
Rio de JaneiRo, 2019 • DIRETOR-GERAl: FERNANDO BRANDÃO | SEMINARIODOSUL.COM.BR

Devoção na 
Capela: Reunidos 
para adorar a 
Cristo

pág. 2

111 anos 
investindo na 
propagação do 
Evangelho

pág. 3

Uma história 
do Curso 
de Música

pág. 4

Curso de 
Línguas Krieger: 
as nações te 
esperam!

pág. 6

NOTÍCIAS DA COLINA
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil



2

Seminário Teológico BaTiSTa do Sul do BraSilNOTÍCIAS DA COLINA AGENDA INSTITUCIONAL

DIREtOR-GERAL
Fernando Brandão

COORD. ACADêMICO
Valtair Afonso Miranda

COORD. DO CENtRO DE 
DESEN. MIN. E MISSIOLOGIA
Samuel Moutta

COORD. DE ADM. E FINANçAS
Juarez Solino

COORD. DE COMUNICAçãO 
E MARKEtING
Jeremias Nunes

EqUIpE DE pRODUçãO
Alexsandro Oliveira, Andressa 
Rodrigues, Camila Saldanha, Fabiane 
Ventura, luciano Carvalho, 
Nathalia Marques, Thaís Velasco e 
Rebeca Nascimento 

JORNALIStA
Raquel lima

pROJEtO GRáFICO
Wallace Thimóteo   
Oliver Arte lucas 

Fique atento à agenda de programações do Seminário do Sul e esteja conosco!

 Devoção na Capela
Abril – TemA: ApocAlipse

02 de abril – Pr. Carlos dos Santos
09 de abril –  Sem. Pedro Veiga
16 de abril – Pr. Luiz Roberto (IBMT) 
23 de abril – Pr. Valdeir Contaifer (STBSB)
30 de abril – Pr. Valtair Afonso Miranda (STBSB) 

mAio – TemA: ApocAlipse

07 de maio – Dr. Dionísio Oliveira (STBSB)
14 de maio – Pr. Valtair Afonso Miranda (STBSB) 
21 de maio – Pr. Judiclay Santos (IB Jardim Botânico) 
28 de maio – Pr. Fernando Brandão  (STBSB)

Junho – TemA: VidA espiriTuAl

04 de junho – Pr. João Soares da Fonseca (PIB RJ) 
11 de junho – Sem. Janaína 
18 de junho – Pr. Marcelo Escarane (STBSB) 

AgosTo  – TemA: eclesiologiA

13 de agosto – Sem. Renan Telles 
20 de agosto – Pr. Josué Valandro Jr. (IBA) 
27 de agosto – Pr. Hugo Campos (PIB Alcântara)

seTembro – TemA: missões nAcionAis

03 de setembro – Miss. JMN
10 de setembro – Miss. JMN 
17 de setembro – Miss. JMN
24 de setembro – Miss. JMN 

ouTubro – TemA:  pseumATologiA

01 de outubro -  Profª. Teresa Akil (STBSB)
08 de outubro – Sem. André 
22 de outubro – Pr. Milton Monte (STBSB) 
29 de outubro – Pr. Júlio César (IB Anil – Jacarepaguá)

noVembro  – TemA: pseumATologiA

05 de novembro – Pr. Davidson Freitas (PIB Heliópolis)
12 de novembro – Pr. Diogo Carvalho (STBSB) 
19 de novembro – Sem. Suellen Moutinho da Silva

Rua José Higino, 416 – Tijuca CEP 20510-412 
 Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 2107-1819
Atendimento@seminariodosul.com.br 
seminariodosul.com.br

EXpEDIENtE
Notícias da Colina / Seminário do Sul
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Seminário Teológico BaTiSTa do Sul do BraSilNOTÍCIAS DA COLINA PALAVRA DO DIRETOR

“Seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque a 
sabedoria e a força pertencem a ELE.” Dn. 2:20

O Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil é bênção 
do Senhor! São mais de 100 anos formando líderes para 
abençoar as igrejas no Brasil e no mundo. Mesmo com inú-
meros desafios, o ano de 2018 foi de muitas realizações e 
bênçãos: pagamos todas as dívidas salariais com os pro-
fessores; todos os impostos pagos em dia; fizemos uma 
ampla reforma na capela; novas turmas de pós-graduação; 
conferencias teológica e ministerial; lançamento do Centro 
de línguas Krieger; retomada da publicação da Revista Teo-

lógica; etc. Estamos trabalhando intensamente na estrutu-
ração do EAD, mestrado e ampliação do número de alunos.

