matérias/62 créditos)

5º. Semestre
 Grego I
 Teologia 1
 Teologia 2
 Teologia Bíblica
 Evangelhos

7º. Semestre
 Grego 3
 Hebraico 1
 Teologia Ética
 I Coríntios
 Epístolas Pastorais

6º. Semestre
 Grego 2
 Teologia 3

8º. Semestre
 Hebraico 2
 Teologia Pastoral
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Teologia 4
Introdução a Filosofia
Análise do Pentateuco






Análise de Daniel e Apocalipse
Estágio (10 créditos)
Monografia (10 créditos)
Exame Doutrinário (10 créditos)

Cada semestre é composto de 5 disciplinas (com exceção do último
semestre).
Cada disciplina tem a duração de 16 semanas.
SOBRE A METODOLOGIA
Plataforma EAD 100% on-line com:
- Vídeo-aulas com o corpo docente
- Atividades semanais
- Monitoria com professores assistentes para cada disciplinas.

SOBRE MONITORIA E SUPORTE
Plataforma EAD 100% on-line com:
- Tutoria especializada prestando acompanhamento para cada uma das
disciplinas.
- Suporte técnico para solucionar problemas e resolver as dúvidas dos
alunos.
Além de receber conteúdo produzido por nosso corpo docente, os alunos do
CTM ON-LINE terão acompanhamento diário/semanal com
MONITORES para cada disciplina prontos para atender às necessidades
do aluno e mediar o processo de aprendizagem, bem como terão acesso a
SUPORTE ON-LINE para ajudar com eventuais dificuldades técnicas no
decorrer do processo educativo. Monitores e suporte on-line tem 24h para
responder as dúvidas e solicitações dos alunos, funcionando de segunda a
sexta.
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Além disso, estarão à disposição dos alunos a COORDENAÇÃO do
curso, a SECRETARIA e a TESOURARIA do seminário para apoiar e
ajudar com dúvidas e dificuldades acadêmicas e financeiras.

SOBRE APROVAÇÃO
Para receber aprovação em uma disciplina o aluno deverá alcançar:
- Média final superior a 7,0
A média é calculada a partir da média de duas notas atribuídas com base
nas atividades semanais (M = N1 + N2)
- Frequência superior a 75%
- A perda, reprovação, trancamento, desistência ou abandono de disciplinas
acarretará na extensão do tempo para completar o curso.
- O SIBIMA não fica obrigado a oferecer disciplinas perdidas, reprovadas
ou trancadas fora de sua programação curricular pré-estabelecida.
- O aluno é responsável acadêmica e financeiramente por disciplinas
perdidas, reprovadas, trancadas ou abandonadas.
- Disciplinas perdidas deverão ser refeitas mediante matrícula especial com
custo extra para o aluno.

37

ESTUDOS AVANÇADOS EM BÍBLIA E
TEOLOGIA- INSTITUTO AUBREY CLARK
O Seminário e Instituto Bíblico Maranata apresenta, à comunidade
evangélica brasileira, sua escola de estudos avançados em Bíblia
e Teologia, o Instituto Aubrey Clark. Aubrey Clark foi o segundo reitor
de nosso seminário, e foi em sua administração que o SIBIMA iniciou o
curso de Teologia e abriu suas portas para que outras denominações
pudessem estudar nesta escola. Hoje inauguramos uma nova fase rumo a
uma preparação avançada no estudo da Palavra de Deus.
O Instituto Aubrey Clark é destinado aos alunos que já possuem um
curso de bacharelado e que almejam continuar e aprofundar seus estudos
nas Sagradas Escrituras. Desta forma apresentamos dois programas à
nível de Mestrado concentrados em duas áreas de pesquisa.
O Instituto Aubrey Clark é destinado aos alunos que já possuem um
curso de bacharelado e que almejam continuar e aprofundar seus estudos
nas Sagradas Escrituras. Desta forma apresentamos dois programas à
nível de Mestrado concentrados em duas áreas de pesquisa.

1 -MAGISTER DIVINITATIS (M. Div)
Curso livre equivalente a um mestrado Stricto Sensu, com ênfase
no preparo para o ministério eclesiástico. Visa capacitar o estudante com
aprofundamento teológico para o serviço da igreja.

