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Por que mais um seminário?

O Brasil tem uma grande parcela de pastores e líderes em geral que estão 
ativamente envolvidos no ministério cristão ao lado de sua ocupação profis-
sional secular. Devido ao exercício de sua profissão, estes líderes evangélicos 
não têm acesso a muitos dos cursos de teologia no formato tradicional.

A Escritura desconhece o conceito de obreiro de tempo integral ou par-
cial, pois o chamado é de dedicação integral para todos, independentemente 
se alguém tem ou não uma ocupação profissional secular.

Portanto, o Seminário Martin Bucer (SMB) desenvolveu um currículo 
para fornecer ao líder cristão a possibilidade de aprofundar seus conhecimen-
tos teológicos e práticos e ainda participar de uma efetiva rede de contato 
com outros líderes das mais diversas denominações brasileiras. Tudo isto sem 
comprometer sua agenda profissional, ministerial e, acima de tudo, familiar.

Ficaremos muito felizes em ajudar você a se preparar melhor para desen-
volver os seus dons no ministério que Deus tem colocado à sua frente!

“Tu, pois, f ilho meu, fortif ica-te na graça que está em  
Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas 

testemunhas, isso mesmo transmite a homens f iéis e também  
idôneos para instruir a outros.” 

2Timóteo 2.1-2

Franklin Ferreira
Diretor Acadêmico do Seminário
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A quem se destina?
Aos interessados de fala portuguesa que residem ou não no Brasil. O SMB 

visa atender a demanda por parte de líderes evangélicos que estão inseridos no 
mercado de trabalho secular, mas ativamente estão envolvidos no ministério 
cristão e desejam aprofundar seus conhecimentos práticos e teológicos.

Por essa razão, os estudos são organizados de forma que permita que o estu-
dante possa participar ativamente do curso sem comprometer sua agenda pro-
fissional, ministerial e, sobretudo, familiar. Evidentemente, ministros cristãos 
de tempo integral são igualmente bem-vindos para estudar conosco!

O Seminário Martin Bucer é vinculado a alguma organização?
O SMB é uma extensão do Martin Bucer Seminar (http://www.bucer.de/) na 

Alemanha. Seu alvo é equipar pastores e liderança cristã em geral para as igrejas 
evangélicas brasileiras. O SMB está aberto para firmar parceria e intercâmbio 
com igrejas locais do Brasil, EUA, Inglaterra e Alemanha, assim como com or-
ganizações evangélicas que sejam comprometidas com a fé cristã ortodoxa.

Que é o Martin Bucer Seminar na Alemanha?
O Martin Bucer Seminar é um seminário teológico reformado, fundado na 

Alemanha pelo teólogo Dr. Thomas Schirrmacher. Seu ensino está ancorado na 
fé reformada como exposta nas suas principais confissões de fé.

Hoje o Martin Bucer Seminar tem nove centros de estudo em cinco países do 
mundo (Alemanha, Turquia, Áustria, Suíça e República Tcheca). O MBS, sigla 
pela qual é conhecido, tem oferecido os graus de Bacharel e Mestre em Teolo-
gia, com ênfases de pesquisa nas áreas de ética, dogmática, estudos islâmicos, 
missões e liberdade religiosa.

Por que o nome Martin Bucer?
O reformador Martin Bucer, nasceu em Sélestat, na França, em 11 de no-

vembro de 1491. Por meio da influência de Martinho Lutero, deixou o catoli-
cismo em 1518. Foi atuante na região do Baixo Reno, na Alsácia.
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Em 1549 ele aceitou lecionar na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, 
como professor de teologia, onde foi instrumental na segunda revisão do Livro 
de Oração Comum.

Morreu em Cambridge, Inglaterra, em 28 de fevereiro de 1551, aos 59 anos 
de idade, tendo influenciado fortemente as tradições luterana, calvinista, an-
glicana e puritana, sendo celebrado como um dos pioneiros do ecumenismo 
evangélico.

Foi tambêm o único reformador que procurou a unidade com os anabatistas e 
outros grupos independentes. Martin Bucer foi um fervoroso defensor da uni-
dade da igreja.

Assim sendo, Martin Bucer é fonte de inspiração para o seminário, que quer 
contribuir para a unidade dos cristãos evangélicos, tendo como base a fé refor-
mada e o estudo renovado da Palavra de Deus.

