
EDIÇÃO CURSOS

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA GOSPEL

Seja um Vencedor!

UNIGOSPEL
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Apresentação

O Seminário Internacional de Teologia Gospel é 

uma Instituição credenciada que há 35 anos oferece 

uma experiência de aprendizado transformadora e 

envolvente para vocacionados. O modelo flexível de 

ensinamento permite a você conciliar os estudos com 

sua família e outros compromissos pessoais. Temos a 

honra de ser a primeira Instituição Teológica 

reconhecida oficialmente pelo Conselho Federal de 

Pastor, CGIADB e por dezenas de órgãos.

Em 1983, nascíamos como o primeiro seminário do país 

a oferecer curso na área de Teológica Pastoral. 

Naquela época, muitos não entendiam a amplitude do 

segmento de um Pastor, nem mesmo sua importância 

para o País. 

Conceitos como potencial Cristão e hospitalidade foram 

introduzidos, e o mais importante: iniciamos um 

processo efetivo de qualificação, cada dia mais 

valorizado pelas Igrejas. Desde então, o pioneirismo 

marca a história do Seminário Gospel, determinando 

mudanças profundas também nos rumos do ensino 

teológico Internacional. São muitos os exemplos de 

cursos inéditos lançados pela Instituição, entre eles 

Formação de Pastor, Capelania Internacional, 

Administração e Direito Eclesiástico – áreas nas quais já 

se tornou referência Internacional.

Por isso, é com orgulho que convido para conhecer um 

pouco mais o Seminário Internacional de Teologia 

Gospel: uma instituição criativa e inovadora, 

comprometida com sua missão de “contribuir para a 

construção de um mundo melhor, produzindo 

conhecimento e formando Pastores criativos e 

empreendedores, capazes de ter sucesso em sua vida 

pessoal, social e Espiritual”. 

Estamos vivenciando uma fase de transformações 

galopantes denominada na Bíblia como “Princípios 

de Dores” e “Última Hora”, ou, o fim da Igreja Cristã 

na face da terra como escrito em MT.24.14. 

Assim, o Seminário Internacional de Teologia 

Gospel não é primeiramente uma instituição, um 

prédio ou um escritório de serviços, mas a comunhão 

das igrejas e Pastores, unidos para a realização comum 

de uma grande e desafiadora obra, continuamente 

renovada e apontada pelo Senhor Deus.

Seminário Gospel

Conhecimento que transforma.

O SEMINÁRIO



Você ganhou o Curso 

Internacional de Teologia

Caso deseje a documentação, consulte taxa de confecção, expedição, 

registro e envio do certificado e credencial de conclusão do curso.

 

ANIVERSÁRIO

VOCÊ GANHA O

NESTE

PRESENTEPRESENTE

NESTE

Entre em contato com a Seminário 

Gospel e faça a matricula no curso e receba 

o material didatico por email ou Whatsapp 

GRATUITAMENTE, Neste curso você 

aprenderá tudo sobre: Apocalipse, 

Arrebatamento, Jerusalém Celeste, 

Tribunal e Bodas, Grande Tribulação, 

Milênio, Juízo Final, Nova Terra e Novo Céu 

enfim você estudará a teologia completa.

Anel de
Teólogo

DE: R$ 1.500,00 + Taxa

POR: 0,00 (Grátis) + Taxa
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• Dois telefones de referências;

• Não fazer uso de bebida álcoolica;

• Estar em Comunhão com Deus e a Igreja.

Taxa de registro, confecção, expedição e envio da DOCUMENTAÇÃO Certificado e Credencial 

do Conselho Nacional de Pastor ou Conselho Nacional de Teologia, a partir de 12x de R$ 45,00

• Certidão de antecedentes criminais;

• Certidão de Casamento e declaração do Cônjuge;

• Não ter histórico de imoralidade sexual.

__________Requisitos_________________________________________________________

Se você é Pastor(a), Bispo(a), Apóstolo(a) ou Ministro Religioso 

a mais de 3 anos acaba de ganhar a inscrição no

 

ANIVERSÁRIO

VOCÊ GANHA O

NESTE

PRESENTEPRESENTE

NESTE

DE: R$ 2.500,00 + Taxa

POR: 0,00 (Grátis) + Taxa

www.ConselhoNacionalDeTeologia.com.brwww.ConselhoNacionalDePastor.com.br

CONSELHO TEOLOGIANACIONALCONSELHO PASTORNACIONAL

Anel de
Pastor
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Taxa de registro, confecção, expedição e envio da DOCUMENTAÇÃO de PASTOR 

com Credencial da APAMEB a partir de 12x de R$ 10,00

Realize gratuitamente a filiação na maior 

Associação de Pastores do Brasil

MOSTRE QUEM VOCÊ É! 

Associação dos Pastores e 
Ministros Evangélicos do Brasil

Associação dos Pastores e 
Ministros Evangélicos do Brasil

WWW.APAMEB.COM.BR

APAMEB ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES E 

MINISTROS EVANGÉLICOS DO BRASIL

PASTOR000.0000.000-00
Cargo Ministerial:CPF:

01/07/201701/07/2010

15.000

Data Validade:Filiado em:

Registro Nº:Cidade / UF / País

Nome:

Ituiutaba - MG - Brasil

PASTOR ITINERANTE

MAGNUS CARLO DE OLIVEIRA

CREDENCIAL DE AUTORIDADE

WWW.APAMEB.COM.BR

APAMEB ASSOCIAÇÃO DOS PASTORES E 

MINISTROS EVANGÉLICOS DO BRASIL

PASTOR000.0000.000-00
Cargo Ministerial:CPF:

01/07/201701/07/2010

15.000

Data Validade:Filiado em:

Registro Nº:Cidade / UF / País

Nome:

Ituiutaba - MG - Brasil

PASTOR PRESIDENTE

MAGNUS CARLO DE OLIVEIRA

CREDENCIAL DE AUTORIDADE

 

ANIVERSÁRIO

VOCÊ GANHA O

NESTE

PRESENTEPRESENTE

NESTE
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CARTEIRA DISTINTIVO + BOTON  
Seja reconhecido a Nível Internacional 

como Autoridade Eclesiástica.

