PROGRAMA: MASTER OF MINISTRY
(M.Min. – Programa de Mestrado em Ministério) – Modular
em Teresina (PI) – 2ª. Turma

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 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
vínculo ou avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
conforme observado na resolução CNE/CES 1, de 8 de junho de 20072, que
funcionamento de cursos de pós-graduação, resguardando com isso, e
princípio do vínculo eclesiástico-institucional (intra corpus).
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2) Cursos e suas nomenclaturas (Mestre em Ministério M.Min)
Os cursos que são assim nomeados pela instituição em parceria com a Igreja Batista no Bela
Vista onde serão ministradas as aulas, terão a certificação conferida no final do curso será feita pela
Associação Cultural Servo de Cristo, mantenedora do Servo de Cristo, em parceria com o Seminário
Teológico Batista de Teresina.
A certificação em Master of Ministry é um grau avançado de atualização ministerial.
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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 Programa (Master of Ministry M.Min)
O M.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 M.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 Objetivo do Programa
O M.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 M.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.

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.

3.3.1. Ementário

•

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

•

Seminário de Interpretação Bíblica – Estudo dos fundamentos exegéticos e
hermenêuticos de interpretação do texto bíblico, com ênfase no contexto ministerial.

Apreciação crítica dos métodos e práticas históricas e contemporâneas de interpretação
bíblica, valorizando o estudo histórico-gramatical.

•

Ética e Liderança Cristã – Este curso tem por objetivo apresentar as bases bíblicas
para o exercício da liderança no contexto da comunidade da fé. Procura dialogar com as
varias teorias, modelos e perspectivas de liderança buscando formular algumas respostas
relevantes aos desafios presentes no exercício da liderança cristã.

•

Aconselhamento Cristão – Estudo do aconselhamento cristão primeiramente como um
relacionamento com potencial de promover a saúde espiritual, emocional e social.
Abordagem da relação entre Psicologia e Aconselhamento Cristão. Modelos e técnicas de
aconselhamento cristãs mais adequadas ao contexto do ministério pastoral brasileiro.

•

Metodologia do trabalho científico – Estudo da teoria e dos métodos básicos
necessários ao desenvolvimento da pesquisa em trabalhos de pós-graduação, com
ênfase na investigação de fenômenos de âmbito teológico-pastoral e na redação de um
projeto ministerial.

•

Teologia Sistemática– Doutrina 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. Doutrina do Esp. Sto, da Igreja, Escatologia Estudo das ênfases teológico-doutrinárias cristãs, com prioridade para a Pneumatologia,
Eclesiologia e Escatologia. Capacitação do estudante para elaboração de monografia
teológica crítico-reflexiva.

•

Pregação Bíblica – 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.

•

Revitalização e Crescimento da Igreja – Introdução à plantação de igrejas. Princípios
do crescimento da Igreja. Métodos de implantação e sua revitalização. Análise crítica de
novos modelos eclesiais com prioridade para comunidades emergentes.

4) Característica do Programa
O programa é composto por oito (08) disciplinas de 40 horas, totalizando 320 horas-aula. As
Disciplinas são lecionadas em 2 ou 4 módulos ao longo do ano, que equivalem a 160 horas, ou seja,
dois (2) anos de 160 horas cada (08 disciplinas + trabalho de conclusão de curso). Os módulos são
ministrados de segunda a sexta-feira:

Horário

Segunda

08h00min –
12h00min
14h00min –
18h00min

Matéria

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

Matéria

4.1. Distribuição do Curso por ano:

2º Semestre
Primeiro Ano
Módulo 1

Módulo 2

1º Semestre
Módulo 3

Módulo 4

Segundo Ano
2º Semestre
Módulo 5

Módulo 6

1º Semestre
Módulo 7
Terceiro Ano

Módulo 8

2º Semestre
Entrega do Projeto ministerial até
dezembro

4.2 Cronograma da Turma:

2018
DATA

DISCIPLINA

PROFESSOR

06 a 10 de agosto

Teologia Bíblica (AT e NT)

