PROGRAMAÇÃO PARA 2022
1º SEMESTRE
Disciplinas obrigatórias
3.TP.016101 – Metodologia e pesquisa em teologia – Aparecida Maria de Vasconcelos
Ementa: O objetivo deste curso é o aprendizado do método aplicado à pesquisa teológica, da
pesquisa científica, da redação do trabalho científico e sua apresentação, em forma de oficinas.
Dentro deste escopo, a teoria concernente a esse conjunto será conhecida e iluminada pela
prática e discussão dos conteúdos em sala de aula. Os dois grandes eixos o curso serão: (1)
princípios do método (etapas para fazer corretamente um trabalho científico); (2) redação de
textos científicos (resumos ou abstracts, recensões, notas ou comunicações, artigos de
periódicos, dissertação e tese).
3.TP.016102 – Iniciação à leitura científica do texto bíblico – Luís Henrique Eloy e Silva
(Obrigatório para os alunos de Bíblia)
Ementa: Panorama dos métodos histórico-literários de estudo bíblico. Apresentação dos
métodos básicos: crítica textual, crítica histórica, crítica literária. Os “novos métodos” de estudo
literário: estudo narrativo, estudo retórico, estudo pragmático. Exegese e hermenêutica.
“Leituras” perspectivistas (sociopolítica, feminista etc.). O problema do fundamentalismo. –
Cada estudante receberá exercícios individualizados de acordo com sua pesquisa pessoal,
valendo como avaliação.

3.TP.122101- Estudos em Teologia Fundamental - Revelación y Tradición en la
Teología Latinoamericana - Jorge Costadoat
Ementa: La Teología latinoamericana de la liberación reclama una novedad importante: Dios no
se ha revelado solamente en el pasado, pues sigue revelándose en el presente. De aquí que la
tarea hermenéutica de la Iglesia debiera consistir no solo en dar razón de su tradición, sino en
examinar su experiencia histórica actual de Dios, que por cierto trasciende los límites eclesiales
y, por ende, obliga a proclamar el Evangelio a quienes, en principio, pueden estar ya viviendo de
él, aunque en otras claves hermenéuticas. Esta nueva manera de relacionar epistemología y
hermenéutica ha sido propio –aunque discutan los autores- de las teologías contextuales
latinoamericanos que descubren en sujetos distintos, a saber, los pobres, los indios, las mujeres
y otros, a intérpretes de su propia experiencia histórica de Dios. El ícono de este nuevo modo
de hacer teología lo constituyen las comunidades eclesiales de base en las cuales la lectura
comunitaria de la Biblia hace las veces de “lugar teológico”.
El nuevo modo de hacer teología, en síntesis, tiene que ver con un nuevo modo de entender la
revelación y la Tradición. La evolución de este método hunde sus raíces en el uso en América
Latina del método del ver-juzgar-actuar y la invitación de Gaudium et spes a leer en el continente
los propios signos de los tiempos.
3.TP.016103 – Estudos de teologia sistemática – Fundamentos do cristianismo 2: Sacramentos
credíveis e desejáveis – Washington Paranhos
(Obrigatório para mestrandos e doutorandos que não possuem Bacharelado eclesiástico em
teologia)

Ementa: O curso estudará especialmente o livro Ritos que educam. Os Sete Sacramentos de
Andrea Grillo e o segundo volume do livro Convite a pensar e a viver a fé no Terceiro Milênio:
Sacramentos credíveis e desejáveis, de Bernard Sesboüé. Uma breve apresentação da vocação
ritual da Igreja pode permitir encontrar diversos níveis nos quais educação humana e educação
cristã se ajudam e se completam mutuamente. Na convicção de que Deus se fez homem e
respeita de maneira escrupulosa os caminhos dos seres humanos, o curso tentará mostrar a
importância e o sentido dos sacramentos e a instituição dos sacramentos no âmbito do mistério
da fé cristã.

