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1 APRESENTAÇÃO
1.1 A Faculdade Adventista da Bahia (FADBA) através da Coordenação de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão da Escola de Teologia denominada Seminário Adventista LatinoAmericano de Teologia (SALT), no uso de suas atribuições, estabelece e torna públicas as
normas do processo seletivo para o preenchimento de vagas de Intracorpus do referido
Programa para ingresso em 2021.1. O Edital foi homologado em reunião do Colegiado de
Pós-Graduação do dia 01 de dezembro de 2020, em conformidade com as normas
complementares para cursos de pós-graduação stricto sensu do SALT, com o Regimento
Interno do Programa e com o Regulamento de Pós-Graduação do SALT-FADBA.
1.2 As Informações sobre o Programa de Pós-Graduação em Teologia estão disponíveis em
http://salt.adventista.edu.br/2019/12/24/pos-graduacao-lato-sensu/,
podendo
ser
complementadas através do e-mail institucional pos.salt@adventista.edu.br.
2 DO MESTRADO E DE SEUS OBJETIVOS
2.1 O Mestrado em Teologia Intracorpus, objeto deste Edital, doravante denominacional, é
oferecido na Sede do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia (SALTFADBA) da Faculdade Adventista ada Bahia, localizado na Rodovia BR 101, Km 197,
Estrada de Capoeiruçu, s/n, Cachoeira – BA, Brasil, e tem como objetivo:
2.1.1 Formar e capacitar líderes para servir a Igreja Adventista do Sétimo Dia (IASD) em
diversas áreas e funções, com vista ao crescimento espiritual dos membros em
cumprimento à missão da Igreja.
3 DESCRIÇÃO
3.1 É um programa denominacional de estudos e pesquisa teológica em nível stricto sensu,
categoria livre, com carga horária de 48 (quarenta e oito) créditos acadêmicos, equivalentes
a 720 (setecentas e vinte) horas, que visa à capacitação e/ou aperfeiçoamento acadêmico
profissional por meio da estratégia da formação teológica continuada com aprofundamento
em áreas, subáreas, linhas de pesquisa e temáticas de especial relevância religiosa. O

programa ocorre na modalidade presencial, em módulos ou sequencialmente, sendo
oferecido na sede do SALT-FADBA ou em outros locais. A matriz curricular e o prazo de
conclusão estão estabelecidos no projeto pedagógico do programa.
3.2 O Programa de Mestrado em Teologia denominacional é destinado a egressos do curso de
bacharel em Teologia ou outros cursos que cumpram os critérios de admissão.
3.3 O Mestrado em Teologia denominacional está dividido em três linhas de investigação:
Missão Urbana, Aconselhamento Pastoral e Interpretação e Ensino da Bíblia, tendo por
objetivos:
3.3.1 Missão Urbana: Analisar o conceito bíblico-teológico de cidade no contexto da missão
da igreja. Estudar e compreender os desafios das áreas urbanas para a pregação do evangelho
e desenvolver métodos para uma evangelização eficaz das cidades.
3.3.2 Aconselhamento Pastoral: capacitar, treinar e instrumentalizar o conselheiro com
técnicas, conceitos e princípios, em sintonia com a cosmovisão bíblica, que lhe permitam
trabalhar na promoção da saúde mental e do bem-estar espiritual das famílias e outros grupos
sociais no contexto da Igreja.
3.3.3 Interpretação e Ensino da Bíblia: aplicar princípios hermenêuticos e empregar métodos
exegéticos para interpretar e ensinar a mensagem das Escrituras no contexto da igreja local e
das instituições educacionais.
3.4 O Mestrado será oferecido em regime modular no total de três módulos com início em
junho de 2021 e término previsto em julho de 2023, com a carga horária total de 660 horas
para as Linhas de Missão Urbana e Aconselhamento Pastoral e 690 horas para a Linha de
Interpretação e Ensino da Bíblia (ver Anexo 1 deste Edital).
3.4.1 Cada crédito equivale a um total de 15 horas letivas perfazendo um total de 44
créditos para as Linhas de Missão Urbana e Aconselhamento Pastoral e 46 créditos para a
Linha de Interpretação e Ensino e da Bíblia.
3.5 Os alunos do Mestrado que perderam uma ou mais matérias terão de completá-los até o
último período de aulas da turma seguinte.
3.5.1 Serão desligados do programa os alunos que interrompam os estudos por mais de dois
períodos de verão/inverno e/ou se o prazo indicado acima tiver vencido, salvo se for
aprovada uma extensão pelo Conselho ou Colegiado da Pós-Graduação.
3.5.2 Para aprovação em cada disciplina o aluno deverá ter frequência mínima de 75% das
aulas ministradas.
3.5.3 Para aprovação em cada disciplina o aluno deverá obter média final não inferior a
70% da nota disponível.
3.5.4 Para a conclusão do curso o aluno deverá obter média geral final não inferior a 70%.