O SMB tem um formato diferente. Por que?
•	 Resposta	ao	esgotamento	dos	modelos	 tradicionais	dos	 seminários	de-

nominacionais, distantes da igreja local, incapazes de preparar obreiros 
para servir àquela comunidade.

•	 A	redescoberta	da	espiritualidade	e	disciplina	monásticas	com	ênfase	na	
direção espiritual.

•	 A	redescoberta	da	educação	puritana	de	ministros	cristãos,	onde	pastores	
formam outros pastores.

•	 Formação	de	vínculos	afetivos	entre	pastores	e	futuros	obreiros,	fomen-
tando a amizade e a cooperação espiritual, ministerial, educacional e 
missional.

Qual a localização do SMB?
Em São José dos Campos, no estado de São Paulo. As aulas modulares ocor-

rerão nas dependências da Igreja Batista da Graça, na Av. Gisele Martins, no 
440, Jardim Morumbi - São José dos Campos-SP, CEP 12.236-490.
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Como o SMB funciona?
O formato do SMB combina aulas intensivas com experiência no ministério 

e acompanhamento por mentores. Duas vezes por ano, nos meses de março e 
agosto, todos os alunos se reúnem para uma semana de aulas intensivas. Nesta 
semana as disciplinas são apresentadas e discutidas, com muitas oportunidades 
para o aluno debater suas ideias e pensamentos acerca da doutrina cristã e da 
prática ministerial com os professores e demais alunos. Nos intervalos entre os 
encontros semestrais o aluno estuda em casa e desenvolve suas habilidades na 
prática do ministério, participando também de encontros mensais regionais. 
Este trabalho fora da sala de aula prepara o aluno para o próximo encontro e 
leva o aluno a incorporar a matéria estudada na prática ministerial. Durante 
esse período o aluno receberá apoio à distância por um dos professores.

Quais são as datas dos primeiros encontros anuais?
A primeira semana de estudos será de 251-30 de março (Dom à noite até Sex-

ta à tarde) e, a princípio, a segunda semana será de 27-31 de agosto (Segunda à 
tarde até Sexta à tarde) de 2012. Durante o ano letivo, serão definidas as datas 
para o ano seguinte.

As datas dos quatro encontros complementares serão estabelecidas entre os 
professores responsáveis e os alunos da região, ocorrendo uma vez por mês nos 
meses subsequentes às aulas modulares.

Por que estudar no SMB?
O SMB oferece alguns benefícios muito favoráveis ao aluno. Como por exemplo:
•	 Cada	aluno	tem	um	professor	para	acompanhá-lo	durante	o	semestre.
•	 Não	é	necessário	que	o	aluno	mude	de	ministério,	trabalho,	residência	ou	

igreja para estudar no SMB.
•	 Não	é	necessário	ter	completado	o	ensino	médio	para	ingressar	no	SMB.
•	 O	custo	é	acessível.
•	 A	habilidade	e	experiência	ministerial	são	desenvolvidas	enquanto	estuda.
•	 O	currículo	é	especificamente	elaborado	para	capacitar	e	aperfeiçoar	pas-

tores, presbíteros, diáconos e líderes cristãos em geral.

1  No domingo 25 de Março de 2012: à tarde os estudantes serão recebidos em São José dos Campos e partici-
parão à noite do culto de inauguração do seminário.
As outras semanas de estudo serão realizadas de segunda à sexta, possibilitando o retorno à família e igreja local 
no fim de semana.
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O que o aluno precisa subscrever para estudar no SMB?
O SMB almeja ser fiel às Escrituras, em diálogo com a tradição evangélica e 

baseado na fé reformada. Os professores subscrevem as confissões de fé refor-
madas clássicas.

O aluno deverá subscrever uma declaração de fé básica, que é a versão da 
Universities and Colleges Christian Fellowship (UCCF).

Deve-se crer:

Na existência de um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, um em essência e 
Trino em pessoa. 

Na soberania de Deus na Criação, Revelação, Redenção e Juízo Final. 

Na inspiração divina, veracidade e integridade da Bíblia, tal como revelada ori-
ginalmente, e sua suprema autoridade em matéria de fé e conduta. 

Na pecaminosidade universal e culpabilidade de todos os homens, desde a que-
da de Adão, pondo-nos sob a ira e a condenação de Deus.

No Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, plenamente Deus; ele nas-
ceu da virgem; foi plenamente homem, mas sem pecado; ele morreu na cruz, e 
ressuscitou corporalmente dentre os mortos, e agora reina sobre a terra e o céu.

Na redenção da culpa, pena, domínio e corrupção do pecado, somente por meio 
da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, nosso representante e substituto, o 
único mediador entre os pecadores e Deus.

Em que aqueles que crêem em Cristo são perdoados de todos os seus pecados 
e aceitos por Deus somente por causa da justiça de Cristo imputada a eles; esta 
justificação é um ato da misericórdia imerecida de Deus, recebida apenas pela 
confiança em Cristo e não por suas próprias obras.

Em que somente o Espírito Santo torna a obra de Cristo eficaz para os peca-
dores, levando-os a se voltarem de seus pecados para Deus e a confiar em Jesus 
Cristo.

Em que somente o Espírito Santo habita em todos aqueles que ele regenerou. 
Ele os torna cada vez mais semelhantes a Cristo em caráter e comportamento e 
lhes dá poder para o seu testemunho no mundo.

Na única Igreja, Santa e Universal, que é o Corpo de Cristo, à qual todos os cris-
tãos verdadeiros pertencem e que na terra se manifesta nas congregações locais.

Em que somente o Senhor Jesus Cristo voltará pessoalmente, como o juíz de 
todos, para executar a justa condenação de Deus sobre aqueles que não se arre-
penderam e receber os remidos na glória eterna.



Seminário Martin Bucer Carta de Apresentação

E qual é o currículo proposto?

PRIMEIRO ANO

Hermenêutica I
Panorama Bíblico I [AT]
Teologia Sistemática I
Exposição Bíblica AT [Pentateuco]
Língua e Literatura I *

Panorama Bíblico II [NT]
Culto cristão
Exposição Bíblica NT [Evangelhos]
Hermenêutica II
Língua e Literatura II *

SEGUNDO ANO

Ética Cristã
Pregação Expositiva
Exposição Bíblica AT [Históricos]
Catequese Pastoral
Grego Básico I *

Teologia Sistemática II
História da Igreja I
Aconselhamento
Exposição Bíblica NT [Epístolas Paulinas]
Grego Básico II *

TERCEIRO ANO

Exposição Bíblica AT [Profetas]
Teologia Sistemática III
História da Igreja II
Ministério Pastoral
Apologética *

Exposição Bíblica NT [Epístolas Gerais]

Implantação de Igrejas
Religiões e Seitas
Forma e estrutura da Igreja
Grego III [Tradução e Gramática]*

* Disciplinas supervisionadas com ensino à distância: são matérias introdutórias e instru-
mentais, ministradas pela internet por meio de softwares.

Como o dia é estruturado?

Manhã: Café
 Oração Comunitária
 Aula [4 aulas] 2x45min + coffee break de 15 min + 2x45min

Tarde:  Oração Comunitária
 Almoço
 Aula [3 aulas] 2x45min + coffe break de 15 min + 1x45min
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Noite: Oração Comunitária
 Jantar
 Aula [2 aulas] 2x45min

Assim como as aulas, a oração comunitária e as refeições são realizadas em 
conjunto, com a presença de todos os professores e alunos.

Os quatro encontros complementares ocorrerão em igrejas próximas à residên-
cia dos alunos, sendo um encontro por mês (com duração de 6h) para aprofundar 
os temas tratados durante a semana intensiva. A princípio, o seminário tem con-
dições de oferecer encontros nos seguintes polos, sujeito a um número mínimo de 
três/quatro alunos em cada região: São Paulo, Araraquara, São José dos Campos, 
Taubaté, Volta Redonda, Mesquita e Rio de Janeiro. Nos encontros regionais, o 
aluno ficará responsável pelas despesas extras com sua alimentação.

Inchurch Training
O SMB se dispõe a oferecer o sistema inchurch training, baseado no inhouse 

training do mundo corporativo. Isto é, os professores do SMB vão até a igreja 
local e realizam cursos teológicos sobre temas propostos.

Como faço minha inscrição no SMB?
1. O candidato deve preencher o Formulário do Candidato, que deverá ser 

solicitado através do e-mail do SMB.