3.TP.222102- Estudos em Ética Teológica - O lugar do Cristianismo na sociedade atual:
visão teológica e do ensino social da Igreja – Francisco das Chagas Albuquerque
Ementa: A nova abordagem teológica desenvolvida sobretudo na primeira metade do século XIX
abriu caminho para uma revisão da importância da teologia cristã e consequente do cristianismo
na sociedade contemporânea. Aos poucos, crescia no âmbito teológico e eclesial um movimento
que levaria a um salto qualitativo na compreensão do lugar da Igreja na sociedade e da
importância da participação dos cristãos nos diferentes segmentos e organizações sociais como
forma de promover valores humanísticos nesses âmbitos. O curso propõe uma análise do novo
método assumido pela Igreja, como uma expressão do Cristianismo, que visa promover a diálogo
da instituição eclesial e dos cristãos as diferentes realidades da sociedade em vista do
compromisso cultura de justiça, paz e solidariedade. O estudo terá por base textos teológicos e
documentos do Vaticano II e encíclica sociais, dando atenção ao papel das batizadas e dos
batizados não ordenados na sociedade. O emprego do termo cristianismo na designação do
curso será tomado em referência ao âmbito católica, sem, no entanto, excluir o campo
protestante.

3.TP.122103 -Estudos em Teologia Fundamental - A sessenta anos de distância do
Concílio Vaticano II - César Alves
Ementa: Há seis décadas iniciava-se o Concílio Vaticano II, o mais importante evento
eclesial católico dos séculos XX e XXI. Esse evento põe-se até hoje à Igreja como
esperança e desafio, e em relação à sua interpretação joga-se o futuro do catolicismo.
A questão da interpretação do Vaticano II é usada tanto para enfatizar elementos
essenciais da revelação cristã como para enfraquecer a autoridade das decisões
conciliares. O curso examina o tópico da hermenêutica teológica do Vaticano II,
especialmente aplicada à discussão que se desenvolveu durante o concílio sobre o De
Revelatione, a inspiração e a inerrância da Bíblia.

Disciplinas optativas
3.TP.017228 Tópicos especiais em Antigo Testamento: Escondimento, sede e busca de Deus
no Antigo Testamento - Rivaldave Paz Torquato
Ementa: É uma afirmação bíblica que “Deus se esconde” (Is 45,15) deixando o ser humano com
sede (Sl 42,3), como “terra árida, exausta e sem água” (Sl 63,2) e despertando nele a busca (Sl
24,6; Ct 3,1-2). Mas quem de fato primeiro se escondeu foi o próprio homem depois de ter
comido o fruto proibido (cf. Gn 3,8) e continua a se esconder (cf. Jó 13,20-24). A busca sincera
passa pelo arrependimento que recria e renova (Sl 51). A busca de Deus é latente também na
pessoa moderna, mas que deus (no mundo dos ídolos)? E que fonte? A espiritualidade do

balanço e do barulho não sustenta por muito tempo. Na verdade, esta disciplina quer abordar
um tema clássico da mística, porém, não a partir dos místicos, mas dos textos bíblicos onde
certamente os místicos beberam. Analisaremos os seguintes textos: os paralelos Sl 42-43 // Lc
2,25-38 e Ct 3,1-5; 5,2-6,3 // Jo 20,11-18; Sl 63; 51; 143 etc. Estes textos devem ser lidos pelos
participantes em antecedência às aulas.

3.TP.222104-Tópicos especiais em ética Teológica - Sexualidade humana e
Cristianismo: questões emergentes - Élio Gasda
Ementa: A sexualidade, como fator constitutivo da existência humana, tornou-se um dos temas
mais instigantes do momento. Inúmeros fatores estão mudando a compreensão da relação
entre a pessoa e a sexualidade: internet, população LGBTQI+, estudos feministas, estudos queer,
teorias de gênero, novas configurações familiares, união civil homoafetiva, relações sexuais prématrimoniais, direitos reprodutivos, pedofilia, etc. As questões levantadas pelo fenômeno da
diversidade sexual vêm crescendo nos últimos anos envolvendo as ciências, as religiões, a
política, o direito e a ética. O curso tem como objetivo articular um diálogo interdisciplinar entre
a ética teológica cristã e as diversas áreas do conhecimento, no esforço de compreensão das
questões ético-morais contemporâneas da sexualidade humana.