E mais...

CARTEIRA COM DISTINTIVO

BROCHE

PA STOR

Taxa de registro, confecção, expedição e envio da DOCUMENTAÇÃO de TEÓLOGO com Certificado 

e Credencial de Juiz de Paz Eclesiástico da AIJE, a partir de 12x de R$ 35,00

DE: R$ 900,00

POR: 8x R$ 50,00

PROMOÇÃO 

PARA FILIADOS.

DE: R$ 3.500,00 + Taxa

POR: 0,00 (Grátis) + Taxa

 

ANIVERSÁRIO

VOCÊ GANHA O

NESTE

PRESENTEPRESENTE

NESTE

A Associação Internacional de Juízes 

Eclesiásticos é uma das associações que mais 

cresce no mundo e, consequentemente, têm 

necessitado de juízes e pastores com capacidade 

para enfrentar desafios e tornar modelos a serem 

seguidos. A AIJE é indicado para capelão, teólogo, 

seminarista, pastor, presbítero, evangelista, 

missionário, diácono, músico, instrumentista, 

vocalista, conferencista ou outra função exercida 

em caráter eclesiástico. Conforme a lei brasileira, o 

casamento é um ato de competência exclusiva 

do Juíz de Paz.   

Associação Internacional de 
Juízes Eclesiásticos 

Associação Internacional de 
Juízes Eclesiásticos 
www.juizeclesiastico.com.br
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Taxa de registro, confecção, expedição e envio da ATA 

a partir de 12x de R$ 20,00

Se você atua a mais de 3 anos como: Capelão, Conferêncista, Juíz Eclesiástico, 

Jornalista Gospel, Teólogo, Psicanalista, Missionário, Coach, Levita, Pregador...

Peça sua Ata de ExercícioPeça sua Ata de Exercício

 

ANIVERSÁRIO

VOCÊ GANHA O

NESTE

PRESENTEPRESENTE

NESTE
DE: R$ 500,00 + Taxa

POR: 0,00 (Grátis) + Taxa

Pág. 07
www.SeminarioGospel.com | atendimento@seminariogospel.com.br | 0800 777 2050 

WhatsApp +55 (34) 9.9214.8470  |  (34) 9.9982.0644 - SAC (34) 9.9870.1035



Você tem o Chamado para ter sua própria igreja?

1 – Certidão de Casamento;

2 – RG, CPF e comprovante de residência;

3 – Dois telefones de referências;

4 – Certidão de antecedentes criminais;

5 – Declaração do Cônjuge;

6 – Currículo Ministerial;

7 – Redação sobre sua vida com Deus;

A Igreja em Casa hoje está presente em mais de 200 países, 

com mais de 30 mil lideres, são mais de 2 milhões de pessoas 

impactadas. Tenha uma Franquia da Igreja em Casa!

IGREJAEMCASA

A Igreja em Casa é ligada a Convenção das 

Assembleias de Deus – CGIADB e, está 

abrindo oportunidades para novos líderes e 

pastores serem presidente da Igreja em Casa 

em sua cidade. 

• Você será o pastor presidente e responsável 

por tudo, tem toda autonomia para 

desenvolver a Igreja, não tem nenhum 

vínculo empregatício ou de subordinação.

• Você administrará toda entrada financeira e 

não é obrigatório enviar mensalmente 

nenhuma taxa para a sede da Igreja em Casa.

• Você terá a supervisão espiritual e jurídica 

dos líderes da Igreja em Casa.

ATENÇÃO: Não permitimos lideres ou 

pastores: amasiados, divorciados, passado de 

imoralidade sexual, ou com processos 

criminais.

Você pode ser ou continuar sendo membro e 

congregando em uma igreja local e 

desenvolver um núcleo de evangelismo sendo 

o Pastor da Igreja em Casa.

Você que já tem um ministério também pode 

filiar-se e receber a nossa documentação.

Cadastre hoje ainda e seja um PASTOR da 

Igreja em Casa, assim você pode abrir a Igreja 

na sua própria casa, depois de consolidada 

pode mudar para um endereço maior.

Você poderá desenvolver seu Chamado Pastoral, na sua casa,  

hospitais, presídios, abrigos, redes sociais, internet, telefone, 

igreja física, de forma itinerante ou de qualquer outra forma.

Seja: Apóstolo(a), Bispo(a), Capelã(o), Missionário(a), 

Coaching Espiritual, e/ou Pastor(a) da Igreja em Casa

PRÉ-CADASTRO
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Realize já o seu chamado!

Veja em nosso site a lista e depoimento de ex alunos. 

www.seminariogospel.com.br

O Curso de Pastor é feito por aqueles que têm o chamado pastoral, para aqueles que já 

exercem ou estão se preparando para esse Cargo Ministerial. Feito para os irmãos que 

possuem espírito de liderança, para os que querem uma igreja avivada, cheia de 

membros e preenchida com o Espírito Santo. Portanto, se você deseja ser um Pastor 

reconhecido e aprovado por Deus e pelos homens este é o curso que você precisa.

