Programa: Master of Divinity in
Biblical Studies/Pastoral Studies
(M.Div. em Estudos Bíblicos e
Pastorais).
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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 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 20072, 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.

Os cursos são assim nomeados para um possível aproveitamento curricular em estudos
realizados no exterior3. Sua certificação (Divinitatis Magister para M.Div. 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.
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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
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3) O Programa

Master of Divinity in Biblical Studies/Pastoral Studies (M.Div. - Estudos Bíblicos e
Pastorais)

O Programa em Estudos bíblicos e Pastorais oferece uma formação bíblica, teológica e espiritual
consistente para o exercício ministerial nas igrejas cristãs.

4) Objetivo do Programa

•
•
•
•
•

Proporcionar formação teórica consistente nas áreas bíblico-teológicas
Capacitação para interpretação e comunicação das verdades bíblico-teológicas
Capacitação para solução de problemas de interpretação do texto bíblico
Capacitação para uma boa análise para estudos bíblico-exegéticos.
Capacitação para o exercício ministerial (Serviço, Liderança e Ministério da Palavra)

5) Característica do Programa

O programa é composto por 28 (vinte e oito) disciplinas oferecidas semestralmente nas áreas
de Bíblia, lingüística, teologia e prática ministerial. Vinte e uma dessas disciplinas contém 80 horas
cada uma, enquanto que sete disciplinas possuem 40 horas cada uma. O Programa tem a duração
mínima de três anos e meio (3/5) para a integralização do curso, sendo um total de 1960 horas4. O
programa exige também mais 2 créditos de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), e participação em
semanas de estudos teológicos (atividades extracurriculares).
O corpo docente é formado por professores com Pós-Graduação ou doutorado em suas
respectivas áreas de ensino.
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

4
Para efeito de atribuição de créditos, conforme o regime adotado, cada disciplina de 80h equivale a 4 créditos, enquanto que as
disciplinas de 40h, valem 2 créditos. Assim, é o mesmo caso para o programa de Liderança Cristã.
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6) Matriz do Programa

Matriz do Programa
Obrigatórias:
•
•

Grego I, II
Hebraico I, II

CH de cada
matéria
80h

Línguas Originais
Optativas:
• Grego III, Hebraico III
40h ou 80h
Gerais
Obrigatórias:
40h
•

Hermenêutica

•
•
•
•

Exegese
Introdução à Bíblia
Teologia Bíblica do Antigo Testamento
Teologia Bíblica do Novo Testamento

Optativas:
• Hermenêutica Aplicada

Divisão Bíblica

80h

40h

Antigo Testamento
Obrigatórias:
•
•
•
•

Pentateuco
Históricos
Salmos
Profetas

Optativas:
• Gênesis
• Êxodo
• Jeremias
• Período Interbíblico
• Introdução aos Apócrifos Bíblicos

80h

40h
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Novo Testamento
Obrigatórias:
•
•
•

Sinóticos e Atos
Romanos
Hebreus

80h

Obrigatória:
•

Apocalipse

40h

Optativas:
•
•
•
•
•
•
•

Epístolas Gerais
Epístolas Paulinas
Efésios
Tiago
I e II Pedro
Gálatas
I e II Coríntios

40h

Obrigatórias:
•
História da Igreja
• TS 1 – Dout. de Deus e da Criação, de Cristo
e da Salvação
Divisão de Teologia
Histórica

•

TS 2 – Dout. Esp. Sto, da Igreja, Escatologia.

80h

Optativas:
•
•
•
•

Antropologia
Patrística
A Igreja Evangélica Brasileira Hoje
Arqueologia Bíblica

40h

80h
Obrigatórias:
Divisão de Teologia
Filosófica e Moral

•

Introdução à Filosofia e à Teologia
40h

Obrigatórias:
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•

Ética Cristã
40h

Optativas:
• Cosmovisão Cristã
• C.S.Lewis
• Apologética
• Inerrância Bíblica
• O Reino de Deus

Obrigatórias:
•

Pregação Expositiva

40h

•
•

Teol. da Missão
Prática do Pastorado

80h

Obrigatórias:

