
 
 

 

Saudações  

Que Deus te abençoe grandemente.  

 

Muito obrigado por nos escrever e demonstrar seu desejo de participar da nossa Escola de  

Treinamento e Discipulado (ETED) aqui em JUCUM EL FARO,nossa escola tem uma duração de 5 meses 

aproximadamente sendo; 12 semanas de ensinamentos teóricos interno e 8 semanas de tempo pratico 

podendo ser uma viajem missionária nacional ou internacional indo há um lugar que Deus nos envie.  

 

A ETED é uma viajem maravilhosa onde poderá descobrir a natureza e caráter de Deus .  

Não importa se esta buscando o Senhor para guiar seu futuro ,ou para preparar para uma vida  

ministerial a tempo completo,a ETED é um lugar perfeito para começar.  

 

REQUISITOS.  

 Ser maior de 18 anos 

 Ser Cristão evangelico  

 Seguir o proceso de admissão  

PROCESO DE ADMISSÃO.  

1. Preencher os formulários de admissão e enviar .  

 Formulário Pessoal  

 Testemunho Pessoal  

 Formulário Familiar ou Amigo  

 Formulário Pastoral ou do líder de sua Igreja  

Observação: Cada um dos formulários deve ser enviado por quem preenche ao email de maneira  

pessoal ao correio: edesjuçumelfaro@gmail.com  

2. Aguardar sua carta de aceitação ,uma vez recebida a carta pode fazer o seguinte passo;  

3. Pagar a inscrição e enviar o comprovante bancário ao email. edesjucumelfaro@gmail.com  

 

VALORES ( Sujeito ao cambio do dia)  

Valor Chileno .                                                                             Valor para estrangeiros  

Inscrição $ 50.000,00 pesos                                                       100,00 USD  

Tempo teórico 12 semanas S 800.000,00 pesos                           800,00 USD  

Tempo prático 8 semanas de 500.000,00 até 2.000.000,00         de 800,00 à 4.000,00 USD 



 

As taxas da fase de Palestras incluem alimentação, hospedagem, celebrações, passeios 

Evangelismo, oferta de professores, e outras coisas. 

 

As taxas de publicidade cobrem passagens de ônibus ou avião, hospedagem e mobilizações. Para 

onde estiver, este valor é apenas aproximado, pois dependerá da 

custo de passagens de transporte entre outras despesas. 

 

Sugerimos que ambas as fases sejam pagas nos dois primeiros meses de escola. Um primeiro 

taxa, no início da escola; segunda taxa, no final do segundo mês; E se você tem outro plano de pagamento, 

entre em contato conosco, estamos dispostos a ajudá-lo. 

Para a viagem missionária internacional, você deve estar com o passaporte em dia. 

 

Com a equipe, já nos comprometemos a estar em oração por você. E se você tiver alguma dúvida 

Basta nos escrever e responderemos o mais breve possível 

 

 

 

 

ESPERANDO POR SUA RESPOSTA 

EQUIPE ETED 

JOCUM EL FARO 

 

 

 

 


