
 
 

MESTRADO EM TEOLOGIA 
 

Edital 2015 
 

Este edital se destina especificamente à seleção de candidatos estrangeiros de países lusófonos 
para o Mestrado em Teologia, com início em março de 2015. 
 
1. Objetivo 
O Programa de Mestrado em Teologia visa o desenvolvimento da capacidade de pesquisa 
científica no campo teológico, bem como a formação de professores universitários de Teologia 
e de assessores teológicos a organismos internacionais e nacionais, civis e eclesiásticos. 
 
2. Duração: 24 meses, iniciando-se em março de 2015 e concluindo-se em fevereiro de 2017. 
 
3. Áreas de Concentração: Teologia Bíblica 
 
4. Linha de pesquisa: Análise e interpretação de textos do AT e NT 
 
5. Projetos de pesquisa:  

a) A relação semântica e teológica de textos ao interno do cânon do NT. 
b) A análise narrativa aplicada aos textos dos Evangelhos Sinóticos. 

 
6. Requisitos para a qualificação:  

 Obter um mínimo de 24 créditos em disciplinas de Pós-Graduação, dentre os quais 15 
créditos obrigatórios à Área de concentração apresentada neste edital; 

 Apresentar, defender e ser aprovado em Dissertação de Mestrado, elaborada sob a 
supervisão de um Professor Orientador. 

 
7. Prazo de inscrição:  
O Mestrado é necessariamente iniciado no primeiro semestre letivo de cada ano. Para ingresso 
em 2015, os candidatos devem anexar sua documentação através do sistema de inscrição 
online no período entre 02 de junho e 07 de setembro de 2014. Após esta data, nenhuma 
candidatura ao Mestrado será mais aceita. 
 
8. Requisitos para Admissão 

 Ter concluído a Graduação em Teologia reconhecida pelo MEC, com média final igual 
ou superior a 8,0 (oito) e carga horária igual ou superior a 1.600 horas/aulas; ou 

 Ter concluído a Graduação em Teologia em IES reconhecida pelo órgão civil 
competente no país do curso, com média final igual ou superior a 8,0 (oito) e carga 
horária igual ou superior a 1.600 horas/aulas; 

 Ao candidato formado em Cursos Livres de Teologia, com média final igual ou 
superior a 8,0 (oito) e carga horária igual ou superior a 1.600 horas/aulas, poderá ser 
permitida a admissão, desde que portador de outra graduação reconhecida pelo MEC 
ou pelo órgão civil competente no país do curso. 



 
 

 Dúvidas sobre a aceitabilidade da graduação em Teologia podem ser resolvidas através 
de contato telefônico com a Secretaria do Programa ou através de e-mail; 

 
9. Etapas do processo de seleção: 
O processo de seleção compreende as seguintes etapas: 

1ª) Inscrição online através do link: http://www.ccpa.puc-rio.br\inscricao_pos.  
No processo de inscrição, deverão ser anexados os seguintes documentos em cópias 
digitais: 

 Formulário de pedido de admissão, devidamente preenchido (encontra-se no site da 
PUC-Rio); 

 Diploma de Graduação em Teologia (PDF); 

 Histórico escolar da Graduação em Teologia e, quando houver, do Curso de 
Filosofia (PDF); 

 Diploma reconhecido civilmente (em caso de Graduação em Curso Livre de 
Teologia) (PDF); 

 Duas referências preenchidas especificamente por professores do Curso de 
Graduação em Teologia frequentado pelo(a) candidato(a). Estas referências serão 
preenchidas diretamente através do sistema de inscrição da PUC-Rio, para isso o 
candidato deverá fornecer nome e e-mail dos professores indicados. 

 Memorial: uma auto-apresentação, por escrito, do candidato, onde são relatadas as 
finalidades buscadas no Mestrado, a dedicação que se pretende dar ao Curso, bem 
como outros dados considerados relevantes pelo candidato (PDF); 

 Projeto de dissertação adequado à Área, à Linha de Pesquisa e aos Projetos de 
Pesquisa aos quais se referem este edital. Este Projeto deve ser enviado para 
teopos@puc-rio.br até 01 de setembro de 2014. 
 

2ª) Leitura da bibliografia para o Mestrado (em anexo). 
 
Obs:  

 Antes do cumprimento de todas as etapas, nenhum direito de ingresso é assegurado ao 
candidato. 

 Para os candidatos aprovados será exigida a apresentação dos documentos originais 
solicitados junto à DAR. 

 Após a matrícula será realizado exame de nivelamento, sem caráter seletivo ou 
eliminatório, de proficiência em língua hebraica bíblica e grega bíblica para que o 
Programa possa, eventualmente, indicar orientação acadêmica especial para o 
mestrando matriculado. 

 Ex-alunos (as) que concluíram a graduação em Teologia da PUC-Rio podem fazer a 
inscrição utilizando a matrícula antiga. 

 
 
 
10. Bolsas de Estudo:  
Alguns órgãos de fomento à pesquisa concedem anualmente determinado número de bolsas 
para os Programas de Pós-Graduação. Estas bolsas são distribuídas entre os candidatos que 

http://www.ccpa.puc-rio.br/inscricao_pos
mailto:teopos@puc-rio.br


 
 

reúnam as condições exigidas, conforme avaliação por comissão específica do Programa. 
Outras informações podem ser obtidas diretamente com a secretaria do Programa. 
 
11. Contatos:  
O(A) candidato(a) poderá manter contatos com a Coordenação do Programa de Pós-
Graduação do Departamento de Teologia para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 
Os contatos iniciais devem ser feitos por e-mail ou telefone:  

 Telefone do Departamento: 21 3527-1300 / 21 3527-1301. 