Tenha a preparação para fundar, dirigir, presidir e liderar uma igreja.

Pastor, Bispo, Apóstolo, Evangelista, 

Missionário, Conferêncista, Obreiro...

VOCÊ TEM O CHAMADO?VOCÊ TEM O CHAMADO?

Na compra do curso, você poderá solicitar a filiação na APAMEB, a 

maior associação de Pastores do Brasil. A conclusão pode ser em até 

90 dias, de acordo com seu tempo livre. E você poderá fazer sua 

inscrição para participar do Congresso da Consagração para ser 

ungido e consagrado Pastor.

De R$ 6.500,00 por 

24 x R$ 100,00 ou 

6 x R$ 300,00 

DIPLOMA E CREDENCIAL 

GRADUAÇÃO MINISTERIAL

FORMAÇÃOPASTOR
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• Único com Reconhecimento Mundial;

• Curso estudado pelos mais influentes pastores;

• 100% à distância, você estuda em casa;

• Crescimento especial;

• Sem vínculo com o MEC.

Você receberá

• Material do curso, via Correios;

• Carteira de Estudante;

• DVD’s de brinde.

E terá direito a

• Suporte didático para sanar suas dúvidas, via e-mail. 

• Divulgação de sua foto em nossos sites

• Certificado de Conclusão do Curso.

O amanhã você escolhe agora!

Entre em contato e realize já sua matrícula!

Na compra do curso grátis 5 DVD’s
Aproveite a promoção de até 90% de desconto

DVD’s de Escatologia

DVD de 

Teologia Geral

CURSO LIVRE CONFESSIONAL

BACHARELCONFESSIONAL

Anel de
Teólogo

DE: R$ 6.500,00

POR: 24x R$ 85,00
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• Certificado reconhecido pelas melhores Convenções;

• Eleito pelo CFP o melhor curso pelo 11° ano consecutivo;

• Matérias exclusivas para Líderes Evangélicos; 

• Acompanhamento individual: o consultor lhe orientará de 

    acordo com suas necessidades;

 

Você receberá

• Material do curso, via Correios.

• Instruções de como realizar a Monografia para o Mestre;

• Carteira de Estudante.

E terá direito a

• Suporte didático para sanar suas dúvidas, via e-mail. 

• Divulgação de sua foto em nossos sites

• Certificado de Conclusão do Curso.

Oferecemos aos líderes a oportunidade de terem opiniões 

valorizadas, transmitindo o respeito, o orgulho 

e a dignidade da prática do comportamento moral cristão.
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Efésios 4.11

»Assim, ELE designou alguns 

para apóstolos, outros para 

profetas, outros para 

evangelistas e outros para 

pastores e MESTRES».

MESTRETEOLOGIA

Anel de
Mestre

DE: R$ 6.500,00

POR: 24x R$ 85,00
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Realize já sua 

matrícula,

e siga esse caminho

de sucesso!

MESTRE

DOUTOR

• Certificado assinado pelo Diretor e Pastor Presidente do Conselho Federal de Pastor;

• Estrutura curricular facilmente adaptável;

• Matérias exclusivas para Líderes Evangélicos; 

• Elaborado com o propósito de fortalecer as áreas de competência do líder;

• Acompanhamento individual: o consultor lhe orientará de acordo com suas necessidades;

Você receberá

• Material do curso, via Correios;

• Instruções de como realizar a Tese para o Doutor;

• Carteira de Estudante.

E terá direito a

• Suporte didático para sanar suas dúvidas, via e-mail; 

• Divulgação de sua foto em nossos sites;

• Certificado de Conclusão do Curso.
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Efésios 4.11 

«E ELE mesmo deu uns para 

apóstolos, e outros para profetas, 

e outros para evangelistas, e outros 

para pastores e DOUTORES»

DOUTORTEOLOGIA

Anel de
Doutor

DE: R$ 6.500,00

POR: 24x R$ 90,00
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• Certificado assinado pelo Diretor e Pastor Presidente do Conselho Internacional de Pastor;

• Estrutura curricular facilmente adaptável;

• Elaborado com o propósito de fortalecer as áreas de competência do líder;

• Acompanhamento individual: o consultor lhe orientará de acordo com suas necessidades;

• Reconhecido pelo Conselho Nacional de Teologia.

Você receberá

• Material do curso, via Correios;

• Instruções de como realizar a Tese de PhD;

• Carteira de Estudante.

E terá direito a

• Suporte didático para sanar suas dúvidas, via e-mail; 

• Divulgação de sua foto em nossos sites;

• Certificado de Conclusão do Curso.

Tenha um Certificado de Peso!

A única que lhe oferece cursos com credencial, certificado, 

atas de conclusão, carteirinha de estudante, sendo 

reconhecido em convenções e igrejas, não só 

em todo Brasil, mas também no Exterior!
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Efésios 4.11 

«E ELE mesmo deu uns 

para apóstolos, e outros 

para profetas, e outros 

para evangelistas, e outros 

para pastores e DOUTORES»

PHDCONFESSIONAL

Anel de
PhD

DE: R$ 6.500,00

POR: 24x R$ 100,00
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• Doutor em Leis de Tributos Religiosos para Igrejas e Pastores

• PhD em Leis Brasileiras com Ênfase Religiosa

• Doutor em Direito Tributário para Igrejas e ONGs

• Mestre em Contabilidade Eclesiástica

• Mestre In Christian Ladership In Administration

Acompanha o Vade Macum 

com todas as Leis Brasileiras

É necessário planejar as atividades que envolvem todas as ações da Igreja e Ministério. Esse CURSO vai 

abrir sua mente para que você vença os obstáculos e consiga acompanhar as atividades proporcionando 

uma ampla visão de tudo que está sendo realizado, e assim atingir os objetivos. 

