Programa: Doctor of Ministry
(D.Min.- Programa de Doutorado
em Ministério) - Modular.
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1) Servo de Cristo e a legislação vigente
O Servo de Cristo respeitando a legislação vigente, nas orientações do MEC em seu Parecer nº
CNE/CES 241/991, que dispõe sobre as condições para a autorização e reconhecimento de cursos de
bacharelado em Teologia, assim também como o curso de pós-graduação stricto e lato sensu nessa
mesma área, entende que atualmente seus cursos ofertados possuem composição curricular LIVRE,
ficando com total responsabilidade (autonomia) para a própria instituição na elaboração e manutenção
de suas diretrizes curriculares.
Desta forma, até que o Servo de Cristo formalmente apresente, por meio de seu Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), Plano Pedagógico Institucional (PPI) e o Plano Pedagógico do
Curso (PPC), a solicitação de credenciamento da instituição e autorização do curso em Teologia junto
ao SESu/MEC, os seus cursos serão configurados como LIVRES, com certificação somente para fins de
exercício no âmbito evangélico/ministerial.
Munido dessa autonomia, que é garantida por lei, pois o Estado também deve respeitar
plenamente os princípios da liberdade religiosa e da separação entre Igreja e Estado, permitindo a
diversidade de orientações para os cursos LIVRES, o Servo de Cristo disponibiliza cursos bíblicoteológicos obedecendo: 1) a tradição evangélica de âmbito interdenominacional; 2) requisito próprio de
hora-aula/crédito ministrado; 3) qualificação do corpo docente; 4) condições adequadas de infraestrutura aos seus alunos; 5) pré-condição própria para admissão nos cursos e 6) conteúdo acadêmico
ministerial.
Assim, a instituição oferta cursos bíblico-teológicos LIVRES para exercício ministerial sem
vínculo ou avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior – CAPES,
conforme observado na resolução CNE/CES 1, de 8 de junho de 2007 2, que estabelece normas para o
funcionamento de cursos de pós-graduação, resguardando com isso, e sem nenhum conflito, o
princípio do vínculo eclesiástico-institucional (intra corpus).
2) Cursos e suas nomenclaturas (Mestre em Divindade [M.Div.] - Mestre das Artes
[M.A.] e Doutor em Ministério [D.Min.]
Os cursos são assim nomeados para um possível aproveitamento curricular em estudos
realizados no exterior3. Sua certificação (Divinitatis Magister para M.Div., Artium Magister para M.A. e
Doctus Magister para D.Min.) será conferida no final do curso pela Associação Cultural Servo de Cristo,
mantenedora do Servo de Cristo.
A certificação em Mestre em Divindade é o primeiro grau profissional para exercícios ministeriais
e pré-requisito para ingresso em programas acadêmicos de pós-graduação em escolas no exterior.
Para a certificação em Mestre das Artes é um grau profissional que proporciona uma base
inteiramente voltada para o aprimoramento em alguma linha de estudo ou de subsídio para outros
programas acadêmicos no exterior.

1

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1999/pces241_99.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces001_07.pdf
3
O Aproveitamento curricular varia de escola para escola. Assim, é de responsabilidade dos interessados em continuar seus
estudos de pós-graduação (Mestrado em Teologia (M.Th.), Mestre em Teologia Sagrada (MTS), Mestre da Religião (M. Rel.),
Doutor em Ministério (D.Min.), Doutor em Teologia (D. Th.) e outros, consultarem as respectivas escolas credenciadas pela AST Associação das Escolas de Teologia nos Estados Unidos e Canadá, ou outras associações da Europa.
2