Objetivos Gerais:
Proporcionar aos estudantes um conhecimento teórico
e prático das Sagradas Escrituras a partir de uma compreensão clara e
profunda da sua mensagem.
•
Capacitar pastores e líderes para servirem à igreja
local com competência, profundidade e excelência nos seus ministérios.
•
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2 - SACRAE THEOLOGIAE MAGISTER (STM)
Curso livre equivalente a um mestrado Stricto Sensu. É de natureza
diferente do MDiv devido à sua concentração na pesquisa independente e
na instrução teológica avançada. Dessa forma, é um curso fundamentado
no estudo das línguas originais, grego e hebraico, e visa preparar
professores e acadêmicos no estudo bíblico e teológico.
Objetivos Gerais:
Proporcionar aos estudantes um conhecimento bíblico
e teológico avançado a partir da pesquisa acadêmica nas línguas
originais.
•
Capacitar docentes para ministrarem com excelência
dentro de instituições teológicas. Também visa capacitar o
intelectual cristão, independente da sua área de saber, no estudo
avançado da Palavra de Deus.
•
Oferecer aos pastores e líderes um novo, intenso e
avançado passo na sua trajetória acadêmica visando capacitá-lo a
servir com excelência na pregação e no ensino da Palavra de
Deus na igreja local.
•
Incentivar o surgimento e consolidação de uma
cultura de pesquisa e estudo aprofundado das Sagradas Escrituras
a partir dos seus originais.
•

3 - ÁREAS DE CONCENTRAÇÃO
São duas as áreas de concentração e pesquisa: aconselhamento
bíblico e teologia sistemática
3.1 Aconselhamento Bíblico
Tempo: 3 anos de matérias e 1 ano de Dissertação.
Modalidade: Modular
Cada disciplina tem 4 créditos.
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1. Introdução ao Aconselhamento Bíblico
2. Alicerces do Aconselhamento Bíblico
3. Resolução de Conflitos
4. Hermenêutica e Aconselhamento Bíblico
5. Como Escrever uma Dissertação
6. Assuntos do Aconselhamento Bíblico 1
7. Assuntos do Aconselhamento Bíblico 2
8. Teologia aplicada ao Aconselhamento Bíblico 1
9. Teologia aplicada ao Aconselhamento Bíblico 2
10. Qualidades Essenciais do Conselheiro Bíblico
11. Problemas e Procedimentos no Aconselhamento Bíblico
12. Métodos de Mudança
13. Provérbios
14. Prática do Aconselhamento 1
15. Prática do Aconselhamento 2
16. Prática do Aconselhamento 3
17. Prática do Aconselhamento 4
18. Qualificação
19. Dissertação (10 créditos)

3.2 Teologia Sistemática
Tempo: 2 anos e meio de matérias e 1 ano de Dissertação.
Modalidade: Modular
Cada disciplina tem 4 créditos.
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1. Tópicos na Doutrina da Trindade
2. Metodologia da Pesquisa Teológica
3. Hermenêutica Avançada
4. Exposição de Romanos e A Nova Perspectiva em Paulo
5. As Doutrinas da Graça
6. Fé e Racionalidade
7. Teologia e Cristianismo Global
8. Uso do Antigo no Novo Testamento
9. Continuidade e Descontinuidade entre os Testamentos
10. Teologia Histórica
11. Estudo Dirigido I
12. Prática de Ensino
13. Qualificação
14. Dissertação (10 créditos)
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NORMAS ACADÊMICAS
EXIGÊNCIAS PARA ADMISSÃO

