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TS 501 - CRISTO E A SALVAÇÃO   
FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada  IRTC 

– International Reformed Theological College   
   
   
Professor: Dr. Alexandre Ribeiro Lessa  - prof.alexandre@fitref.online 

Período: 27 de julho a 02 de outubro de 2020  

Departamento: Teologia Sistemática   

Programas: B.B.S.; B.C.S.; B.C.Ed.   

Pré-requisitos: não há    

Créditos e carga horária: 3 créditos, 45 horas/aula   

   

     
   

I – EMENTA    

Apresenta aos alunos estudos da Teologia Sistemática Reformada. Inclui definição, 

natureza e tópicos específicos sobre as doutrinas da cristologia e sotereologia. Cristologia – 

apresenta aos alunos o estudo bíblico-sistemático sobre a pessoa e obra de Cristo. Inclui a 

divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, a unidade da pessoa de Cristo, o nascimento 

virginal, uma introdução a obra de Cristo, as teorias sobre a expiação; Sotereologia – Estuda a 

doutrina bíblico-reformada das Escrituras a respeito da salvação. Inclui o estudo das 

concepções sobre salvação, dos antecedentes (predestinação) da salvação, do início da salvação 

em seus aspectos subjetivos e objetivos, do desenvolvimento da salvação, da conclusão da 

salvação e dos meios de graça.   

   

II – PREMISSAS   

Não podemos conduzir um barco sem um leme. A teologia reformada necessariamente 

possui premissas que lhe constituem: tem orientação confessional, crê que toda verdade é 

verdade de Deus, é baseada na Palavra de Deus e está arraigada numa cosmovisão bíblica. A 

Teologia Sistemática, por sua vez, é o local de convergência onde todas as matérias teológicas 

se encontram para compartilhar as suas conquistas!   
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III - OBJETIVOS   

Ao final do curso, os participantes deverão:    
1. Compreender os assuntos relacionados a pessoa de Cristo;     
2. Compreender o ensino bíblico a respeito da obra de Cristo;    
3. Conhecer o ensino bíblico-sistemático sobre a doutrina da salvação.    

   

IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   

      
Aula 01 – A divindade de Cristo 1   

• O ensino bíblico   
   
Aula 02 – A divindade de Cristo 2   

• Distanciamentos históricos   
• Cristologia funcional   
• Implicações   

   
Aula 03 – A humanidade de Cristo 1   

• A importância   
• Os dados bíblicos   
• Os erros   
   

Aula 04 – A humanidade de Cristo 2   
• Nascimento virginal   
• Impecabilidade   
• Implicações   

   
Aula 05 – Revisão ao vivo para prova 1   

• Assunto: A pessoa de Cristo   
   
Aula 06 – Prova 1   

• Assunto: A pessoa de Cristo    
   
Aula 07 – A unidade de Cristo   

• A importância da questão   
• Distanciamentos históricos   
• Outras tentativas   
• Princípios básicos   

   
Aula 08 – Introdução à obra de Cristo 1   

• Os efeitos da morte de Cristo   
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Aula 09 – Introdução a obra de Cristo 2   
• As funções de Cristo   

   
  
Aula 10 – Introdução a obra de Cristo 3   

• As múltiplas teorias sobre a expiação   
   
Aula 11 – O tema central da expiação 1   

• Fatores básicos    
• O ensino bíblico   

   
Aula 12 – O tema central da expiação 2   

• O significado   
• Algumas objeções   

   
Aula 13 – Revisão para Prova 2 - (aula ao vivo 02)   

• Assunto: A unidade da pessoa de Cristo   
   
Aula 14 – Prova 2   

• Assunto: A unidade da pessoa de Cristo   
   
Aula 15 – Tópicos sobre a doutrina da salvação    
   
Aula 16 – Concepções iniciais sobre a salvação 1   

• Diferenças   
   
Aula 17 – Concepções iniciais sobre a salvação 2   

• Teologias concorrentes   
   
Aula 18 – A predestinação   
   
Aula 19 – Os aspectos subjetivos da salvação 1   

• Chamado   
• Conversão   

   
Aula 20 – Os aspectos subjetivos da salvação 2   

• Regeneração   
   
Aula 21 – Os aspectos objetivos da salvação 1   

• União com Cristo   
   
Aula 22 – Os aspectos objetivos da salvação 2   

• A justificação   
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Aula 23 – Os aspectos objetivos da Salvação 3   

