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I. Informações Pesoais (Por favor preencha com letra legível, de preferência letra de forma.) 
Sobrenome, Nome (s)______________________________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento (MM/DD/AA) ______________________  Número de Seguro Social (caso tenha) _____________________ Gênero ☐M   ☐ F 

Endereço Postal _____________________________________________ 

Cidade____________________________  Estado _____________________  Código Postal ________________ País _________________________   

Endereço Permanente (se diferente do anterior) _____________________________________________ 

Cidade____________________________  Estado _____________________  Código Postal ________________ País _________________________   

E-mail____________________________________________________________________ Telefone Residencial __________________________  

Telefone Celular ________________________________  Telefone Profissional (caso possamos ligar) ___________________________________  

Local de Nascimento ________________________________________ Cidadania ___________________________________________________  

 

II. Programa de Interesse em Português 

☐ Certificado de Pós-Graduação em Estudos Cristãos     ☐ Mestrado de Artes em Liderança Global 

☐ Mestrado de Artes em Estudos Teológicos 
 

 
 
 
 
 

III. Quando você pretende iniciar os seus estudos Teológicos no Seminário Gordon-Conwell? 
 

 

  ☐ Outono, 20__           ☐ Primavera, 20__             ☐ Verão, 20__           ☐ Janeiro, 20__ 
 

IV. Informação Acadêmica 
 
 

Liste cada Escola, Instituto ou Faculdade em que você fez pelo menos um curso credenciado pelo sistema de ensino do seu país ou EUA.  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Você deve solicitar que cada instituição acadêmica envie seu histórico escolar original e certidão de conclusão de curso para o 

Escritório de Admissões do Programa de Ministérios Latino & Global no Seminário Teológico Gordon-Conwell. Se a certificação for 
endereçada a você, envie uma cópia oficial em um envelope lacrado com seus documentos. 

 
 
 

Nome da Escola/Faculdade       Estado/País                     Título do Curso                                     Ano de Início                         Ano de Graduação  
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Você já teve a matricula negada no Seminário Gordon-Conwell?  (   ) Não      (   ) Sim  (Se sim, explique por favor). 
Você será transferido de outro Seminário?  (   ) Não      (   ) Sim    Se sim, qual e quando? _________________________________ 
 
 
 

V. Recomendações 
Escreva os nomes e endereços de suas três referências conforme indicado abaixo. Use os formulários de recomendação que 
foram fornecidos a você. Solicite que os formulários preenchidos sejam enviados diretamente para o Programa de Ministérios 
Hispânicos. (Referências de parentes ou cônjuges não são aceitas.) 

Nome e Sobrenome                Endereço                 Cidade               Estado               Código Postal                  País                    Telefone 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Amigo/a ou Associado/a 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Pastor/a ou Oficial da Igreja 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
Ex Professor/a ou Colega Profissional 

 VI. Informação da sua Igreja Atual 
 
Nome da Igreja/Cidade____________________________________________________________ É sua Igreja principal? ☐Sim   ☐ Não 

Pastor/a____________________________________Denominação/Afiliação da Igreja _______________________________________  
Você é (marque um):    ☐Funcionário da Igreja      ☐Membro da Igreja       ☐Visitante Frequente        ☐Visitante Exporático 

VII. História Profissional 
 

 (Se desejar inclua seu currículo) 

Profissão atual ____________________________________ Empresas em que trabalha e datas_________________________________ 
 

VIII. Declarações Pessoais – Redações/Testemunhos 

Por favor, envie as redações com o seu nome em cada página. Sua capacidade de se comunicar claramente será avaliada e suas respostas 
servirão como um exemplo de sua articulação escrita. As redações devem ser digitadas, formatadas com espaçamento duplo, fonte Times 
tamanho 12, de no mínimo uma página e no máximo duas. Caso envie por email use Word ou PDF por favor. 

A) Escreva uma pequena autobiografia e assine seu nome. Não deixe de comentar seu compromisso com Cristo, os fatores 
significativos em seu crescimento como cristão, eventos e pessoas importantes no desenvolvimento de sua identidade como cristão e 
as áreas em que você está vivenciando crescimento. 