2. O pastor ou responsável da igreja deve preparar uma Carta de Recomen-
dação da Igreja.

3. O pastor ou responsável da igreja deve enviar os dois documentos para o 
SMB através do e-mail. Este material deve ser submetido à secretaria do SMB 
com até 30 dias de antecedência do início das aulas. Após esse prazo, o seminá-
rio poderá ainda considerar a solicitação, mas sem garantia de vaga.

4. Todos os candidatos serão notificados por telefone ou e-mail da sua aceita-
ção ou não, no prazo de até uma semana após o envio dos formulários. Portan-
to, é de suma importância que o telefone de contato e e-mail no Formulário do 
Candidato estejam corretos e atualizados.
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5. Sendo aceito, o aluno deverá proceder ao pagamento da matrícula através 
de depósito na conta-corrente informada pelo SMB e se preparar para a pri-
meira semana de aulas.

Qual é o investimento?
1. Matrícula de R$ 100,00 no prazo de 10 dias após ser informado que foi 

aprovada a sua inscrição, desde que esse prazo não ultrapasse o início das aulas.

2. Doze mensalidades/ano de R$ 220,00 em 2012. O valor das mensalidades 
sofrerá reajuste anual, de acordo com a lei. Esse valor corresponde à parte aca-
dêmica oferecida pelo seminário:

•	 uma	semana	de	aula	presencial	por	semestre,	em	São	José	dos	Campos;
•	 quatro	 encontros	 complementares	 por	 semestre,	 que	 ocorrerão	 uma	 vez	

por mês, em polos de estudos regionais;
•	 acesso	à	biblioteca	do	seminário;
•	 participação	nas	disciplinas	supervisionadas	com	ensino	à	distância,	minis-

tradas pela internet por meio de softwares (veja observação no currículo);
•	 acompanhamento	à	distância	pelos	professores	durante	o	semestre.

3. Duas taxas extras de R$ 200,00/ano para hospedagem durante as duas se-
manas de estudo em São José dos Campos, incluindo hospedagem econômica 
em grupo e alimentação completa (café da manhã, almoço, jantar e lanche), ou 
duas taxas de R$ 150,00 incluindo almoço e jantar para quem se hospedar por 
conta própria (hotel, casa de amigos, etc.). Esses valores poderão sofrer altera-
ção semestral, de acordo com o reajuste de preços dos alimentos.

4. Livros obrigatórios, apostilas e outros materiais deverão ser adquiridos pe-
los alunos, à parte dos custos acima.

Como posso obter mais informações?
Telefone: (0xx12) 3021-3013
Site: www.bucer.eu/brasil.html
E-mail: saopaulo@bucer.eu | seminariomartinbucer@gmail.com
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Quem são os professores?

O corpo docente do SMB é composto de pastores e professores brasileiros, 
alemães e americanos, qualificados academicamente (a maioria com mestrado 
em teologia), com experiência ministerial e acessíveis ao aluno. Durante os en-
contros, os professores estarão disponíveis para aconselhamento e podem ser 
procurados para ajudar com a vida espiritual, relacionamentos familiares e de-
senvolvimento ministerial.

Alan Doyle Myatt é Bacharel em História e Psicologia pela Vanderbilt Universi-
ty, Tennesse, EUA, Mestre em Divindades pelo Seminário Batista Conservador, 
Colorado, EUA, e Ph.D. em Estudos Religiosos e Teológicos pela Denver Uni-
versity/Iliff School of Theology, Colorado, EUA. Leciona teologia sistemática, 
apologética e ética cristã.

Franklin Ferreira é Bacharel em Teologia pela Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, Mestre em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. 
Atua como Consultor Acadêmico de Edições Vida Nova e Diretor Acadêmico 
do SMB (Studienleiter Brasilien). Leciona culto cristão, catequese pastoral, teo-
logia sistemática, história da igreja, forma e estrutura da igreja e exposição bíblica 
do NT.

Gilson Carlos de Souza Santos é Bacharel em Teologia pelo Seminário Teoló-
gico Batista Fluminense e Licenciado em Geografia e História pela Faculdade 
de Filosofia de Campos (FAFIC), em Campos dos Goytacazes-RJ, e atualmente 
cursa o Bacharelado em Psicologia na Universidade Paulista (UNIP). É pastor 
da Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos-SP. Leciona culto cristão, 
teologia sistemática, história da igreja, aconselhamento, ministério pastoral, pre-
gação expositiva, forma e estrutura da igreja e exposição bíblica do AT e do NT.