Bernardo Cho

05 a 09 de novembro

Seminário de
Interpretação Bíblica

Domingos Machado

2019
18 a 22 de março

Ética e Liderança Cristã

Ziel Machado

17 a 21 de junho

Aconselhamento Cristão

José Alex Barreto

19 a 23 de agosto

Metodologia do Trabalho
Científico

Edigar Leite

18 a 22 de novembro

Teologia Sistemática

Marcos de Almeida

2020
16 a 20 de março

Pregação Bíblica

Oseias Santos

15 a 19 de junho

Revitalização e
Crescimento da Igreja

Sandro Pereira

Dezembro

Entrega do trabalho de
Conclusão de Curso

5) Professores
- Bernardo Cho – M.Div pelo Seminário Teológico Servo de Cristo, MA em Novo Testamento pelo
Regent College (Canadá) e PhD em Linguagem, Literatura e Teologia do Novo Testamento pela
Universidade de Edimburgo, com estágio de pesquisa na Eberhard Karls Universität Tübingen
(Alemanha). Atualmente é Professor de Novo Testamento no Seminário Teológico Servo de Cristo e
Ministro de Ensino na Igreja Missionária Oriental de São Paulo. Tem experiência na área de Teologia,
com ênfase em Novo Testamento, Teologia Bíblica, Origens Cristãs, Judaísmo do Segundo Templo e
Hermenêutica.
- Domingos Machado – Bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista de Teresina – STBT,
Doctor of Ministry no Seminário Servo de Cristo, Licenciado em Letras-Português pela Universidade
Estadual do Piauí, especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Portuguesa pela mesma
universidade e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí – UFPI. É professor efetivo de
Linguística e Língua Latina na UESPI (Campus Poeta Torquato Neto), professor de grego bíblico e
exegese do Novo Testamento no STBT. Pastor da Igreja Batista no Bela Vista- Pi, e coordenador do
MMin em Teresina.
- Ziel J. O. Machado - Possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro,
graduação em Teologia pela Faculdade Teológica Sul Americana, graduação em Licenciatura Plena em
História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências da Religião pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, e Doutorado em Ministério – DMin (intra corpus) na Faculdade de
Teologia Metodista Livre, FTML, Brasil. A formação complementar em cursos livres na área de Teologia
Cristã, com concentração nas áreas de Ética, Espiritualidade e Cidadania. Atualmente é colaborador do
Centro de Estudios Teológicos Interdisciplinários na Costa Rica, e vice-reitor acadêmico do Seminário
Teológico Servo de Cristo. Tem experiência na área de Teologia, com ênfase em Teologia Prática.
Membro da equipe pastoral da Igreja Metodista Livre Nikkei - Saúde, em São Paulo.
- José Alex Barreto - é natural de Salvador, Bahia, casado com Angela Sinara O. dos Santos Barreto,
pai do José Oliveira Barreto. Possui o bacharelado em Teologia pelo Seminário Teológico do Nordeste
(STNe - MIPC) em Teresina, Piauí e pela Faculdade Batista Brasileira (FBB) em Salvador, Bahia. Mestre
em Teologia Pastoral – M.Div. (Aconselhamento), Pós-graduado em Revitalização e Multiplicação de
Igreja, tudo pelo Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper (CPAJ). Atualmente é
Doutorando em Ministério pelo RTS (Reformed Theological Seminary) em parceria com o CPAJ. É
ministro ordenado pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e pastoreia há 8 anos a Igreja Presbiteriana da
Piçarreira em Teresina, Piauí. Atua como Diretor do Seminário Teológico do Nordeste (STNe-MIPC) em
Teresina –PI, um dos seminários oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, também lecionando
disciplinas em todas as áreas de Teologia Pastoral.
- Edigar Leite - Formação em Ministério Pastoral (STBT - PI). Bacharel e Licenciado em Ciências
Sociais (UFPI). Pós-graduado (Lato-sensu) História (UPE - PE). Bacharel em Teologia (FAEPI - PI).
Mestrado em Teologia (STBNB - PE). Mestrado em Sociologia (UFPI - PI). Diretor do Seminário
Teológico Batista de Teresina (STBT - PI).
- Marcos de Almeida - Mestre em Ciências da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie
(2007), possui graduacão em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2005) e graduacão
em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo (2004), atuando principalmente nos
seguintes temas: Grego Koinê; teologia bíblica e sistemática, hermenêutica, história do pensamento
cristão, teologia da missão integral da igreja, cristianismo e meio ambiente, ecologia e educação cristã.
É um dos pastores da IBEC - Igreja Bíblica Evangélica da Comunhão.

