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Treinamento Teológico para  
Todos os Crentes 

 
Dr. Greg L. Bahnsen 

 
 

Tradução: Felipe Sabino de Araújo Neto1 
 
Crescimento e Discipulado 
Assim como o recém-nascido anseia por leite, todos os crentes anelam 

pelo alimento espiritual da palavra de Deus, para crescer por meio dela (1 
Pedro 2:2). Jesus disse que os discípulos genuínos permaneceriam em Sua 
palavra, conhecendo através dela a verdade que liberta o homem (João 8:31-
32). O desejo mais profundo do crente é crescer em entendimento e 
submissão à santa e infalível palavra de Deus.  

Esse é o motivo do Southern California Center for Christian Studies (Centro 
para Estudos Cristãos da Califórnia do Sul)2 ter vindo à existência, 
objetivando equipar o povo de Deus (e desafiado o mundo ao redor também) 
a conhecer melhor ao Senhor - oferecendo treinamento competente e 
conveniente na Escritura, teologia, ética e apologética. 

Este mês3 marca o quinto aniversário do cento de estudo no ministério 
de educação cristã. Do fundo do coração, todos nós oferecemos grande e 
agradecido louvor ao Senhor por Suas bênçãos através desse tempo tremendo 
de crescimento. 

 
Estudantes em Todos os Níveis 
O SCCCS não tem trabalhado a partir de um campus caro de tijolos e 

cimento, mas oferece programas “externos” de estudo, que não requer que os 
estudantes se desloquem para usar os nossos serviços. O centro de estudos 
“abriu suas portas” em setembro de 1990, e desde então serviu 
aproximadamente 150 estudantes. 

Fazendo uso de inúmeras palestras e sermões gravados do dr. Bahnsen, 
que são distribuídos pelo Covenant Tape Ministry [Ministério de Gravação do 
Pacto], o SCCCS oferece cursos por correspondência que introduz ou 
aprofunda uma ampla variedade de tópicos em apologética, teologia, ética e 
estudos bíblicos para todo e qualquer crente. Estes estão listados em nosso 

                                                
1 E-mail para contato: felipe@monergismo.com. Traduzido em fevereiro/2008. 
2 http://www.scccs.org/  
3 Este texto apareceu na edição de setembro de 1995 da revista Penpoint Vol. VI:9, publicada pela 
Covenant Media Foundation. 

http://www.monergismo.com
mailto:felipe@monergismo.com
http://www.scccs.org/


 

Monergismo.com – “Ao Senhor pertence a salvação” (Jonas 2:9) 
www.monergismo.com 

2

catálogo (que inclui fitas e publicações do CTM) - lançado pela primeira vez 
no verão de 1992, e complementado no outono de 1994. 

Cada curso é dividido em quatro seções e oferece duas horas de 
monitoração individual e em pessoa no curso do material, permitindo aos 
estudantes ter as respostas para suas perguntas, e ter o seu entendimento das 
leituras e palestras verificado. Os estudantes fazem tudo em sua casa, e o nível 
de instrução é ajustado à necessidade de cada um. 

Nós temos estudantes de pós-gradução bem como estudantes de ensino 
secundário - e de tudo entre esses dois grupos. Nenhuma formação é 
requerida para fazer esses cursos para o seu próprio benefício pessoal. 
Encorajamos você a testar um e ver como pode entender bem melhor a sua fé 
cristã e defendê-la. 

 
Treinamento de Seminário 
Além de cursos por correspondência individuais para todos os crentes, 

o centro de estudo oferece um Masters Degree4 em Estudos Cristãos - que é 
equivalente ao trabalho acadêmico (M.A.R.) oferecido na maioria dos 
seminários. Muitos estudantes entraram nesse programa, quer seu objetivo 
fosse o ministério pastoral ou outras linhas de trabalho nas quais um 
entendimento mais profundo da fé cristã é útil.  