3

Para a certificação em Doutor em Ministério Pastoral é um avançado grau ministerial concedido
por seminários teológicos de países de língua Inglesa. Tornou-se requisito para uma formação
profissional para aplicação efetiva e prática do ministério.
3) O Programa (DOCTOR OF PASTORAL MINISTRY [D.Min.])
O D.Min. do Seminário Teológico Servo de Cristo reflete a nossa compreensão de uma
teologia do ministério que seja ao mesmo tempo condizente com o texto bíblico e adequado ao nosso
contexto multicultural brasileiro. O D.Min. procura integrar vários aspectos fundamentais da preparação
para o ministério cristão a partir de um processo de diálogo relevante entre a reflexão teórica e a
prática ministerial.
3.1. Objetivos
O D.Min. tem como objetivo principal aprofundar a compreensão dos conceitos teóricos e
práticos envolvidos no ministério cristão, levando em conta os subsídios bíblico-teológicos e a própria
experiência de campo dos/das estudantes. O D.Min. visa o desenvolvimento de habilidades e
competências ministeriais a partir do diálogo produtivo entre a teoria da sala de aula e a realidade
prática por meio de um projeto ministerial voltado para a comunidade local.
3.2. Metodologia
Aulas e debates em classe serão complementados com leituras, trabalhos e atividades
extracurriculares. Os/as professores/as do curso oferecerão orientação formal e informal, além de
oportunidades de interação para o compartilhamento das diferentes realidades e práticas ministeriais
dos/das estudantes.
Destacamos que o D.Min. se difere do Doutorado em Teologia na medida em que o seu objetivo
está direcionado na investigação teórico/prática e voltada para a aplicação ministerial. Assim, enquanto
que na conclusão para os demais cursos de doutorado stricto sensu é concedida após apresentação de
uma tese de contribuição original, ou de uma síntese de um campo distinto de conhecimento teórico,
no D.Min. é concedido à certificação logo após a conclusão bem sucedida de um trabalho baseado no
ministério.
3.3. As Disciplinas
O programa aborda áreas e aspectos do ministério cristão que consideramos de maior
relevância para os objetivos estabelecidos para o curso. Contudo, essas áreas e aspectos trazem em si
possibilidades de desenvolvimento e aprofundamento muito maior e poderão tornar-se objeto de
pesquisa e trabalhos ao longo do curso.
O D.Min. procura abordar questões relativas
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3.3.1. Ementário
Teologia Bíblica – Objetiva explicitar e analisar questões teológicas do Antigo e Novo Testamento e
aplicá-los em várias situações e contextos de ministério. Estabelece uma base de conhecimentos e de
suporte para o pensamento teológico, abordando questões relevantes para uma leitura global para a
prática ministerial.
Análise exegética para a Pregação – Trabalha subsídios fundamentais para a exegese do texto em
função do contexto ministerial. Analisa questões atuais que afligem a Igreja, sociedade e ministérios,
traduzindo alguns aspectos bíblicos, teológicos e missionários para o desenvolvimento de uma
Homilética com propósito bíblico e contextual para o ministério. Tem em vista a compreensão de
assuntos correntes na linguagem cultural das pessoas dentro sua esfera de ministério.
Teologia do Ministério Pastoral - A análise de algumas bases bíblico-teológicas do ministério
>>Diaconia<< no contexto mais amplo e as relaciona à compreensão do ministro com a missão e
visão ministeriais, a fim de obter uma compreensão mais clara da própria vocação ministerial. Destaca
a relação dos temas para os problemas práticos num mundo e ministérios cada vez mais multiculturais.
Eclesiologia e o Ministério - Tem o propósito de capacitar para a análise da natureza e da missão da
Igreja. Tal tarefa se dará a partir de reflexões para obtenção do significado teológico e não meramente
funcional do ministério cristão; e pelo diálogo com a contemporaneidade para soluções de problemas
específicos da prática ministerial neste âmbito.
Sociologia da Cidade e o Ministério Cristão – Exame da cidade e dos sistemas e estruturas urbanos