3.TP.122105 - Tópicos especiais de Mariologia – Propedêutica a uma mariologia crítica
- Francisco Taborda
Ementa: Depois de uma panorâmica histórica da reflexão teológica sobre Maria, a Mãe do
Senhor, o curso aprofundará a complexidade da temática marial em teologia, deixando desfilar
diante dos olhos as suspeitas que se levantaram e se podem levantar a respeito, procurando
recuperar o positivo dessas suspeitas e tirar lições das mesmas para deduzir daí considerações
hermenêuticas em vista a construir uma mariologia à altura da problemática atual. O seguinte
passo será lançar um olhar sobre a estrutura e organização interna da mariologia, levando em
consideração a complexidade própria a toda e qualquer linguagem. A partir dessa reflexão se
perguntará pelo tipo de linguagem a ser usada ao expressar a posição de Maria na história da
salvação. Finalmente serão analisados os livros do Novo Testamento, perguntando pela
perspectiva própria aos diferentes autores bíblicos que mencionam Maria. A temática final será
o estudo da variedade de figuras de Maria nos diversos livros bíblicos e a questão da
possibilidade e dos limites da crítica histórica para reconstituir a Maria da história.

Seminários de leitura
3.TP.022106- Seminário de leitura (Patrística) - Comentários patrísticos ao Evangelho segundo
João - Johan Konings
Ementa: O intuito deste seminário é mostrar o gênero literário e os principais temas destacados
pelos comentários patrísticos aos evangelhos em geral e de modo especial ao Evangelho
segundo João. Dar-se-á atenção especial aos escritos de Orígenes, João Crisóstomo, Jerônimo,
Cirilo de Alexandria, Agostinho, Beda, Ruperto e Tomás de Aquino. O estudo terá como texto
base a obra de Alberto Casalegno: O Evangelho de João na interpretação da Igreja e dos teólogos
medievais: florilégio de Clemente Romano a Tomás de Aquino.
3.TP.022107- Seminário de leitura (Medieval) - DUNS SCOTUS, Prólogo à Ordinatio, Ed. Vat. I
(também designada nas edições mais antigas como Opus Oxoniense). - Sinivaldo Silva Tavares

Ementa: Objetivo do seminário é ler e interpretar o texto do “prólogo” à Ordinatio, com especial
atenção à explicitação dos pressupostos e do método empregado pelo teólogo franciscano na
elaboração de sua principal obra teológica.
3.TP.022108- Seminário de leitura (Contemporânea) – Juan Luis Segundo “A história perdida e
recuperada de Jesus de Nazaré” – Afonso Murad
Ementa: O seminário será precedido de uma introdução à vida e a obra de Juan Luis Segundo.
A seguir, o seu livro de Cristologia, com os tópicos: 1. Jesus, antes e depois da páscoa. A
história perdida. O profeta do Reino e sua clave política; Jesus e a opção de Deus pelos pobres
e pecadores; o conflito que leva à morte; a ressurreição de Jesus e a comunidade. 2. Jesus no
pensamento de Paulo. A história recuperada: O pecado, escravizador do paganismo e do
judaísmo; Entre a lei e a fé; Abraão, primeira síntese do cristão; Adão, Cristo e a vitória; O
cristão, liberto do pecado?; A luta contra a lei e a morte; Conclusão Geral.

2º SEMESTRE
Disciplinas obrigatórias
3.TP.016222 – Estudos de teologia sistemática – Fundamentos do cristianismo I – Francys
Silvestrini Adão
(Obrigatório para mestrandos/as e doutorandos/as que não possuem Bacharelado eclesiástico
em teologia)
Ementa: Tendo por base a primeira e a segunda partes do livro Pensar e viver a fé no terceiro
milênio: convite aos homens e mulheres do nosso tempo. Coimbra, 2002, do teólogo francês
Bernard Sesboüé, o curso se desenvolve problematizando algumas das principais questões que
dizem respeito às condições de possibilidade do próprio crer nos dias de hoje. Parte-se da
pergunta: “O que é propriamente crer?”, seguida de sua questão correlata, a saber, “Quem é
propriamente o sujeito que crê?” Na sequência, indaga-se acerca de outra questão primária:
“Qual a linguagem menos imprópria para as coisas de Deus?” Pressupostas essas questões,
aprofundam-se alguns elementos constitutivos do nosso Símbolo de Fé, começando pela
profissão de fé no Deus Pai Criador e suas afirmações derivadas: um Deus Pai, um Deus que fez
o céu e a terra, um Deus que se revela e dialoga com suas criaturas, o problema do mal na
criação, a origem do mal e sua superação mediante a solidariedade e generosidade extremas.
3.TP.222209- Estudos de Ética Teológica Social – Capitalismo, Mundo do Trabalho e Teologia Élio Gasda
Ementa: A situação de exploração e miséria vivida pelos trabalhadores durante a Revolução
Industrial motivou a publicação da Rerum novarum (1891). O capitalismo converteu o trabalho
humano em mercadoria, decretando o primado do "capital" sobre o "trabalho". Desde então,
mundo do trabalho vem ocupando o centro das atenções da Doutrina Social da Igreja: “O
trabalho é o centro de todo pacto social” (Papa Francisco).
O século XXI é cenário de uma constelação de inovações tecnológicas e uma transição acelerada
a novos sistemas e estratégias estruturadas sobre a revolução digital. A convergência entre