4 DA TITULAÇÃO
4.1 Ao concluir o curso a reitoria do SALT-DSA conferirá ao aluno o título intracorpus de
Mestre em Teologia, conforme os Regulamentos Eclesiástico-Administrativos: Igreja
Adventista do Sétimo Dia – Divisão Sul-Americana, HS 03 02 e 04, em categoria livre e com
reconhecimento exclusivamente em âmbito da organização religiosa IASD. Deste modo, o
título é válido apenas dentro da referida instituição, tanto no Brasil quanto no exterior.
4.2 Considerando que o curso também é valido como Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
em Teologia, a FADBA conferirá ao mesmo aluno concluinte o título de especialista,
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), em uma das três linhas de investigação –
Especialização em Interpretação e Ensino da Bíblia, Especialização em Aconselhamento
Pastoral e Especialização em Missão Urbana.
5 DO NÚMERO DE VAGAS
5.1 As vagas oferecidas neste Processo Seletivo perfazem o total de 90 (noventa) vagas
distribuídas por linhas de pesquisa, como segue:
5.1.1 Missão Urbana: 45 vagas;
5.1.2 Aconselhamento Pastoral: 25 vagas;
5.1.3 Interpretação e Ensino da Bíblia: 20 vagas.
6 DO CRONOGRAMA
6.1 Publicação do edital: 14/12/2020.
6.2 Período de Inscrições: 14/12/2020 a 08/04/2021.
6.3 Inscrições: As inscrições para o processo seletivo de candidatos ao curso de Mestrado em
Teologia denominacional / Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Teologia
(Especialização em Interpretação e Ensino da Bíblia, Especialização em Aconselhamento
Pastoral e Especialização em Missão Urbana) para o ano de 2021 constarão das seguintes
etapas:
6.4 Primeira Etapa
6.4.1 As inscrições para o processo seletivo ocorrerão exclusivamente on-line. Durante o
período de Inscrições, de 14/12/2020 a 08/04/2021, o candidato deve proceder com o
preenchimento
do
formulário
de
inscrição
disponível
no
site
https://adems.sdasystems.org/BRA/Admission/IAENE/POS/Inscription/process/22
6.4.2 Nessa etapa o candidato enviará obrigatoriamente a documentação de inscrição em PDF
requerida (conforme consta na seção 7.1 deste Edital) no ato do preenchimento do formulário
de inscrição.
6.4.3 Sendo validada a inscrição, o candidato receberá automaticamente a confirmação de
inscrição (Cartão de Identificação) no próprio site, bem como um email, e só então estará
apto para participar do processo seletivo. O candidato deve imprimir esse cartão de

identificação e apresentá-lo, juntamente com um documento original de identificação com
foto, ao supervisor de prova por ocasião da realização dos exames escritos no local de
prova escolhido previamente.
6.4.4 As dúvidas devem ser dirigidas para o e-mail: pos.salt@adventista.edu.br, ou pelo
telefone (75) 3425-8172.
6.5 Segunda Etapa
6.5.1 Prova escrita para o Mestrado em Teologia / Programa de Pós-Graduação Lato Sensu
em Teologia (somente para os aprovados nas Etapas anteriores): Os exames escritos serão
realizados impreterivelmente no dia 15 de abril de 2021, das 09h00 às 12h00, nas sedes
administrativas locais às quais os candidatos estão vinculados, sob supervisão do pastor
ministerial do Campo ou outro designado.
6.5.2 O Projeto de Pesquisa (ver seção 9.2) também deverá ser entregue na data da prova, para
o pastor ministerial do Campo ou outro designado, sendo enviado imediatamente para o
SALT-FADBA juntamente com as avaliações escritas.
6.6 Terceira Etapa
6.6.1 Matrícula dos aprovados no processo seletivo: O período de matrícula dos aprovados
será feito presencialmente na sede regional do SALT-FADBA, junto à secretaria geral durante
o primeiro módulo letivo (que ocorrerá de 24/06 a 23/07/2021), entre os dias 28 e 30/06/2021.
7 DOS DOCUMENTOS
7.1 Os documentos a serem apresentados na secretaria geral da FADBA para a efetivação da
matrícula são:
7.1.1 Histórico Escolar da graduação;
7.1.2 Certificado ou Diploma de graduação;
7.1.3 Carta de autorização do Campo (Missão/Associação) de trabalho (para pastores que
trabalham na IASD);
7.1.4 Comprovante de residência;
7.1.5 RG e CPF;
7.1.6 Certidão de nascimento ou casamento;
7.1.7 Certificado de Reservista;
7.1.8 Certidão de quitação eleitoral.
8 DOS CANDIDATOS
8.1 O perfil do candidato para o ingresso ao Mestrado / Especialização é:
8.1.1 Trabalha em equipe;
8.1.2 Comunica-se assertivamente;
8.1.3 Possui conhecimentos bíblico-teológicos;

