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Pr. Julius VanSpronsen

Descrição: Uma introdução às formas diferentes de governança da Igreja que se acha 
tanto na história sagrada quanto na história da Igreja depois do fechamento do cânon. 
Na segunda parte do curso, prestaremos mais atenção às formas reformadas do 
governo eclesiástico por examinar os princípios fundamentais e os regimentos que 
surgiram durante os séculos. 

Parte A: Princípios Bíblicos por trás da governança da Igreja (Aulas 1-5) 
Parte B: Governança da Igreja na história da Igreja (Aulas 6-14) 
Parte C: Introdução Geral aos regimentos (Aulas 16-19) 
Parte D: Introdução Geral à governança reformada (Aulas 20-29) 

Livros, Artigos: 
• Bannerman, J. A igreja de Cristo: Um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, 

disciplina e governo da igreja cristã (Vols. 1 e 2).  Recife: Ed. Os Puritanos, 2014.  

• Witherow, T. A Igreja Apostólica: Que significa isto?  (Tradução: Francisco Cardoso). São 
Paulo: Editora Os Puritanos, 2005.  

• Calvin, John. As Institutas da Religião Crista.  Livro IV, Capítulo 4, Seções 1-9.  (cf. Aula 07) 

• As cartas de Inácio de Antioquia aos Efésios, aos de Magnésia, aos de Trales, aos 
romanos, aos de Filadélfia, aos de Esmirna e a Policarpo. cf. http://www.e-
cristianismo.com.br/pt/biografias/47-vida-e-obra-de-inacio-de-antioquia (acesso, dia 30 de 
janeiro, 2017). 

• Artigo sobre a visão de Cipriano quanto aos bispos e a estrutura da Igreja Católica 
Romana:  http://www.e-cristianismo.com.br/pt/apologistas/248-cipriano-de-cartago-e-a-
catedra-de-pedro  (acesso, dia 30 de janeiro, 2017).  

• Artigo de Cipriano sobre a unidade da igreja: http://www.e-cristianismo.com.br/pt/
apologistas/75-cipriano-de-cartago-da-unidade-da-igreja  (acesso, dia 30 de janeiro, 2017). 

• Artigos 17-25 da 2ª Confissão Helvética (1566):  http://www.monergismo.com/textos/credos/
seg-confissao-helvetica.pdf  (acesso, dia 30 de janeiro, 2017). 

• 39 artigos: http://www.monergismo.com/textos/credos/39artigos.htm - (acesso, dia 30 de 
janeiro, 2017). 

• Regimento das IRB: cf.  http://www.igrejasreformadasdobrasil.org/confederacao/regimento - 
acesso dia 30 de janeiro, 2017  

• Manual Presbiteriano (http://www.executivaipb.com.br/site/constituicao/
manual_presbiteriano.pdf )

• Código de Disciplina da IPB: http://www.executivaipb.com.br/site/constituicao/
codigo_de_disciplina.pdf - acesso dia 19 de junho, 2013.
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• Os Príncipios de Liturga da IPB: http://www.executivaipb.com.br/site/constituicao/
principios_de_liturgia.pdf 

Leitura Extra (Inglês): 
• VanDam, C. The Elder. Phillipsburg, New Jersey: P&R Publishing Company, 2009.
• DeJong, J. (ed.). Bound Yet Free: Readings in Reformed Church Polity.  Winnipeg: 

Premier Printing, 1995.  
• Hanko, H. Notes on the Church Order. http://www.prca.org/books/

Notes%20on%20the%20Church%20Order%20by%20Herman%20Hanko/
CHURCH%20POLITY.htm#Different_Forms_of_Church_Government 

• Biesterveld, P e Kuyper, H.H.  Ecclesiastical Manual: Including decisions of the 
Netherlands Synods and other significant matters relating to the government of the 
churches.  (Trad. Richard R. De Ridder), 1982, não-publicado.  Em Holandês 
(Kierkelijk Handboekje. Kampen: Bos, 1905).

• Podmore, Colin.  The Governance of the Church of England and the Anglican 
Comunhão. Cf. http://www.churchofengland.org/media/38963/gsmisc910.pdf  
acesso, 17 de maio, 2013

• Directory for the public worship of God. http://www.covenanter.org/reformed/
documents/the-directory-for-the-publick-worship-of-god?
rq=directory%20for%20publick (Acesso, dia 30 de janeiro, 2017). 

• Form for presbyterian church government: http://www.covenanter.org/reformed/
documents/the-form-of-presbyterial-church-government?
rq=form%20of%20presbyterial%20church  (Acesso, dia 30 de janeiro, 2017)

• Proposta de um regimento (2012) das Igrejas Reformadas Canadenses e das 
Igrejas Reformadas Unidas.  https://docs.google.com/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjaHVyY2hvcmRlcnBqY298Z3g6Y2YwMjgxZmI5OD
VhYjA3 (acesso, dia 30 de janeiro, 2017).

• Van Dellen, I., and Monsma, M.  The Church Order Commentary.  Grand Rapids: 
Zondervan Publishing House, 1961.  

• VanRongen, G. and Deddens, K. Decently and in Good Order.  Winnipeg: Premier,
1986.  

• VanOene, W. W. J.  With Common Consent.  Winnipeg: Premier Printing, 1990. 

Avaliação: 
1. Tarefas do dia - 35% - O aluno entregará todas as tarefas do dia dentro de um 

prazo de uma semana (ex. dia 13 de fevereiro é o último dia para entregar a tarefa 
da primeira aula no dia 6 de fevereiro).  Se não conseguir entregar dentro do prazo 
vai perder 5% por dia (dias úteis).  Para ter a oportunidade fazer as provas, o aluno 
terá de completar todas as tarefas do dia que foram dadas antes da data da prova. 

