
 

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em: TEOLOGIA E RELIGIÃO 

 
Unidades Curriculares: 
 

1. Filosofia da Religião 

Interpretação filosófica da essência, do sentido e do valor da religião em geral e das religiões no mundo, 

em perspectiva histórica ou sistemática, com o auxílio dos diversos métodos preconizados pela filosofia, 

tais como a fenomenologia, a análise da linguagem e a hermenêutica. 

 

2. Teologia Geral 

Estudo da Teologia e suas áreas, como um campo científico de investigação acadêmica. Operar uma 

síntese histórica da Teologia e seus conceitos básicos nas grandes religiões sobre temas como: 

Revelação, Deus, Criação, Salvação, Missão, Paraíso, etc. Reflexão sobre o fazer teológico pela leitura 

do ser humano e da sociedade. 

 

3. Teologia da Religião Messiânica 

Transmitir conceitos fundamentais da Teologia Messiânica, trazendo luz ao pensar sobre a religião 

messiânica e a contemporaneidade, seus aspectos fundamentais, perspectivas e conflitos. Propiciar aos 

alunos reflexões sobre os princípios teológicos messiânicos, conferindo racionalidade ao ato de fé na 

religião messiânica. 

 

4. Psicologia da Religião 

O estudo da psicologia da religião pretende investigar o fenômeno religioso a  partir  de  sua motivação,  

sua  percepção  e  seus  efeitos  na  psique humana,  tanto  de  indivíduos  quanto  de  grupos 

específicos. Estudar as funções psíquicas que tornam possíveis a consideração de algo como sagrado por 

parte de indivíduos ou grupos sociais. Distinguindo-se ainda das ciências sociais, a psicologia da 

religião investigará os fenômenos religiosos grupais a partir de suas condicionantes psicológicas e de 

seus efeitos sobre a psique dos respectivos indivíduos. 

 

5. Teologia e o Diálogo Inter-religioso 

Com a pluralidade do quadro religioso atual, o estudo do diálogo inter-religioso oferece subsídios para 

se obter uma maior compreensão e tolerância entre as religiões, visando um convívio respeitoso e 

harmônico e propiciando reflexões sobre os aspectos éticos, teológicos, históricos e políticos que 

promovem e/ou impedem um 'diálogo inter-religioso'. A disciplina desperta para que os princípios 

éticos possam ser indicadores da conduta pastoral. 

 

6. Teologia Prática  

Estudos de liturgia e a arte & espiritualidade por meio dos três conceitos da salvação da IMM: a 

Agricultura Natural, o Johrei e o Belo. Primeiro estudaremos a liturgia da IMM - Igreja Messiânica 

Mundial na relação do homem com Deus e os antepassados, conhecendo seus procedimentos básicos, 

significados e simbologias. Depois o processo criativo a partir dos ensinamentos de Mokiti Okada, 

edificados sobre três pontos: Verdade, Bem e Belo. As ações voltadas para a extinção das doenças por 

meio da energização do Johrei e os conceitos e práticas básicas da Agricultura Natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Metodologia do Trabalho Científico 

Discussão sobre os principais tópicos da metodologia do trabalho científico: construção do 

conhecimento, especificidades do campo teológico-filosófico e métodos utilizados. Ênfase na 

hermenêutica filosófica como teoria do conhecimento. Delimitação temática da pesquisa. Revisão de 

literatura e organização do marco teórico. Normatização da ABNT referente à confecção de trabalho 

científico. Estrutura e redação do trabalho de conclusão de curso artigo científico a ser apresentado 

como comunicação de trabalho de pesquisa em congresso da área de conhecimento promovido pela 

Faculdade ao final do curso. 

 


