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Seminário Batista Caraguá - Descrições do curso
Os cursos requeridos para o Certificado de ministérios pastorais
BBC -101 Teologia Sistemática
A igreja cristã tem uma longa tradição de teologia sistemática, isto é, estudando teologia e doutrina
organizada em torno de categorias padronizada. Este curso apresenta material em cada uma dessas
categorias com o objetivo de preparar os alunos para o ministério dentro da igreja local. As categorias são
examinadas em profundidade com um foco em profundidade da aplicação contemporânea para a igreja de
hoje.
BBC -102 Pesquisa do Antigo Testamento
Este curso é projetado para fornecer uma introdução básica a cada livro do Antigo Testamento. Embora
tópicos tradicionais, como autoria, data e contexto histórico serão abordados, haverá um foco especial na
revelação de Jesus Cristo em cada livro. Há também um foco em fornecer as chaves para entender cada livro
no contexto da totalidade das Escrituras.
BBC -103 Pesquisa do Novo Testamento
Este curso é projetado para fornecer uma introdução básica a cada livro do Novo Testamento. Embora
tópicos tradicionais, como autoria, data e contexto histórico serão abordados, haverá foco especial na
revelação de Jesus Cristo em cada livro. Há também um foco em fornecer chaves para a compreensão de
cada livro no contexto da totalidade das Escrituras.
BBC -104 Ministérios Pastorais
Este curso é projetado para equipar os alunos para o ministério pastoral, examinando os vários aspectos do
ministério exigido dos pastores que servem em congregações locais. Além disso, inclui a identificação dos
absolutos bíblicos, prioridades e qualificações necessárias para o ministério pastoral eficaz dentro da igreja
local.
Cursos de BBM necessários para o Masters de ministérios pastorais, além de cursos da BBC
BBM -105 Teologia do Evangelismo
Este curso fornece uma introdução geral à teologia do evangelismo. O curso é dividido em três unidades
principais: (1) Princípios Fundamentais do Evangelismo; (2) Componentes de Pregação do Evangelismo; e
(3) Aspectos Práticos do Evangelismo. O objetivo deste curso é fornecer ao pastor local compreensão
teológica e ferramentas para implementar um plano bíblico de evangelismo na igreja local.
BBM -106 Teologia do Discipulado
Este curso fornece uma introdução geral à teologia do discipulado. O curso é dividido em três unidades
principais: (1) Avaliação do Discipulado de Hoje na Igreja Local; (2) Fundamentos Bíblicos para
Discipulado; e (3) Discipulado baseado na Igreja. O propósito deste curso é fornecer ao pastor local com
compreensão teológica básica e ferramentas para implementar um plano bíblico de discipulado na igreja
local.
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BBM -107 Hebraico Lexical
Este curso fornece ao aluno as noções básicas para trabalhar na linguagem bíblica Hebraica. Inclui uma
apresentação básica da gramática hebraica, como, por exemplo, reconhecendo vogal marcas e estrutura de
frase. Este não é um curso de língua, per se, mas fornece ferramentas para utilização como léxicos,
dicionários e gramáticas, para ajudar o aluno a obter uma melhor compreensão de um texto bíblico.
BBM -108 Grego Lexical
Este curso fornece ao aluno as noções básicas para trabalhar na linguagem bíblica grego. Inclui uma
apresentação básica da gramática grega, tais como o verbo reconhecer terminações e estrutura de frase. Este
não é um curso de língua, per se, mas fornece ferramentas para utilização como léxicos, dicionários e
gramáticas, para ajudar o aluno a obter uma melhor compreensão de um texto bíblico.
BBM -109 Proclamação Bíblica 1
Este curso fornece uma introdução geral para o desenvolvimento de um sermão expositivo. O curso é
dividido em três unidades principais: (1) A Necessidade de Pregação Expositiva; (2) Preparação do Sermão
Expositório; E (3) Hermenêutica de Pregação Expositória. O objetivo deste curso é fornecer ao pastor local
conhecimentos teológicos básicos e ferramentas para a preparação de sermões expositivos.
BBM -110 Proclamação Bíblica 2
Este curso fornece uma introdução geral para a ministração de um sermão expositivo. O curso é dividido em
duas unidades principais: (1) Elaboração de um Sermão Expositivo; E (2) Ministrar um Sermão Expositório.
O objetivo deste curso é fornecer ao pastor local conhecimentos teológicos básicos e ferramentas para a
ministração de sermões expositivos.
BBM – 111 Pesquisa do Histórico da Igreja
Este curso fornece visão geral da história da igreja. O curso cobre os principais eventos e filosofias da igreja
de 6 a.C. até o final do século 20. Foca no cenário histórico e explicação das ideias e instituições cristãs. O
proposito deste curso é fornecer os alunos uma linha do tempo comentado do desenvolvimento da Igreja do
1º século até o século 20.
BBM – 112 Introdução à Apologética
Este curso estuda a apologética cristã e suas implicações para e aplicações do evangelho. Ela fornece o aluno
uma explicação das componentes chaves dento da apologética cristã. Pontos de tensão entre e dentro de
vários métodos de apologéticos são explorados no curso também. O proposito deste curso é auxiliar o aluno
no desenvolvimento de vários métodos apologéticos para a evangelização de pessoas na cultura
contemporânea.
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