


TEOLOGIA PRÁTICA:  

DEFINIÇÕES, HISTÓRICO E MÉTODO 

• Que é Teologia Prática? 

• De onde surge essa disciplina? 

• É uma disciplina ou um conjunto 

delas? 

• Quais são os fundamento da 

Teologia Prática? 



NOVO TESTAMENTO E IDADE MÉDIA 

• NT: Teologia é prática 

• Progressivo distanciamento 

• Ação da igreja como ação clerical 

 



IDADE MODERNA 
• Alemanha do séc.XIX – Teologia acadêmica x ministério 

pastoral 

• Necessidade de uma disciplina prática 

• 1810 – Friedrich Schleiermacher – Univ. Berlim assume 

cadeira de Teologia Prática (TP) 

• Para ele, a TP deveria ser assumida por todos os 

professores de Teologia teórica 

• Objetivo: corrigir a distância entre a academia e a vida da 

igreja 

• Perigo: cobrir lacunas das outras áreas 



DEFINIÇÃO DAS TEOLOGIAS: SCHLEIERMACHER  

Teologia Histórica 

(Fundamental) 

Teologia Prática 

Teologia Sistemática 



CONCEPÇÕES DA TP 

Prática da Teologia – instrumental técnico, funcional, 

pragmático, resultado da Teologia  

Teologia da prática – teologia do servir da igreja – reconhece 

caráter teológico da prática, porém restrito à prática 

Ciência da prática – desenvolver teorias relevantes para a 

práxis da igreja,  interdisciplinaridade – perde caráter 

teológico 

TdL – Teologia da práxis (a partir da ação da igreja), teologia 

na prática (inserção), para a prática (oferece subsídios para 

a ação). Porém toda teologia deve ser prática para a TdL. 



PERIGO 

• Teologia Dedutiva – “Começa com princípios 

eclesiológicos e os aplica a situações ou 

contextos práticos.” 

• Teologia indutiva – “Começa com o contexto 

cultural, colocando a situação imediata num 

papel central, para mudar a ação da igreja”  

(FARRIS, p.64) 

• Polarização entre as direções  

  tradição – contexto 

  contexto – tradição 



FAZENDO TEOLOGIA PRÁTICA 

“A Teologia Prática tem que reconhecer a tensão 

que existe entre o contexto divino e os contextos 

vividos. Farris, p.63” 

1º Reflexão teológica deve focalizar a experiência 

concreta 

2º Ajudar a entender a experiência e guiar a ação 

3º Modelos teológicos devem ser influenciados 

pela experiência e ação concretas. 



FAZENDO TEOLOGIA PRÁTICA 

Prática/ 

contextos 

vividos 

Tradição 

teológica 



FUNÇÕES DA TEOLOGIA PRÁTICA PARA A 

TEOLOGIA 

• Premissa para a teologia: observa a 

atualidade para o fazer teológico 

• Consciência crítica: salvaguarda a 

relevância da teologia 



PASSOS PARA PESQUISA EM TP 

• Perceber a realidade da prática existente 

• Analisar a própria experiência 

• Analisar a experiência dos envolvidos 

• Formular perguntas 

• Estudo das fontes bíblicas e confessionais 

• Estudo de textos das ciências humanas 

• Diálogo entre Teologia e Ciências humanas 

• Proposta 



ÁREAS DA TEOLOGIA PRÁTICA 

Poimeia – Pastoral/Aconselhamento 

Didaskalia – Ensino 

Kerygma – Proclamação / Homilética 

Leiturgia/ Koinonia – Culto 

Diakonia/ Evangelizo– Serviço - Evangelização 

 



POIMEIA 

Em que implicam novas pesquisas 

e conhecimento sobre a psiquê 

humana no trabalho pastoral? 

 



DIDASKALIA 

Em que implicam novas pesquisas 

e conhecimento sobre a 

educação e o processo ensino-

aprendizagem no ensino 

cristão? 

 



KERYGMA 

Em que implicam os 

conhecimentos sobre retórica, 

oratória, argumentação no 

exercício da proclamação? 



LEITORGIA 

Em que implicam conhecimentos 

sobre comportamento de grupos 

para o exercício litúrgico? 



DIAKONIA/ EVANGELIZO 

Em que implicam conhecimentos 

sobre necessidades e 

integralidade humanas para o 

exercício missional? 



CONCLUINDO 

“A meta da Teologia Prática é descrever, 

analisar, interpretar e propor ação com 

a meta de contribuir para a vinda do 

Reino de Deus ou para a formação da 

Mente de Cristo.” 

(FARRIS, p.68) 
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