B)  Escreva uma declaração pessoal explicando seu desejo de receber uma educação teológica e seus objetivos profissionais e 
vocacionais. Inclua sua experiência ministerial anterior, seus dons / chamado ao ministério e sua participação atual em sua igreja 
local ou ministério cristão. 

 Caso queira comentar alguma história médica ou psicológica nos envie em uma carta a parte por gentileza. 
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IX. Requisitos Para Completar a sua Inscrição 
 

☐1. Ficha de Inscrição completa e assinada. 

☐2. Taxa de Inscrição de $50 – Não reembolsado 

(Cheque nominal ao Gordon-Conwell Theological      

Seminary). 

☐3. Três Cartas de Recomendação. 

☐4. Endosso da sua Igreja. 

☐5. Declarações pessoais (2 redações). 

☐6. Histórico Escolar Original do Segundo Grau Completo ou 

Bacharel.  

Instrução: 

• Os formulários e o Histórico Escolar Original podem ser entregues pessoalmente ou enviados pelo correio para:  
Gordon-Conwell Theological Seminary 
Latino & Global Ministries Program 
130 Essex St.  
South Hamilton, MA 01982, USA 

• Os formulários também podem ser digitalizados e enviados por email para scoons@gcts.edu. 
• Atenção: o Histórico Escolar Original não pode ser enviado por email a não ser diretamente pela Escola ou Universidade.  
• Uma vez que os documentos forem recebidos pelo Gordon-Conwell eles se tornam propriedade permanente do Seminário e não serão 

devolvidos ao candidato.  
• Se você puder, inscreva-se online (formulário em inglês), usando o código INFORMINGPASSIONS e isentaremos a taxa de $ 50 para sua 

inscrição. Vá para https://www.gordonconwell.edu/apply/ e escolha “Start a New Application” > “Latino & Global Ministries Program” > 
“Get Started” > “New Students” > crie a sua conta de inscrição e continue para preencher o formulário e fazer o upload dos documentos. 

• Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o escritório de admissões pelo telefone +1-978-646-4163. 
• Para informações em Português, por favor, entre em contato com Clecio Almeida calmeida@gcts.edu, +1-978-646-4178 ou WhatsApp, +1-

978-836-0927 (“LGM”). 

X. Compromisso e Assinatura 

Por favor, marque os quadros abaixo caso queira prosseguir com a sua inscrição no Seminário Teológico Gordon-
Conwell, após revisar a Declaração de Vida em Comunidade e a Declaração de Fé de Gordon-Conwell em 
próxima página. 

☐ Li e entendi a Declaração de Fé do Seminário Teológico Gordon-Conwell e, se admitido (a), a respeitarei tendo o 
compromisso com a Ortodoxia Cristã Histórica. 

☐ Li e compreendi a Declaração de Vida Comunitária do Seminário Teológico Gordon-Conwell, e se admitido (a), 
concordo em cumpriri os seus padrões. 

☐ Declaro ainda que todas as informações aprensetnatdas neste formulário são precisas e corretas.  
 

 
 
        Assinatura _______________________________________________  Data _________________________  

 
 

O Seminário Teológico Gordon-Conwell não discrimina com base em raça, sexo, nacionalidade, etnia, idade, deficiência 
ou status de veterano. Uma declaração completa de conformidade com leis e regulamentos federais pode ser encontrada 

no catálogo da Gordon-Conwell. 
 

mailto:scoons@gcts.edu
https://www.gordonconwell.edu/apply/
mailto:calmeida@gcts.edu
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Declaração de Fé 