PROGRAMA DE INSTITUTO BÍBLICO
Requisitos acadêmicos para ingresso:
- INSTITUTO MARANATA DE TELOGIA: saber ler e escrever e ter no
mínimo 16 anos.
- CALEB: ensino médio completo e no mínimo 16 anos.
- MINISTÉRIO DE LOUVOR: ensino fundamental completo e no
mínimo 16 anos.
- INSTRUMENTOS: não há requisitos acadêmicos
Ser membro ativo de uma Igreja Evangélica reconhecida pelo SIBIMA
Estar de acordo com a Declaração de Fé e o Padrão de Conduta do
SIBIMA.
Preencher o Formulário de Inscrição e entregar na secretaria 15 dias antes
do início das aulas.
PROGRAMA TEOLÓGICO MINISTERIAL (presencial ou online)
- Ser membro ativo de uma Igreja Evangélica reconhecida pelo SIBIMA
- Ter ensino médio completo
- Estar de acordo com a Declaração de Fé e o Padrão de Conduta do
SIBIMA.
- Preencher o Formulário de Inscrição e entregar na secretaria 15 dias antes do
início das aulas.
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Documentos que devem acompanhar o formulário de Inscrição:
- Formulário de Recomendação do Pastor, preenchido (o pastor pode enviar
pelos correios)
- 2 fotos 3x4
- Cópia da identidade e CPF
- Comprovante de residência
- Cópia do Registro Civil do casamento (se for casado)
- Comprovante de conclusão do Ensino Médio
- Declaração de conversão (testemunho) incluindo a data, idade,
circunstâncias, como mudou a sua vida, etc. (Escreva em letra legível em papel
tamanho ofício)
- Declaração das razões porque deseja estudar no SIBIMA. Inclua sua vocação
e chamada para servir a Cristo. (Escreva em letra legível em papel tamanho
ofício)
- Entrega de documentos na secretaria e agendamento de entrevista com o
Reitor.
- Em caso de aprovação, pagamento de taxa administrativa (Valor de 3
créditos).
- Entrevista com a Comissão Acadêmica para orientação de matrícula e
escolha de disciplinas.
PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS EM TEOLOGIA
- Trazer os mesmos documentos exigidos no programa teológico ministerial
e o diploma de conclusão de curso superior.
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REGULAMENTOS ACADÊMICOS
1. MÉDIAS PARA APROVAÇÃO
No curso teológico ministerial a média em cada disciplina é calculada
a partir de no mínimo três notas atribuídas durante o semestre. As médias
exigidas para conclusão satisfatória das disciplinas oferecidas pelo SIBIMA
são:
- Média 8,0 – aluno é aprovado por médiasemnecessidade de prova final
- Média entre 7,0 e 7,9 – aluno vai para prova final e deve obter média 7,0 para
aprovação
- Média inferior a 7,0 – aluno é reprovado sem poder recorrer à prova final.
Alunos com mais de duas disciplinas reprovadas serão submetidos à
entrevista pessoal e análise de sua situação com a diretoria do seminário.
A seguinte escala de notas é válida para a graduação e
mestrado.
9,5 – 10,0
9,0 – 9,5
8,6 – 8,9

7,5 – 8,5
7,0 – 7,5

6,9

O aluno realizou um trabalho de qualidade excelente
e mostra que domina o conteúdo da disciplina.
O aluno realizou um trabalho de ótima qualidade e
mostra que o conteúdo da disciplina foi
compreendido de forma correta.
O aluno realizou um trabalho de ótima qualidade e
mostra que o conteúdo da disciplina foi
compreendido de forma adequada.
O aluno realizou um trabalho de qualidade aceitável
e mostra que o conteúdo da disciplina foi
compreendido de forma adequada.
O aluno alcançou os requisitos mínimos da
disciplina e mostra que o conteúdo foi apreendido
com baixo nível de apreensão. Se começar a
acumular essa nota, o Sibima recomenda que o aluno
repense sua continuação no seminário.
O desempenho do aluno foi inaceitável e mostra
pouca compreensão do conteúdo da disciplina. O
aluno deve repetir a disciplina. O Sibima também
considera ser necessário conversar com o aluno para
saber os motivos dessa nota.
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Nos cursos Instituto Bíblico Maranata, CALEB e Ministério de
Louvor a média para aprovação é 7,0 sem necessidade de fazer prova
final.

CONDIÇÕES PARA OBTENÇÃO DO DIPLOMA
•
•
•
•

Completar todas as matérias obrigatórias do curso.
Ter o número total de créditos exigidos para o curso.
Completar o número de créditos facultativos exigidos para o curso.
Estar em acordo com a Declaração de Fé e Padrão de Conduta do
SIBIMA. (A única exceção: Os alunos que são membros de igrejas
que usam o modo de batismo por aspersão não precisam
concordar com o modo de batismo por imersão e postura milenar).
• Ter uma vida cristã digna de um crente em Jesus Cristo.

1.

FREQUENCIA ÀS AULAS
É obrigatória a assistência de no mínimo 75% das aulas. O aluno que faltar
mais de 25% das aulas numa matéria será reprovado nela. Casos especiais
deverão ser analisados pela comissão acadêmica do seminário.

2.

SEGUNDA CHAMADA DE PROVAS
O aluno que faltar uma prova marcada com antecedência receberá
nota zero (0). Se o motivo da falta à prova for doença grave ou impedimento real
o aluno poderá solicitar à Comissão Acadêmica ou ao Reitor uma segunda
chamada, dando provas de sua doença grave ou impedimento. Se for
concedido o direito de segunda chamada, o professor marcará a data da prova
com o aluno no prazo de cinco (5) dias úteis.
Os critérios para correção de provas e desconto de pontos em trabalhos
e provas entregues com atraso é de decisão de cada professor.

3.

PROVAS FINAIS
- As provas finais serão realizadas na última semana de cada semestre.
- Só será dispensado da prova final o aluno com média igual ou superior a 8,0.
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4.