• Adoção   
   

Aula 24 – O desenvolvimento da salvação 1   
• Santificação   

   
Aula 25 – O desenvolvimento da salvação 2   

• A tentação e a mortificação do pecado   
   

   
Aula 26 – O desenvolvimento da salvação 3   

• Meios de graça   
   
Aula 27 – O desenvolvimento da salvação 4   

• Perseverança   
   

Aula 28 – O desenvolvimento da salvação 5   
• Glorificação   

   
Aula 29 – Revisão para Prova 3 - (aula ao vivo 03)   
   
Aula 30 – Prova 3   

• Sotereologia   
   

   

V – METODOLOGIA DE ENSINO:   

Metodologia de aprendizagem que desenvolve as competências necessárias para que os 

alunos estejam preparados para carreira cristã e para a vida ministerial.    

Cada aula conterá a seguinte cadeia:    

1. Apresentação    

2. Devocional    
3. Desafio    

4. Infográfico/Ilustração    
5. Conteúdo    

6. Tarefas   
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VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS   

O curso é ministrado em 10 semanas, com três aulas por semana, incluindo atividades 

de leitura, vídeos, aulas ao vivo, com produção de comentários e respostas às atividades, 

perfazendo 30 aulas. O professor disponibiliza o assunto ou matéria de cada aula na sala virtual 

da disciplina. Nestas aulas (textos, vídeos, aulas ao vivo, etc.), a matéria é apresentada e 

explicada pelo professor, inclusive com possibilidade outras fontes de consultas indicadas, de 

modo que o aluno participe das aulas do seguinte modo:   

(1) Os textos sempre terão uma mesma estrutura (veja metodologia de ensino acima);   
(2) Leia a apresentação (item 1 dos .pfs) com atenção. Nela vocês serão apresentados 

aos principais aprendizados esperados naquela aula específica;   

(3) Realize as devocionais (item 2 dos .pdfs). Elas são breves, mas fundamentais! 

Piedade e erudição são marcas distintivas da teologia reformada;   

(4) Observe os infográficos (item 4 dos pdfs). São importante elementos didáticos e 

mnemônicos;   

(5) Para o bom andamento do curso, o professor criou tópicos específicos para cada 

aula no fórum da disciplina. Não há necessidade dos alunos criarem nenhum tópico 

específico no fórum da disciplina. Antes, devem entrar no tópico específico daquela 

determinada aula no fórum, que foi previamente criado pelo professor.  Por 

exemplo: qualquer dúvida ou participação (tarefas, desafios) relacionada a Aula 1 

deverá ser postada no fórum específico criado pelo professor para aquela 

determinada aula.   

(6) Responda o desafio (item 3 dos .pdfs) no tópico específico daquela aula criado no 

fórum da disciplina pelo professor;   

(7) Parte de sua nota e dada pela sua participação/interação nas postagens do desafio 

dos seus colegas, então, após responder ao seu desafio (item 3 dos .pdfs) leia as 

postagens dos colegas e comente, critique, discuta, etc. Sempre retorne ao fórum 

para finalizar corretamente as interações realizadas desta forma. Elas compõem sua 

nota de participação (veja metodologia de avaliação, abaixo);   
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(8) Faças as tarefas (último tópico dos .pdfs) e poste no tópico específico daquela aula 

criado no fórum da disciplina pelo professor;   

(9) Assim como procedemos com respeito aos desafios (item 3 dos .pdfs), faremos o 

mesmo com relação as tarefas (último item dos .pdfs). Após responder as suas 

tarefas, leia as postagens das tarefas dos colegas e comente, critique, discuta, etc. 

Sempre retorne ao fórum para finalizar corretamente as interações realizadas desta 

forma. Elas compõem sua nota de participação (veja metodologia de avaliação, 

abaixo);   

(10) Todas as aulas terão vídeos introdutórios, podendo haver também outros vídeos 

e leituras complementares;   

(11) Como pode ser visto, tão importante quanto as provas são as interações 

frequentes nos fóruns. Com isso queremos utilizar recursos pedagógicos onde todos 

aprendemos com as colaborações uns dos outros sobre os diversos aspectos da nossa 

disciplina;   

(12) As nossas interações nos fóruns devem ser regidas pela prudência e pelo amor 

cristão;   

(13) Um aspecto importantíssimo para nossa disciplina é a assiduidade. Não atrase 

o seu curso! Tarefas respondidas fora da semana em que foram postadas, bem como 

as participações, receberão descontos nas notas;   

(14) Teremos três encontro ao vivo, antes de cada uma das provas do curso, para 

revisão. Essa é mais uma razão para você manter seu curso em dia.   