Divisão de Teologia
Pastoral e Prática

•
•
•

Espiritualidade Cristã
Educação Cristã
Aconselhamento Cristão

40h

Optativas:

•
•
•
•
•
•
•

TOTAL

Aconselhamento nas diferentes etapas da
vida
Aconselhamento em situações de crise
Revitalização de Igreja
Ministério com Adolescentes
Criatividade Educacional
Ministério de Louvor
Plantação de Igreja

40h

1960h ou
98 créditos
+ 2 créditos de
Trabalho de
Conclusão de
Curso (TCC).
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7) Descrição das disciplinas (Ementário)

Línguas Originais
•

Grego I – Introdução à língua grega (coiné), abordando fundamentos elementares:
Vocabulário essencial, base morfológica (declinações, paradigmas verbais, etc.), com
vistas à análise e interpretação de textos.

•

Grego II – Ampliação de conhecimentos de vocabulário e de morfologia. Introdução á
sintaxe com vistas à análise e interpretação de textos.

•

Grego III - sintaxe com vistas à análise e interpretação de textos

•

Hebraico I – Introdução a língua hebraica bíblica, abordando fundamentos elementares:
Vocabulário essencial, base morfológica (gramática básica) e introdução a sintaxe, com
vistas à análise e interpretação de textos.

•

Hebraico II – Ampliação de conhecimento de vocabulário e de morfologia.
Aprofundamento de sintaxe e de crítica textual com vistas à análise e interpretação de
textos.

•

Hebraico III - sintaxe com vistas à análise e interpretação de textos

Divisão Bíblica
•

Hermenêutica e Exegese – Introdução à interpretação bíblica, Método históricogramatical: Princípios fundamentais de hermenêutica bíblica. Análise exegética de textos
bíblicos selecionados, com vistas ao aprofundamento teórico-prático da leitura e
interpretação dos textos. Capacitação do estudante para elaboração de monografia
exegética.

•

Introdução à Bíblia (AT e NT) – Estudo panorâmico do AT e NT envolvendo formação,
crítica, datação, pano de fundo histórico cultural e conteúdo e desenvolvimento teológico
fundamental.

•

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.

•

Pentateuco – Introdução aos históricos do AT (Josué, Juizes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2
reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester). Introdução geral envolvendo contexto
histórico-cultural, data, autoria, conteúdo, interpretação teológica e sua aplicação.

•

Históricos – Introdução ao Pentateuco (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e
Deuteronômio). Introdução geral envolvendo contexto histórico-cultural, data, autoria,
conteúdo, interpretação teológica e sua aplicação.
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•

Salmos - Introdução à literatura profética. Introdução geral envolvendo contexto
histórico-cultural, data, autoria, conteúdo, interpretação teológica e sua aplicação.

•

Profetas – Introdução à literatura sapiencial (ênfase nos Salmos). Introdução geral
envolvendo contexto histórico-cultural, data, autoria, conteúdo, interpretação teológica e
sua aplicação.

•

Sinóticos e Atos – Introdução aos evangelhos sinópticos (Mateus, Marcos e Lucas) e
Atos dos Apóstolos. Introdução geral envolvendo contexto histórico-cultural, data,
autoria, conteúdo, interpretação teológica e sua aplicação. O Problema da harmonia dos
sinóticos. Abordagem histórica, relacionando o livro de Atos com as epistolas do NT.

•

Romanos – Introdução ao livro, abordando o pano de fundo, autoria, data, esboço etc.
Conteúdo da epistola. Análise exegético-teológica aprofundada, envolvendo implicações
para as doutrinas fundamentais da fé cristã.

•

Apocalipse – Introdução ao livro abordando o pano de fundo, autoria, data, esboço etc.
Conteúdo da epistola. Avaliação literária: subsídios para uma análise hermenêutica,
envolvendo as diversas interpretações do Apocalipse, com referência às posições
escatológicas estabelecidas.

Divisão de Teologia Histórica
•

História da Igreja – Introdução à história da Igreja. Estudo da Igreja Cristã nos
períodos do mundo antigo e medieval; Estudo do Protestantismo do período moderno ao
contemporâneo e Estudo da Igreja Cristã na América Latina e Brasil.