Quem administra tem que estar com os olhos 

voltados para as possibilidades. 

Este curso é recomendado para contadores e estudantes, auditores, advogados e estudantes de Direito, 

administradores, gerentes, professores, pastores, pastores presidentes, bispos e qualquer membro de 

igreja evangélica. Ferramenta rica em informações em Direito Tributário, Administração de Igrejas, 

Contabilidade Eclesiástica, etc.

Realize este CURSO e receba 
5 certificados e credenciais.

Modelos (layout) de Certificados e Credenciais que serão usados nos cursos acima mencionados

“Bem aventurados os que   direito, que praticam observam o

a justiça em todos . Salmos 106:3os tempos”

KIT: 5 CURSOS EM 1

DE: R$ 15.000,00

POR: 24x R$ 150,00
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O Seminário Gospel preparou uma grande promoção, para que você também 

possa estudar os cursos do momento com a Instituição mais preparada.

Curso de Capelania                                                    
A Capelania trata-se de uma assistência religiosa prestada por ministro 

religioso garantida por lei. É uma atividade cuja missão é colaborar na 

formação do ser humano, oferecendo oportunidades de conhecimento, 

reflexão, desenvolvimento e aplicação dos valores e princípios cristãos e 

da revelação de Deus para o exercício saudável da cidadania.

De R$ 6.500,00 

Por apenas 24X de R$ 100,00

Curso de Juíz de Paz                                                 
O curso de Juiz de Paz Eclesiástico é uma capacitação para Pastores, Bispos, 

Ministros do Evangelho, Juiz de Paz de qualquer denominação. Que desejam se 

preparar ou se qualificar mais para o serviço do Reino, na Celebração de 

Casamentos, se aprofundar quanto a leis que administra a causa, etc. Através 

deste curso, você obtém um preparo necessário e fundamental para atuar na 

área com muito mais segurança e confiabilidade. O conhecimento bíblico e leis 

que rege a matéria, lhe dão base suficiente para um ministério  abençoado.

De R$ 6.500,00 

Por apenas 24X de R$ 100,00

CURSOSDESTAQUE

De R$ 6.500,00 

Por apenas 24X de R$ 100,00

Mestre em Psicologia Pastoral                                                     
O pastor antes de tudo é um psicólogo e para tanto deve saber como 

entender as emoções de alguém, como penetrar no subconsciente de 

uma pessoa para extrair o entendimento de seus pensamentos. Como 

prever a resposta de alguém e como dominar multidões com as 

palavras e com as emoções. Primeiro deve saber tudo sobre o 

pastorado e depois especificamente sobre a Psicologia Pastoral.

De R$ 6.500,00 

Por apenas 24X de R$ 100,00

Curso de Direito Eclesiástico                                                   
O Curso em Direito Eclesiástico é habilitado a desenvolver as mais variadas 

funções na Administração Eclesiástica. Este curso contém todos os 

versículos da Bíblia que são aplicados nas leis brasileiras de nossos dias. E 

ainda o aluno passa a estudar todos os artigos de nossos códigos e leis. 

Afinal recebe um lindo certificado de Direito Eclesiástico e uma credencial.
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DE: R$ 12.500,00   

POR: 12x de R$ 200,00

Desconto de R$ 10.500,00

 
www.JuizEclesiastico.com.br

06 certificados e credenciais. São eles: 

• Mestre em Juiz de Paz Eclesiástico

• Graduação Ministerial em Juíz Arbitral Eclesiástico

• Doutor em Direito Eclesiástico

• PhD em Direito Internacional

• Delegado Internacional dos Direitos Eclesiásticos

• Filiação na Associação Internacional de Juízes Eclesiásticos

   Juiz ou Delegado Eclesiástico não é Autoridade Policial, judiciária ou secular, são funções 

religiosas é Autoridade Eclesiástica que são representantes de religiões (pastores, líderes, diáconos, 

obreiros, sacerdotes) legitimadas para atuar com servidores oficiais de alguma igreja. As 

autoridades são respaldadas pela Constituição Federal 1988 - Art. 5° § VII, pela Lei 6.923/81 

(Assistência Religiosa nas Forças Armadas, V. Art. 24), Lei 7.210/84 (Execução Penal V. Art. 24, XIV) 

e Lei 8.069/12/0790 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Essas pessoas ficam livres para exercer 

assistência religiosa, com liberdade de culto, para detentos, enfermos, entre outros.

KIT ECLESIÁSTICOAUTORIDADE

Anel de
Juíz
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05 certificados e credenciais

• Grad. Min. Psicanálise Clínica  

• Mestre em Psicanálise

• Doutor em Psicanálise 

• PhD em Psicanálise 

• Pós Inter. Psicologia Pastoral

Sociedade Internacional de Psicólogos e Pastores 

www.PsicologoPastor.com.br

Ordem Internacional de Psicanalistas 

www.ordemfederal.com.br

DE: R$ 18.500,00   

POR: 12x de R$ 200,00

Desconto de R$ 16.500,00

O Curso Livre Confessional em Psicanálise Clínica Cristã possui um conteúdo extraordinário! 