8.1.4 Distingue aspectos conceituais e teóricos a respeito das crenças fundamentais da IASD;
8.1.5 Respeita as normas bíblicas;
8.1.6 Avalia a pertinência da metodologia de pesquisa à natureza do objeto ou a questão
empírica que originou uma investigação científica;
8.1.7 Conhece o processo de elaboração de um projeto de pesquisa científica;
8.1.8 Lê e interpreta textos em língua inglesa;
8.1.9 Está comprometido com a filosofia e missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia;
8.1.10 Todos os candidatos submeter-se-ão ao mesmo processo seletivo regular descrito neste
edital.
8.2 Graduados em outras áreas serão avaliados pela Comissão de Pós-Graduação segundo os
seguintes critérios e indicadores:
8.2.1 Critérios:
8.2.1.1 Cópia do Diploma de Graduação;
8.2.1.2 Carta justificando o motivo pelo qual deseja cursar o Mestrado em Teologia /
Especialização;
8.2.1.3 Diploma universitário não-teológico com pelo menos quatro anos de estudo, ou mais,
aceitos pelo Conselho ou Colegiado da Pós-Graduação quando houver vagas e sob a condição
de que o candidato, antes de ser aceito, tenha cursado 24 créditos de acordo com as diretrizes
da sede local;
8.2.1.4 Domínio a nível básico das línguas bíblicas (em caso da Linha de Investigação em
Interpretação e Ensino da Bíblia).
8.2.2 Indicadores:
8.2.2.1 Demonstrar, com documentos oficiais autenticados, haver cursado 16 créditos
mínimos de Fundamentos do Cristianismo/Formação Cristã em bacharelado em Instituições
Adventistas ou;
8.2.2.2 Apresentar certificado de batismo e recomendação pastoral que acredite sua
participação ativa na igreja;
8.2.3 Os candidatos que precisam fazer transferência externa estarão sujeitos aos mesmos
requisitos dos demais aspirantes;
8.2.4 O candidato deverá ter o aproveitamento da graduação com média geral não inferior a
75%.
9 DA SELEÇÃO
9.1 O processo para seleção e admissão dos candidatos incluirá:
9.1.1 Carta de recomendação (para os que não têm bacharelado em Teologia e/ou não são
funcionários da IASD);

9.1.2 O Projeto de Pesquisa;
9.1.3 Exame de Conhecimentos Teológicos;
9.1.4 Exame de Inglês Instrumental;
9.1.5 Exame de Hebraico e Grego (unicamente para a Linha de Pesquisa em Interpretação e
Ensino da Bíblia).
9.2 O Projeto de Pesquisa deve ser elaborado conforme o modelo estabelecido no Manual
Básico de Normas Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos (SALT), na seção “4.3.2
Elementos textuais”, nas páginas 24 a 37, bem como no Anexo 2 deste Edital. As seções a
serem incluídas no Projeto são: Introdução ao estudo, enunciado do problema, hipótese,
revisão de literatura, referencial (ou marco) teórico, objetivos gerais e específicos,
justificativa, delimitação, metodologia, estrutura e procedimentos e cronograma.
9.2.1 Um modelo de Projeto de Pesquisa pode ser encontrado no Manual Básico de Normas
Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos (SALT), nas páginas 94 a 110, na seção “5.4.2
Modelo de projeto de pesquisa de uma dissertação de mestrado” (do referido manual), bem
como no Anexo 2 deste Edital. Os elementos pré-textuais do Projeto devem ser apenas a capa,
folha de rosto e sumário.
9.2.2 Para os aspectos gráficos gerais no processo e elaboração do Projeto de Pesquisa,
consulte o Manual Básico de Normas Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos (SALT),
páginas 8-11.
9.2.3 Para visualizar o Manual Básico de Normas Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos
(SALT), acesse http://salt.adventista.edu.br/2019/12/24/pos-graduacao-lato-sensu/
9.3 O Exame de Conhecimentos Teológicos será preparado tendo como referência de estudo
os seguintes capítulos do livro DEDEREN, Raoul (Ed.). Tratado de Teologia Adventista do
Sétimo Dia. 1. ed. Tatuí: Casa Publicadora Brasileira, 2015, de acordo com cada linha de pesquisa:
Linhas de Pesquisa
Missão Urbana