pandemia do Covid-19 e Indústria 4.0 acrescentam desafios: Inteligência Artificial (IA),
algortimização, Capitalismo de plataforma, concentração de riqueza, precariedade e pobreza,
desemprego, desmonte da legislação trabalhista, racismo estrutural, desigualdade de gênero,
etc. O curso quer contribuir com a reflexão ético-teológica em vista da humanização do mundo
do trabalho. “O trabalho não é só um modo de ganhar o pão, mas também um meio para o
crescimento pessoal, para estabelecer relações sadias, expressar-se a si próprio, partilhar dons,
sentir-se corresponsável no desenvolvimento do mundo e, finalmente, viver como povo”
(Fratelli tutti, 162).
3.TP.122210 - Estudos de Teologia Sistemática - O Transhumanismo e Pós-humanismo: pensar
teologicamente o ser humano num mundo tecnológico e em diálogo crítico com a era
“antropocena” - Geraldo De Mori
Ementa: O humanismo, embora tenha suas origens na Antiguidade, foi alçado como categoria
importante para se pensar a cultura a partir do Renascimento e da virada antropocêntrica da
cultura ocidental, realizada, do ponto de vista científico, sobretudo com Galileu, e filosófico, com
Descartes. Várias críticas ao humanismo foram levantadas ao longo do século XX, embora a
exacerbação da virada antropocêntrica, que configuram um era vista por muitos teóricos como
sendo a do antropoceno, tenha conhecido novos patamares, sobretudo com as correntes ditas
transhumanistas e pós-humanistas, que levantam muitas questões antropológicas, filosóficas,
éticas e teológicas. O objetivo do curso é, num primeiro momento, fazer um mapeamento das
principais correntes que se autoproclamam trans ou pós-humanistas, caracterizando-as e
trazendo as questões que levantam à reflexão antropológica em geral. Num segundo momento,
serão propostas algumas contribuições da antropologia cristã para o debate necessário e
urgente a ser feito entre transhumanismo, pós-humanismo e teologia cristã.
3.TP.022211 -Estudos de Novo Testamento - Análise exegética da Carta aos Gálatas - Zuleica
Aparecida Silvano
Ementa: Essa disciplina propõe oferecer, num primeiro momento, um panorama da Teologia
Paulina e de Paulo, de forma especial dos estudos sobre a Carta aos Gálatas, entre as cartas
protopaulinas. Num segundo momento, analisaremos exegética e teologicamente toda a carta,
tendo como perspectiva teológica a soteriologia. O método escolhido será o histórico-crítico.
3.TP.222212 – Estudos de Teologia da Espiritualidade -“O homem ante Deus” na visão mística
de Adrienne von Speyr - Aparecida Maria de Vasconcelos
Ementa: Adrienne von Spyer (1902-1967), leiga, médica e mística católica é pouco conhecida no
meio teológico. Ela se particulariza, ademais, por um dado curioso, que a faz interessante e
perturbadora: o fato de ter recebido graças de oração, visões, aparições, carismas de cura,
estigmas e a participação nos sofrimentos de Jesus. A sua figura emergiu graças ao empenho
constante e contínuo de um dos maiores teólogos do século XX, Hans Urs von Balthasar (19051988). Na visão de Adrienne, o homem que desperta para o Deus “absconditus” em seu interior
dá um salto para o infinito de sua verdade que supera em muito suas expectativas. O curso
contemplará 3 (três) blocos. Inicialmente, será oferecido noções básicas sobre misticismo e um
panorama do percurso místico em diferentes tradições filosóficas e teológicas. Em seguida, o
bloco com as informações gerais da vida e teologia de Adrienne. Ao fim desse percurso, será
explorado e debatido o tema da disciplina.