Jonas Madureira é Bacharel em Teologia pelo Seminário Betel Brasileiro e pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, Bacharel e Mestre em Filosofia pela 
PUC-SP e doutorando em filosofia pela USP e pela Universidade de Colônia, 
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Alemanha. É pastor da Igreja Batista Fonte de Sicar em São Paulo-SP e editor de 
Edições Vida Nova. Leciona teologia sistemática, apologética e exposição bíblica 
do AT e do NT.

Judiclay Silva Santos é Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista 
do Sul do Brasil. É pastor da Igreja Batista Betel de Mesquita-RJ. Leciona teo-
logia sistemática, história da igreja, panorama bíblico do AT e exposição bíblica 
do AT.

Ken Davis é Bacharel em Engenharia Eletrônica pelo Michigan Technological 
University, EUA, e Mestre em Teologia pelo Dallas Theological Seminary, Texas, 
EUA. É Diretor Executivo de Edições Vida Nova e presbítero da Primeira Igreja 
Batista em Jardim das Imbuias, São Paulo-SP. Leciona hermenêutica, pregação 
expositiva, forma e estrutura da igreja, exposição bíblica do AT e do NT e im-
plantação de igrejas.

Marilene do Amaral Silva Ferreira é Bacharel em Educação Religiosa pelo Ins-
tituto Batista de Educação Religiosa e Bacharel em Pedagogia pela UERJ. É co-
ordenadora pedagógica do MBS. Leciona disciplinas na área de educação cristã 
no sistema inchurch training.

Matias Heidmann é Bacharel em Teologia pelo Martin Bucer Seminar, Alema-
nha. Fez cursos teológicos no STH, em Basel, Suíça, e no Seminário Teológico 
Batista Nacional, em São Paulo-SP. Atualmente cursa MBA Banking na Funda-
ção Getúlio Vargas, em São Paulo-SP. Leciona teologia sistemática, ética cristã e 
ministério pastoral.

Paulo César Campos Lopes do Valle é Bacharel em Teologia pelo Seminário Te-
ológico Batista do Sul do Brasil e Bacharel em Linguística pelo Centro Universi-
tário Geraldo Di Biase, e atualmente cursa o Mestrado em Vernáculas na UFRJ. 
É pastor da Igreja Batista de Fé Reformada, em Volta Redonda-RJ. Leciona her-
menêutica, panorama bíblico, língua e literatura, forma e estrutura da igreja e 
exposição bíblica do AT e do NT.
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Thomas Schirrmacher é Mestre em Teologia pela Staatsunabhängige Theolo-
gische Hochschule Basel na Suíça, Dr.theol. pela Theological University of the 
Reformed Churches em Kampen, na Holanda, Ph.D. em Antropologia Cultu-
ral pela Pacific Western University, em Los Angeles, EUA, Th.D. em Ética pelo 
Whitefield Theological Seminary, Florida, EUA, e Dr.phil. em Sociologia da 
Religião pela Universität Bonn, Alemanha. É reitor do Martin Bucer Seminar. 
Leciona teologia sistemática, apologética e ética, especialista em sociologia da 
religião e atuante na área dos direitos humanos e liberdade religiosa.

Tiago José dos Santos Filho é Bacharel em Direito pela Universidade do Vale 
do Paraíba. Atualmente faz seu Mestrado em Divindade no Centro de Pós-Gra-
duação Andrew Jumper da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É diácono da 
Igreja Batista da Graça, em São José dos Campos-SP e Editor-chefe da Editora 
Fiel. É o Deão do SMB. Leciona teologia sistemática, ética cristã, forma e estru-
tura da igreja e exposição bíblica do AT e do NT.

Titus Vogt é Lic. theol., Mestre em Teologia pela Staatsunabhängige Theologis-
che Hochschule Basel, Suíça. É deão dos programas internacionais do Martin 
Bucer Seminar. Leciona hebraico, grego, teologia sistemática, história da teologia 
e ética cristã nos diversos centros de estudos do Martin Bucer Seminar.

Wilson Porte Jr. é Bacharel em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida 
e Mestre em Teologia pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper da Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie. É pastor da Igreja Batista Liberdade em 
Araraquara-SP. Leciona grego, hebraico, teologia sistemática, ética cristã, prega-
ção expositiva, história da igreja e exposição bíblica do AT e do NT.

Apoio