Ainda temos muito por fazer pois os desafios são gigan-
tescos, mas confiamos no Senhor que vamos vencê-los. 
Deus tem grandes planos para o nosso querido Seminário 
do Sul.

Agradecemos com todo o nosso coração aos professo-
res, alunos, equipe, parceiros e voluntários, que amam essa 
Casa. Pedimos a todos que continuem orando pelo Semi-
nário do Sul.

FERNANDO BRANDãO

DIREtOR INtERINO

Linha do tempo

Reformas dos 
prédios e da Capela.

Lançamento de 
duas edições da 
Revista Brasileira 
de Teologia.

Renegociações
de dívidas.

Conferências
Teológicas.

Reativação do
restaurante e
cantina no campus
do Seminário.

Otimização e
novos serviços
na área financeira.

Disponibilização
de um novo espaço
para impressão 
e cópias.

Acompanhamento
diário dos processos
regulatórios junto aos
órgãos regulamentadores
do MEC, CENSUP, INEP,
ENADE e outros.

110 anos do 
Seminário do Sul

Obtenção
da nota 4
no MEC

Festival
da Colina

Inauguração
do Centro de 
Línguas Krieger.
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O Seminário do Sul, ao longo desstes 111 anos, tem investi-
doinveste no aprimoramento de líderes vocacionados à luz da 
Palavra de Deus. Nos primeiros 54 anos de existência a institui-
ção funcionava somente com o curso de Bacharel em Teologia, 
mas hoje ela é reconhecida como um celeiro também no Curso 
de licenciatura em Música.

O missionário americano Bill lchter foi o pioneiro nessa área, 
no final dos anos 50, quando a música era ensinada apenas para 
os seminaristas de teologia.  Em 1961, o Prof.º John Boyd Sutton 
e sua esposa, a Profa. Joan larie Sutton, chegaram ao Brasil. 
O casal era bem preparado, possuía um Mestrado em Música 
e várias graduações emcomo: canto, violino, letras e pedago-
gia. No ano de 1963, eles iniciaram o Curso de Música Sacra do 
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, ele comosendo 
o diretor e ela como professora de diversaslecionando muitas 
matérias, ambos dedicados à formatação desse e dando forma 
a este Curso, que durante 10 anos foi chamado de “Departa-
mento de Música do STBSB”.

Já em 1974, na reunião dos professores de música do Depar-
tamento, os docentes formaram uma Comissão para levar à di-
reção do Seminário do Sul um pedido de oficialização do Curso. 
Foram criados estatutos, diretrizes e currículos novos para que 
fosse transformado esse Departamento fosse transformado em 
um Curso de Música oficializado, e assim foi feito. Hoje o Curso 
é de licenciatura em Música da Faculdade Batista (FABAT), vá-
lido como graduação, comtendo o diploma reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC). Desse modo, Por isso o aluno sai 
com uma formação sólida na gestão de música eclesiástica e na 
sociedade, uma vez que o curso é reconhecido e autenticado 
pelo MEC. 

O Seminário tem testemunhado umo  resistente caminho 
trilhado pelos seus graduados. As memórias continuam se de-
senvolvendo e o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil 
segue como referência no refino de seus alunos, os guiando-os 
no caminho de Deus, preparando servos e profissionais capa-
citados. Igrejas, pastores e líderes, enviem seus vocacionados 
para o STBSB; e quando formados,eles se formarem, poderão 
atuar comoreceberão líderes preparados para atuarem no Mi-
nistério de Música da igreja local. 

Seja Seminário do Sul e faça parte desta história!

