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Saudações em nome do nosso Senhor Jesus Cristo!

Esperamos e oramos para que este guia os encontre com saúde, aproveitando as muitas bênçãos que Deus tem 
derramado continuamente sobre sua família e ministério.

Nós do Programa de Ministérios Latinos e Globais (LGM) no Gordon-Conwell Theological Seminary (GCTS) estamos 
muito felizes em anunciar que a partir da primavera de 2021, nós estamos oferecendo aulas em português, além das 
aulas existentes em inglês e espanhol. Preparamos este guia principalmente para ajudá-los a preencher a Ficha de 
Inscrição online, que atualment existe apenas em inglês. 

Este programa existe porque no Gordon-Conwell acreditamos que Deus tem um grande propósito para os cristãos de 
língua portuguesa em todo o mundo. Se você é um pastor, ministro, missionário ou um líder em sua comunidade e 
busca ser equipado com o conhecimento da Palavra de Deus em seu ministério, então este programa é para você.

Datas importantes:

• O prazo de inscrição para o outono de 2021 é 9 de julho de 2021.

• As aulas no outono de 2021 começarão em 13 de setembro de 2021.

Bênçãos,

Prof. Dr. Seong Hyun Park
Reitor Associado do Currículo Fundamental e Pesquisa da CBE
Gordon-Conwell Theological Seminary
South Hamilton, Massachusetts, EUA



Introdução



Nosso programa em português no Gordon-Conwell Theological Seminary1 consiste em três níveis de estudo:

Nível 1 – Fundamental (IET2 + 6 cursos, 18 horas-crédito de pós-graduação, 18 meses). Estudantes receberão o Certificado 
de Pós-Graduação em Estudos Cristãos (Certificado) após a conclusão de seis cursos fundamentais. Durante esta etapa 
os estudantes recebem mentoria sobre a formação acadêmica e espiritual. O pré-requisito para admissão é um diploma 
de graduação (Bacharelado ou Licenciatura); um número limitado e selecionado de alunos em potencial, acima de 25 
anos de idade e com experiência ministerial podem candidatar-se, mesmo se não possuírem um diploma de graduação.

Nível 2 – Concentração (6 cursos, 18 horas-crédito de pós-graduação, 18 meses). Estudantes que tenham completado 
com sucesso Nível 1 estarão aptos para estudar seis cursos de concentração em Liderança Global. No final do estudo do 
Nível 2, estudantes podem optar por concluir o estudo e receber o Mestrado de Artes em Liderança Global (MAGL, 36 
horas-crédito total), ou continuar estudando no Nível 3.

Nível 3 – Especialização (8 cursos, 24 horas-crédito de pós-graduação, 24 meses). Estudantes que tenham completado 
com sucesso Nível 2 estarão aptos para estudar oito cursos de especialização em Liderança Pastoral e receber o título de 
Mestrado de Artes em Estudos Teológicos (MATS [Liderança], 60 horas-crédito total). Este é o melhor programa para 
estudantes que querem aprimorar suas habilidades pastorais, servir como líderes em suas denominações ou obter um 
Doutorado em Ministério (DMin).3

Nota 1: Gordon-Conwell Theological Seminary é um seminário cristão evangélico em nível de pós-graduação credenciado pela Association of Theological 
Schools (ATS) e New England Commission of Higher Education (NECHE) nos Estados Unidos da América.

Nota 2: Introdução aos Estudos Teológicos (IET) , é um curso preliminar, de auditoria oficial e sem crédito.

Nota 3: O pré-requisito normal para DMin é o Mestrado da Divinidade (MDiv, 90 horas-crédito total). Os graduados do MATS [Liderança] podem 
candidatar-se em certas modalidades do DMin baseados em seus MATS [Liderança] e 12 horas-crédito adicionais de equivalência ao MDiv.



Taxa Escolar
Em 2021, a Taxa Escolar regular no Gordon-Conwell é $2,250 por curso. Mas os alunos do Programa de Ministérios Latinos 
e Globais receberão uma bolsa especial de $1,530 dólares por curso e pagarão apenas $720 (mais $30 taxa de serviço) por 
curso, e $350 por IET; um total de $4,850 para todo o Certificado de Pós-Graduação em Estudos Cristãos (GCCS).1, 2 Os 
alunos têm a opção de pagar por curso ou organizar um plano de pagamento.

Nível 1 Nível 2 Nível 3

Preliminar: IET
Fundamental: 6 cursos / 18 meses + +
Concentração: 6 cursos / 18 meses +
Especialização: 8 cursos / 24 meses

GCCS MAGL MATS
6 cursos total 12 cursos total 20 cursos total

18 créditos total 36 créditos total 60 créditos total

Nota 1: Em 2021, a Taxa Escolar total para Nível 2 é $ 4,500, e para Nível 3 é $6,000.

Nota 2: A Taxa Escolar pode aumentar de ano para ano, mas permanecerá a mesma durante o período do nível.



Inscrição Online



Preparativos para Inscrição Online
Existem vários benefícios em preencher a Ficha de Inscrição online. A inscrição online economiza no papel, é mais rápida 
e segura, e tem o benefício adicional de isenção de Taxa de Inscrição de $50!