Este curso é para você que tem interesse em não perder de vista os aspectos da religiosidade que 

influenciam o caráter, o desenvolvimento, os relacionamentos e a saúde mental. Enfim, um curso que 

irá impactar sua forma de viver e pensar a vida e o ministério! Destinado a pessoas que pretendem ou 

precisam conhecer profundamente o comportamento humano.

Além dos 5 cursos você 

se torna membro da: 

Estude, pesquise e avalie o desenvolvimento emocional e os processos 

mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições!

Sociedade Internacional de Psicólogos e Pastores 

Ordem Internacional dos Psicanalistas

KIT ECLESIÁSTICOPSICANALISTA

Anel de
Psicanalista
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www.ConselhoFederalDePastor.com.br

O Conselho Federal de Pastor oferece aos pastores formados a oportunidade de ter seu 

ideário valorizado, imprimindo o respeito, o orgulho e a dignidade da prática do ensino cristão. 

Credencial de Autoridade, conforme o Artigo 295, § 4° inciso VIII, do Decreto-Lei n. 3.689/41.

O Conselho Federal de Pastor é um órgão privado de cunho 

religioso que lhe dá um documento com direito ao acesso livre 

às instituições públicas. Você terá um completo apoio e 

Cobertura Espiritual e um amplo departamento jurídico para 

prestar todas as informações esclarecimentos e defender seus 

direitos. Assim você estará se projetando em Âmbito Nacional e 

Internacional como um Pastor Reconhecido. Podem filiar-se:

PASTOR

APÓSTOLO

PRESBÍTERO

OBREIRO

BISPO

DIÁCONO

MISSIONÁRIO

OUTROS ...

Não perca esta oportunidade!
Veja qual nível de filiação deseja. Consulte possibilidade!

CONSELHO PASTORFEDERAL

DE: R$ 3.800,00

POR: 12x R$ 100,00
Anel de
Pastor
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“... e disse o Senhor Deus: levanta-te, e unge-o, porque é este mesmo. 

Então Samuel tomou o chifre de azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos: e desde aquele 

dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi.” 1° Samuel 16:12.13

 Evento realizado pelo Seminário Gospel em parceria com o: Conselho Federal de Pastor - CFP; 

Convenção das Igrejas Assembleia  de Deus – CGIADB; Convenção das Igrejas e Comunidades Autônomas e 

Independentes- CICAI; Convenção Batista Internacional - CBI.  Inscrições feitas na sede do Seminário Gospel em 

Ituiutaba-MG, pelo site: www.seminariogospel.com.br – www.conselhodepastor.com.br ou pelo email: 

atendimento@seminariogospel.com.br. Os participantes do Congresso poderão receber: Diplomas; Ata 

Registrada em Cartório; Carta de Apresentação e Recomendação a Nível Internacional; Kit dos DVD´s do Evento; 

Foto Oficial; Estatuto; Regimento e Ata para legalizar sua Igreja e Ministério.

FAÇA AGORA SUA INSCRIÇÃO!
FIQUEM ATENTOS ÀS DATAS E NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE! 

CONGRESSOCONSAGRAÇÃO
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«UNÇÃO E CONSAGRAÇÃO DE PASTORES, BISPOS E APÓSTOLOS e 

SEPARAÇÃO E ORDENAÇÃO PASTORAL", após comprovação do dom, 

vocação e chamado de Deus, é feita a confirmação pública perante os 

homens para ratificar o que Deus já chamou, conforme I Sam. 16: 12-

13 e 1º S. João 2.27 diz que o poder do conhecimento e da palavra que 

Deus libera por meio do seu Espírito que habita em nós é a arma de 

última geração e sempre foi a mais eficiente que possa existir, ela 

penetra até a divisão da alma e do espírito e esparge o Sangue 

Imaculado do Cordeiro Jesus purificando o pecador de todo o pecado e 

o arrancando das trevas do inferno para a eterna luz da Jerusalém 

Celeste. O Senhor Jesus Cristo ungiu a Igreja para saber tudo "I S. João 

2.20". E essa unção que é derramada pelo Espírito Santo e tem como 

símbolo o óleo, nos ensina todas as coisas, é verdadeira e não 

mentirosa, para que possamos permanecer eternamente com Cristo, e 

sejamos verdadeiros guerreiros e vitoriosos, graça e poder.

O Obreiro de joelho e com a mão sobre a Bíblia faz juramento antes ser 

UNGIDO com azeite sobre a cabeça e, CONSAGRADO ao cargo 

ministerial, eclesiástico e bíblico vocacionado e, ser revestido de 

AUTORIDADE ESPIRITUAL e de PROFETA DE DEUS para evangelizar as 

nações, criar e dirigir igrejas e ministérios, participar do conselho de 

pastores, ministrar libertação, restauração, cura divina, batismo, santa 

ceia, casamento e ensinar a doutrina para os fiéis, gerar e incentivar 

novos obreiros e, zelar do rebanho de Deus até o momento do 

arrebatamento ou do último minuto de vida, Mt 28.19-20 e Ef. 4.11 e, 

momento que é orado e derramado o óleo do chifre de carneiro sobre a 

cabeça de cada um dos presentes e ainda imposição de mãos.

