Jovens com uma Missão – Vitória
Observações Importantes
A ETED é um programa de cinco meses de tempo integral. Os 3 primeiros meses é desenvolvido o
período teórico onde se ministram temas que envolvem: conhecimento do caráter de Deus e se Reino,
Chamado, Vocação, Evangelismo e Missões.
Nos 2 meses seguintes você viverá o período prático do curso, que consiste em evangelismo intenso,
usando meios estratégicos como: elaboração e execução de projetos de desenvolvimento, abordagem
pessoal, acompanhamento de novos convertidos e outras formas criativas de alcance.
A próxima ETED terá início 09 de maio de 2017.
- O programa da ETED é de tempo integral e para isso é necessário que o aluno viva este período em
comunidade, o que pode vir a ser uma experiência marcante para a sua vida. - Todos os dias da
semana aluno estará envolvido nos estudos e atividades programadas e também junto com os
obreiros da base servirão em alguma área de necessidade bem como manutenção, evangelismo e nos
projetos que são desenvolvidos por Jocum Vitória. Exceto no dia livre (folga).
- O trabalho é parte do treinamento que dispensamos aos alunos, já que o objetivo principal é
promover marcas mais profundas no caráter do mesmo e prepará-lo para uma vida cristã ativa.
- Alunos inadimplentes na fase teórica não poderão seguir para o período prático, o que compromete a
conclusão do curso, pois a inadimplência pode comprometer o recebimento do certificado no final do
curso.
- Certifique-se de que você tem o sustento necessário e pontual para cumprir com suas obrigações
financeiras para com sua Escola. Invista em relacionamentos e boa comunicação com amigos,
familiares, membros e principalmente, líderes da sua igreja. Isso pode garantir-lhe bons mantenedores
e intercessores durante seu tempo na ETED em Jocum Vitória.
- Qualquer atividade não relacionada ao curso (tratamento médico e odontológico, assuntos
pendentes em Banco, etc.), deverá ser resolvida antes do início do mesmo ou efetuada no dia de folga,
já que a Escola é intensa e não dispõe de muitos horários livres. Esta determinação não está
relacionada às emergências ou reais necessidades que possam surgir durante o curso.
- O solicitante deve enviar seu formulário preenchido e assegurar que os demais - pastor, amigo,
médico e familiar cheguem até nós o mais rápido possível, já que só daremos continuidade ao
processo de aceitação após os recebermos preenchidos. Se for filho de pastor pedimos que, além dos
seus pais preencherem, você peça a um líder da igreja local que o faça, para que tenhamos uma visão a
seu respeito além do familiar.
- Depois disso nos reuniremos como obreiros para processar seus formulários, sendo que então
entraremos em contato com você, te informando dos próximos passos. Lembramos que os formulários
podem ser enviados por e-mail ou através do nosso endereço postal.
Em Cristo,

Equipe de ETED
Jocum Vitória, ES.
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