Aconselhamento
Pastoral

Capítulo do Tratado de Teologia
2. Revelação e inspiração
3. Interpretação bíblica
24. O Remanescente e as Três Mensagens Angélicas

Págs.
26-66
67-119
949-987

2. Revelação e inspiração
3. Interpretação bíblica
19. Estilo de vida e conduta cristã

26-66
67-119
748-802

Interpretação e Ensino 2. Revelação e inspiração
da Bíblia
3. Interpretação bíblica

26-66
67-119

9.4 Os exames escritos serão realizados impreterivelmente no dia 15 de abril de 2021, das
09h00 às 12h00 nas Sedes Administrativas locais às quais os candidatos estão vinculados, sob
supervisão do pastor ministerial do Campo ou outro designado. O candidato deve apresentar
ao supervisor o seu Cartão de Identificação impresso por ocasião da inscrição online,

conforme descrição na seção 6.4.3.
9.4.1 O Projeto de Pesquisa também deverá ser entregue na data da prova, sendo enviado
imediatamente para o SALT-FADBA juntamente com as avaliações;
9.4.2 O responsável pela aplicação das provas e recebimento dos projetos de pesquisa na Sede
Administrativa local enviará o material digitalizado para o e-mail pos.salt@adventista.edu.br
no mesmo dia, bem como encaminhará os materiais originais via Correios, com controle de
remessa.
9.5 A prova deverá ser realizada nas Sedes Administrativas dos Campos locais da IASD sob
supervisão do pastor Ministerial do Campo.
9.5.1 O não comparecimento para realização do exame escrito no dia e horário supracitados
excluirá o candidato do processo seletivo.
9.6 O julgamento das etapas do processo seletivo será responsabilidade da Comissão
designada pela Direção do SALT, e seguirá critérios objetivos por ela pré-estabelecidos.
9.6.1 Em nenhuma das etapas da seleção caberá recurso.
9.7 A nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada da seguinte forma:
9.7.1 Para cada etapa descrita entre as seções 9.1.2 e 9.1.5, a Comissão designada pela
Direção do SALT atribuirá uma nota de zero (0,00) a dez (10,00). Caso o aluno receba nota
zero (0,00) nas seções 9.1.2, 9.1.3 e/ou 9.1.4, estará eliminado do processo seletivo;
9.7.2 Caso o candidato não atinja a nota mínima (7,0) para os exames de Hebraico e Grego
(seção 9.1.5), deverá cursar a disciplina de Hebraico Básico (em 2021) e Grego Básico (em
2022), como pré-requisito, e obter uma média igual ou superior a (7,0). As referidas
disciplinas serão ofertadas no período dos módulos letivos do mestrado;
9.7.3 O candidato terá direito de escolher duas opções de linhas de pesquisa. Caso o candidato
escolha como segunda opção a linha de pesquisa Interpretação e Ensino da Bíblia, terá que
realizar os exames de Hebraico e Grego (ver seção 9.1.5). Caso não atinja a nota mínima (7,0)
para os exames de Hebraico e Grego (seção 9.1.5), deverá cursar a disciplina de Hebraico
Básico (durante o primeiro módulo (24/06 a 23/07/2021), e Grego Básico (em 2022), como
pré-requisito, e obter uma média igual ou superior a (7,0). As referidas disciplinas serão
ofertadas no período dos módulos letivos do mestrado. Por outro lado, se o candidato escolhe
como segunda opção a linha de pesquisa Missão Urbana ou Aconselhamento Pastoral (sendo
a primeira opção uma dessas duas linhas de pesquisa), não precisará realizar os exames de
Hebraico e Grego.
9.8 Em nenhuma das etapas da seleção caberá recurso.
9.9 A nota final dos candidatos no processo seletivo será calculada da seguinte forma:

Linhas de Pesquisa

20%
20%

Conhecimentos
Teológicos
60%
60%

20%

50%

Projeto de
Pesquisa

Aconselhamento Pastoral
Missão Urbana
Interpretação e Ensino
da Bíblia

Inglês

Grego

Hebraico

20%
20%

-

-

10%

10%

10%

9.10 Os candidatos aptos serão classificados por ordem decrescente da nota final obtida.
9.10.1 Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior nota na avaliação
de Conhecimento Teológico;
9.10.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior média geral no curso de
Graduação.
10 DO RESULTADO E DA MATRÍCULA
10.1 A divulgação do resultado e convocação para as matrículas estarão disponíveis no site
http://salt.adventista.edu.br/2019/12/24/pos-graduacao-lato-sensu/ a partir do dia 22 de abril
de 2021.
10.2 Não haverá revisão de resultados em hipótese alguma.
10.3 O candidato aprovado no Processo Seletivo deverá efetivar sua matrícula entre os dias 28
a 30 de junho de 2021, na Secretaria Geral da Instituição (FADBA), das 8h às 11h30 e das
13h30 às 17h30.
10.3.1 Na ocasião da Matrícula deverá ser entregue na Secretaria Geral a seguinte
documentação:
10.3.1.1 Cédula de Identidade (cópia autenticada);
10.3.1.2 CPF (cópia autenticada);
10.3.1.3 Certificado de reservista - sexo masculino (cópia autenticada);
10.3.1.4 Certidão de casamento ou nascimento (cópia autenticada);
10.3.1.5 Título de eleitor (cópia autenticada) e Certidão de quitação eleitoral;
10.3.1.6 Uma foto 3x4, recente;
10.3.1.7 Certidão de nascimento ou casamento;
10.3.1.8 Certificado ou Diploma de Conclusão do Curso de Graduação em Teologia (cópia
autenticada);
10.3.1.9 Histórico Escolar do Curso de Teologia (cópia autenticada).
10.3.2 A documentação de graduados em outras áreas será a mesma, exceto as seções 10.3.1.8
e 10.3.1.9 (neste caso, as cópias autenticadas do Certificado ou Diploma de conclusão e
Histórico do Curso não serão da graduação de Teologia e sim da área de graduação cursada
por tal candidato).
10.3.3 Os candidatos que concluíram sua graduação no SALT-FADBA não precisam enviar

cópias autenticadas exigidas nas seções acima.
10.4 Não sendo contempladas as vagas disponíveis dentro do prazo estabelecido neste Edital,
será realizada uma segunda chamada no dia 03 de maio de 2021, com matrículas desta
segunda chamada entre os dias 28 a 30 de junho de 2021.
11 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
11.1.1 Prestar informações inexatas no Requerimento de Inscrição;
11.1.2 Deixar de comparecer ou chegar atrasado para a realização da prova;
11.1.3 Deixar de apresentar a Ficha de Inscrição impressa por ocasião da realização dos
exames escritos no local de prova;
11.1.4 Incorrer em comportamento desrespeitoso ou impertinente para com qualquer
aplicador de prova, funcionário ou autoridade acadêmica;
11.1.5 Estabelecer qualquer forma de comunicação, durante a prova, com outro candidato ou
pessoa estranha à organização do Processo Seletivo.
11.2 A eliminação será efetivada mesmo que a constatação de irregularidade ou da utilização
de expediente ilícito ocorra após o término da prova.
11.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria do SALT-FADBA e pela Comissão do
Processo Seletivo Específico.
11.4 Qualquer mudança neste edital será comunicada.

Cachoeira - BA, 14 de dezembro de 2020.

Agenilton M. Corrêa
Coord. Pós-Graduação SALT-FADBA

Leonardo Nunes Godinho
Diretor SALT-FADBA

ANEXO 1: ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO
PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO INTRACORPUS
MATRIZ CURRICULAR
2020-2022

NÚCLEOS DE
ESTUDO

COMPONENTES CURRICULARES
1° MÓDULO - 2020

CARGA
HORÁRIA
CR
4

Metodologia do Trabalho Acadêmico

Aconselhamento
Pastoral

4

Psicologia da Personalidade

H
60

60

2
30

Oficina de Estatística Básica e Informática Aplicada
4

Orientação à dissertação
Subtotal

Interpretação e
Ensino da Bíblia

60
210

Metodologia do Trabalho Acadêmico

14
4

Hermenêutica

4

60

2

30

Metodologia do Ensino da Bíblia

4

Orientação à dissertação

60

60

Subtotal

14

210

Metodologia do Trabalho Acadêmico

4

60

4

60

2

30

Teologia da Missão Urbana
Missão Urbana
Oficina de Estatística Básica e Informática Aplicada

4

Orientação à dissertação

60

14

210

42

630

Subtotal
TOTAL

NÚCLEOS DE
ESTUDO

Aconselhamento
Pastoral

COMPONENTES CURRICULARES
2° MÓDULO - 2021

CARGA
HORÁRIA
CR
H

Psicologia Geral

4

60h

Técnicas de Intervenção e Mediação Pastoral

4

60h

Família e Religião na Sociedade Contemporânea

4

60h

Orientação à Dissertação

4

60h

16
4

240h

Subtotal

Exegese do Antigo testamento
Interpretação e
Ensino da Bíblia

60h

Exegese do Novo Testamento

4

60h

2

30h

4

60h

14
4

210h
60h

Teologia e Metodologia do Plantio de Igreja

4

60h

Fenômeno Religioso na Cidade

4

60h

Orientação à Dissertação

4

60h

Subtotal

16

240h

TOTAL

46

690

Arqueologia
Orientação à Dissertação
Subtotal

Análise Multidisciplinar da Cidade
Missão Urbana

NÚCLEOS DE
ESTUDO

Aconselhamento
Pastoral

COMPONENTES CURRICULARES
3° MÓDULO - 2022

CARGA
HORÁRIA
CR
H

Tópicos Especiais em Teologia Bíblica

4

60h

Temas Contemporâneos na Teologia Adventista

4

60h

Trabalho de Conclusão de Curso

6

90h

Teologia do Novo Testamento
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1 INTRODUÇÃO
Este capítulo visa introduzir o estudo e visa oferecer descrições detalhadas do
3 cm