Diploma e Credencial de Separação e Ordenação Pastoral

Diploma e Credencial de Unção e Consagração de Pastor

Diploma e Credencial de Autoridade Eclesiástica

Diploma e Credencial de Colação de Grau Pastoral

«COLAÇÃO DE GRAU DE AUTORIDADE ECLESIÁSTICA OU MINISTRO 

DE CONFISSÃO RELIGIOSA" é realizada em reunião solene e com 

vestes talares "beca/toga e capelo" após juramento público obtém o 

Grau Legal de Ministro de Confissão Religiosa e de Autoridade 

Eclesiástica conforme artigo 295 VIII § 4º do Decreto Lei 3.689/41 e, 

obtém o Certificado e a Credencial com base na Lei Brasileira. 

Documento que em caso de prisão (falta de liberdade religiosa tem 

acometido muita injustiça) garante direito a: comunicar um advogado, 

transporte individual e cela especial separada dos presos comuns, pois 

se equipara em status, proteção e amparo legal de igual para igual com 

as Autoridades Constituídas do Brasil dos Poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário. 

 Credencia e habilita o portador a aconselhar os membros dos 

3 Poderes e da ONU e, reunir e influenciar no Congresso Nacional para 

reprovar as leis antibíblicas e imorais como as que querem obrigar as 

igrejas a: fazer casamento de pessoas do mesmo sexo; concordar com o 

aborto; pena de morte; fim do casamento e legalização da união estável 

etc. etc. "Você receberá uma credencial de autoridade eclesiástica e 

Deus vai te exaltar sendo um Conselheiro dos reis da Terra e você será 

reconhecido por todos". Garante Ministração em igrejas, mídias, 

presídios e hospitais, tudo conforme o artigo 1º Lei 9.982 de 14.7.00 e 

os artigos: 24 Lei 7.210/84; 5º V, VI, VII, VIII, X, XVII e XVIII e 19, I, 150 

VI, "b", 210 § 1º; 213; 226, § 3º CF; 306 CPP e 208 C.Penal e, artigo 18 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ONU. 

DIPLOMAÇÃOCONSAGRAÇÃO
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CGIADB - É o órgão da Igreja Assembleia de Deus 

onde são cadastrados ministros, pastores, 

evangelistas, presbíteros, diáconos, membros, 

missionários e pregadores de todo Brasil e exterior. 

Você receberá a credencial de AUTORIDADE 

ECLESIÁSTICA e será tratado em igualdade com 

autoridades tais como juiz, o promotor, o deputado 

ou o prefeito ou governador. A credencial é 

acompanhada pelo número de referida legislação 

sendo certo que terá livre acesso em cadeias, 

hospitais, fóruns e palácios de governo tanto das 

Capitais de  Estados quanto de Brasília. Credencial 

de Ministro de Confissão Religiosa e de Autoridade 

Religiosa conforme artigo 295, § 4° inciso VIII, do 

Decreto- Lei n.3.689/41.

• Promove o desenvolvimento espiritual e cultural 

das Assembleias de Deus e manter a unidade 

doutrinária.

Quem pode ingressar na CGIADB? 

Ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, 

diáconos, missionários, lideres em geral e esposas, 

de qualquer parte do mundo, que comunguem com 

a mesma Fé e Doutrina Cristã, e que estejam em 

plena comunhão com a Igreja. 

A CGIADB possui o Credenciamento Oficial de 

Pastores e Líderes do Brasil e Exterior. Peça sua 

documentação agora, ela é dividida em seis 

categorias para atender a necessidade de cada um:

MEMBRO E CONSELHEIRO

JUÍZ ECLESIÁSTICO

DELEGADO ECLESIÁSTICO

PRESIDENTE ESTADUAL ECLESIÁSTICO

EMBAIXADOR ECLESIÁSTICO

CREDENCIAIS DE FILIAÇÃO

PRESIDENTE REGIONAL ECLESIÁSTICO

Veja qual nível de filiação deseja. Consulte possibilidade!

www.cgiadb.com.br

CGIADBCGIADB CONVENÇÃO GERAL DAS IGREJAS

ASSEMBLEIAS DE DEUS NO BRASIL

DE: R$ 2.800,00    POR: 12 x R$ 80,00
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Filie já seu Ministério!

IGREJAS FORTES, DETERMINADAS E PERSEVERANTES

Igreja Independente Legalizado / Ministério Independente Legalizado

www.IgrejaIndependente.com.br

CICAICICAI CONVENÇÃO DAS IGREJAS E COMUNIDADES 
AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES

Valores

1. Promover a união e o intercâmbio entre as Igrejas Batistas;

2. Atuar no sentido da manutenção dos princípios morais e espirituais 

inspirados na Bíblia;

3. Zelar pela observância da doutrina bíblica, incrementando a 

evangelização e estudos bíblicos;

4. Manter a Casa Publicadora Batista e propugnar pelo seu 

desenvolvimento;

5. Promover e incentivar a proclamação do Evangelho de nosso Senhor 

Jesus Cristo, no Brasil e no exterior;

6. Promover o desenvolvimento espiritual e cultural dos Batistas e 

manter a unidade doutrinária;

7. Promover a educação em todos os seus níveis e a assistência 

filantrópica;

8. Exercer ação disciplinar sobre os seus membros.

Quem pode ingressar na CBI? 

Ministros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, 

lideres em geral e esposas, de qualquer parte do mundo, que 

comunguem com a mesma Fé e Doutrina Cristã, e que estejam em 

plena comunhão com a Igreja.

www.sejabatista.com.br

O filiado recebe o diploma de 

membro e credencial, válida 

em todo o país e no Exterior.

