CURSO DE EXTENSÃO EM BÍBLIA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Bíblia: pressupostos teórico-metodológicos:
1.1 – Processo de formação da bíblia;
1.2 – Introdução à Análise literária dos textos bíblicos: gêneros literários e
elementos estilísticos;
1.3 - Contexto histórico-cultural original das tradições bíblicas;
1.4 - Perspectivas teológicas e éticas das tradições bíblicas ;
2. História de Israel
2.1 – Formação social do povo de Israel;
2.2 – Período tribal e organização clânica;
2.3 – Período Monárquico (Monarquia unida e dividida);
2.4 – História das invasões: assíria, babilônica e persa;
2.5 – Período Greco-helenista e período romano;
3. A palestina nos tempos de Jesus:
3.1 – Instituições políticas e religiosas;
3.2 – Sociedade e economia nos tempos de Jesus;
3.3 – Cultura e vida cotidiana na palestina;
3.4 – A postura de Jesus frente aos desafios sócio-religiosos de seu tempo.
4. História dos Cristianismos primitivos:
4.1 – Formação e fundamentos das comunidades cristãs
4.2 – Viagens missionárias e expansão do cristianismo;
4.3 – Perseguições e diásporas judaico-cristãs;
4.4 - Análise histórico-comparativa das diversas comunidades cristãs;
5. Introdução aos textos do Primeiro Testamento I:
5.1 – Tradições bíblicas;
5.2 – Traços caracterológicos do Pentateuco;
5.3 – Livros históricos I
5.4 – Livros históricos II
6. Introdução aos textos do Primeiro Testamento II:
6.1 – A importância da reflexão sapiencial no Israel Antigo;
6.2 – Estrutura literária e principais conteúdos dos textos sapienciais;

6.3 – O lugar social e teológico do movimento profético;
6.4 – Estrutura literária e principais conteúdos dos textos proféticos;
7. Introdução aos textos do Segundo Testamento I:
7.1 – A questão sinótica;
7.2 - Contexto sócio-político, estudo literário e teologia dos evangelhos sinóticos;
7.3 – Contexto sócio-político, estudo literário e teologia dos Atos dos Apóstolos;
7.4 – Evangelho de João;
8. Introdução aos textos do Segundo Testamento II:
7.5 – Estudo literário e teológico das cartas paulinas e deuteropaulinas;
7.6 - Estudo literário e teológico das Cartas Apostólicas;
7.7 – Traços caracterológicos da literatura joanina;
7.8 – Apocalipse: Gênero literário e movimento apocalíptico.
9. Métodos e abordagens bíblicas:
9.1 - Proposições teórico-medológicas do método histórico-crítico e dos novos
métodos de análise literária;
9.2 – Bíblia e Ciências Humanas;
9.3 – Abordagens bíblicas contemporâneas;
9.4 – Bíblia e Hermenêutica filosófica;
10. Bíblia e Sociedade:
9.1 - Importância da bíblia na formação da identidade cristã;
9.2 - A bíblia no Período medieval;
9.3 - A bíblia frente à crise de paradigmas na modernidade;
9.4 - Bíblia e ideologias sociais.

Rua Cel. Antônio Luiz, 1068 - Pimenta - Crato/CE, CEP 63105-000 - Fone: (88) 3521-0880
www.catolicadocariri.edu.br