•

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.

Divisão de Teologia Filosófica e Moral
•

Introdução à Filosofia e à Teologia - Estudo introdutório e investigativo de problemas
e concepções fundamentais da filosofia e da teologia a partir da análise de textos
filosóficos e teológicos. Capacitação do estudante para elaboração de ensaio filosófico ou
teológico crítico-reflexivo.

•

Ética Cristã - Análise de temas contemporâneos, tais como Direitos Humanos (inclusão
social, gênero e racismo), bio-ética e ecologia. Estudo da sua relevância para a fé e
prática cristãs na contemporaneidade urbana. Capacitação do estudante para elaboração
de ensaio crítico-reflexivo.
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Divisão de Teologia Pastoral e Prática
•

Pregação Expositiva - Estudo dos fundamentos e principais teorias da comunicação
com prioridade para a sua aplicação na Homilética. Introdução à arte da exposição das
Escrituras. A escolha e exegese do texto. Os diversos tipos de pregação. A pregação
expositiva. Análise prática do desempenho do aluno.

•

Teol. da Missão - Introdução à teologia de missões. A Grande Comissão. Esboço
histórico de missões. O elemento transcultural e os fundamentos bíblico-teológicos da
missão da Igreja e suas implicações para a evangelização no contexto urbano.
Capacitação do estudante para a elaboração de monografia teológica crítico-reflexiva.
(Missio Dei, Missão transcultural, Integral, favelização, drogadição, exclusão social, tribos
urbanas, emergentes e terceiro setor).

•

Prática do Pastorado - Introdução à prática pastoral. Enfoque prático dos problemas
pastorais. Princípios básicos de liderança, caráter, discipulado, dificuldades do cotidiano
na contemporaneidade urbana. Fundamentos da administração. Organização e
funcionamento da igreja. Estruturação departamental. Pormenores práticos do cotidiano
da igreja. Impacto da tecnologia na administração eclesiástica contemporânea.

•

Espiritualidade Cristã - Fundamentos bíblico-teológicos e históricos da espiritualidade
cristã para o desenvolvimento de sua prática, com especial atenção para os desafios da
contemporaneidade urbana.

•

Educação Cristã - Introdução à pedagogia geral e cristã. Os métodos de ensino das
Escrituras. O ensino de Jesus. Modelos pedagógicos. Escola dominical e o ensino
diferenciado nas igrejas (faixa etária, grupo específico, etc.) Recursos pedagógicos e
tecnológicos para a elaboração de currículos e programas de Educação Cristã em
ambientes eclesiais.

•

Aconselhamento Cristão - Bases bíblicas do aconselhamento cristão. Aconselhamento
e psicologia. A prática do aconselhamento: família, igreja, faixas etárias, grupos
específicos, etc.

8) Requisitos para o ingresso no programa:

O candidato deverá:
1) Enviar o formulário de inscrição (online).
2) Participar de uma entrevista (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).
5) Duas cartas de recomendação de pastores e/ou autoridades eclesiásticas (modelos na
secretaria acadêmica).
6) Tirar uma foto na secretaria, no dia da entrevista.
7) Providenciar cópia do documento de identidade e CPF.
8) Fazer um exame escrito (não eliminatório, a ser agendado na secretaria acadêmica)
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9) Custos
Para o M.Div. em Estudos Bíblicos e Pastorais:
Taxa de matrícula: R$100,00.
Cada crédito equivale a 20 horas
O custo para cada 20horas, ou cada crédito, é de R$300,00 **.
* Confira o desconto progressivo abaixo.
** passível de alterações sem aviso prévio.

8.1. DESCONTO PROGRESSIVO
Aplica-se para o M.Div. em Estudos Bíblicos:
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 alunos matriculados em
semestres anteriores);
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 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, 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. Para alunos que queiram aproveitar
algum trabalho específico para o TCC, devem preencher formulário de equivalência, em caso de
aprovação, não necessitará fazer pagamento extra.
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.
Att
Equipe Servo de Cristo
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