Cremos que: 
1. Os sessenta e seis livros canônicos da Bíblia, originalmente escritos, foram inspirados por Deus; e, portanto, livre de 
erros. Eles constituem o único guia infalível de fé e conduta. 
2. Existe apenas um Deus, criador e preservador de todas as coisas, infinito em ser e perfeição. Existe eternamente em três 
pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em substância, poder e glória. 
3. O ser humano, criado à imagem de Deus, pela desobediência, caiu de seu estado sem pecado para a sujeição de Satanás. 
Esta queda levou o ser humano a um estado de pecado e morte espiritual e trouxe à humanidade a sentença de morte eterna. 
O ser humano só pode ser salvo desta condição pela graça de Deus, através da fé, baseada na obra de Cristo e no poder do 
Espírito Santo. 
4. O Filho, eternamente preexistente, encarnou-se sem pai humano e nasceu da Virgem Maria. Portanto, no Senhor Jesus 
Cristo, a natureza divina e humana estava unida em uma Pessoa, as duas naturezas sendo íntegras, perfeitas e diferentes. Para 
tornar a salvação eficaz, Ele viveu uma vida sem pecado e morreu na cruz como um substituto para o pecador, derramando 
seu sangue pela remissão dos pecados. No terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos no corpo que havia sido colocado no 
túmulo. Ele ascendeu à direita do Pai, onde exerce o ministério da intercessão. Ele virá uma segunda vez, pessoal e 
visivelmente, para completar sua obra redentora e concluir o plano eterno de Deus. 
5. O Espírito Santo é a terceira pessoa do Deus Triúno. Ele aplica ao ser humano a obra de Cristo. Por justificação e adoção, 
o ser humano recebe uma posição correta diante de Deus; pela regeneração, santificação e glorificação, a natureza do ser 
humano é renovada. 
6. O crente, porque ele retornou a Deus na fé penitente no Senhor Jesus Cristo, é responsável diante de Deus por viver uma 
vida separada do pecado e caracterizada pelo fruto do Espírito. É da sua responsabilidade contribuir em palavras e trabalhos 
para a divulgação do Evangelho. 
7. No final do tempo, os corpos dos mortos serão ressuscitados. Os justos entrarão em plena posse da alegria eterna na 
presença de Deus e os injustos serão condenados à morte eterna. 
 
Declaração de Vida Comunitária: 
• Afirmamos que as escrituras, Velho e Novo Testamento, são o guia máximo de fé e conduta em todos os relacionamentos. 
• Procuramos encorajar o desenvolvimento da maturidade espiritual, mantendo uma vida devocional pessoal e participando 
da adoração e da oração comunitária. 
• Procuramos manter a unidade do Espírito através do vínculo da paz; e com mansidão, paciência e humildade, aceitem-se 
uns aos outros em amor. 
• Procuramos nos motivar a amadurecer à semelhança de Cristo, tentando falar a verdade em amor nas salas de aula, nos 
negócios, nas relações sociais e em todas as outras áreas de nossa vida em comum. 
• Buscamos unidade nas famílias por meio de relacionamentos responsáveis. 
• Procuramos respeitar e promover cada expressão pessoal única em Cristo, que inclui nossa diversidade de denominação, 
raça, cultura, personalidade, experiência, dons e objetivos. 
• Procuramos nos envolver individual e corporativamente com a Igreja, ministrando às necessidades espirituais e sociais 
dentro e fora de nossa própria comunidade. 
• Nós renunciamos atitudes como a ganância, a inveja, o orgulho falso, luxúria, amargura, hostilidade, falta de perdão e 
preconceitos, como as baseadas na raça, sexo, nível educacional e / ou socioeconômico. 
• Nós renunciamos comportamentos que distorcem a Palavra de Deus, o engano, mentira, embriaguez, roubo, imoralidade 
sexual, como sexo antes do casamento, adultério e homossexualidade. 
• Acreditamos que onde há conflito ou pecado na comunidade Gordon-Conwell, um processo bíblico, como Mateus 18: 15-
20 devem ser seguidas para solicitar a correcção, o perdão, restituição e reconciliação. 
• Procuramos praticar uma atitude de submissão mútua de acordo com a mente de Cristo, reconhecendo que às vezes nossos 
direitos e preferências pessoais devem ser postos de lado em prol da consciência dos outros e do bem-estar da comunidade. 
• Procuramos cultivar atitudes espirituais como amor, alegria, paz, paciência, bondade, bondade, fidelidade, humildade e 
autocontrole. 

 