3.TP.222213 - Estudos de Teologia Pastoral - “O exercício da Sinodalidade: comunhão,
participação, missão” - Sinivaldo Silva Tavares
Ementa: O objetivo do curso é refletir acerca do exercício da sinodalidade: 1) nos textos do
Vaticano II; 2) a partir dos processos de preparação e realização de Assembleias diocesanas em
igrejas locais brasileiras; 3) no magistério – iniciativas, atitudes, textos – do Papa Francisco.

3.TP.122221 - Estudos de Teologia Sistemática. Demasiado humanos? Leitura
teológica de (pós)antropologias atuais - João Manuel Duque
Ementa: Pretende-se identificar os elementos principais de uma antropologia de raiz bíblica, tal
como desenvolvida pelas tradições judaica e cristã. Partindo desse pressuposto, relaciona-se
essa matriz antropológica com alguns dos desafios antropológicos contemporâneos, como os
que são colocados pelo pós-humanismo, nomeadamente articulado com a tecnologia e a
ecologia. Nesse sentido, o principal objetivo é desenvolver nos estudantes a capacidade de
reavaliar criticamente a antropologia teológica tradicional, nomeadamente quanto aos
conceitos de pessoa, de sujeito, de corpo, de alma, de comunidade, entres outros, através de
um confronto aberto com algumas posições desafiantes do pós-antropocentrismo
contemporâneo.

Disciplinas optativas
3.TP.022214 – Tópicos especiais em Antigo Testamento - O sofrimento humano no Antigo
Testamento – Rivaldave Paz Torquato
Ementa: O sofrimento apresenta-se como um elemento da existência difícil de aceitar e de
conviver com ele. Mesmo para o homem de fé, o sofrer é algo desprezível porque parece negar
aquilo que a fé afirma. Sofrer não se adequa ao Deus do amor, da vida e da alegria. Afinal, o
crente não é e não pode ser um masoquista e nem Deus um sádico. A Bíblia não ignora a
realidade do sofrimento. Todavia, são escassos os estudos que ultrapassem o nível da autoajuda
quando se trata de iluminar este enigma da vida. Este curso se propõe a fazer uma introdução a
esta temática no AT, focalizando particularmente: o IV Cântico do Servo Sofredor, Is 52,13–
53,12; Dn 11,32-35; 12,2-4.10.13; Sb 2,10–5,23; Sl 22 e a figura de José do Egito, enquanto
sofredor e sábio (Gn 37; 39–50).
3.TP.122215- Tópicos especiais em Mariologia – Releitura crítica dos dogmas mariais católicos
– Francisco Taborda
Ementa: O que em teologia católica se costuma chamar “dogmas mariais”, ou são afirmações
meta-históricas, ou não são verificáveis empiricamente. Os chamados “dogmas modernos”,
declarados nos últimos séculos como pertencentes à revelação pela autoridade do Papa, por
isso e como tais, não aceitos nem na ortodoxia nem no protestantismo, são a conceição
imaculada de Maria e sua assunção à glória celeste em corpo e alma. O primeiro diz respeito à
protologia; o segundo é do domínio da escatologia. Não pertencem em si ao âmbito histórico.
Por outro lado, expressam, de um ponto de vista da antropologia cristã, aspectos da divinização
que Deus quer conferir a todo ser humano. Os dogmas antigos (Maria, Deípara ou Mãe de Deus,
e concepção virginal de Jesus), aceitos como tais na Igreja indivisa dos dez primeiros séculos e
não negados (pelo menos em parte) pelos. Reformadores do séc. XVI, são afirmações não
verificáveis empiricamente, mas só admissíveis na fé. Todos os quatro dogmas manifestam
aspectos importantes de uma antropologia teológica.