na perspectiva do diálogo com a sociologia, que possibilite propostas de soluções para os desafios
ministeriais na urbe. O desafio aqui é pela integração da fé com o contexto urbano onde se vive e se
trabalha, explorando as análises sociais e teológicas para ajudar no desenvolvimento de ministérios
saudáveis.
Prática do Ministério Pastoral - Exposição de uma variedade de métodos, modelos e configurações
da prática do ministério pastoral, com o intuito de identificar e discernir o próprio contexto e a
utilização de metodologias e reflexões sobre como essa prática pode afetar, ou não, o ministério.
Premissa fundamental subjacente a este curso é que o processo de criação de direção estratégica na
prática ministerial não é um evento, mas um processo contínuo, dinâmico e interativo.
Teologia da Missão - Análise das categorias missiológicas da comunidade, adoração, serviço e
proclamação. A natureza transformadora do compromisso missionário à luz da recente literatura
teológica que aborda os conceitos missionais e as implicações subsequentes para o ministério.
Disciplina híbrida: palestra em sala de aula seguida de debates com componentes experimentais.
Realidade Pós-Moderna Brasileira e o Ministério Pastoral - Estudo das configurações Brasileiras
como nação, desde suas interpretações até a sua contemporaneidade cosmopolita e pós-moderna.
Capacitação para a análise do Brasil em aspectos de sua formação no passado, os principais aspectos
formativos do presente e as possibilidades para o futuro da cultura brasileira, bem como das
convergências e divergências que incidem sobre o ministério pastoral.
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Liderança e Ética Ministerial – Objetiva a abordagem da filosofia e da estratégia para o
desenvolvimento de uma liderança ministerial eficaz. Serão apresentadas as mais recentes abordagens
teóricas e práticas em se tratando de liderança; os níveis e os diferentes modelos para uma melhor
compreensão do próprio estilo e filosofia de liderança, bem como de ferramentas para a orientação de
líderes em questões éticas do ministério.
Seminário Avançado de Pregação - Práticas de pregação a partir de formas inovadoras de
comunicação, suas técnicas, ética e estética no horizonte das novas mídias. Possibilidade de interação
entre a pregação formal e alternativa, respeitando a natureza da comunicação do Evangelho nas
diversas culturas e contextos. Objetiva investigar as tendências da sociedade contemporânea como
receptores críticos com a finalidade de influenciar as estratégias de comunicação, assim como de
aumentar a relevância e eficácia da pregação.
Opções Contemporâneas de Ministérios – Analisam as diferentes opções de ministérios no contexto
urbano (os secularizados, as comunidades, os universitários, as tribos urbanas, os marginalizados, os
profissionais liberais, os emergentes etc.). Atenção será dada a iniciativas contemporâneas para a
necessidade de propósito, valores, liturgias e teologias (crenças) nas igrejas ou ministérios atuais.
Outra ênfase será o exame e a avaliação desses modelos para as necessidades do indivíduo, as
influências culturais e os processos de intervenção ministerial.
Metodologia para o projeto ministerial – Disciplina de organização metodológica para as exigências
da investigação e da compreensão de um problema ou fenômeno, objetivando sua aplicação para o
desenvolvimento da redação de um projeto ministerial. Serão revisados os processos de abertura ao
senso crítico teológico-ministerial, e se fará a revisão da literatura na área de interesse para responder
a uma questão de pesquisa específica para conclusão do programa.
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4) Os Módulos
O programa é composto por doze (12) disciplinas de 80 horas, totalizando 960 horas-aula. As
Disciplinas são lecionadas em 4 módulos ao longo do ano, que equivalem a 320 horas, ou seja, três (3)
anos de 320 horas cada (11 disciplinas + módulo de Metodologia). Os módulos são ministrados de
segunda a quinta-feira:
Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

