EMENTAS DAS DISCIPLINAS
A. Bíblia
HISTÓRIAS BÍBLICAS DO ANTIGO TESTAMENTO - Estudo das principais
histórias do Antigo Testamento visando ter uma visão global de toda ação de Deus para
a humanidade desde a Criação até a chegada da Nova Aliança. Dois créditos.
HISTÓRIAS BÍBLICAS DO NOVO TESTAMENTO - Estudo da vida e
ensinamentos de Cristo e dos primeiros anos da Igreja Cristã. Dois créditos.
PRINCÍPIOS DE INTERPRETAÇÃO DA BÍBLIA - Estudo dos princípios
elementares da interpretação da Bíblia e sua aplicação no preparo de estudos bíblicos e
devoções. Dois créditos.
INTERPRETAÇÃO DO ANTIGO TESTAMENTO - Estudo e aplicação dos
princípios de interpretação da Bíblia a textos selecionados do Antigo Testamento,
visando o preparo de estudos e devocionais para o contexto congregacional. Prérequisito: Princípios de Interpretação da Bíblia. Dois créditos.
INTERPRETAÇÃO DO NOVO TESTAMENTO - Estudo de textos selecionados do
Novo Testamento empregando os princípios da interpretação e aplicação para levar o
aluno a desenvolver estudos bíblicos e preparar devocionais. Pré-requisito: Princípios de
Interpretação da Bíblia. Dois créditos.

B. Doutrina
DOUTRINA I - Estudo das doutrinas da Escritura Sagrada, de Deus, da Criação, da
Providência, dos Anjos, da Lei e do Pecado, da salvação pela graça de Deus em Cristo.
Dois créditos.
DOUTRINA II - Estudo das doutrinas da Justificação e Santificação, dos Meios da
Graça, da Igreja e Ministério, das Ordenações Civis, da Escatologia. Dois créditos.
CATECISMOS DE LUTERO - Estudo dos Catecismos Maior e Menor de Lutero,
dando ênfase ao seu conteúdo doutrinário. Dois créditos.

C. História da Igreja
HISTÓRIA DA IGREJA I - Estudo da história da igreja cristã no período que vai
desde o Pentecostes até a Reforma. Dois créditos.
HISTÓRIA DA IGREJA II - Estudo da história da igreja cristã no período da
Reforma até os dias atuais, com enfoque especial na história da The Lutheran ChurchMissouri Synod, e na história da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Dois créditos.

ETE nas Congregações da IELB

D. Vida e Prática Congregacional
CONGREGAÇÃO CRISTÃ - Estudo da doutrina e dos objetivos da igreja, bem como
da pessoa do diácono como líder, e de aspectos de liderança que visam dar ao aluno
condições de planejar e organizar as atividades congregacionais. Dois créditos.
CULTO CRISTÃO - Exposição do significado das ordens litúrgicas da Igreja
Evangélica Luterana do Brasil, do ano eclesiástico, e da simbologia cristã, preparando o
diácono para transmitir o conteúdo do culto e da simbologia. Um crédito.
DIDÁTICA DO ENSINO RELIGIOSO I - Estudo dos procedimentos didáticos
recomendáveis para ensino religioso de crianças. Um crédito.
DIDÁTICA DO ENSINO RELIGIOSO II - Estudo dos procedimentos didáticos
recomendáveis para o ensino religioso de adolescentes na instrução de confirmandos.
Um crédito.
DIDÁTICA DO ENSINO RELIGIOSO III - Estudo dos procedimentos didáticos
recomendáveis para a educação cristã de jovens e adultos. Um crédito.
MORDOMIA CRISTÃ – Estudo das práticas e orientações para a oferta na
congregação.
MÉTODOS EVANGELÍSTICOS - Estudo dos diferentes métodos de evangelização à
luz da Palavra de Deus. Ênfase na análise de estratégias desenvolvidas pela igreja cristã
primitiva, visando ação dinâmica e criativa na entrega da mensagem da salvação. Dois
créditos.
SERVIÇO SOCIAL – Estudo da prática do amor cristão motivado pelo ensino de
Jesus de amar o próximo como a si mesmo.
TESTEMUNHO CRISTÃO – A doutrina bíblica envolvida na evangelização,
treinamento na prática do testemunho cristão visando levar o aluno a reconhecer e
aproveitar as oportunidades de testemunho que se apresentam em sua vida, congregação
e/ou escola cristã.

E. Estágio Supervisionado
Atividades práticas de observação e execução na congregação abrangendo escola
bíblica, instrução de confirmandos, estudos bíblicos e evangelismo, sob a supervisão do
pastor local. Três créditos.
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