procedimentos gerais do estudo. Dessa forma, ele descreve a problemática da pesquisa
propondo, ao mesmo tempo, a metodologia usada na tentativa de responder o problema
empregado no estudo, além de descrever de maneira geral os objetivos deste trabalho.
1 esp. (1,5)

1.1 INTRODUÇÃO AO ESTUDO
O assunto sobre a natureza do homem tem sido discutido amplamente no meio
acadêmico. Os escritos paulinos tem sido amplamente usados neste discussão. Na tentativa
de descrever a natureza humana diferentes visões, tais como a tricotômica, dicotômica e
holística, são os mais comumente adotadas, tendo como o centro desta discussão o estudo
sobre Antropologia Paulina (AP). Deste modo, é necessário recorrer a AP, tendo como base
principal a exegese bíblica, para tentar esclarecer os termos antropológicos empregados por
Paulo.
Alguns estudos voltados para esse assunto tem apontado para conceitos diferentes
quando se analisa a natureza do homem. Os principais são tricotomismo ou tricotomia, que é
definido a partir do fato de que o ser humano é composto de três elementos: corpo, alma e
espírito (ERICKSON, 2015, p. 212). Já o dicotomismo ou dualismo é “a ideia que a mente
ou alma é a nossa parte divina lutando pela libertação da sua prisão corporal” (KURT;
HORTON, 2013, p. 23, tradução nossa). A posição monista ou holística é contrário ao
dualismo e a partir dela entende-se que “os componentes de um ser humano funcionam
como uma unidade” (ANDREASEN, 2011, p. 101). Tais ideias são tratadas na AP por
estudiosos contemporâneos.
No contexto sobre do assunto da natureza do homem é necessário, portanto,
apresentar um resumo do debate sobre a AP identificando os textos que tratam do assunto
em cada parte do corpus paulinum, principalmente os que contém termos antropológicos da
raiz σῶμα, καρδία, νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ e σάρξ, e cuja análise exegética deve ser feita em
cada contexto para que se chegue, então, a um entendimento satisfatório em meio a esse
debate.
1 esp. (1,5)

1.2 PROBLEMA
Há diferentes posicionamentos sobre a natureza do homem que são discordantes
entre si. Estes principais posicionamentos e seus defensores são o tricotômico, cujo
proponente principal é Franz Delitizsch (1966), dicotômico, com Robert H. Gundry (1976) e
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holístico, defendido por Rudolf Bultman (2008). Todos eles tomam os escritos de Paulo
como base para as suas análises. Deste modo, qual é a compreensão de Paulo a respeito da
natureza do homem (a chamada Antropologia Paulina)? Quais temos antropológicos são
mais comumente mencionados em seus escritos e que estão diretamente ligados à sua
compreensão acerca da natureza humana?
1.3 HIPÓTESE
Os estudos sobre a AP e seus termos antropológicos tem apresentado diferentes
conclusões. Uma breve análise nos escritos paulinos revela que há informações que podem
ser interpretadas favoravelmente aos conceitos das visões tricotômica, dicotômica e monista
sobre a natureza do homem, já que “o termo individual é frequentemente usado com
diferentes conotações em diferentes cartas ou dentro da mesma carta” (JEWETT, 1971, p. 1,
tradução nossa). Contudo, estudos exegéticos a partir do método gramático-histórico podem
evidenciar uma abordagem ideal e correspondente aos escritos paulinos, especialmente a que
se refere a perspectiva monista.
1.4 REVISÃO DE LITERATURA
Para que este estudo tenha um significado mais relevante, esta seção visa analisar
alguns documentos publicados que estão relacionados como o tópico principal desta
pesquisa, sem que tal análise seja exaustiva; até mesmo porque Sara Harding (2015), em seu
Paul’s Eschatological Anthropology, já elaborou uma ampla revisão de literatura
envolvendo este assunto. Entretanto, cabe aqui uma breve descrição dos autores principais
que trataram de termos antropológicos na abordagem paulina.
Um dos autores pioneiros no estudo dos termos antropológicos nos escritos
paulinos é R. Jewett. Em sua obra Paul’s Anthropological Terms (1971) Jewett exalta a
importância de analisar tais termos. Ele oferece uma interpretação de termos antropológicos
nos escritos de Paulo tomando por pressuposto o método crítico-histórico. Contudo, sua
análise ficou incompleta ao deixar de lado Colossenses, Efésios e as Cartas Pastorais. O
autor descreve os referidos termos dando-lhes significados específicos dentro de seu próprio
contexto num ambiente de conflito enfrentando por Paulo em cada carta. Assim, “a
afirmação de que a antropologia do apóstolo “desenvolvida” em situações de conflito parece
implicar que o apóstolo era um pensador ocasional sem uma visão consistente dos humanos”
(HARDING, 2015, p. 28, tradução nossa). Por ouro lado, fundamentar uma interpretação
apenas em cenários de conflitos e cronologia não é suficiente para expor um abordagem

