Programa: Master of Arts in Biblical
Leadership (M.A. em Liderança
Cristã).
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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) e o Plano Pedagógico do Curso (PPC), a solicitação de
credenciamento da instituição e autorização do curso de bacharelado 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 três 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. e Mestre das Artes –
M.A.)
Os cursos são assim nomeados para um possível aproveitamento curricular em estudos
realizados no exterior3. Sua certificação (Divinitatis Magister para M.Div. ou Artium Magister para M.A.)
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.

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 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.
3) O Programa
Master of Arts in Biblical Leadership (MABL - Liderança Cristã)
O Programa em Liderança Cristã oferece fundamentação teológica e uma série de disciplinas
voltadas para os ministérios e liderança na igreja cristã para homens e mulheres que já tenham um
curso superior.
4) Objetivo do programa




Proporcionar uma boa compreensão sistemática das escrituras
Equipar bíblico e teologicamente para os diversos ministérios
Desenvolvimento de uma formação de liderança voltada para o serviço através dos dons
5) Característica do Programa

O programa é composto de 8 (oito) disciplinas oferecidas semestralmente. Metade do programa
é composta por 4 (quatro) disciplinas básicas obrigatórias de 80 horas cada uma (ver tabela abaixo),
totalizando 320h, que oferecem ao estudante uma formação básica em teologia bíblica.
A outra metade do programa é composta por disciplinas eletivas, as mesmas que são ofertadas
no M.Div. ou em alguns módulos do programa de especialização ministerial, em que o estudante tem a
possibilidade de escolher conforme forem sendo oferecidas.
O aluno pode escolher livremente as disciplinas, de acordo com a formação que deseja obter e o
ministério que desempenha em sua comunidade cristã, porém, atentando para a necessidade de
complementação de um total de 320h.
O Programa tem a duração mínima de um (1) ano e máxima de três (3) anos para a
integralização do curso, e um total de 640 horas.
A aprovação em cada disciplina será obtida com nota final (7,0) ou superior e com o máximo de
25% de faltas.
O aluno estará apto a receber a certificação e considerar o curso concluído quando completar
todas as disciplinas do programa (obrigatórias e eletivas) e entregar o trabalho de conclusão
de curso (TCC)

4

6) Matriz do Programa

Matriz do Programa

Disciplinas Obrigatórias






Disciplinas Eletivas






CH

Teologia Bíblica do Antigo Testamento
Teologia Bíblica do Novo Testamento
TS 1 – Dout. de Deus e da Criação, de
Cristo e da Salvação
TS 2 – Dout. Esp. Sto, da Igreja,
Escatologia

80h

Eletiva
Eletiva
Eletiva
Eletiva

80h

1
2
3
4

640 horas
ou
32 créditos
+ 2 créditos
de TCC

TOTAL

6.1.) Ementário (Obrigatórias - Baseadas no M.Div.)


Teologia Bíblica (AT e NT) – Introdução à teologia bíblica. Introdução à teologia bíblica
do NT e AT. Centro e unidade, temas fundamentais, o seu desenvolvimento e proposta
teológica. Capacitação do estudante para elaboração de uma monografia teológica
crítico-reflexiva.



TS 1 – Dout. de Deus e da Criação, de Cristo e da Salvação – Estudo das ênfases
teológico-doutrinárias cristãs, com prioridade para a doutrina de Deus, Criação,
Cristologia e Soteriologia. Capacitação do estudante para elaboração de monografia
teológica crítico-reflexiva.



TS 2 – Dout. Esp. Sto, da Igreja, Escatologia - Estudo das ênfases teológicodoutrinárias cristãs, com prioridade para a Pneumatologia, Eclesiologia e Escatologia.
Capacitação do estudante para elaboração de monografia teológica crítico-reflexiva.