08h00min –
12h00min
13h30min –
18h30min

10h-12h
Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

13h30-16h30
Matéria

Observação: O/a estudante entra na segunda às 10 horas e sai na sexta às 16 horas e 30 minutos
para regressar a sua cidade e comunidade local.
1º Semestre
Módulo 1

Primeiro Ano

Módulo 2
2º Semestre

Módulo 3

Módulo 4
1º Semestre

Módulo 1

Segundo Ano

Módulo 2
2º Semestre

Módulo 3

Módulo 4
1º Semestre

Módulo 1

Terceiro Ano

Módulo 2
2º Semestre

Módulo 3

Módulo 4

Projeto Ministerial

5) Requisitos para o ingresso no programa:
1. Solicitação de Admissão. Solicitar formulário via e-mail: secretaria@servodecristo.org.br;
2. Cópia do Diploma ou Certificado de conclusão do Mestrado em Divindade (M.Div.) ou de um
Bacharelado de natureza teológica de pelo menos 80 créditos de qualquer instituição teológica
nacional ou do exterior;
A coordenação do curso, responsável pela seleção, avalia que aqueles que só possuem o
Bacharelado em Teologia deverão fazer algumas horas de nivelamento para o programa.
A instituição disponibilizará alguns módulos de disciplinas que serão obrigatórios dentro
do processo de conclusão do programa do D.Min. Serão oferecidos com o intuito de
auxiliar os candidatos. (para mais informações consultar o Manual do Aluno).
3. Cópia do histórico acadêmico de sua instituição de origem;
4. Duas (2) cartas de recomendação (segundo formulário próprio que pode ser solicitado via email: secretaria@servoecristo.org.br), que pode ser de:
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a. um professor da instituição onde o candidato fez seus estudos teológicos anteriores ou
colegas pertencentes à outra igreja/ministério.
b. um pastor ou líder ministerial da denominação onde o candidato está inserido e atuando.
5.
Uma (1) carta timbrada da igreja/ministério local apresentando o candidato e
comprovando sua dedicação ministerial que deve ter de, no mínimo, 03 anos de experiência;
6. Uma redação de no máximo duas páginas (a mesma da solicitação de admissão), contendo:
a.
b.
c.
d.
e.

As influencias formativas em sua vida (família; educação teológica, ou não; trabalho
ministerial, experiências na igreja local e outras);
Sua experiências de conversão e chamado ao ministerio Cristão;
As razões do por quê você deseja uma educação teológica, ou a continuidade dela, e
por quê você deseja fazer o nosso programa ministerial;
Sua vocação e os planos futuros para o seu ministério;
Seu ponto de vista sobre alguns problemas da vida contemporânea à luz de suas
convicções teológicas.

7. Cópia do currículo ministerial, confeccionado segundo os parâmetros utilizados pela Plataforma
Lattes (ver modelo em http://lattes.cnpq.br/index.htm);
8. Cópia de sua dissertação (M.Div.) e/ou trabalho de conclusão de curso (TCC – Bacharelado em
Teologia, caso tiver sido exigência da instituição de origem) que tenha escrito;
9. Um esboço do projeto de pesquisa ministerial que será desenvolvido durante o D.Min.
a. O ‘esqueleto’ do projeto que servirá de modelo pode ser solicitado via e-mail para
secretaria@sertvodecristo.org.br. Nesse projeto a coordenação quer que você apresente
as evidências que podem ser investigadas para uma tese ou projeto ministerial para o
D.Min.
b. Nesse projeto deverá constar:
i. Título do Projeto
ii. Introdução
iii. Delimitação do tema, ou objeto, e do problema da pesquisa
1. Estado da questão
2. Justificativa da escolha
3. Objetivos da pesquisa
iv. Enunciado das hipóteses
v. Quadro teórico-metodológico
vi. Cronograma
vii. Referências bibliográficas básicas.
10.
11.

Fazer um exame escrito (classificatório e não eliminatório)
Ser entrevistado pelo Diretor Acadêmico e /ou coordenação do curso (Caso haja
necessidade).
12.
Providenciar uma (01) foto 3x4 recente.
13.
Providenciar cópia do documento de identidade e CPF
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6) Aprovação

·
·
·
·
·

Leitura de 1.000 páginas obrigatórias da bibliografia básica - por disciplina (Módulo);
Frequência em 75% das aulas por disciplina (Módulo);
Aprovação na Tese ou Projeto Ministerial (mínimo de 50 e máximo de 150 páginas).
Aprovação nas pequenas avaliações semanais de todas as disciplinas modulares (sexta-feira
antes do término do módulo).
Mais informações, por favor consultar o Manual do Aluno.
7) Custos

Doctor of Ministry – Taxa de Matrícula: 120,00
36 mensais de R$ 437,50 (ou 36 de R$ 350,00 [20% de desconto] para
pagamento até o vencimento do boleto bancário).
OBS. O custo da orientação para a tese ministerial já está inclusa na mensalidade.

8) Professores convidados
























Adrien Bausells
Artur Dück
Carlos Osvaldo Pinto
Chen Pau Chen
Estevan F. Kirschner
Hernandes Dias Lopes
Israel Belo
Jonas Madureira
Lourenço Rega
Luiz Sayão
Marcos Orison
Osmar Ludovico
Paul Freston
Paschoal Piragine
René Padilla
Ricardo Agreste
Ricardo Barbosa
Ricardo Bitun
Rubens Muzio
Russell Shedd
Werner Haeuser
Ziel Machado
Entre outros

Seminário Teológico Servo de Cristo
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