EXAMES DO CURSO AVANÇADO EM TEOLOGIA
Dois exames são necessários:

- Exame de qualificação: evento fechado ao público, a ser realizado no
quinto semestre do curso.
- Defesa da Dissertação: evento aberto ao público, a ser realizado no
sétimo semestre do curso.

REGULAMENTOS DIVERSOS
AVALIAÇÃO PESSOAL E DOUTRINÁRIA
No último semestre do seu curso os alunos dos cursos Teológico
Ministerial precisam fazer uma avaliação de sua vida pessoal, opções de
serviço para o Senhor, alvo para o futuro e posição doutrinária. Os alunos
que estão terminando este curso deverão entregar este material por escrito
e defendê-lo oralmente perante o corpo docente do SIBIMA.

1. MONOGRAFIA

Deverá ocorrer no último semestre a defesa de monografia, em
cerimônia pública. É exigida para o curso de graduação.

2. ESTÁGIO

Para o curso teológico ministerial (presencial e online) o aluno
deverá fazer, em caráter obrigatório, um estágio de seis meses. Neste
estágio o aluno deve trabalhar junto com um pastor experiente e completar
certas exigências determinadas pelo SIBIMA. Normalmente este estágio
é feito durante o último ano dos seus estudos. Obs.: o aluno não receberá
o seu diploma até terminar este estágio. Os alunos do Curso Avançado em
Teologia deverão se matricular em Estágio de Docência durante um
semestre.

3. A FREQUÊNCIA AOS CULTOS DO SIBIMA

Os cultos fazem parte do currículo do seminário. O seminário
programa os cultos para o desenvolvimento e crescimento espiritual dos
alunos. Assim, o aluno que tem aula antes ou logo após o culto tem a
obrigação de assisti-lo. (Não se aplica ao Curso Teológico Ministerial
Online)
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4. CONFERÊNCIAS

O Sibima conta com conferências anuais: Conferência Maranata de
Expositores da Bíblia. Seu objetivo é desenvolver exegeticamente,
teologicamente e biblicamente temas do contexto teológico atual. Ocorre
no começo de cada semestre. Temos também a Semana Criacionista que
enfatiza temas científicos sob a ótica criacionista. Temos a Semana Islã
sem Véu que visa abordar temas relacionados ao islã e como pregar o
evangelho neste contexto.
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DISCIPLINAS OFERECIDAS
PROGRAMA TEOLÓGICO MINISTERIAL

Panorama do Antigo Testamento – L0001
Apresenta um panorama dos objetivos, principais temas teológicos e
questões dos livros do Antigo Testamento.
Panorama do Novo Testamento – L0002
Apresenta um panorama dos objetivos, principais temas teológicos e
questões dos livros do Novo Testamento.
História da Igreja – L0003
Estudo histórico do desenvolvimento da Igreja Cristã desde Pentecoste
até os dias atuais. Visa apresentar os pontos positivos e negativos desta
trajetória à luz de uma cosmovisão cristã.
Teologia da Formação Espiritual – L0004
Estudo sobre como desenvolver uma espiritualidade cristã abordando
questões teológicas e práticas. Análise das exigências bíblicas para a vida cristã
abundante. Estuda relacionamentos pessoais fundamentados no amor cristão,
santidade, oração, meditação na Palavra, exemplo para os fieis, etc.
Hermenêutica – L0005
Estudo da ciência da hermenêutica. Compreende um panorama das
escolas hermenêuticas, uma avaliação das principais chaves hermenêuticas,
bem como o estudo dos princípios para uma correta hermenêutica.
Cosmovisão Cristã- L0006
Estudo do conceito de cosmovisão cristã, analisando as principais
cosmovisões existentes e apresentando um modelo de compreensão para
qualquer cosmovisão. Apresenta a perspectiva cristã de mundo a ser aplicada
ao dia a dia.
Exposição e Ensino Bíblico- L0007
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Estudo sobre como pregar expositivamente a Palavra de Deus, e
também sobre como preparar um Sillabus e plano de aula, e apresentação da
aula.
Compreensão e Produção de Texto – L0008
Estudo dos processos de produção textual visando ir além da escrita
acadêmica de artigos, mas ser capaz de avaliar criticamente a literatura cristã
disponível no mercado editorial brasileiro.
Geografia Bíblica- L0009
Estudo geográfico das principais regiões da Terra Santa. Visa estudar
a geografia da terra conforme o desenrolar da história do povo de Deus.
Liderança Cristã-L0010
Estudo dos princípios bíblicos que caracterizam a liderança cristã, bem
como estudo de casos de liderança a partir da Bíblia.
Apologética – M0001
Estudo das principais teorias da defesa da fé, dos fundamentos bíblicoteológicos da apologética, e da refutação dos principais argumentos feitos
contra o cristianismo.
Teologia Bíblica da Missão – M0002
Estudo do pensamento bíblico acerca da Missão de Deus. Visa
apresentar uma elaboração da teologia bíblica num determinado tema missão.
Vida Missionária – M0003
Estudo do cotidiano da vida do missionário. Apresenta os principais
problemas, questionamentos, soluções adquiridas de missionários
experientes e da história de missões.
Evangelismo e Discipulado – M0004
Estudo sobre o evangelismo e discipulado em diversos contextos
culturais. Aborda uma teologia da evangelização e do discipulado e o padrão
bíblico sobre a pessoa do evangelista e discipulador, bem como os métodos
utilizados.
Introdução à Missiologia – M0005
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Estudo sobre a natureza missionária da Igreja, segundo uma
perspectiva bíblica, histórica, cultural e estratégica. Também aborda como a
igreja deve agir conforme sua natureza missionária.