CONVENÇÃO INTERNACIONALBATISTA

DE: R$ 2.500,00

POR: 12 x R$ 80,00
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Ata de Formatura

O que é? Documento por meio do qual comprova-se 

que o aluno cumpriu todos os requisitos para a 

integralização da matriz curricular. 

Por que tê-la? A Faculdade Gospel concede este 

documento até 45 dias após a formatura. Os alunos 

precisam deste documento para apresentar nas 

Igrejas, Ministérios, Faculdades e Universidades.

O que é? Documento de grande importância para o aluno, pois 

falamos do seu desempenho, habilidades, competências, 

características de liderança e sua capacidade de trabalhar sob 

pressão.

Por que tê-la? Na procura de um bom Ministério ou ao 

apresentar-se no local almejado, obviamente questionarão se 

você é realmente um bom líder. Ainda se preocuparão se a 

Escola em que você estuda o recomenda. Nossos melhores 

alunos têm Recomendação Internacional. Tenha você também!

O que é? O Diário Oficial da Faculdade Gospel é um dos nossos 

veículos de comunicação pelo qual a Imprensa Internacional 

torna público todo e qualquer assunto acerca do âmbito Mundial. 

Por que tê-la? Trata-se de documento que comprova a 

formação do aluno no referido curso, bem como sua aprovação, 

registro e validade. Outrossim, contém o Registro Internacional, 

Decreto Administrativo e demais informações indispensáveis.

O que é: Certidão oficial que atesta a conclusão 

do curso, validada pela Secretária da Escola com 

Reconhecimento Público.

Por que tê-la: Querida pelas Igrejas e 

Organizações, pois oficializa que realmente o 

aluno concluiu o curso com todas as exigências e 

padrões internacionais.

O que é? Trata-se de documento que garante que o 

aluno possui:
• Excelência em Liderança: Domina formação de 

equipes, bem como conduzi-las aos objetivos 

propostos;
• Habilidade Analítica: demonstrou capacidade de 

identificar e analisar problemas/desafios e propor 

soluções viáveis.
• Orientação para ação: mostrou-se sempre focado 

em resultados e obteve sucesso no envolvimento de 

sua equipe.
• Capacidade de trabalho sob pressão e, ainda, 

atender as demandas de uma companhia.

Por que tê-la? O aluno que tem este documento 

demonstra ser líder e exercer cargo de executivo 

Internacional. 

Ata de Publicação 

Diário Gospel Oficial

Certidão de Conclusão
 de Curso

Ata de Voto Pastoral

O que é? Com este documento oficial o Pastor ungido 

estará apto legalmente e moralmente para ministrar 

casamento religioso com efeito civil, pois o mesmo 

torna-se pessoa religiosa perante as autoridades 

constituídas.

Para que tê-la? Para tornar-se Juiz de Paz perante 

as leis brasileiras podendo realizar todos os atos de 

ofícios do matrimônio.

Ata Oficial de Matrimônio Carta Líder Internacional

ATASCONSAGRAÇÃO

DE: R$ 420,00    POR: R$ 320,00
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O que é? Ata personalizada e individual que 

comprova sua Unção e Consagração para ser 

apresentada na Comunidade, Igreja, Convenções e 

Organizações.

Para que tê-la? O consagrado que possui esta ata 

impõe respeito em diversas ocasiões de sua vida, seja 

em seu ministério, congressos no Brasil ou em outros 

países.

O que é? Documento oficial da escola o qual atesta 

que o aluno tem o chamado e foi devidamente 

aprovado. O documento sai assinado da solenidade 

presidida pelo reitor, diretores de unidades. O aluno 

deverá assinar quando receber em casa.

Por que tê-lo? Pois é um documento importan-

tíssimo elaborado pela Comissão Central de Colação, 

que realiza as cerimônias de colação de grau e 

entrega dos certificados.

O que é? Documento que comprova que o 

consagrado foi Separado e Ordenado ao cargo, 

Documento para ser Apresentado as Autoridades 

Constituintes e em mais de 100 países.

Para que tê-la? Necessário para o ministério saber 

que além da Consagração, este também foi Separado 

e Ordenado, estando apto a exercer a vocação de 

acordo com a Bíblia e as Leis, no Brasil e Exterior.

O que é? Registro oficial usado para comprovar a 

atuação de lideres como Autoridade Eclesiástica. 

Destinada aos representantes de Igrejas como 

pastores, líderes, diáconos, obreiros e sacerdotes.

Para que tê-la? As Autoridades Eclesiásticas que 

possuem esta ata ficam livres para exercer assistência 

religiosa, com liberdade de culto para detentos, 

enfermos entre outros. Passando a ter privilégios 

respaldados pelas leis e Constituição Federal.

O que é? Documento que comprova que o 

consagrado foi Designado e Ordenado a realizar as 

funções do cargo escolhido, a nível internacional.
 
Para que tê-la? Pois comprova que além da Unção e 

Consagração o Pastor foi também Designado e 

Ordenado a exercer tal função. Sua documentação 

ficará completa, podendo estar presente em 

congressos no Brasil e Exterior. 

O que é? Documento oficial que comprova que o 

consagrado foi nomeado por um Conselho de 

Pastores a estar exercendo seu chamado ministerial.

Para que tê-la? Para comprovar a designação do 

cargo em que foi consagrado, apresentar em Cartório, 

Congressos,  Seminár ios etc .  Mui to út i l  a 

Conferencista Internacional e Pastores.