Mas a Ficha online só existe em inglês no momento. Não se preocupe. Este guia o ajudará a preencher o formulário 
online, passo a passo.

Existem vários requisitos para completar a sua inscrição (o prazo de inscrição para o outono de 2021 é 9 de julho de 
2021):

1. Ficha de Inscrição. Esta em ingles mas pode preencher em português; precisa ser completada e enviada online. 
No processo, você deverá fazer o upload da Autobiografia e da Declaração Pessoal. Portanto, você precisa ter 
esses documentos (Autobiografia e Declaração Pessoal) preparados antes de iniciar a Ficha de Inscrição online.

2. Autobiografia. Escreva em português 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.

3. Declaração Pessoal. Escreva em português 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.

4. Três Formulários de Recomendação e um Endosso da sua Igreja. Os formulários estão em português. Solicite 
que os formulários preenchidos sejam enviados diretamente para o Programa de Ministérios Latinos e Globais 
(digitalizados e enviados por email para Sara Coons, scoons@gcts.edu). Referências de parentes ou cônjuges 
não são aceitas.

mailto:scoons@gcts.edu


5. Taxa de Inscrição de $50. Isentada na inscrição online, usando o código INFORMINGPASSIONS. 

6. Histórico Escolar original do segundo grau completo ou Bacharel. 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

Por favor, prepare seus redações (Autobiografia e Declaração Pessoal) com o seu nome em cada página, em Word ou 
PDF. Sua capacidade de se comunicar claramente será avaliada e suas respostas servirão como um exemplo de sua 
articulação escrita. As redações devem ser formatadas com espaçamento duplo, fonte Times New Roman tamanho 12, 
de no mínimo uma página e no máximo duas.



1. Vá para 
https://www.gordonconwell.edu/global/apply/. 

2. Obtenha uma visão geral do processo de 
inscrição. As informações de inscrição online 
estão atualmente disponíveis apenas em inglês 
e espanhol.

3. Lembre-se do código [INFORMINGPASSIONS] 
para isenção de taxa de $ 50.

4. Clique, “APPLY.”
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https://www.gordonconwell.edu/global/apply/


5. Selecione, “Start a New Application.”
6. Selecione, “Latino & Global Ministries 

Program.”
7. Clique, “GET STARTED.”
8. Selecione, “New Students.”5
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9. Preencha as informações da conta para inscrição.
10. Crie nome de usuário e senha para a conta. As senhas devem ter 

pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula e um número 
e ter pelo menos seis letras.

11. Clique, “Create na Account.”
12. Clique, “OK” na janela pop-up.
13. Em sua conta de e-mail, verifique se você recebeu um e-mail com o 

título, “Online Application Account Created.”
14. No email, clique, “Online Application Portal.”

Nota: itens marcados com * são obrigatórios.
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< nome
< segundo nome
< sobrenome

< nome de usuário
< senha
< verifique a senha



15. Na nova janela que se abre, selecione, 
“Returning Applicants.”

16. Faça login com as credenciais da sua conta.
17. Clique, “Login.”
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18. Clique, “Start Application.”
19. Selecione, “Hispanic Ministry Program.” [Este era o 

nome anterior do Programa de Ministérios Latinos e 
Globais (LGM).]

20. Selecione, “Diploma In Christian Leadership.” [Este 
era o nome anterior do Cetificado de Pós-Graduação 
em Estudos Cristãos (GCCS).]

21. Clique, “Save and Next.”
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Cuando você planeja começar?

< [Escolha janeiro de 2021 se quiser começar com o primero
grupo; outono de 2021 se o segundo grupo.]

< Previamente inscrito no Gordon-Conwell?

< Em qual semester?
< nome
< segundo nome
< sobrenome
< nome anterior [sobrenome que pode

aparecer em uma transcrição,
se diferente do acima]

< nome preferido
< saudação
< sufixo

< gênero
< aniversário [mês/dia/ano]

< cidade de nascimento
< estado de nascimento
< país de nascimento
< denominação
< # da Segurança Social nos EUA

[não requerido]
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< Cidadão dos EUA?

< tipo de visto
< expira [mês/dia/ano]

< # de Registro Alienígena nos EUA

< língua nativa
< estado de residencia
< país de cidadania

Nos EUA [Domestic]
< ou for a dos EUA [International]
< endereço permanente

< cidade permanente
< região
< estado permanente
< código postal
< país permanente

< telefone permanente
< email permanente

< Residente Permanente dos EUA?

< endereço permanente, linha 2
< endereço permanente, linha 3

Nos EUA [Domestic]
< ou for a dos EUA [International]

< endereço local

< cidade local
< região
< estado local
< código postal
< país local

< telefone local
< email local

< endereço local, linha 2
< endereço local, linha 3

Mesmo que endereço permanente? >

22. Preencha as informações de candidato/a.
23. Preencha as informações demográficas.
24. Preencha o status de residência. [Não requerido.]
25. Preencha o endereço permanente.
26. Preencha o endereço local.
27. Clique, “Save and Next.”
Nota: Apenas os itens marcados com * são obrigatórios.