6.2.) Formação Ministerial (Disciplinas Eletivas)
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Uma vez que o aluno tem a opção de direcionar a sua formação conforme o ministério que já
desenvolve ou irá desenvolver em sua comunidade, as disciplinas eletivas podem ser escolhidas dentro
do programa do Mestrado em Divindade (M.Div.) ou de algumas disciplinas entre as oferecidas nos
módulos de concentração do Programa de Especialização Ministerial, que são:


Ênfase na formação: Bíblica
o Gerais
 Hermenêutica e Exegese
o

Antigo Testamento
 Pentateuco e Históricos Salmos e Profetas

o

Novo Testamento

Evangelhos e Atos Romanos
 Apocalipse



Ênfase na formação: Teológica, incluindo Teologia Histórica, Filosófica e Moral
 História da Igreja
 Introdução à Filosofia e à Teologia
 Ética Cristã



Ênfase na formação: Pastoral e Prática
 Princípios e Prática da Preg./ Expositiva
 Teol. da Missão e Prat. da Evangelização
 Prática do Pastorado e Administração Eclesiástica
 Plantação e Revitalização de Igreja
 Espiritualidade Cristã
 Educação Cristã
 Aconselhamento Cristão

Para uma formação mais direcionada nas áreas de Pregação, Missão Urbana e
Aconselhamento cristão, por favor, consultar tanto as disciplinas comuns, quanto as disciplinas
especificas que são ofertadas em cada módulo das especializações.
7) Requisitos para o ingresso no programa:
O candidato deverá:
1) Fazer um exame escrito (ver prazos no calendário acadêmico 2014)
2) Ser entrevistado pelo Diretor Acadêmico e/ou coordenador do curso (agendar horário na
secretaria acadêmica).
3) Providenciar cópia do diploma de curso superior e histórico acadêmico.
4) Escrever um testemunho de conversão a Cristo e do chamado ministerial (online).
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5)
6)
7)
8)

Duas cartas de recomendação de pastores e/ou autoridades eclesiásticas.
Providenciar uma (01) foto 3x4 recente (on-line)
Providenciar cópia do documento de identidade e CPF
Enviar o formulário de inscrição (on-line).

8) Custos
Para o M.A. em Liderança Cristã:
Taxa de matrícula: R$100,00.
Cada crédito equivale a 20 horas.
E o custo para cada 20horas, ou cada crédito, é de R$300,00 **.
* Confira o desconto progressivo abaixo.
** passível de alterações sem aviso prévio.
DESCONTO PROGRESSIVO
Aplica-se o M.A. em Liderança Cristã e também ao M.Div.:
1. Quem
2. Quem
3. Quem
4. Quem
de desconto.

se matricular em apenas uma disciplina terá 5% de desconto;
se matricular em duas disciplinas terá 10% de desconto;
se matricular em três ou mais disciplinas terá 15% de desconto;
pagar o semestre adiantado, à vista, além dos descontos acima terá direito a mais 5%

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
1. Requisito para matrícula: DÉBITOS ANTERIORES QUITADOS (para atuais alunos);
2. Opções de pagamento da(s) disciplina(s):
o
o

À vista em dinheiro ou cheque;
Parcelado em até 6 vezes para o período de matrícula com boletos vencendo todo dia 15
ou no cartão de crédito

3. Não haverá devolução da qualquer taxa conforme contrato de prestação de serviços
educacionais.
4. Para trancamento de matrícula e permanência de créditos a serem usados no semestre
seguinte é necessário o preenchimento da ficha na secretaria até a data estipulada pelo calendário
acadêmico vigente, com assinatura e justificativa a serem analisadas pela coordenação.
5. Para a realização do TCC de alunos matriculados a partir de 2017, é necessário o
preenchimento da ficha para escolha do orientador que terá direito a 4 encontros de orientação. A
secretaria verificará a disponibilidade e confirmação do professor orientador. O pagamento do TCC é o
valor de 2 créditos.
6. É imprescindível que os alunos participem de atividades extracurriculares como a participação
de semana de estudo teológico, conferências ou projetos missionais. Alunos que participam de projetos
missionais organizados pelo Servo de Cristo, tem a possibilidade de fazer um projeto ministerial a
partir de seu aprendizado e entregar como Trabalho de Conclusão do Curso, não necessitando do
pagamento de 2 créditos ou orientação para o TCC.
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Att
Equipe Servo de Cristo
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