Contextualização – M0006
Desenvolvimento de uma teologia bíblica da contextualização bem
como do estudo da transmissão do evangelho em diferentes contextos
culturais. Visa analisar as teorias de contextualização e propor uma
contextualização bíblica.
Exegese Social e Cultural – M0007
Disciplina que procura desenvolver um modelo analítico para o estudo
e compreensão dos principais desenvolvimentos, das tendências e textos
culturais da sociedade moderna, bem como compreender o desenvolvimento
da sociedade moderna e como aplicar a cosmovisão cristã nesse contexto.
Aconselhamento Bíblico – M0008
Apresenta as bases para o aconselhamento bíblico bem como os
processos a serem desenvolvidos durante o aconselhamento, e estudo de
casos dos variados problemas encontrados no aconselhamento bíblico.
Grego I (Semântica e Sintaxe) – E0001
Disciplina que consiste no aprendizado essencial da gramática, do
significado das formas linguísticas, de um vocabulário básico e da relação
funcional entre as palavras, orações e frases (sintaxe). Os softwares bíblicos
(Logos Bible) e outros recursos serão introduzidos nas pesquisas de nossas
análises gramaticais, a fim de ajudar na memorização, nas traduções e nas
váriás análises de textos bíblicos ao longo do curso.
Grego II (Gramática Discursiva) -E0002
Disciplina que tem como foco não as regras da gramática (que
certamente são importantes), mas o que chamaremos de Gramática
Discursivo-Funcional (GDF), que procura apresentar um modelo que
privilegia a intenção comunicativa do autor ao fazer uso de um sistema
linguístico em situação de interação - em uso. A GDF interage com uma subdisciplina da Línguística Geral, a Análise do Discurso, que é essencialmente
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o estudo da linguagem em seu ‘habitat natural’, examinando sua atuação em
contexto e servindo às várias funções que uma linguagem desempenha.

Grego III (Linguística Aplicada ao NT) – E0003
Disciplina que tem como objetivo introduzir o aluno em discussões da
relação entre linguística teórica e aplicada ao Grego, especificamente nos
campos de aprofundamento do sistema gramatical grego, nos novos
desenvolvimentos do Particípio Grego, em teorias de semântica lexical
[como determinar o significado de uma palavra] e, por último, entender as
relações das orações do grego do ponto de vista de outras teorias de sintaxe."
Grego IV (Exegese do NT) – E0004
Disciplina que tem por objetivo relacionar e localizar o estudo
linguístico do grego dentro do processo exegético, que percorre as várias
áreas da teologia (crítica textual, hermenêutica, bíblica, histórica,
sistemática e homilética)."
Hebraico I (Morfologia e Sintaxe) – E0005
Esta disciplina tem como finalidade introduzir ao aluno os
fundamentos do hebraico bíblico no que tange à fonética, à morfossintaxe e
à semântica, considerando a linguística moderna como fundamento
Hebraico II (Gram. Discursiva) – E0006
A partir de uma visão sociocognitiva e interacionista dentro da atual
linha da Linguística de Texto e das nuanças tipológicas da língua hebraica
procura-se delinear os passos para a análise de textos nesta língua.
Hebraico III (Linguística Aplicada ao AT) – E0007
Disciplina que lida com as seguintes áreas: primeiro, os estudos de
semântica lexical, a partir de uma proposta discursivo-cognitiva; em segundo
lugar, a poesia hebraica, pelo viés estrutural-funcionalista e, por fim, os
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acentos massoréticos, de um ponto de vista pragmático. Desta feita, a
perspectiva linguística pode ser elencada como eclética.

