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Em virtude de seu interesse em obter maiores informações sobre a Escola de Treinamento 

e Discipulado – ETeD, estamos lhe enviando dados básicos sobre a mesma. 

O Que é a ETeD? 

A Escola de Treinamento e Discipulado, ETeD, é a escola básica oferecida por Jovens 

Com Uma Missão, JOCUM. É uma escola que existe em praticamente todas as partes do 

mundo, servindo de referencial para todos aqueles que desejam ingressar na missão em 

curto, médio ou longo prazo. 

É sua chance de experimentar vida com Deus como nunca antes. É uma intensa, 

recompensadora e também divertida experiência de cinco meses de aprendizado - três 

meses de treinamento teórico com aulas, workshops e ministrações e dois meses de 

experiência missionária prática viajando por locais de Guiné Bissau ou do mundo levando a 

mensagem do evangelho de maneira dinâmica e criativa. 

Você não apenas estuda a palavra de Deus mas descobre como torná-la prática em sua 

vida, aprendendo a ouvir a voz de Deus e deixando que Ele mude seu coração. A ETeD é 

o início de uma vida de intensa busca a face de Deus, é conhecer a alegria de ter 

intimidade com o criador. 

O melhor de tudo é que a ETeD busca formar obreiros para missões tanto local quanto 

transcultural, portanto você pode seguir adiante, ir para o próximo nível. Ficar e 

envolver-se mais em missões, criando ou participando de projetos e recebendo o 

treinamento que ajudará você a mudar e influenciar o mundo. 

Portanto: 

ETeD não é um curso estritamente teológico, pois seu currículo é formado por estudos 

práticos de aplicação à vida do aluno, que visam mais a formação do que a mera 

informação. 

ETeD não é um curso de cura interior, restauração da alma ou cura de memórias, pois 

cremos que estas coisas são fruto do relacionamento com Deus e do processo de 

santificação na vida do cristão. 

ETeD não é um curso estritamente missiológico, apesar do envolvimento com missões 

durante a escola, isto não significa que o estudante após o curso já esteja pronto para 

trabalhar em outras culturas e sociedades. (Para isto, JOCUM tem treinamentos 

específicos na área de linguística e missões transculturais) 
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Este formulário precisa ser enviado com todos os seus dados devidamente preenchidos 

para que sua inscrição seja considerada. Antes de respondê-lo, ore ao Senhor pedindo Sua 

direção e verifique se você preenche os requisitos descritos abaixo: 

1.  Ter mais de 18 anos de idade. 

2.  Conhecer a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Ter uma relação viva com 

Ele e desejar ser treinado para um crescimento espiritual mais intenso. 

3.  Preencher corretamente o formulário de inscrição e remetê-lo com todas as 

exigências. 

4.  Enviar-nos as apresentações confidenciais devidamente preenchidas; uma pelo seu 

pastor e outra por uma pessoa madura que lhe conheça no mínimo por um ano. 

5.  Estar disposto a viver em obediência às regras, aos horários, e às normas da JOCUM. 

O horário e a disciplina serão intensos. 

6.  Ser membro assíduo e participante de uma igreja “corpo de Cristo”. 

7.  Ser indicado por sua liderança que se responsabilizará por seu tempo aqui conosco. 

8.  Não estar envolvido com dívidas que comprometam sua vida financeira. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome completo:____________________________________________________________ 

Idade:__________________________Data de nascimento: _______/_______/________ 

Local de nascimento: ____________________________ Sexo: (   ) Fem.    (   ) Masc. 

Número de identidade:____________________________ Órgão____________________ 

Expedidor:__________________________________ 
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Endereço permanente:________________________________________________________ 

CEP:____________________ Cidade:___________________ Estado:_________ 

Telefone:___________________E-mail:_________________________________________ 

Estado Civil: (   ) Solteiro(a)  (   ) Casado(a)      (   ) Separado(a)     (   ) Divorciado(a) 

 

Se casado(a), nome completo do cônjuge: 

_______________________________________________________________________. 

Tem  filhos?      (   )  Sim     (   )  Não             Quantos?______________ 

Idades:____________________ 

Filiação:_______________________________________________________________ 

e______ _______________________________________________________________ 

Endereço: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

CEP:  ____________________  Cidade:__________________  Estado:__________ 

Tel:_______________ 

IGREJA 

Sua igreja: ____________________________________________________________ 

Há quanto tempo?_____________________ 

Nome do pastor:________________________________________________________ 

Endereço da igreja: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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CEP:_______________ Cidade: _____________ Estado: ________ 

Telefone: ________________ 

Sua igreja e pastor apoiam seu ingresso nesta Escola?   (   ) Sim                (   ) Não 

MINISTÉRIO 

Área em que atua na sua igreja: 

_______________________________________________________________________ 

Atividades que gosta de desenvolver ou se identifica: 

_______________________________________________________________________ 

Habilidades:  (   ) Música     (   ) Artes    (   ) Ensino     (   ) Crianças     (   ) Visitas 

Outros: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

EDUCAÇÃO 

(   )1º grau – Ensino fundamental   (   )2º grau – Ensino médio  (   )3º grau – Ensino superior    

Se 3º grau: (   )  Completo       (   )  Incompleto       Curso: 

_______________________ 

Já fez algum curso técnico?   (   ) Sim          (   ) Não 

Quais? 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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MISSÕES 

Como foi seu chamado missionário (resuma sua história)? 

