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Caro Candidato,  

Saudações em nome de Jesus! 

É uma alegria, para todos que fazem o Seminário Bíblico do Nordeste (SBNE) e a T-LINK, ter 
você como candidato ao curso Master of Arts em Liderança Bíblica (MALB). Este curso é 
orientado pelo modelo de competências de liderança da T-LINK e parte do pressuposto de que 
toda liderança bíblica é sustentada e exercida a partir da identidade de um líder, que é 
expressada em seu relacionamento e sua intimidade com Cristo.  

O desenho do programa começa com um fim em mente. As competências essenciais de 
liderança são construídas no ambiente de ministério e os estudantes se formam quando 
demonstram domínio em cada competência. O domínio é desenvolvido e demonstrado por meio 
de uma série de tarefas atribuídas e personalizadas para a experiência do estudante e seu 
contexto de ministério. Uma vez que o domínio de todas as competências do programa são 
demonstradas de forma prática, no contexto ministerial do estudante, o certificado de conclusão 
do curso é expedido.  
 

1- Objetivos do MALB 
 
O MALB proporciona a pastores e líderes organizacionais uma formação holística, 
norteada por competências, capaz de transformar a sua vida e ministério em prol de seu 
chamado como líder na igreja local, para o cumprimento de sua missão no Reino.  
 
Todo conteúdo do MALB visa ajudar o estudnte a adquirir as competências (conhecimento, 
caráter e habilidades) necessárias para liderar a si mesmo, liderar outros/equipes e liderar sua 
organização, a partir da identidade firmada e enraizada em Cristo.   
 
Após a conclusão do programa, o estudante será capaz de ...  

 Exercer liderança com base na sua identidade em Cristo e no conhecimento de 
seu perfil, com maior impacto na formação de equipe com dons variados para o 
crescimento da igreja;  
 Desenvolver líderes e equipes sadias, com liderança 
compartilhada, capacitadora e biblicamente fundamentada; 
 Promover a organização da igreja, dando visão estratégica e direção para que ela 
cumpra seu papel na de formação discípulos que impactem o mundo.   

 
2-Valores do MALB  
  

 Parceria colaborativa; 
 Resultados integrados; 

 



 Avaliação direta e contínua; 
 Resultados estáticos e caminhos personalizados; 
 Desenvolvimento orientado pelo nível e ritmo pessoal; 
 Aprendizagem num ambiente comunitário e colaborativo; 
 Aprendizagem contextualizada; 
 Mentoria em equipe. 

 
3-Outcomes (Resultados) e Competências 

Entendemos por “competências” os atributos considerados essenciais para que uma pessoa 
tenha sucesso em uma determinada ocupação. Elas abrangem o corpo de conhecimentos que 
uma pessoa deve ter e no qual pode se basear, os valores que possui e exemplifica, bem como 
as habilidades que é capaz de realizar. Em outras palavras, as competências definem quem é 
um graduado, o que ele sabe e o que pode fazer.  
 
As competências raramente são independentes em um ambiente de ministério e muitas vezes 
são exigidas em combinação. Elas são demonstradas não apenas pelo que uma pessoa faz, mas 
como ela faz. O desenvolvimento e a avaliação de competências práticas e integradas requerem 
um tipo diferente de modelo educacional (baseado no desempenho X baseado no tempo).   
 
No curso MALB, as competências são agrupadas por outcomes (resulados esperados). Segue 
uma descrição geral dos outcomes e competências do MALB:  
 

1o Ano 2o Ano 3oAno 

1o Semestre 3o Semestre 5o Semestre 

ORIENTAÇÃO & RAPPORT  PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
 Missão e 

Visão Organizacional  
 Cultura Organizacional  
 Estratégia Organizacional  

COMUNICAÇÃO  
 Comunicação, Motivação e 

Engajamento  
 Liderança Digital  
 Criatividade e Inovação  

IDENTIDADE   
 Vida em Cristo  
 Integridade Pessoal  
 Vitalidade Espiritual  

GERENCIAMENTO PESSOAL   
 Ritmo de Vida & Trabalho  
 Gestão de Tempo  
 Gestão de Finanças Pessoais  

