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PLANO  DE  CURSO  

FITRef – Faculdade Internacional de Teologia Reformada 

IRTC – International Reformed Theological College 

 
 

DISCIPLINA     : TS 701 Três Formas de União 

CRÉDITOS  : 03 créditos 

CARGA HORÁRIA: : 45 horas-aulas 

ANO   : disciplina eletiva 

DEPARTAMENTO : Teologia Sistemática  

CURSO          : Mestrados 

MÓDULO  : Quarto / 2017 

PRÉ-REQUISITOS : Não 

PROFESSOR      : Pastor Pedro Meijer 

 

I - EMENTA:  

Este curso consiste num estudo das confissões das Igrejas Reformadas, que têm sua origem na Holanda 

e em outros países do continente europeu. Trata-se da Confissão Belga, do Catecismo de Heidelberg e 

dos Cânones de Dort. O curso oferece conhecimento do mundo da era da Reforma no séc. XVI e XVII. É 

um estudo de fontes primárias da vida eclesiástica reformada e da vida pessoal do crente reformado.  

 

II – PREMISSAS :  

- vontade de conhecer a doutrina reformada através de importantes confissões de fé; 

- vontade de conhecer melhor os pontos salientes da teologia reformada; 

- vontade de conhecer as origens das igrejas reformadas e presbiterianas. 

 

III – OBJETIVOS: 

- ficar mais entrosado na teologia reformada; 

- entender que a teologia sistemática se baseia nas Escrituras, e se baseia também nas confissões de fé da 

Igreja de Cristo; 

- ser enriquecido na sua fé cristã; 

- aprender com as Três Formas de União quais as expressões de fé dos santos dos séculos XVI e XVII, cf. 

Efésios 3:18; 

- ficar sensível para questões doutrinárias atuais, através do conhecimento do passado. 

  

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO :  

Aula 1: termo, origem; o por quê de confissões; 

literatura, tarefas, leituras 

Aula 16:conteúdo dos Domingos 20 a 24 

Aula 2:atualidade e características das Três Formas 

de União; comparação entre elas; pontos salientes 

Aula 17:continuação deste estudo 

Aula 3:Confissão Belga: origem, autor, estrutura Aula 18:conteúdo dos Domingos 25 a 31 

Aula 4: cont.: teologia da CB; influência, efeito Aula 19: contiuação deste estudo 

Aula 5: conteúdo dos Artigos 1 a 13 Aula 20: conteúdo dos Domingos 32 a 44 

Aula 6: conteúdo dos Artigos 14 a 26 Aula 21: continuação deste estudo 

Aula 7: conteúdo dos Artigos 27 a 37 Aula 22: conteúdo dos Domingos 45 a 52 

Aula 8: Teste 1. Escrever dois ensaios: a. uma 

reflexão crítica; b. sobre temas atuais e a CB 

Aula 23: Teste 2. Escrever dois ensaios: a. uma 

reflexão crítica; b: sobre temas atuais e o CdH 

Aula 9: Catecismo de Heidelberg: origem, teologia Aula 24:Cânones de Dort: origem histórica; teologia 

Aula 10: conteúdo dos Domingos 1 a 4 Aula 25: conteúdo do Cap. I 

Aula 11: continuação deste estudo Aula 26: conteúdo do Cap. II 

Aula 12: conteúdo dos Domingos 5 a 12 Aula 27: conteúdo do Cap. III/IV 

Aula 13: continuação deste estudo Aula 28: conteúdo do Cap. V 

Aula 14:conteúdo dos Domingos 13 a 19 Aula 29: Teste 3: ensaio sobre os Cânones 

Aula 15:continuação deste estudo Aula 30: atualidade; Teste 4: ensaio: reflexão 
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V – METODOLOGIA DE ENSINO – Aulas na forma de arquivos (Doc,  ou PDF), postados para 
estudo, com adição de tarefas e leituras, bem como disponibilização de contato direto com o 
professor via o sistema EAD. 
 

VI – INSTRUÇÕES PEDAGÓGICAS  

Quando houver precisão delas, elas serão fornecidas dentro das aulas. 

 

VII – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

A princípio, cada aula tem o mesmo peso para a avaliação, mas as aulas 8, 23, 29 e 30, sendo testes, pesam 

50% a mais.  

 

VIII – TAREFAS DISCENTES   

A princípio, cada aula contém quesitos e tarefas. Respostas podem ser mais ou menos exatas, isto se reflete na 

nota dada pelo professor. 

 

IX – BIBLIOGRAFIA 

Essencial é a leitura das Três Formas de União. A Aula 1 fornecerá dados sobre publicações destas 

confissões, inclusive as que se encontram na internet. 

 

Leitura recomendada: 

- dr Francisco L.Schalkwijk, Igreja e Estado no Brasil Holandês – especialmente o começo do livro; 

- Duane Edward Spencer, TULIP. Os Cinco Pontos do Calvinismo etc. 

- Rev. Ulisses Horta Simões, A Subscrição Confessional. Livro publicado pelo autor. 

 

A primeira aula fornecerá mais detalhes sobre livros e leituras. 

  

 

Meppel, Holanda, 

Dia 4 de outubro de 2017 

 

Prof. Pieter Koenraad Meijer 

 

 


