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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 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) O Programa

Postgraduate Studies on Missiology
O Programa de Postgraduate Studies on Missiology do Seminário Teológico Servo de Cristo é um
programa de “nível de pós-graduação”3 desenvolvido para a realidade Brasileira, que combina a
aprendizagem experiencial com as relações de orientação em uma experiência educacional abrangente
para os desafios da contemporaneidade urbana.
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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 é caracterizado “de nível de pós-graduação” pelo seu conteúdo curricular/programático e formação dos docentes,
mas, como já dissemos anteriormente, o curso não é de pós-graduação, stricto e lato sensu, pelas especificidades legais.
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O programa está baseado em 4 módulos essenciais para o ministério em missões ser eficiente
em seu processo:

1. Entendendo o mundo em que vivemos: influência das diferentes correntes filosóficas
- De onde viemos e para onde vamos (a perspectiva bíblica da criação, queda, redenção e novo
céu e nova terra)
- Correntes filosóficas que contribuíram para dar forma ao mundo em que vivemos
- Cosmovisão pós-moderna
- A grande distância entre o ideal do Reino de deus e o mundo em que vivemos: Desafios para a
Igreja de hoje.
2. Teologia da Missão: a solução apresentada pela Bíblia
3. História da expansão do Cristianismo
4. Cultura, Comunicação e Contextualização I

3) Objetivo do Programa
Levar o aluno a entender o que significa ser testemunha do Senhor Jesus Cristo e de todo o Seu
ensinamento em todas as nações e em todas as esferas da sociedade e as implicações para a igreja
local.
3.1 Resultados esperados
Ao final do curso o aluno:

- Terá uma melhor compreensão sobre o mundo em que vivemos, tendo como ponto de partida
a perspectiva bíblica da Imago Dei, da Queda e do Novo Céu e da Nova Terra, assim como uma visão
panorâmica sobre as correntes filosóficas que foram determinantes para que a sociedade ocidental pósmoderna seja uma sociedade caracterizada pelo materialismo, secularismo, individualismo, hedonismo,
etc.
- Conhecerá os principais desafios missionários para a Igreja de hoje
- Estará apto para articular os principais pontos de uma Teologia de Missões que ajudará a dar
uma resposta bíblica para as necessidades mais prementes do mundo em que vivemos
- Terá uma visão panorâmica histórica dos principais movimentos missionários a partir do século
15, assim como do trabalho de missionários e missionárias ao redor do mundo (incluindo brasileiros),
cujos ministérios tiveram grande impacto na expansão do Reino de Deus.
- Estará em condições de contribuir para o fortalecimento da visão missionária da sua igreja
local.

4) Característica do Programa

O Programa tem a duração mínima de 1 ano, sendo um total de 160 horas ou 8 créditos. O
programa exige um Trabalho de Conclusão de Curso (Projeto Ministerial em Missões) conforme manual
de metodologia do seminário.
A aprovação em cada módulo 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 e entregar o Projeto Ministerial.
O programa é composto por quatro (4) módulos de 40 horas somando tempo de aula e
trabalhos, totalizando 160 horas-aula. As Disciplinas são lecionadas em 4 módulos ao longo do ano,
que equivalem a 160 horas ou 8 créditos. Os módulos são ministrados ao longo de uma (1) semana.

Horário
19h-22h30

Segunda
Aula1

Terça
Aula2

CURSO

Quinta
Aula4

Sexta
Aula5

DISCIPLINAS 1º Ano
março
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Quarta
Aula3

Junho

Agosto

Outubro

Projeto Ministerial em Missões (TCC)

5) Matriz do Programa
A matriz do programa é controlada por uma visão maior que entende que o labor teológico deve
ser sempre voltado como uma espécie de ferramenta, onde a Igreja, como comunidade da fé, pode se
apropriar para melhor servir a Cristo no mundo. Guiado por esta visão, o Servo de Cristo possuindo
suas diretrizes institucionais (MISSÃO: Ser um centro de interação multicultural voltado para a
excelência do ensino teológico de perfil evangélico que tem por objetivo responder os diferentes
desafios da realidade urbana contemporânea. VISÃO: Tornar-se um centro de referência
interdisciplinar nas áreas de educação teológica, prática ministerial e de serviço na amplitude do
enfoque da missão urbana.) desenvolve seu currículo para o estudo da teologia no seu sentido
ministerial, para que seus alunos possam crescer no conhecimento de Deus, desvendar e desenvolver
dons e tornar-se mais eficaz em seu serviço em diversos ambientes de missão.

Matriz do Programa
•
Disciplinas obrigatórias

•
•
•
•

Disciplinas optativas

•
•
•
•

Entendendo o mundo em que vivemos:
influência das diferentes correntes filosóficas
Teologia da Missão;
História da expansão do cristianismo
Cultura, Comunicação e Contextualização I
Duas semanas no Seminário Teológico de
Belém (Palestina) – Teologia do AT e NT na
perspectiva árabe-judeu. – ocorre a cada 2
anos
Teologia da Missão e Criação
História da Formação do Islã e sua expansão
Budismo
Hinduísmo

CH

40h cada
módulo

A definir

40h cada
módulo

6) Requisitos para o ingresso no programa:

O candidato deverá:
1) Entrevista a ser agendada na secretaria
2) Providenciar cópia do diploma de curso superior ou histórico acadêmico.
3) Escrever um testemunho de conversão a Cristo e do chamado para ser um servo (a) de
Cristo.
5)
6)
7)
8)

Duas cartas de recomendação de pastores e/ou autoridades eclesiásticas.
Providenciar uma (01) foto 3x4 recente.
Providenciar cópia do documento de identidade e CPF
Formulário de inscrição

7) Valores
Taxa de matrícula: R$100,00.
O valor do curso corresponde a 13 parcelas de R$ 170,00 a serem pagos em boletos bancários
emitidos pelo Seminário Servo de Cristo. O seminário concederá 20% de desconto para pagamentos
até o vencimento do boleto bancário (13 parcelas de R$ 136,00).
Importante:
1. Não haverá devolução da qualquer valor conforme contrato de prestação de serviços
educacionais.
2. Para alunos ouvintes, pagamento somente à vista – (paga por módulo). Todos os cursos
do Servo de Cristo são abertos para alunos ouvintes. É permitido apenas dois módulos
como aluno ouvinte.

3. Para alunos regulares (M.Div.) que optem por fazer algum módulo, há possibilidade de
fazer o módulo 2 e 3 para equivaler a matéria de Teologia da Missão que se encontra
como matéria obrigatória em seu curo. Alunos do MABL que quiserem cursar o curso de
pós-graduação em Missões para creditar como matéria optativa em sua grade (MABL),
devem fazer o curso completo.
4. Alunos que já fizeram a matéria de Teologia da Missão de 4 créditos no curso regular
(M.Div ou MABL) estarão dispensados do segundo módulo caso venham a fazer ou
transferir para o curso de Pós-graduação em Missões.
5. Para cursar o quinto módulo optativo (viagem para Belém-Palestina), é necessário cursar
pelo menos 3 módulos do curso.
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