* Escreva em uma folha separada. 

Já participou de algum treinamento específico antes?      (   ) Sim         (   ) Não 

Qual? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Quando:_____________________________________Onde: ______________________ 

Por que você deseja assistir a esta Escola? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

FINANÇAS 

Atualmente você está trabalhando? (   ) Sim     (   ) Não 

Em que?  ______________________________________________________________ 

Como você pretende pagar o curso? 

______________________________________________________________________ 
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AVALIAÇÃO PESSOAL 

Avalie seu conceito pessoal sobre cada área descrita abaixo nos termos de: Excelente, 

Ótimo, Bom, Médio, Ruim, Insuficiente. 

 

Disposição para aprender: Habilidade para trabalhar em grupo: 

Habilidade para ensinar: Habilidade para testemunhar: 

Prontidão para ouvir: Prontidão para obedecer: 

Intensidade de busca ao Senhor: Maturidade: 

Paciência/Tolerância: Organização: 

Saúde física: Saúde emocional: 

Liderança: Disposição de servir: 

Diante de pressão seu comportamento é: Trato com compromissos: 
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Em folha anexa responda as seguintes informações de forma AMPLA e legível 

(todas as informações são sigilosas, tendo acesso a elas somente o líder da escola e 

obreiros que trabalham na mesma). 

1.  Descreva sua experiência de conversão: 

2.  Onde e quando se converteu? 

3.  Faça um breve histórico de sua vida pessoal. 

4.  Como é sua família? (Descreva seu relacionamento com seus pais e irmãos se tiver). 

5.  Faça uma lista em ordem cronológica de todas as igrejas que você participou desde 

que se converteu: 

Data:  ______/_____/_____.    Igreja:  ___________________________  Pastor: 
____________________ 

6.  Quais os livros, filmes, sites e outros tipos de literatura tem tido maior influência 

sobre sua vida? 

7.  Está comprometido(a), noivo(a)? Há quanto tempo? Participaria do treinamento 

mesmo que seu companheiro não fosse aceito? 

8.  Tem ou já teve alguma debilidade em sua saúde? Descreva-as: 

9.  Está sob algum tratamento médico atualmente? Já tomou ou toma algum remédio 

controlado? 

10. Anote suas habilidades e talentos. Ex.: música, mecânica, informática, primeiros 

socorros, fluência em língua estrangeira, etc. 

11. Como você foi informado acerca de JOCUM? E especificadamente sobre a ETeD? 

12. Anote o nome completo e endereço de correspondência do pastor e amigo que estarão 

respondendo as apresentações confidenciais sobre você. 

13. Você sofreu algum tipo de abuso sexual ? Já teve algum tipo de envolvimento 

homossexual ? 

14. Já teve alguma experiência de vida em comunidade? Descreva-a: 

15. Já esteve preso ou teve problemas com a justiça, ou está respondendo a algum 

processo? Já teve algum tipo de vício ? 

16. REDAÇÃO: Escreva sobre o que você acredita e pensa sobre missões no nosso 

contexto atual de sociedade e igreja. (Mínimo 15 linhas) 

17. Quais seus planos ao terminar a ETeD, caso seja aceito(a) e conclua o curso? 
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TERMO DE COMPROMISSO 

Certifico que todas as informações contidas neste formulário estão corretas e são 

verdadeiras. 

Se for aceito(a) em Jovens Com Uma Missão, irei, pela graça de Deus, viver de acordo 

com Sua Palavra e me submeter completamente às regras e à programação proposta. 

Estou ciente do meu compromisso de quitar todas as minhas despesas referentes à Escola 

( taxa de inscrição e mensalidades), pessoais e de transporte, durante minha estadia em 

JOCUM.      

Tendo completado devidamente todas as partes deste formulário firmo o presente. 

Assinatura:______________________________________________________________ 

______________ 

Local: ________________________ Data:  ______/______/______ 

Seu formulário só será considerado se todas as informações solicitadas forem 

respondidas. 

Após preencher este formulário é necessário remetê-lo o mais breve possível juntamente 

com as apresentações confidenciais e uma foto recente 3X4. 

Dependa diretamente de Deus, consulte-o e temos certeza de que Ele lhe auxiliará e 

mostrará Sua suprema vontade para sua vida. 

Que o amor, a paz e a comunhão de nosso Senhor o acompanhe em todos os seus 

caminhos. 

_______________________________________________________________________ 

Assinatura. 

www.jocumguinebissau.com 

“Unidos por um propósito” 