- Oseias Santos – possui graduação em Teologia pela Faculdade Batista Brasileira, graduação em
Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Nordeste, graduação em Licenciatura em História pela
Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador, especialização em Psicanálise Clínica pela Escola
Superior de Psicanálise e Orientação, aperfeiçoamento em Programação Neurolinguística pelo Instituto
Holos, aperfeiçoamento em Fortaleça seu púlpito pelo Instituto Haggai e aperfeiçoamento em Princípios
de Gestão Aplicados ao Ministério pelo Instituto Haggai, Doctor of Ministry pelo Seminário Teológico
Servo de Cristo. Atualmente é Pastor Presidente da Primeira Igreja Batista de Teixeira de Freitas. Tem
experiência na área de Teologia.
- Sandro Pereira - Licenciado em Ensino Religioso – FATES, Bacharel em Teologia pelo Seminário
Teológico Batista do Sudeste do Brasil, Especialização em Teologia com ênfase em Ministério Pastoral –
Fatefrj, Mestrado em Divindade na Cohen University, Doctor of Ministry no Seminário Teológico Servo
de Cristo. Coordenador para América do Sul da Glocal Mission – Houston EUA ; Pastor da Primeira
Igreja Batista em Rosário – MA

6) Requisitos para o ingresso no programa:
1. Ficha
de
Inscrição.
Solicitar
sousamachado2013@yahoo.com.br,

formulário

com

profmachado2012@gmail.com

ou

2. Cópia do Diploma ou de um Bacharelado de natureza teológica de qualquer instituição teológica
nacional ou do exterior;
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: profmachado2012@gmail.com ou sousamachado2013@yahoo.com.br, que pode ser de:
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 redação de no máximo duas páginas, contendo:
a.
b.
c.
d.
e.

As influências formativas em sua vida (família; educação teológica, ou não; trabalho
ministerial, experiências na igreja local e outras);
Sua experiência de conversão e chamado ao ministério 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.

6. Cópia do currículo ministerial, de preferência confeccionado segundo os parâmetros utilizados
pela Plataforma Lattes (ver modelo em http://lattes.cnpq.br/index.htm);

7. Providenciar uma (01) foto digitalizada, recente, no formato de jpg.
8. Providenciar cópia do documento de identidade e CPF
9. Assinatura do Contrato de Prestação de Serviços

6) Aprovação

·
·
·
·

Leitura de 600 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 ou em tarefas entregues exclusivamente no programa Edmodo).

7) Custos
Master of Ministry - 18 mensais de R$350,00. Pagando na data do vencimento da mensalidade,
o aluno tem desconto de 14%, pagando apenas R$ 300,00
OBS. O custo da orientação para a tese ministerial já está inclusa na mensalidade.

Para mais informações sobre o curso, fale com o nosso coordenador no Piauí:

Domingos de Sousa Machado
Fones: (86) 99981-3399 (Tim)/ (86) 8824-9308 (Oi – whatsapp)
Emails:

profmachado2012@gmail.com

ou

sousamachado2013@yahoo.com.br