Não é surpresa observar a pobre qualidade teológica e acadêmica dos 
seminários em nossos dias (mesmo alguns cujas histórias podem ter sido 
muito mais fortes). É óbvio também que muitos homens que poderiam 
desejar treinamento avançado em teologia não podem permitir-se deixar seus 
empregos e mudar com suas famílias, ou não desejam deixar a sua igreja atual. 
O programa no SCCCS é a solução ideal para esses tipos de dificuldades. 

O SCCCS é a única instituição Reformada oferecendo treinamento de 
seminário que requer a leitura das Institutas de Calvino e um domínio da 
Confissão de Fé de Westminster e os Catecismos. Nós apresentamos treinamento 
completo e prático no método pressuposicional de apologética como 
ensinado por Cornelius Van Til. Os estudantes são exercitados em 
hermenêutica sadia, exegese detalhada e aplicação relevante da Escritura às 
questões éticas do caminhar diário do cristão e da cultura contemporânea. 
Diferente de outras escolas, os estudantes não estão sob pressão para “tomar 
atalhos” em seu trabalho para terminar em tempo, mas avançam somente 
quando tiverem sido capazes de prestar atenção a todos as suas tarefas em sua 

                                                
4 Um master's degree é um título acadêmico pós-graduação adquirido após a finalização de um programa 
de um a quatro anos de duração. Nos Estados Unidos e Canadá, um master's degree equivale a um curso 
de um ou dois anos no qual o estudante normalmente entrará após conseguir um título de bacharel. Um 
master's degree é requerido para licenciamento em algumas profissões.  (N. do T.) 
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própria casa. E o custo financeiro dos cursos é consideravelmente baixo do 
que pode ser encontrado em outros lugares. 

 
Expandindo e Espalhando a Palavra 
Tanto a nossa equipe como os programas que oferecemos expandiram 

no último ano. O SCCCS oferece agora mais dois masters degrees (filosofia, 
apologética), e em adição ao nosso erudito residente, nos beneficiamos agora 
do serviço de três membros adjuntos da faculdade, um coordenador de 
programa assalariado, um assistente administrativo e um supervisor de 
correspondências.  

O dr. Bahnsen tem sido capaz de ensinar cursos de filosofia no Christ 
College, participar de debates e diálogos (existência de Deus, Catolicismo 
Romano, controle de armas), fazer conferências extensas em igrejas e 
universidades em toda essa nação e internacionalmente (incluindo duas 
semanas em Moscou), publicar inúmeros artigos, terminar dois livros (com 
mais dois à mão), bem como pequisar e produzir position papers5 para uma 
variedade de organizações durante os cinco anos que o centro de estudo tem 
estado em funcionamento. Deus tem verdadeiramente abençoado nossos 
esforços pela teologia Reformada e pela apologética desafiadora.  

Em adição, nosso distruidor afiliado de materiais, a Covenant Tape 
Ministry, cresceu tão significantemente (22.000 fitas enviadas em 1995, bem 
como centenas de cópias de artigos e livros) que foi necessário conseguir um 
gerente e outro ajudante de tempo parcial para prosseguir com o trabalho. 

O Senhor seja louvado! Pedimos sinceramente suas orações e doações 
para continuarmos fiéis e fortes nessa obra de “treinamento teológico para 
todos os crentes” Confiamos que nossos primeiros cinco anos são apenas o 
princípio de uma boa obra no reino do Senhor, e pela graça de Deus 
possamos ter ainda mais razão para agradecer e glorificar o Seu nome. 

 
 

Fonte: http://www.cmfnow.com/articles/pt204.htm 
 
 
 

                                                
5 “Em um position paper, o autor se posiciona perante uma questão ou um tema. Um position paper é 
uma forma de texto utilizado para promover mudança ou manter a situação atual. Position papers são 
comumente utilizados na academia e na administração de negócios para auxiliar na tomada de decisões 
importantes. O position paper deve ser escrito de tal maneira que uma pessoa que não leu os artigos que 
serviram para confeccioná-lo possa compreender a resposta que o autor está oferecendo para a questão 
que o mesmo se propõe responder”. (N. do T.) 
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