Seminário Batista Logos
Curso de Master of Ministry
Prospectus

1. Os Requerimentos do Curso:
A. Histórico. Histórico do bacharel (média mínima de 7,0). No caso do aluno que não se
formou no bacharel do SBLogos o do SEBARSP, o deão do Masters determinará
quaisquer deficiências acadêmicas que devem ser tratadas antes da matrícula.
B. Caráter. Evidência de caráter moral e espiritual. Além de preencher seu formulário
de matrícula, colocando um breve testemunho de salvação e participação do
ministério do evangelho, o aluno terá que providenciar uma carta de referência de
um pastor anterior ou atual.
C. Grego. Algumas disciplinas do mestrado exigem um entendimento básico do grego
do NT (por exemplo, Crítica Textual do NT, Fundamentos Exegéticos do NT, etc.). O
candidato que não mostrar capacidade nesta área terá que substituir certas
matérias, e como resultado isso pode extender o seu programa.
2. O “Produto Final” Desejado:
A. Competência nos Estudos Bíblicos
•Praticar uma metodologia exegética legítima na interpretação dos textos bíblicos
dos dois testamentos.
•Aplicar a Bíblia para todas as áreas da vida, mesmo interpretando-a segundo seu
contexto histórico e cultural.
•Desenvolver uma mente crítica, capaz de empregar o raciocínio dirigido pelo
Espírito Santo no processo de resolver problemas exegéticos.
•Comunicar os resultados da exegese em forma oral e escrita.
B. Competência nos Estudos Teológicos
•Desenvolver critérios para a avaliação de declarações doutrinárias, formas de
louvor, hinos, e metodologias de aconselhamento com respeito a precisão
teológica.
•Avaliar com precisão teológica e hermenêutica os movimentos maiores, os líderes,
os credos, e os sistemas da história eclesiástica, tanto do passado quanto do
presente.
•Entender as questões contemporáneas nas áreas teológica, ética e moral, e avaliálas através das Escrituras.

C. Competência no Ministério
•Desenvolver uma estratégia para promover participação pessoal do propósito e da
missão da igreja.
•Refinar a habilidade pessoal de comunicar a Palavra de Deus em ministérios de
evangelismo e edificação.
•Implementar no ministério pessoal os conceitos bíblicos de liderança.
•Praticar participação efetiva de uma variedade de experiências ministeriais.
3. O Plano do Curso:
•O aluno estudará 14 módulos presenciais na sede em São Paulo. É possível que alguns
módulos também tenha um segmento online.
•Os 14 módulos valem 28 créditos (2 créditos cada módulo).
•Com a orientação de uma equipe do corpo docente, o aluno preparará um trabalho de
conclusão que vale 4 créditos.
4. O Currículo:
A. Os módulos obrigatórios (todos os 4 módulos exigidos)
•Metodologia de pesquisa científica/didática do ensino superior
•Hermenêutica avançada
•Introdução ao estudo crítico do Novo Testamento
•Fundamentos exegéticos do Novo Testamento
B. Os módulos de ministério (4 módulos exigidos)
•Comunicação e conflito no ministério
•Teologia do ministério
•Preparo da igreja para o futuro
•Formação espiritual
•Homilética avançada
•Dinâmica do pecado e a escravidão do corpo
C. Os módulos textuais/históricos (4 módulos exigidos)
•Introdução ao estudo Crítico do Antigo Testamento
•Crítica textual do Novo Testamento
•Panorama literário do Novo Testamento
•Geografia histórica das terras bíblicas
•História do estado moderno de Israel
•Estudos no pentateuco
•Hebreus (Bíblia português)
•Progresso de Doutrina 1 e 2

D. Os módulos teológicos (2 módulos exigidos)
•Teologia e questões sociais
•Antropologia: conceitos teológicos e filosóficos
•Lei e graça
•Apologética avançada
•Dispensacionalismo e sua implicação teológica
•Teologia bíblica do Antigo Testamento