DESENVOLVIMENTO & 
ALINHAMENTO 
ORGANIZACIONAL  

 Pensamento Sistêmico  
 Desenvolvimento e Eficácia 

organizacional 
 Gestão Recursos  

2o Semestre 4o Semestre 6o Semestre 

MATURIDADE  
 Transformação 

(Growth Mindset)  
 Inteligência Emocional  
 Resiliência  

LIDERANÇA 
TRANSFORMACIONAL   

 Liderança Seguidora  
 Autoridade Espiritual  
 Ministério Quíntuplo  

AGILIDADE ORGANIZACIONAL  
 Gestão de Mudança  
 Empreendedorismo 
 Planejamento de Sucessão   

TRABALHO EM EQUIPE  
 Desenvolvimento de Equipe  
 Gestão Colaborativa de 

Decisões  
 Resolução de Conflitos  

INFLUÊNCIA 
& DESENVOLVIMENTO   

 Facilitação 
 Mentoria 
 Coaching   

PROJETO DE CONCLUSÃO DE 
CURSO  

  
4- Pré-Requisitos para Matrícula no MALB   
 

 Experiência pastoral comprovada de igual ou superior a 3 anos.   
 Certificado de conclusão de curso de teologia ou equivalente, com uma carga horária 

mínima de 1.600 h.a.   



 Carta de Intenção, confirmando os motivos, objetivos, expectativas, benefícios e 
motivação para entrar no programa MALB. 

 Análise escrita sobre os desafios atuais da liderança da igreja local e uma avaliação 
(assessment) inicial sobre a liderança.  

 Declaração de compromisso de priorizar o estudo durante 3 anos, apresentando uma 
agenda e um plano de estudo que leva em conta suas responsabilidades ministeriais.  

 Disposição para aprender em comunidade com outros estudantes e ser acompanhado 
por mentores ministeriais e acadêmicos.  

 Compromisso para elaborar um processo de desenvolvimento de líderes e obreiros em 
sua igreja local. 

 Inscrição no curso MALB.  
 Participação no Seminário de Orientação Introdutória do curso MALB, oferecido pela 

instituição teológica parceira (SBNE).   
 Avaliação semestral de experiência de mentoria.   

 

5. Das inscrições 
  
As inscrições para o curso MALB serão realizadas exclusivamente através do endereço 
www.sbne.com.br/malb. O candidato deverá preencher a formulário eletrônico e anexar as 
cópias digitalizadas dos seguintes documentos:  
(   ) RG 

(   ) CPF 

(   ) Certificado de Conclusão da Graduação 

(   ) Histórico Escolar da Graduação  

(   ) Certificado de Conclusão da Especialização (Se houver) 

(   ) Histórico Escolar da Especialização (Se houver) 

(   ) Comprovante de pagamento da matrícula 

(   ) Carta de intenção  

(   ) Análise escrita sobre os desafios atuais da liderança da igreja local  

(   ) Declaração de compromisso de priorização dos estudos no MALB 

(   ) Carta de recomendação da igreja  

(   )Carta de aprovação e apoio da liderança da igreja local  

(   ) Acordo de parceria entre o SBNE e a igreja local 

(   ) Compromisso de apoio financeiro da igreja 

Obs: O Currículo Lattes deve ser gerado no site http://www.lattes.cnpq.br. 
 
 

6-Investimento financeiro  
 
O investimento financeiro do curso MALB consiste de uma matrícula no valor de R$ 350,00 
(Trezentos e Cinquenta Reais), a ser paga até o dia 05 de março de 2021, e mais 35 parcelas de 
igual valor, cujo vencimento será o 5º dia útil de cada mês seguinte.  



 

As demais informações ou orientações adicionais podem ser adquiridas através do seguinte 
número: (81) 99695-1412.  

Outros esclarecimentos serão prestados no dia 20 de fevereiro de 2021, durante o Seminário de 
Orientação Introdutória. 

 

Equipe T-Link 