3.TP.222216- Tópicos especiais em Teologia Pastoral - Conferências Gerais do Episcopado
Latino-americano e Assembleia Eclesial da América Latino e do Caribe: Sinodalidade e renovação
da evangelização - Francisco das Chagas Albuquerque
Ementa: A partir da recepção do Concílio Vaticano II (1962-1965) pela Conferência de Medellín
(1968) instaura-se o processo da formação de uma Igreja com rosto próprio na América Latino
e no Caribe. A visão de uma presença eclesial no mundo moderno aberta ao diálogo com
diferentes segmentos da sociedade e solidária com humanidade, dando atenção aos mais
vulneráveis, foi recepcionada de modo criativo pela II Conferência Geral do Episcopado Latinoamericano e do Caribe. Como parte da “nova recepção” do Vaticano II, o Papa Francisco
convocou a Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe, realiza na cidade do México em
novembro de 2021. Por sua natureza e o método adotado esse acontecimento eclesial reflete a
visão sinodal. O curso propõe o estudo histórico-teológico dos documentos do CELAM –
Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano e do Caribe e da Assembleia Eclesial. Serão
analisados seus fundamentos cristológico-soteriológicos, antropológicos e eclesiológicos em
chave sinodal e de diálogo ecumênico e inter-religioso.

3.TP.022220 - Tópicos especiais em Antigo Testamento - Historiografia deuteronomista: uma
teologia narrativa - Jaldemir Vitório Tópicos especiais em- Jaldemir Vitório
Ementa: O curso se propõe a estudar o conjunto de livros bíblicos, formado por Deuteronômio,
Josué, Juízes, 1 e 2Samuel e 1 e 2Reis, conhecido como Historiografia Deuteronomista (HDtr).
Partindo da hipótese de ter sido, originariamente, uma obra unitária, na linha dos estudos
iniciados por Martin Noth, em Überlieferungsgeschichtliche Studien (1943), mostrar-se-á como
se trata de uma teologia narrativa com leitores, mensagem e pragmática bem definidos. Como
isso, poder-se-á ter uma ideia dos passos (método) seguidos para a construção das demais
teologias narrativas na Bíblia, inclusive os Evangelhos.

3.TP.222217 – Tópicos especiais em História da Teologia - Teologias libertadoras na
América Latina e Caribe – Afonso Murad
Ementa: O curso abordará algumas teologias contextuais do nosso continente,
mostrando a sua contribuição para as Igrejas cristãs e a sociedade, bem como seus
limites e riscos. Seguiremos o itinerário: (a) Teologias contextuais: Babel ou
Pentecostes?; (b) A Teologia da Libertação: origem, autores principais, conquistas,
limites, perspectivas; (c) Teologias de Gênero: feminista e queer; (d) Ecoteologia e
teologia ecofeminista; (e) Teologia afro-latinoamericana; (f) Teologias indígenas; (g)
Teologia decolonial; (h) Aprendizagens significativas para a pastoral e o ensino da
teologia (síntese)

Seminários de leitura
3.TP.022218 - Seminário de leitura (Patrística) – Santo Agostinho e a unidade eclesial
Washington Paranhos
Ementa: Considerando o cenário eclesiológico atual, notamos que ao longo dos anos de sua
atividade pastoral, Santo Agostinho opôs-se ao cisma donatista, na África dos séculos IV e V. É
neste clima de disputa que Agostinho, através da pregação homilética, buscará inculcar nos fiéis
o amor à unidade eclesial, motivando-os a perseverarem no seio da Igreja una e indivisa. A partir

da leitura de uma seleção dos Sermones ad populum de Santo Agostinho, buscar-se-á neste
seminário de leitura evidenciar elementos da eclesiologia agostiniana que constituam princípios
úteis para a compreensão eclesiológica e ao progresso do atual diálogo teológico ecumênico, de
modo particular no que diz respeito à recepção e à apropriação dos resultados deste diálogo e
na forte divisão interna na própria Igreja.
3.TP.020235 – Seminário de leitura (Medieval) – Tomás de Aquino. Suma contra os gentios –
César Alves
Ementa: Estudo desta obra importante de Tomás de Aquino, no contexto do diálogo com judeus
e muçulmanos da Europa medieval.
3.TP.022219 -Seminário de leitura (Contemporânea) - RAHNER, karl. Curso Fundamental da fé.
São Paulo: Paulus, 1989 – Geraldo De Mori