   

VII - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO   

Nota 1: Prova sobre a pessoa de Cristo + Prova sobre a obra de Cristo + Prova sobre 

sotereologia = 50% da nota do curso;   

Nota 2: Avaliação da entrega das tarefas postadas no forum e das leituras complementares 

realizadas em BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. Campinas: Luz Para o Caminho,   

1992. (apenas da parte que trata de Cristologia e Soteriologia) = 40% da nota do curso;  

Nota 3: Participações nas postagens dos colegas = 10% da nota do curso;   
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VIII. TAREFAS DISCENTES   

1. Ler os textos e assistir os vídeos semanais postados na página.    

2. Comentar os textos dos colegas e tirar dúvidas com o professor.   

3. Interagir com professor e demais colegas em espírito fraterno e em busca de aprendizado.    

  

  
IX – BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL   
   
BAVINCK, Hermann. Teologia Sistemática. São Paulo: Editora Socep, 2001.    

BAVINCK. Herman. Dogmática Reformada. São Paulo: Cultura Cristã, 2012. 4 volumes.    

BEEKE, Joel R; JONES, Mark. Teologia Puritana: doutrina para vida. São Paulo: Editora Vida 
Nova, 2016.    

BERKHOF, Louis. Teologia Sistemática. 3ª edição. Editora Cultura Cristã, 2008.    

CALVINO, João. As Institutas – Edição Clássica (4 vols.). Editora Cultura Cristã, 2006.    

CALVINO, João. Institucion de la Religion Cristiana. Barcelona: Felire, 1999.    

CLARK, David S. Compêndio de Teologia Sistemática. São Paulo: Casa Editora  
Presbiteriana,  [s.d.]. Cristã, 2008.    

DABNEY, R.L. Lectures in Systematic Theology. Grand Rapids, Michigan, Baker Book 
House, 1985.    

DAGG, John L. Manual de Teologia. São Bernardo do Campo: Editora Fiel, 1998.    

DYKE, Fred van, et. al. A Criação Redimida. Editora Cultura Cristã, 1999.    

ERICKSON, Millard J. Introdução à Teologia Sistemática. São Paulo: Edições Vida Nova, 
1997.    

ERICKSON, Millard J. Teologia Sistemática. Vida Nova, 2015.    

GRONINGEN, Gerard van. Criação e Consumação. Volume 1. São Paulo: Cultura Cristã, 
2002.    

GRUDEM, Wayne. Teologia Sistemática. São Paulo: Edições Vida Nova, 1999.    

HODGE, A. A. Confissão de fé de Westminster comentada por A. A. Hodge. Editora Os 
Puritanos, 1999.    

HODGE, A. A. Esboços de Theologia. Lisboa: Barata & Sanches, 1895.    
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HODGE, Charles. Teologia Sistemática. São Paulo: Editora Hagnos, 2001.    

HOEKSEMA, Herman. Reformed Dogmatics. 3ª ed. Grand Rapids, Michigan, Reformed 
Publishing Association, 1976.    

LIMA, Leandro A. Razão da Esperança: Teologia para hoje. São Paulo: Cultura Cristã, 2006.  

McGRATH, Alister. Teologia Sistemática, histórica e filosófica: uma introdução à teologia 

cristã. PACKER, J. I. Teologia Concisa. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 1999.    

SHEDD, William G. T. Dogmátic Theology. Second Edition. Nachville: Thomas Nelson 
Publishers, 1980.    

SÍMBOLOS DE FÉ – Confissão de fé de Westminster, Catecismo Maior, Breve Catecismo. 
Editora Cultura    

SMITH, Morton H. Systematic Theology. Greenville, South Carolina: Greenville Seminary 
Press, 1994.    

SPROUL, R. C. O que é Teologia Reformada. Editora Cultura Cristã, 2009.    

STRONG, Augustus H. Teologia Sistemática. São Paulo: Hagnos, 2003.    

STURZ, Richard Julius. Teologia Sistemática. Edição: 1. Vida Nova, 2012.    

WARFIELD, B. B. Studies in Theology. New York: Oxford University Press, 1932.    

WARFIELD, B.B. Biblical Foundations. London: Tyndale Press, 1958.    

    

ATENÇÃO: Os textos disponibilizados aos alunos NÃO DEVERÃO ser REPASSADOS 

na Web. Serão APENAS para as leituras e atividades. Por isso, SOLICITO dos alunos 

COMPROMISSO de NÃO DISPONIBILIZAR tais textos.    

   