28. Clique, “Add High School.”
29. Preencha o nome da escola secundária que você estudou.
30. Clique, “Add New High School.”
31. Verifique se sua escola secundária está listada.
32. Clique, “Save and Next.”
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< informações da escola secundária



33. Forneça os nomes e endereços de suas três referências, 
primeiro escolhendo o tipo de contato: 

• “Employer” [empregador/a]
• “Friend” [amigo/a]
• “Professor” [professor/a]
• “Pastor” [pastor/a]. 

Escolha o tipo de relacionamento: 
• “Former professor or professional colleague” [ex-

professor ou colega de profissão]
• “Friend or associate” [amigo ou associado]
• “Pastor or church official” [pastor ou oficial da 

igreja]
Salve as informações clicando, “Save.”
Repita este processo para cada uma de suas três 
referências.

34. Depois de terminar, você verá três referências listadas.
35. Clique, “Next.”
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< nome
< sobrenome

< tipo de contato

< tipo de relacionamento
salve >

34

35



36. Clique “Choose File” para localizar seu arquivo de 
Autobiografia e clique “Upload Selected File” para 
carregá-lo. Requerido!

37. Repita os passos para Declaração Pessoal. Requerido!
38. Repita os passos para Currículo. Opcional.
39. Repita os passos para Habilidades Acadêmicas - se você 

acha que sua transcrição não é um reflexo preciso de 
suas habilidades acadêmicas, envie um arquivo para 
explicar o porquê. Opcional.

40. Repita os passos para História Médica e Psicológica. 
Optional.

41. Clique, “Next.”
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< estado civil: “Married” [casado/a] ou “Not Married” [soltero/a]

< Você está se transferindo de outro seminário
ou instituição de pós-graduação?

< Você está se inscrevendo em outro seminário?
< seminario 1
< seminario 2

< Você teve sua admissão negada em alguma outra escola?

< escola 1

< nome da igreja atual
< pastor
< endereço
< cidade
< estado e país
< código postal
< denominação

< Você tem filhos?

< escola 2
< escola 3

< Você é…? “Pastor” [pastor/a], “Member” [membro]

< situação de emprego

< ocupação atual
< data de início

< seminario 3

< nome da igreja de origem
< pastor
< endereço
< cidade
< estado e país
< código postal
< denominação
< Você é…? “Pastor” [pastor/a], “Member” [membro]

Informação Familiar >

Outras Escolas >

Escolas Negadas >

Informações da Igreja Atual >

Informações da Igreja da Origem >

Informação de Emprego>

42. Preencha as informações.
43. Clique, “Save and Next.”

Nota: Apenas os itens marcados 
com * são obrigatórios.
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44. Verifique se todas as informações estão corretas. Edite se 
necessário.

45. Leia a Declaração de Fé. [Tradução nas próximas páginas.]
46. Leia a Declaração de Vida em Comunidade. [Tradução nas próximas 

páginas.]
47. Por favor, marque os três quadros 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 e se você estiver de acordo com o seguinte:

• 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 em Comunidade 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. 

48. Clique, “Submit Application.”
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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 Fé
Gordon-Conwell



• 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.

Declaração de Vida em Comunidade
Gordon-Conwell



49. Clique, “Waver Code.”

Você enviou com sucesso sua inscrição para o Seminário Teológico Gordon-
Conwell! A única coisa que resta é isentar sua taxa de inscrição porque você se 
inscreveu online.49



50. Coloque o código de isenção [INFORMINGPASSIONS] na caixa, 
“Fee Waiver Code.”

51. Clique, “Submit.”
52. Verifique se o seu código foi aceito [“Code 

INFORMINGPASSIONS Accepted”].
50
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Bom feito!
Agora você completou a inscrição online!



Primeiros Passos



Datas Importantes
• O prazo de inscrição para o outono de 2021 é 9 de julho de 2021.

• As aulas no outono de 2021 começarão em 13 de setembro.

Plano de Pagamento
Se vocês gostariam de configurar um plano de pagamento, entre em contato com Sara Coons depois do período da 
inscrição (scoons@gcts.edu; +1-978-646-4163).

O Primeiro Curso
Se você for aceito no programa, um dos primeiros cursos será com o Dr. Ruy Costa (rcosta@gcts.edu) que você 
conhecerá no curso preliminar, CT500 Introdução aos Estudos Teológicos. Como o Orientador dos Alunos no Programa 
de Ministérios Latinos & Globais em Português, Dr. Costa também será seu mentor que caminhará com você em sua 
jornada de busca para ser formado como um aprendiz da Palavra de Deus e discípulo de Jesus por toda a vida.

Ajuda Administrativa
Se você recisa de mais ajuda administrativa, por favor, entre em contato com:

• Sara Coons: Gerente de Admissões e de Marketing para a EBC (scoons@gcts.edu, +1-978-646-4163).

Bênçãos e paz do Senhor!

mailto:jprocopio@gcts.edu
mailto:rcosta@gcts.edu
mailto:scoons@gcts.edu
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