Hebraico IV (Exegese do AT) – E0008
A disciplina lida com a prática da análise dos textos
veterotestamentários em direção à teologia e à pregação, quando da
consideração dos estudos interacionista-argumentativos e sociocognitivos na
abordagem do texto.
Introdução à Filosofia – T0001
Estudo dos principais temas do estudo filosófico: epistemologia,
metafísica, ética, lógica, estética, verdade e linguagem. Tal estudo será
abordado conforme uma cosmovisão cristã.
Teologia Pastoral – T0005
Estudo bíblico e teológico da pessoa e obra do pastor. Também
apresenta um estudo da prática pastoral nas suas mais variadas atividades:
casamentos, batismos, ceias e assembleias.
Teologia e Ética – T0006
Estudo bíblico teológico das principais teorias éticas da atualidade.
Apresenta uma teoria ética cristã fundamentada nas Escrituras bem como as
possíveis soluções para os principais problemas éticos da atualidade.
Teologia I – T0003
Estudo teológico sistemático da Palavra de Deus (Bibliologia) e da
pessoa de Deus-Pai (Teologia propriamente dita).
Teologia II – T0004
Estudo Teológico sistemático dos seres angelicais (Angelologia), do
Espírito Santo (Pneumatologia) e de Jesus Cristo (Cristologia).
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Teologia III – T0007
Estudo Teológico sistemático acerca do homem (Antropologia), do
pecado (Hamartiologia) e da salvação (Soteriologia).
Teologia IV – T0008
Estudo Teológico sistemático acerca da Igreja (Eclesiologia) e das
Últimas Coisas (Escatologia).
Teologia Bíblica – T0002
Disciplina que visa apresentar ao aluno uma teologia bíblica do Antigo e
do Novo Testamento. Apresenta uma proposta doxológica como fio condutor do
enredo bíblico e oferece fundamento sólido para o estudo da teologia sistemática.
Pentateuco – GO501
Focaliza os estudos no Pentateuco, os cinco primeiros livros da bíblia, que
formam a sua base. Apresenta a teologia descrita em Gênesis, Êxodo, Levítico,
Números e Deuteronômio, propondo-se a compreensão da formação do povo de
Israel e sua saga até a terra de Canaã.
Daniel/Apocalipse - GO803
Estudo dos principais temas e da teologia de Daniel em relação com
o livro de Apocalipse, bem como uma exposição dos livros.
Salmos – GO502
Estudo dos principais temas e da teologia de salmos bem como da
exposição do livro.
Eclesiastes – GO500
Estudo dos principais temas e da teologia de Eclesiastes, bem como
uma exposição do livro.
Evangelhos - GO601
Analisa a teologia, à luz da Bíblia, dos evangelhos sinóticos e de João.
O foco dos estudos está na chegada de Jesus Cristo a terra, seu ministério e
seus ensinos. Considera o aspecto literário entre os relatos semelhantes e
diferentes dos evangelhos.
Romanos - GO602
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Estudo dos principais temas e da teologia de Romanos, bem como uma
exposição do livro
.
1 Coríntios – GO603
Estudo dos principais temas e da teologia de 1 Coríntios, bem
como uma exposição do livro.

Epístolas Pastorais – GO703
Estudo analítico de 1 e 2 Timóteo e Tito. Apresenta os principais temas
teológicos, divisões e objetivos das epístolas, bem como aplicação para a
vida e ministério do pastor.
PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ACONSELHAMENTO
Introdução ao Aconselhamento Bíblico – MA101
Estudo inicial da base de aconselhamento bíblico, abordando 16
princípios fundamentais básicos. Ajuda o aluno a entender o “por que” e o
“como” fazer aconselhamento baseado na Bíblia com o propósito de selar a
confiança do estudante na suficiência da Palavra de Deus para não partir dela
ao uso de filosofia humana ou psicologia como substitutos.
Alicerces do Aconselhamento Bíblico – MA102
A disciplina desenvolve um alicerce firme de aconselhamento bíblico
na própria vida do aluno pois é preciso primeiro saber aconselhar
biblicamente a si mesmo para então poder melhor aconselhar aos outros.
Métodos de Mudança Bíblica – MA103
O processo de aconselhamento noutético não deve ser encarado sem
objetivo ou planejamento e nem deve ser tão estruturado que exclui o papel
do Espírito Santo no aconselhamento. Esta disciplina será uma abordagem
do que a Palavra de Deus ensina sobre como a pessoa deve mudar e crescer
na sua vida espiritual, cobrindo a teologia, a metodologia e a prática de
mudança bíblica.
Teologia Aplicada ao Aconselhamento Bíblico 1- MA302
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Esta disciplina desafia o estudante a considerar as realidades
teológicas que formam a base de uma abordagem bíblica ao aconselhamento.
Dá uma ênfase maior à natureza de Deus e do homem (caído e não caído), à
definição da imagem de Deus, à natureza do pecado, às realidades de
regeneração e santificação progressiva, ao conceito da “carne” (homem
velho / homem novo), a um entendimento do coração / mente como visto nas
Escrituras e ao lugar da igreja local no ministério de aconselhamento.