paulina da natureza do homem, já que os mesmos termos são usados em diferentes
circunstâncias.
Robert H. Gundry desenvolve sua pesquisa com base na palavra σῶμα, tendo como
base o dualismo. Apesar de ser uma exaustiva investigação, os pressupostos dualísticos de
Gundry não oferecem uma análise exegética dos termos, fazendo com que sua investigação
torne-se unilateral definindo todo o conceito de Paulo e do Novo Testamento com uma ideia
de “dualismo ontológico” (HARDING, 2015, p. 79, tradução nossa). Ele afirma que “Paulo
cuidadosamente escolhe seus termos após um padrão de uma dualidade antropológica da
carne como corpo e espírito como parte incorpórea do homem” (GUNDRY, 1976, p. 144,
tradução nossa).
Outros estudiosos tem apresentado descrições acerca da exposição de Paulo sobre a
natureza do homem. Entre eles encontram-se autores conhecidos como Rudolf Bultmann
(2008), John W. Cooper (1989), J. A. T. Robinson (1952), W. D. Stancey (1956), James
Dunn (1998) e Samuelle Bacchiocchi (2007). Contudo, suas abordagens deixam a desejar no
que diz respeito a um estudo sistemático e exegético que realmente satisfaça o estudante que
deseja saber qual é de fato a posição paulina. Assim, o presente estudo busca, portanto,
preencher esta lacuna existente na AP.
1.5 REFERENCIAL TEÓRICO
Este estudo toma o pressuposto de uma interpretação bíblica a partir do método
gramático-histórico, já que “suas preconcepções derivem da Bíblia e estejam subordinadas à
mesma, ficando sempre abertos a alteração e ampliação de suas ideias com base na
Escritura” (DAVIDSON, 2011, p. 78). Assim, a Bíblia permanece como fundamento para
sua própria interpretação, evitando pressuposições exclusivamente humana. Sendo este o
sistema hermenêutico que honra as Escrituras e preserva a objetividade na interpretação
(LOPES, 2008, p. 50, 52).
Há uma necessidade particular de se estudar os termos antropológicos no grego
bíblico fazendo uma investigação “de sua etimologia, significado de sua raiz, número e
distribuição de ocorrências através das Escrituras, sua amplitude semântica, acepções
básicas, derivados e emprego extrabíblico” (DAVIDSON, 2011, p. 90). Destarte, nenhum
estudo específico é feito partindo deste pressuposto e também sem usar as cartas paulinas.

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Geral
Analisar a abordagem de Paulo a respeito da natureza do homem, fundamentada em
uma análise exegética de determinados termos antropológicos em seus escritos, na tentativa
de identificar qual entre os principais conceitos sobre a natureza humana (holístico,
dicotômico e tricotômico) melhor se harmoniza com o seu pensamento.
1.6.2 Específicos
Através dos objetivos específicos, pretende-se:
a) Elaborar uma análise sobre o debate das posições acerca da natureza do homem
(holística, dicotômica e tricotômica) tendo como base o corpus paulinum;
b) Analisar os temos antropológicos nos escritos paulinos que estejam em conexão
com a compreensão acerca da natureza humana;
c) Fazer uma análise exegética nos textos paulinos que contenham os termos com a
raiz σῶμα, καρδία, νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ e σάρξ;
d) Analisar, após estudo exegético, as implicações teológicas nos escritos paulinos
associadas à natureza do homem. Isso será feito especialmente através da
perspectiva de Paulo.
1.7 JUSTIFICATIVA
A compreensão do tema sobre a natureza humana tem demonstrado ser desafiadora
ao estudante da Bíblia. Por isso há, no ambiente acadêmico, variados debates sobre o
assunto. Bacchiocchi (2007, p. 1) alerta para o fato de que “a questão da natureza humana
está longe de ser um assunto resolvido” (BACCHIOCCHI, 2007, p. 1). Talvez uma das
razões seja que, para alguns, “não há uma visão canônica da ‘humanidade’ que possa ser
deduzida dos textos bíblicos” (GIBSON, 2016, p. 18, tradução nossa).
Quando a compreensão do tema sobre a natureza humana envolve análises baseadas
nos escritos paulinos, há divergências de conceitos. Sobre isso há quem afirme que “até o
início do século XX, a antropologia paulina foi compreendida em termos dicotômicos
(corpo-alma) ou mesmo tricotômico (corpo-alma-espírito)” (GREEN, 2008, p. 27, tradução
nossa). Por outro lado, há quem defenda um conceito monista ao interpretar os escritos de
Paulo. Entretanto, as conclusões mais comumente resultantes dos textos de Paulo a respeito
da natureza humana ou são holística ou dualística, já que o “tricotomismo perdeu a
popularidade” (ERICKSON, 2015, p. 507). Mesmo que “essa seja uma ideia comum no

