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PROGRAMA DE CURSO: EXEGESE DO NT 3 (EPÍSTOLAS) 
 

Curso: Bacharel em Teologia Departamento: Teologia Exegética 

Disciplina: Exegese do NT 3 Carga Horária: 30h Créditos: 2 
Professor: João Paulo Thomaz de Aquino (joao.aquino@mackenzie.br) 

 
Ementa 
Exegese das Epístolas - Analisa exegeticamente passagens selecionadas das cartas do Novo 
Testamento. Aplica as pressuposições, princípios e métodos estudados em Hermenêutica 1 e 2 e 
em Metodologia da Pesquisa Exegética. 

 
Pré-requisitos 
Grego. 2, Metod. Pesq. Exeg., Teol. Bíbl. do NT 

 
Descrição 
O Curso Exegese do NT 3 visa analisar a Carta de Paulo aos Romanos no texto grego e, assim, 
prover um exemplo de pesquisa exegética que possa ser aplicado às demais cartas do Novo 
Testamento. A carta aos Romanos será analisada com o objetivo de se entender o significado 
pretendido pelo autor para os receptores originais da carta e as implicações e aplicações 
contemporâneas desse significado. 
 
Objetivos 
Ao final desse curso, espera-se que o aluno tenha a capacidade de: 

1. Prover um resumo dos principais ensinamentos de Romanos 
2. Fazer trabalhos exegéticos acadêmicos nas cartas bíblicas. 
3. Produzir exegese e sermões exegéticos 
4. Relacionar o texto de Romanos com diversas doutrinas aprendidas em Teologia 

Sistemática. 
5. Aplicar Romanos e outras cartas bíblicas de maneira prática para a vida cristã e o 

ministério pastoral: vida pessoal, sermões, aconselhamento, evangelização. 
6. Conhecer algumas discussões acadêmicas básicas relacionadas à carta de Paulo aos 

Romanos. 
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Método didático 
Exposição de porções selecionadas de Romanos a partir do texto Grego. Uso de recursos visuais, 
quando de proveito. Discussões sobre a perícope em questão. Uso da estrutura do site 
www.issoegrego.com.br, para compartilhamento de materiais. Correção de trabalho exegético. 
 
Avaliação 
O aluno será avaliado de acordo com o seguinte critério: 
 
O aluno será avaliado de acordo com o seguinte critério: 
 

• Participação em classe (15%). O aluno deverá prover a seguinte análise das perícopes 
indicadas para aquele dia: (1) tradução literal; (2) esboço mecânico; (3) 2 motivos pelos 
quais valeu a pena ir ao texto grego; (4) esboço de sermão. 

• Projeto de Pesquisa Exegética (20%). Na semana indicada no cronograma, o aluno deverá 
apresentar um projeto conforme o padrão apresentado no texto “Projeto de Pesquisa 
Exegética: O que é e como fazer?”, disponível em https://issoegrego.com.br/exegese. 

• Exegese (65%). A principal nota do semestre será da exegese escrita a ser entregue na 
semana especificada no calendário. O aluno deverá escolher uma perícope e desenvolver 
um trabalho exegético seguindo texto “Exegese: O que é e como fazer”, disponível 
juntamente com outros recursos úteis em https://issoegrego.com.br/exegese. 
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Programa de Aulas 

 
Dia Aula Tarefa 
7-ago Introdução ao curso e a Romanos   

14-ago Romanos 1.1-17   
21-ago 1.18-3.20 Todos, judeus e gentios são pecadores (video aula) Rm 1.18-23 (entrega na aula seguinte) 
28-ago 1.18-3.20 Todos, judeus e gentios são pecadores Rm 3.9-18 
4-set 3.21-4.25 – Justificados gratuitamente pela fé Rm 3.21-26 

11-set 5.1-8.39 Consequências e aplicações da justificação Rm 5.1-5 
18-set Semana teológica  
25-set 5.1-8.39 Consequências e Aplicações da justificação Entrega Do Projeto 
2-out 9.1-11.36 e o Israel segundo a carne? Rm 9.1-5 
9-out Recesso   

16-out 9.1-11.36 e o Israel segundo a carne? (vídeo aula)  
23-out 12.1-15.33 Exortações práticas  
30-out Entrega da Exegese Entrega da Exegese 
6-nov 12.1-15.33 Exortações práticas  

13-nov 15.14-16.27 Saudações finais, bênçãos e doxologia  
20-nov Não haverá aula  
27-nov Não haverá aula   
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TRABALHO EXEGÉTICO: DEFINIÇÃO 
 

  
A sua exegese é um trabalho acadêmico no qual você vai expor a sua interpretação de uma 

perícope de um livro bíblico, estabelecendo como a sua interpretação se relaciona com outras 
interpretações do mesmo texto. Portanto, você deve: 1) fazer a sua própria interpretação do texto 
grego; 2) comparar a sua interpretação com a de outros exegetas (comentários, artigos) e 
estabelecer um diálogo com tais interpretações.  
 
 

ERROS MAIS COMUNS A SEREM EVITADOS 
 

 
• Gráficos devem ser auto-evidentes. Se precisa de explicação não é um bom gráfico para 

aparecer em seu trabalho. 
• A sua leitura do trabalho é tendenciosa (como você estudou o assunto, você vai sempre 

achar que está tudo claro). Peça a alguém para revisar para você. 
• Cuidado com a língua portuguesa. Seja claro, conciso e use o português adequadamente. 
• O seu trabalho não deve ser uma lista de citações. Você deve pesquisar exaustivamente e 

deve estabelecer um diálogo com os autores lidos. É melhor usar citações indiretas do que 
diretas. Diga a sua opinião (avalie) sobre o que o autor Fulano pensa.  

• Evite o PLÁGIO. Sempre cite as suas fontes de acordo com as normas metodológicas. 
• O seu trabalho não deve ser uma empreita solitária. Não pense que você conseguirá 

produzir uma boa interpretação sem o uso de fontes. Pesquise muito (lembre-se que 
existem outras bibliotecas em São Paulo além da do JMC, a do CPAJ, por exemplo). 

• Use a metodologia (citações, notas de rodapé, formatação) oficial do seminário JMC. 
• Cuidado com avaliações: esta citação precisa, esta palavra grega se adéqua perfeitamente 

ao contexto, Calvino está errado quando diz. Quando você fizer uma avaliação, você tem 
que estar seguro que consegue provar com bons argumentos o juízo que fez. 

• Entenda os livros que consultar dentro do contexto deles: época da escrita, cultura original, 
contexto teológico-eclesiástico do autor, etc. 

• Cuidado para não esquecer a floresta por causa das árvores (e vice-versa). Os elementos 
específicos do texto contribuem na construção do significado do discurso como um todo. 
Assim, todos os elementos analisados devem ser em referência a idéia exegética do texto 
(como um todo).   

http://www.seminariojmc.br/
mailto:seminariojmc@seminariojmc.br

	Ementa
	Pré-requisitos
	Descrição
	Objetivos

