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TEOLOGIA FUNDAMENTAL 

Área bíblica: AT e NT: 

 O projeto do êxodo: aspectos literários, históricos e teológicos. 

 Temas centrais do profetismo no Antigo Israel: visão da história, esperança 

messiânica, luta pela justiça, idolatria.  

 As tradições sapienciais e sua reflexão sobre o sofrimento humano, o amor entre 

homem e mulher, a integridade moral da pessoa e o sentido da vida. 

 A infância de Jesus segundo Mateus e Lucas. 

 Paixão, morte e ressurreição segundo João. 

 O tema da liberdade Cristã na Carta aos Gálatas. 

Área de Teologia Fundamental/Revelação: 

 A Revelação se dá por palavras e eventos segundo a Dei Verbum. 

 Explique o conceito de inspiração aplicado às Escrituras. 

 Jesus Cristo, plenitude da Revelação. 

 

TEOLOGIA SISTEMÁTICA 

 Questões gerais relacionadas ao Deus Cristão 

 A celebração do mistério Pascal 

 Desenvolvimento histórico da tradição cristã 

 O ser humano como ser de relação com Deus, com o próximo e com o mundo 

 Igreja, Povo de Deus em comunidades vivas e atuantes 

 O processo de renovação e atualização litúrgica do Vaticano II 

 

TEOLOGIA PRÁTICA 

 A teologia pastoral no universo teológico: raízes bíblicas, eclesiológicas e sua 

contextualização na América Latina 
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 A partir do Vaticano II: a missão da Igreja na sociedade pluralista, diálogo com 

a cidade e na comunicação social. 

 Pontos fundamentais, à luz do Vaticano II, sobre o diálogo ecumênico e inter-

religioso e suas conseqüências teológicas e pastorais. 

 O cristão como sujeito ético: as fontes da moralidade as categorias da 

responsabilidade moral e as dimensões éticas básicas do discurso ético cristão: 

a) Subjetiva: a consciência, o juízo da consciência; 

b) Objetiva: o valor e a lei moral 

 A fundamentação da Justiça e a Doutrina Social da Igreja na relação com a 

economia, a política, os direitos humanos e a bioética. 

 

 