ensino bíblico evangélico popular, hoje pouco estudiosos a defendem” (GRUDEM, 1999, p.
388), como ocorre em Franz Delitizsch (1966).
Em razão do tema da AP ter “sido tardio, hesitante e tortuoso, e o debate permanece
em seus estágios iniciais” (HARDING, 2015, p. 112, tradução nossa), uma exegese
fundamentada no método gramático-histórico, como proposto neste estudo, por certo ajudará
a ampliar a compreensão bíblica do assunto. Logo, a relevância desta investigação é que,
através de uma análise exegético-teológica, é possível fornecer clareza adicional para a
compreensão paulina sobre a natureza humana e conhecer o significado e aplicação reais de
determinados empregados pelo escritor bíblico.
1.8 DELIMITAÇÃO
Para verificar o significado correto acerca da AP, o presente estudo se propõe a
tentar traçar o significado geral e no contexto particular de alguns termos empregados no
corpus paulinum, tais como: σῶμα, καρδία, νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ e σάρξ, bem como fazer as
considerações sintáticas na tentativa de encontrar o significado correto da mensagem
paulina. Este estudo também aborda os antecedentes necessários em relação às múltiplas
passagens que serão empregadas na pesquisa.
A exegese feita neste estudo é focada principalmente nas seguintes epístolas e seus
respectivos capítulos e versos: Romanos (1:3, 4, 24, 28; 2:5, 9, 15, 28-29), 2 Coríntios (1:12,
17, 22-23), Gálatas (2:16, 20), Filipenses (1:20-26;), Colossenses (2:1-5) 1 Tessalonicenses
(2:8; 5:23), 2 Tessalonicenses (1:7), 2 Timóteo (3:16; 4:1), Tito (1:15) e Filemom (1:16).
1.9 METODOLOGIA
Esta é uma pesquisa de natureza qualitativa e de procedimento bibliográfico. A
metodologia empregada neste estudo é o método gramático-histórico aplicando os princípios
da sola Scriptura, com a unidade do texto bíblico como a suposição básica. Para atingir esse
objetivo, a metodologia desenvolvida nesta pesquisa utiliza procedimentos analíticos
exegéticos e teológicos no corpus paulinum.
1.10 ESTRUTURA E PROCEDIMENTOS
Para atingir seu objetivo ao responder as questões levantadas, este estudo será
organizado em cinco capítulos obedecendo a seguinte estrutura: O Capítulo 1 é introdutório,
provendo a descrição do problema, metodologia e procedimento da pesquisa. O Capítulo 2
oferece uma análise do recente debate acerca das posições que descrevem a natureza do
homem (holística, dicotômica e tricotômica), tendo como fundamento a AP. Já o Capítulo 3

será divido em duas partes: na primeira, será feita da análise histórica, literária, linguística e
exegética, buscando identificar os textos nas principais epístolas paulinas que contenham os
termos σῶμα, καρδία, νοῦς, πνεῦμα, ψυχὴ e σάρξ. Na segunda parte será feita uma análise
exegética dos termos apresentados, com base no método gramático-histórico, dos textos que
se encontram nas seguintes epístolas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses,
Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 2 Timóteo e Filemom (1:16). O Capítulo 4 apresenta
uma avaliação dos resultados exegéticos e, a partir disso, elabora as devidas implicações
teológicas do estudo com base na visão antropológica de Paulo. O Capítulo 5 apresenta um
resumo conciso e expõe as conclusões do estudo, bem como faz as devidas recomendações
para estudos futuros.
1.11 CRONOGRAMA
Para fins de organização desta pesquisa o processo de produção da mesma se dará da
seguinte maneira:
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