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PROGRAMA DE CURSO 

 

Curso: Bacharel em Teologia Departamento: Teologia Exegética 

Disciplina: Exegese do Novo Testamento 4 Carga Horária: 30 Créditos: 2 

Professor: João Paulo Thomaz de Aquino (joao.aquino@mackenzie.br)  

 

Descrição 

O Curso Exegese do Novo Testamento 4 visa analisar o livro de Apocalipse de forma introdutória 

dando ao aluno uma noção das diversas linhas hermenêuticas relacionadas ao livro e ao mesmo 

tempo visando habilitar o aluno a entender o texto, ainda que com limitações. Pode-se dizer 

que o maior objetivo é habilitar os alunos estudarem e pregarem no livro de Apocalipse. 

 

Objetivos 

1. Analisar o contexto histórico de Apocalipse. 

2. Prover uma análise exegética de algumas perícopes relevantes do livro. 

3. Entender a contribuição teológica do Apocalipse para a Teologia Bíblica e para a 

Teologia Sistemática. 

4. Considerar a importância prática do Apocalipse para a vida cristã e o ministério pastoral: 

vida pessoal, sermões, aconselhamento e evangelização. 

5. Introduzir os alunos às discussões relacionadas ao Apocalipse. 

  

Método didático 

Exposição de porções selecionadas de Apocalipse a partir do texto Grego. Uso de recursos 

multimídia. Discussões sobre artigo e texto da semana. Uso do website www.issoegrego.com.br. 

 

http://www.seminariojmc.br/
mailto:seminariojmc@seminariojmc.br
mailto:joao.aquino@mackenzie.br
http://www.issoegrego.com.br/
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Avaliação 

O aluno será avaliado de acordo com o seguinte critério: 
 

 Participação em classe (25%). Nas semanas marcadas no cronograma, o aluno deverá 
apresentar, em duplas, um trabalho com a comparação de 4 interpretações diferentes 
da seção escolhida. Pode ser apresentado em forma de tabela. 

 Exegese (75%). A principal nota do semestre será da exegese a ser entregue na data 
marcada no cronograma. O aluno deverá escolher uma perícope e desenvolver um 
trabalho exegético seguindo o passo a passo do link abaixo.  Além do trabalho impresso 
deverá também ser enviada uma cópia eletrônica da exegese para o professor 
(joao.aquino@mackenzie.br) na mesma data de entrega. O aluno deverá fazer constar 
neste e-mail se concede ou não os direitos autorais deste trabalho ao professor João 
Paulo para o projeto “Comentário Bíblico JMC”. 
http://joaoeju.files.wordpress.com/2013/08/exegese-o-que-e-e-como-fazer.pdf 

 

Material de aula 

KISTEMAKER, Simon J. Apocalipse. São Paulo: Editora Cultura Cristã, 2004. 

Carson at Al., Introdução ao Novo Testamento. São Paulo: Edições Vida Nova, cap. 23, 1997. 

http://issoegrego.com.br/exegese/ 
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Cronograma de Aula - Exegese do NT 4 (Apocalipse) 
Sexta-feira, 7h30 às 09h10 

Data Conteúdo Tarefa 

09/08/2013 Introdução ao Curso; Introdução ao livro de Apocalipse.   

16/08/2013 Teologia do livro; Literatura Apocalíptica. Mt 24--25.   

23/08/2013 Ap 1-3 – A primeira visão   

30/08/2013 Ap 4-5 – A visão do trono 
Duplas: resumo das diferentes 
escolas 

06/09/2013 Ap 6-8 – Os 7 selos 
Duplas: resumo das diferentes 
escolas 

13/09/2013 Ap 8-11 – As 7 trombetas  
Duplas: resumo das diferentes 
escolas 

20/09/2013 Semana Teológica   

27/09/2013 Ap 12-13 – O dragão vermelho e as duas bestas 
Duplas: resumo das diferentes 
escolas 

04/10/2013 Ap 14-16 – Julgamento de Deus e as 7 taças da ira 
Duplas: resumo das diferentes 
escolas 

11/10/2013 Recesso   

18/10/2013 Ap 17-19 – Julgamento e banquete   

25/10/2013 Ap 20 – O Milênio e Ap 21-22 – A Consumação Entrega da Exegese 

01/11/2013 Apresentações   

08/11/2013 Entrega das Notas Formandos   

15/11/2013 Feriado Proclamação da República   

22/11/2013 Encerrado   

29/11/2013 Culto de Encerramento   

O conteúdo das aulas pode ser alterado sem aviso prévio 
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Bibliografia 

 

http://bestcommentaries.com/revelation/ 

 

Sites para o estudo do Apocalipse 

 

 http://www.frame-poythress.org/ebooks/the-returning-king/ 

 New Testament Gateway: http://www.ntgateway.com 

 New Testament Resources: http://www.ntresources.com 

 Comentários bíblicos on-line: http://www.bible-researcher.com/links20.html 

 http://deimos3.apple.com/WebObjects/Core.woa/Browse/csl-

public.1684549962.01684549969 

 Breve resenha dos comentários sobre Apocalipse: www.apocalipsis.org/reviews.htm 

 www.apocalipsis.org 

 Carson e outros: http://thegospelcoalition.org/resources/scripture-index/a/revelation  

 http://www.revelation-resources.com/ 

 http://www.textweek.com/epistlesrevelation/revelati.htm 

 http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/ScriptureIndex/17/ 

 http://catholic-resources.org/Bible/Apocalyptic_Links.htm 

 http://www.earlychristianwritings.com/revelation.html 

 https://www.google.com/search?q=commentary+acts&btnG=Pesquisar+livros&tbm=bks&tb

o=1&hl=pt-BR#fp=57f4d48fd8803c8c&hl=pt-

BR&q=commentary+revelation&tbm=bks&tbs=bkt:b%2Cbkv%3Af 

 http://www.google.com.br/search?tbs=bks%3A1&tbo=1&q=commentary+revelation+john 

 www.preteristarchive.com 

 http://www.biblegateway.com/resources/ivp-nt/Revelation 

 http://www.monergism.com/directory/link_category/Eschatology/ 

 http://www.soniclight.com/constable/notes/pdf/revelation.pdf 

 http://biblehub.com/commentaries/mhc/revelation/1.htm 

 https://bible.org/passage/333/Revelation 
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