Uma história do
Curso de Música
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GRADUAçãO
Graduação em Teologia em período vespertino 
25% de desconto para novos alunos para cursarem Teologia no período vespertino 

pÓS-GRADUAçãO
moduLares

pós-Graduação em pregação e Exposição Bíblica
Quer promover a reflexão a respeito da pregação e da exposição bíblica para pastores, ministros, teólogos e líderes em 
geral.
Encontros modulares de uma semana em março, junho, agosto e novembro| 14h às 22h – Duração 24 meses

pós graduação em Missiologia 
Busca fornecer subsídios bíblicos, teológicos e antropológicos para o exercício do ministério missionário.
Encontros modulares de uma semana em março, junho, agosto e novembro| 14h às 22h – Duração 24 meses

Lançamentos

pós Graduação em História do Cristianismo e do pensamento Cristão 
Propõe a fornecer base histórica acerca da formação do cristianismo, seu crescimento, seus auges, declínios e movimentos 
de reforma, bem como a evolução de sua teologia, eclesiologia e missiologia ao longo dos séculos e nas diversas partes do 
mundo por onde se espalhou.
Terça-feira | 19h às 22h – Duração 24 meses

pós Graduação em Ministério com Crianças 
Tem como meta suprir a lacuna existente em qualificar educadores graduados que já atuam ou pretendem atuar no campo 
da educação cristã infantil. Tem como público alvo, educadores cristãos, missionários, pastores, teólogos, pedagogos, mi-
nistros de música, licenciados nas várias áreas do conhecimento, pais e demais profissionais de nível superior interessados 
em conhecimentos relativos à gestão, coordenação e docência nos diversos campos de atuação do Ministério com Crian-
ças. Terça-feira | 19h às 22h – Duração 24 meses

CURSOS LIvRES EAD 
Antropologia 
Filosofia I
Sociologia 

Não perca a oportunidade de estudar no Seminário do Sul. 
Acesse o nosso site e conheça todos os cursos oferecidos: www.seminariodosul.com.br 

Neste ano o Seminário do Sul traz novidades nos cursos de graduação, de pós-graduação e nos cursos livres. São excelen-
tes opções para quem deseja um horário alternativo, para isso temos a graduação em Teologia também em horário vesper-
tino, por exemplo, pós-modulares para quem precisa de flexibilidade também nos dias e cursos livres na modalidade EAD, e 
para os que moram em outras regiões, o Seminário do Sul em parceria com o Centro Integrado de Educação e Missões (CIEM), 
oferece moradias a menos de 900 metros da Colina. Todas estas opções oferecem descontos exclusivos no ato da matrícula!

Todos estes lançamentos foram pensando em você que deseja estudar num Seminário que oferece um ensino de tradição 
há mais de 110 anos pautado na Palavra de Deus com reconhecimento do MEC.

NOSSOS CURSOS
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Centro de Línguas Krieger : 
As Nações Te Esperam !

Em nossa história, como Batistas Brasileiros, constam 
nomes de heróis da fé que dedicaram suas vidas à cau-
sa da obra de Cristo, contribuindo significativamente 
para que o Evangelho alcance povos diversos, através 
da tradução e revisão da Bíblia para outros idiomas. Com 
60 anos de trabalho em Missões, o casal de missionários 
Guenther e Wanda Krieger nos inspira por seu empreen-
dimento nesse ministério. Dessa forma, homenageamos 
esses valentes missionários com a indicação de seus no-
mes para o Centro de línguas do Seminário Batista do Sul 
do Brasil e da Faculdade Batista do Rio de Janeiro.

O ClK-Centro de línguas Krieger é uma excelente op-
ção para quem deseja cursar outro idioma por um preço 
acessível.  Atualmente oferecemos cursos de Inglês, Espa-
nhol, Hebraico Bíblico, Grego Bíblico e libras. 

Estude conosco, as nações esperam você!

No CLK encontrei um ambiente 
qualificado para me ajudar a al-
cançar fluência nos idiomas que 
são necessários para minha vida 
pessoal, profissional e ministerial. 

Janaine Vasconcelos

Estudando no CLK eu pude encon-
trar um ambiente muito familiar e 
aconchegante que tem colabora-
do altamente para o meu apren-
dizado.

Júnior Almeida

A professora não é meramente uma 
pessoa que conhece o hebraico, mas 
que viveu costumes dos lugares e 
dessa forma consegue nos transpor-
tar para lá, com uma paixão que é 
contagiante.

                                              Tacyla Ribeiro
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