Teologia Aplicada ao Aconselhamento Bíblico 2 – MA303
Esta disciplina desafia o estudante a considerar as realidades
teológicas que formam a base de uma abordagem bíblica para o
aconselhamento. Daremos uma ênfase maior à natureza de Deus e do
homem, à definição bíblica da imagem de Deus, o efeito noético do pecado,
amputação radical, culpa, arrependimento e confissão bíblica, disciplina na
igreja e outros assuntos.
Assuntos de Aconselhamento Bíblico – 1 -MA203
Esta disciplina procura expor o aluno a vários assuntos que são
comuns no aconselhamento bíblico. A maioria destes tópicos são
relacionados às emoções, mas também inclui assuntos como mordomia, o
coração e outros. O aluno será desafiado a examinar estes assuntos, formular
perspectivas bíblicas sobre cada e saber como ajudar o aconselhado
responder biblicamente.
Assuntos de Aconselhamento Bíblico 2 – MA301
Esta disciplina procura expor o aluno (de uma perspectiva teológica)
aos vários assuntos concernente o casamento bíblico e aconselhamento da
família. Uma atenção cuidadosa é dada à aplicação específica destes
princípios aos assuntos da vida diária e como estes afetam o lar e os papéis
das pessoas no lar.

Problemas e Procedimentos – MA402
Esta disciplina procura desafiar o aluno a examinar assuntos
específicos de aconselhamento, formular perspectivas bíblicas sobre cada
um e saber como ajudar o aconselhado a responder biblicamente, aplicar
princípios bíblicos a uma variedade de problemas específicos de
aconselhamento. Os tópicos incluem assuntos médicos (desequilíbrio
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químico, doença e sofrimento, problemas de alimentação e sono, TDAH,
bipolaridade, aconselhando idosos), pecados que dominam a vida (vícios em
substâncias e vícios sexuais, etc.), aconselhamento em casos de crise aguda
(suicídio, abuso, etc.) e vários outros assuntos.

Hermenêutica e Aconselhamento Bíblico – MA201
Hermêneutica é um curso que enfatizará o método indutivo - o
raciocínio da parte para o todo, do específico para o geral - para o estudo das
Escrituras. Esta habilidade é importante para o conselheiro bíblico que estará
baseando todo seu conselho numa interpretação correta das Escrituras.

Qualidades Essenciais do Conselheiro Bíblico – MA401
Esta disciplina procura ajudar o aluno entender as qualidades e
características necessárias para ser um discipulador/conselheiro efetivo.
Todas as tarefas e o ensino visam não somente passar conteúdo bíblico, mas
visam desenvolver nos alunos as habilidades necessárias para entender e
aplicar as Escrituras de maneira prática e específica para lidar com os
problemas da vida.
Prática de Aconselhamento Bíblico 1 – MA502
Aconselhamento bíblico efetivo não é simplesmente saber o que a
Bíblia ensina sobre os vários assunto de aconselhamento, mas é saber como
efetivamente usar aquela informação para ajudar pessoas. Esta disciplina
projeta ajudar o aluno a praticar os princípios de aconselhamento que vem
aprendendo através da observação, avaliação, crítica e debate com o
propósito de ajudar o aluno a desenvolver um modelo de aconselhamento
prático e eficaz e concentrando-se mais na área de observação de
aconselhamento.
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Prática de Aconselhamento Bíblico 2 -MA503
Esta disciplina é uma continuação do processo de por na prática os
princípios de aconselhamento que o aluno vem aprendendo para desenvolver
um modelo de aconselhamento prático e eficaz. O aluno começa a praticar e
aperfeiçoar o seu aconselhamento e começará o processo de associar-se à
Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos (ABCB).