 E-mail: teopos@puc-rio.br 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BIBLIOGRAFIA PARA O MESTRADO EM TEOLOGIA – 2015 
 

1. A relação entre Escritura e tradição no conceito de Revelação. A distinção entre 

tradição fundante e tradição dependente.  

Cf. J. B. Libânio, Teologia da Revelação a partir da modernidade, São Paulo, Loyola, 

1992, p. 381-429. 

2. Relação entre a fé em Deus salvador e a fé em Deus criador, conforme o AT. – 

Conteúdo teológico de Gn 1, 1ss. sobre a criação do mundo. – Afirmações básicas sobre 

a humanização do ser humano contidas em Gn 1 e 2.  

Cf. A. García Rubio, Unidade na pluralidade. O ser humano à luz da fé e da reflexão 

cristã. São Paulo, Paulus, 2006, 4ed., cap. 3, p. 117-178. 

3. Em que consiste a peculiaridade da afirmação cristã trinitária acerca de Deus e qual sua 

relação com o monoteísmo?  

Cf. Ladaria, Luis, O Deus vivo e verdadeiro, Loyola, 2005. p 19-52. 

4. A reflexão sistemática sobre o Deus Uno e Trino.  

Cf. Ladaria, Luis, O Deus vivo e verdadeiro, Loyola, 2005, p. 243-419.   

5. Que significa a expressão “Reino de Deus”? 

Cf. T. Schneider, Cristologia em, Manual de Dogmática I,  Vozes, Petrópolis, 2001, p. 

242-249. 

6. Surgimento e desenvolvimento da cristologia do Novo Testamento.  

      Cf. H. Kessler/ T. Schneider, Cristologia, Manual de Dogmática I, Vozes, Petrópolis, 

2001, p. 265-294.  

7. A doutrina da graça de Deus: fundamentação bíblica, abordagem histórica e reflexão 

sistemática. 

Cf. M. F. Miranda, A salvação de Jesus Cristo. A doutrina da graça, São Paulo, 

Loyola, 2004, p. 29-149.  

8. Noções fundamentais de Eclesiologia: a autoconsciência da Igreja, as notas da Igreja e a 

pluralidade das Igrejas no cristianismo. 

Cf. Dianich, S. – S. Noceti, Tratado Sobre a Igreja, Santuário, 2011, p. 41 – 480. 

9. A fundamentação dos sacramentos: Cristo, Sacramento do encontro com Deus; a Igreja, 

sacramento de Cristo. 

Cf. F.J. Nocke, Doutrina Geral dos Sacramentos, in T. Schneider (Org.), Manual de 

Dogmática, Vol. II, Vozes, 2001, p. 171-204. 

10. A escatologia e a sua problemática atual.  

Cf. J. B. Libânio; M. C. L. Bingemer. Escatologia cristã. Petrópolis, RJ: Vozes, p. 19-

73. 



 
 

 

11. A interpretação da Escritura: 

a) O sentido da Escritura inspirada (sentido literal, espiritual e pleno) 

b) Atualização e inculturação da mensagem bíblica 

c) A leitura fundamentalista: apresentação e avaliação 

 

Cf. Pontifícia Comissão Bíblica, A interpretação da Bíblia na Igreja. Petrópolis: Vozes, 

1994. 

Cf. Pontifícia Comissão Bíblica, O povo judeu e as sagradas escrituras na Bíblia 

Cristã. São Paulo: Paulinas, 1994. 

 

12. As etapas da formação dos evangelhos: da pregação de Jesus de Nazaré ao texto 

canônico.  

Cf. A., Monasterio; A. R., Carmona, Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos 

[Volume 6], São Paulo, Ed. Ave-Maria, 2000, p. 15-53. 

13. A evolução da redação em Lucas e João no confronto com Marcos e Mateus. 

Cf. I, Mazzarolo, Lucas em João, uma nova leitura dos Evangelhos, Rio de Janeiro,              

Mazzarolo Editor, 2ª ed., 2004, p. 21-54. 

14. Como Paulo explicita trabalha o conhecimento de Jesus Cristo, não mais “segundo a 

carne”, depois de sua conversão? Qual a importância para a teologia do Apóstolo e para 

as comunidades cristãs?  

Cf. J. Murphy-O’Connor, Jesus e Paulo, vidas paralelas, São Paulo, Paulinas, 2008, p. 

75-106. 

15. A compreensão de justificação e libertação da lei. 

Cf. I., Mazzarolo, Carta de Paulo aos Romanos, educar para a maturidade e o amor,     

Rio de Janeiro, Mazzarolo editor, 2006, p. 70-112. 

16. A formação do Pentateuco: história da pesquisa; O debate atual sobre a formação do 

Pentateuco. 

CF. T. Römer - J.D. Macchi - C. Nihan., Antigo Testamento: história, escritura e 

teologia. São Paulo: Loyola, 2010, p. 85-143. 

17. A formação dos livros proféticos. Os livros em sua forma final. 

Cf. M. L. C. Lima, Mensageiros de Deus. Profetas e profecias no antigo Israel. Rio de 

Janeiro - São Paulo: PUC-Rio-Reflexão, 2012, p. 91-111. 

18. A questão da unidade dos Doze Profetas. 

Cf. M.L.C. Lima, “Doze Profetas ou Livro dos Doze?”. In: Atualidade Teológica 11 

(2007) 194-21619.  

19. O livro do Eclesiastes / Qohelet. 

Cf. J. Vílchez Líndez, Sabedoria e sábios em Israel, São Paulo, Loyola, 1995, p.167-  

203.  