2. Trabalho - 25 %  - Última data de Entregue - Dia 27 de abril, 2017:  Durante as 10 
semanas deste curso, o aluno preparará um trabalho mais profundo no qual 
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responderá à pergunta: “É bíblica ter hierarquia na igreja?”   Ao defender a sua 
resposta o aluno deve definir “hierarquia”, citar exemplos que mostram várias 
formas de hierarquia, e examinar os pontos positivos e negativos desta forma do 
governo. No seu estudo o aluno deve conferir com autores (fontes) diferentes e 
seguir todas as regras acadêmicas quanto às citações e uso das fontes.  

3. Prova # 1 - 20 % - Dia 10 de março: Aulas 1-14, Conteúdo do livro “Igreja 
Apostólica” (Witherow) 

4. Prova # 2 - 20 % - Dia 14 de abril: Aulas 16-29 

Data Assunto Leitura (antes da aula 
deste dia) 

Tarefa para entregar antes 
de receber próxima aula

6 fevereiro Introdução ——————— • Aula # 1 (PR 702) 
• Tarefa do dia

8 fevereiro Governança da Igreja no 
Antigo Testamento. 

• Witherow (Cap. 1)
• Bannerman, (I, 1.1-6)

• Aula # 2 (PR 702) 
• Tarefa do dia

 10 fevereiro Governança da Igreja no 
Novo Testamento. 

• Witherow (Cap. 2)
• Bannerman: (I, 1.7-8) 

• Aula # 3 (PR 702) 

13 fevereiro Instrução sobre 
governança na igreja

• Witherow  (Cap. 3) • Aula # 4 (PR 702) 
• Tarefa do dia

15 fevereiro Relacionamento entre 
líderes e membros 

• Witherow  (Cap. 4)
• Bannerman: (2.1-6)

• Aula # 5 (PR 702) 
• Tarefa do dia

17 fevereiro Princípios para avaliar 
formas diferentes 

• Bannerman: (4.1-2) • Aula # 6 (PR 702) 
• Tarefa do dia

20 fevereiro Igreja Patrística • Veja referências às 
Institutas e aos pais 
eclesiásticos no final de 
aula #6  (p. 35) 

• Aula # 7 (PR 702) 
• Tarefa do dia

22 fevereiro Igreja Católica Romana e 
Igreja Ortodoxa Grega

• Bannerman: (4.3-4) • Aula # 8 (PR 702) 
• Tarefa do dia

24 fevereiro Reforma em Alemanha e 
Suíça 

• Capítulos 17-25 da 2ª 
Confissão Helvética 

• Aula # 9 (PR 702) 
• Tarefa do dia 

27 fevereiro João Calvino e os 
primeiros regimentos - I 

• Aula # 10 (PR 702) 

1 março João Calvino e os 
primeiros regimentos - II 

• Aula # 11 (PR 702) 
• Tarefa do dia 

3 março Igrejas Reformadas 
Continentais 

Confissão Belga, Artigos 
7, 25-36 

• Aula # 12 (PR 702) 
• Tarefa do dia
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6 março Governança da Igreja em 
Inglaterra 

• Bannerman: (4.5.1-2) • Aula # 13 (PR 702) 
• Tarefa do dia

8 março Presbiterianos • Aula # 14 (PR 702) 
• Prepare-se para a prova

10 março PROVA # 1 PROVA # 1 PROVA # 1 

13 março A natureza de uma 
confederação das igrejas

• Aula # 16 (PR 702) 
• Tarefa do dia

15 março O caráter, uso e 
autoridade do regimento

• Aula # 17 (PR 702) 
• Tarefa do dia

17 março Mais princípios sobre a 
governança da igreja

• Kamphuis (artigo 
traduzido - pp. 115-121) 

• Aula # 18 (PR 702) 
• Tarefa do dia 

20 março Introdução aos 
regimentos

• Confira os regimentos 
introduzidos 

• Aula # 19 (PR 702) 

22 março Os ofícios - I Artigos indicados na aula • Aula # 20 (PR 702) 
• Tarefa do dia

24 março Os ofícios - II Artigos indicados na aula • Aula # 21 (PR 702) 

27 março Os ofícios - III Artigos indicados na aula • Aula # 22 (PR 702) 
• Tarefa do dia

29 março Os ofícios - IV Artigos indicados na aula • Aula # 23 (PR 702) 
• Tarefa do dia 

31 março Assembleias 
eclesiásticas - I 

Artigos indicados na aula • Aula # 24 (PR 702) 

3 abril Assembleias 
eclesiásticas - II 

Artigos indicados na aula • Aula # 25 (PR 702) 
• Tarefa do dia

5 abril Assembleias 
eclesiásticas - III 

Artigos indicados na aula 
- O caso de Geelkerken 
(pp. 55 - 58) 

• Aula # 26 (PR 702) 
• Tarefa do dia

7 abril Apelos e julgamentos Artigos indicados na aula • Aula # 27 (PR 702) 

10 abril Culto e adoração Artigos indicados na aula • Aula # 28 (PR 702) 

12 abril Disciplina Eclesiástica Artigos indicados na aula 
•Bannerman, 3.3 

• Aula # 29 (PR 702) 
• Prepare-se para prova 

14 abril PROVA # 2 PROVA # 2 PROVA # 2 

27 abril último dia para entregue 
do trabalho 

último dia para entregue 
do trabalho 

último dia para entregue do 
trabalho 


