PROGRAMA: ESTUDOS AVANÇADOS EM LIDERANÇA
CRISTÃ
(IGREJA BATISTA DO MORUMBI)

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 (Estudos Avançados em Liderança Cristã)

Os cursos que são assim nomeados pela instituição em parceria com a Igreja Batista do
Morumbi serão ministrados na igreja mas a certificação conferida no final do curso será feita pela
Associação Cultural Servo de Cristo, mantenedora do Servo de Cristo.
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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

Para a certificação em Estudos Avançados em Liderança Cristã 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 dentro do próprio Seminário Servo de Cristo.

3) O Programa

Estudos Avançados em Liderança Cristã

O Programa de Estudos Avançados 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 de forma modular de 30 horas cada
uma, totalizando 240h, além de um projeto ministerial equivalente a 30hs; que oferecem ao estudante
uma formação básica em teologia bíblica e prática ministerial.
O Programa tem a duração de um ano e meio para a integralização do curso, e um total de 240
horas + Projeto Ministerial.
A aprovação em cada disciplina será obtida com nota final (7,0) ou superior e com o máximo de
25% de faltas.

Aulas disponibilizadas em forma de módulos: segunda a sexta feiras (19:00-22:00).

6) Matriz do Programa
Cada crédito equivale a 15 horas no novo regime.

Matriz do Programa

Divisão Bíblica

•
•
•
•

Divisão de Teologia Pastoral e
Prática

•
•
•
•

Introdução à Bíblia (AT e NT)
Teologia Bíblica (AT e NT)
TS 1 – Dout. de Deus e da Criação, de
Cristo e da Salvação
TS 2 – Dout. Esp. Sto, da Igreja,
Escatologia
Liderança Cristã
Missiologia
Aconselhamento Cristão
Estudo Bíblico

CH

30h

30h

240 horas
16 créditos

TOTAL

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

•

•

•

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.
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.
Aconselhamento Cristão - Bases bíblicas do aconselhamento cristão. Aconselhamento
e psicologia. A prática do aconselhamento: família, igreja, faixas etárias, grupos
específicos, etc.
Estudo Bíblica - Estudo dos fundamentos e principais teorias da comunicação com
prioridade para a sua aplicação em grupos. Introdução à arte da exposição das
Escrituras. A escolha e exegese do texto
Missiologia - 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.
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.

6.2) Grade e distribuição das disciplinas
1º ANO - 2015
• Primeiro semestre = 90H ou 6 créditos
• Segundo semestre = 90H ou 6 créditos
• Total: 180H ou 12 créditos
1º SEM
Dia

DISCIPLINA

PROF.

CH/cr

2º SEM
Dia

DISCIPLINA

17/08
a
21/08

Aconselhamento
Cristão

a

Estudos Bíblicos

Introdução à
Bíblia

Rivanildo
Guedes

Marcos de
Almeida

30/2cr

30/2cr

09/11
a
13/11

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

Isaque
Sicsú

30/2cr

08/05

2o. Ano – 1º. Semestre de 2016
DISCIPLINA

PROF.

CH/cr

Missiologia

Marcos Amado

30/2cr

Johannes
Bergmann

30/2cr

Ziel Machado e
Clauber Carrenho

30/2cr

15/02 a
19/02
09/05 a

Teologia Bíblica

13/05

(AT e NT)

08/08 a
Liderança Cristã
12/08
Até dezembro

Projeto Ministerial

30/2cr

30/2cr

04/05

Dia

Samuel
Mendes

TS 1 – Dout. de
Deus e da
Criação, de
Cristo e da
Salvação

06/03

a

CH/cr

12/10
a
16/10

02/03
Adrien
Bausells e
Lisânias

PROF.

30/2cr

7) Requisitos para o ingresso no programa:

O candidato deverá:

1) Preencher Formulário de matrícula
2) Providenciar cópia do diploma de curso superior ou histórico acadêmico.
3) Providenciar uma (01) fotos 3x4 recente.
4) Providenciar cópia do documento de identidade e CPF

8) Custos

Para o curso de Estudos Avançados em Liderança Cristã
O valor do curso corresponde a 18 parcelas de R$ 300,00 a serem pagos em boleto bancário
emitido pelo Seminário Servo de Cristo.
Valor da Matrícula: R$ 100,00.

Att

Equipe Servo de Cristo