Prática de Aconselhamento Bíblico 3 -MA601
Esta disciplina continua o processo de ajudar o aluno a por na prática
princípios de aconselhamento e aperfeiçoar seu aconselhamento. Ao mesmo
tempo, aluno concluirá o processo de certificar-se à Associação Brasileira
de Conselheiros Bíblicos (ABCB).
Provérbios 1 – MA501
Esta disciplina é um estudo introdutório ao livro de Provérbios e um
estudo expositivo dos primeiros quinze capítulos, com ênfase na sua
relevância especial ao aconselhamento.
Provérbios 2 – MA602
Esta disciplina é uma continuação de um estudo expositivo no livro de
Provérbios, com ênfase na sua relevância especial ao aconselhamento.
Metodologia da Pesquisa Teológica – MT102
Estudo teórico e prático sobre o que significa fazer teologia.
Percebendo que isto envolve uma análise da metodologia teológica e da
realização de um projeto de pesquisa em teologia, bem como a compreensão
dos pressupostos inerentes ao trabalho dissertativo.
Qualificação – PEAA405
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Disciplina que prepara o aluno para seu exame de qualificação. O
aluno será orientado por um professor a fim de estar pronto para expor seu
trabalho perante uma banca de examinadores do Instituto Aubrey Clark. Esta
disciplina é um pré-requisito para a defesa da dissertação.
Dissertação – MA603
Disciplina que prepara o aluno para seu exame de dissertação. O aluno
será orientado por um professor a fim de estar pronto para expor sua
dissertação perante uma banca de examinadores do Instituto Aubrey Clark e
de professores convidados. Esta disciplina é um pré-requisito para a
obtenção do diploma do curso de mestrado.

PROGRAMA DE ESTUDOS AVANÇADOS EM TEOLOGIA
Tópicos na Doutrina da Trindade – MT101
Disciplina que visa abordar os principais temas teológicos sobre a
doutrina da Trindade e como essa doutrina afeta nossas vidas diárias.
Metodologia da Pesquisa Teológica – MT102
Estudo teórico e prático sobre o que significa fazer teologia.
Percebendo que isto envolve uma análise da metodologia teológica e da
realização de um projeto de pesquisa em teologia, bem como a compreensão
dos pressupostos inerentes ao trabalho dissertativo.
Hermenêutica Avançada – MT201
Compreensão das principais questões e perspectivas que circundam o
estudo hermenêutico no século XXI.
Exposição de Romanos e A Nova Perspectiva em Paulo – MT202
Disciplina que visa analisar exegeticamente o livro de Romanos
abordando como questão norteadora a Nova Perspectiva em Paulo.
As Doutrinas da Graça – MT301
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Disciplina que visa analisar os cinco distintivos da Reforma
Protestante à luz da teologia sistemática.
Fé e Racionalidade – MT302
Disciplina que visa analisar os elementos que demonstram a
racionalidade da fé cristã de forma a apresentá-la como um sistema coerente,
confiável e vivível.
Teologia e Cristianismo Global – MT401
Disciplina que visa compreender como o discurso teológico, pelo qual
as verdades universais do evangelho estão sendo revisitadas e recontadas
dentro de um novo contexto mundial cristão, um era globalizada.
Uso do Antigo no Novo Testamento – MT402
Disciplina que visa abordar as principais questões sobre o uso do
Antigo Testamento pelo Novo Testamento, bem como apresentar uma
proposta explicativa para tais usos.
Continuidade e Descontinuidade entre os Testamentos – MT501
Disciplina que visa abordar os principais temas sobre a questão da
continuidade e descontinuidade entre os testamentos ao mesmo tempo que
apresenta uma proposta dispensacionalista para elucidar a questão.
Teologia Histórica – MT502
Disciplina que visa introduzir as ideias-chave, as personalidades, e as
escolas de pensamento dentro da teologia cristã através da leitura dos textos
teológicos originais.
Estudo Dirigido I – MT303
Disciplina que visa ajudar o aluno que está se preparando para iniciar
sua pesquisa de dissertação por meio de orientações bibliográficas e
discussão de literatura especializada na sua área de pesquisa.
Prática de Ensino – MT304
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Disciplina prática que visa ajudar o aluno no ofício da docência
acadêmica expondo os princípios básicos da didática do ensino superior.
Qualificação – MT306
Disciplina que prepara o aluno para seu exame de qualificação. O
aluno será orientado por um professor a fim de estar pronto para expor seu
trabalho perante uma banca de examinadores do Instituto Aubrey Clark. Esta
disciplina é um pré-requisito para a defesa da dissertação.

Dissertação – MT307
Disciplina que prepara o aluno para seu exame de dissertação. O aluno
será orientado por um professor a fim de estar pronto para expor sua
dissertação perante uma banca de examinadores do Instituto Aubrey Clark e
de professores convidados. Esta disciplina é um pré-requisito para a
obtenção do diploma do curso de mestrado.