Ata de Unção e Consagração Ata de Autoridade EclesiásticaAta de Separação e Ordenação

Ata de Colação de Grau Termo de Nomeação Ata de Designação e Ordenação

ATASCONSAGRAÇÃO

DE: R$ 420,00    POR: 10 x R$ 32,00
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O que é? Documento declaratório que certifica e 

aprova sua consagração para o Ministério, onde 

declara que o Ministro estará apto a trabalhar no Brasil 

ou Exterior.

Para que tê-la? Para apresentar ao ministério, tendo 

plenos direitos da liberdade Ministerial e Eclesiástica, 

no Brasil e em mais de 100 países, muito exigido para 

ministrar nos Estados Unidos.

O que é? Documento do consagrado aprovado pelo 

Conselho Federal de Pastor, onde o mesmo terá o 

reconhecimento deste Conselho, estando apto para 

realizar culto, ministração, seminários, simpósios, 

conferências, congresso, etc. 

Por que tê-la? Para atribuir mais credibilidade em 

seu ministério, Igreja, comunidade e região. 

Destinada aos filiados e não filiados ao Conselho 

Federal de Pastor.

O que é? Documento declaratório que assegura a 

capacidade do consagrado de exercer suas funções 

no ministério.

Para que tê-la? Para apresentar nas igrejas, 

congressos e reuniões e assim, ser tratado com honra, 

privilégio e obediência hierárquica, podendo usufruir 

dos direitos inerentes a este título.

O que é? Documento que certifica sua aptidão para 

prestar assistência espiritual, religiosa e social dando 

consolamento e fazendo caridade humanitária a 

presos doentes e pessoas em geral estando habilitado 

para locais de internação coletiva.

Para que tê-la? Para não perder de vista os aspectos 

da religiosidade que influenciam a personalidade, o 

desenvolvimen-to, os relacionamentos e a saúde 

mental das pessoas a sua volta. E a documentação 

O que é? Registro do consagrado aprovado pelo 

Conselho Federal de Igreja onde este conselho 

validada a consagração do mesmo para que possa 

trabalhar livremente na obra de Deus.

Para que tê-la? Com este documento você estará se 

projetando em Âmbito Nacional e Internacional como 

um religioso reconhecido, podendo fundar e dirigir 

Igrejas e ser Conferencista Internacional aprovado.

O que é? Documento oficial para o consagrado 

exercer a função de Juiz de Paz de acordo com os 

Tribunais de Justiça e as leis brasileiras, Reconhece o 

Dom outorgado por Deus.

Para que tê-la? Para o consagrado candidatar-se e 

exercer o cargo de Juiz de Paz, comprovando nesta 

Ata, sua nacionalidade brasileira; idade; Ministro 

religioso e ilibada reputação social e espiritual.

Ata Declaratória de 

Consagração Ministerial

Ata Declaratória de 

Exercício Ministerial

Ata de Habilitação em 

Assistência Espiritual

Ata de Consagração Aprovada 

pelo Conselho Federal de Pastor

Ata de Consagração Aprovada 

pelo Conselho Federal de Igreja
Ata de Juiz de Paz

ATASCONSAGRAÇÃO

DE: R$ 420,00    POR: R$ 320,00
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O que é? Certidão que respalda o aluno a atuar no 

Exército, Marinha, Aeronáutica, escolas, hospitais, 

presídios e fábricas para exercer a Capelania, 

consolando moralmente e espiritual as pessoas que 

exercem profissões de extrema importância e os 

necessitados.

Para que tê-la? Este documento respalda perante 

as leis e autoridades os religiosos que tem o chamado, 

e precisa ser habilitado para exercer a Capelania.

O que é? Após a análise de diversos documentos do 

Pastor, esta ata certifica a capacidade para 

administrar a Igreja, ensinar a sã doutrina e 

aconselhar os fiéis, dando plenos poderes para o 

Exercício Pastoral.

Para que tê-la? Documento importantíssimo para 

quem é Pastor Presidente ou Auxiliar da Igreja, 

agregando-lhe valores éticos e espirituais, podendo 

exercer o Santo Ministério Pastoral.

O que é? Documento onde apresentamos o 

consagrado para estar filiando a uma convenção ou 

igreja, onde fala sobre a vida ministerial do filiado. 

Para que tê-la? Destinada aos consagrados que irão 

se filiar na Convenção, Igreja ou Ministério, pois 

estando filiado, terá direito ao acesso livre às 

instituições a nível nacional e internacional.

O que é? Documento solicitado por Pastores para 

legitimar o funcionamento da Igreja ou Ministério, 

perante a sociedade eclesiástica na sua cidade e 

região.

Para que tê-la? É fundamental no funcionamento de 

uma Igreja, Congregação ou Comunidade ter este 

Documento, para legalizar seu ministério perante a 

sociedade e comunidade. Assim, é imprescindível 

essa documentação para presidentes de Ministério.

O que é? Documento que declara a unção e 

consagração ao Ministério Apostólico elaborado por 

órgãos competentes de acordo com a lei e as ordens e 

direitos eclesiásticos. 

Para que tê-la? Documento importantíssimo 

constando que o consagrado ao ministério apostólico 

esta apto para ensinar os princípios bíblicos e 

transmitir as doutrinas da Igreja no cargo de 

O que é? Documento que confirma a posição de 

Bispo como um representante, da própria Igreja e que 

administra alguma região.

Para que tê-la? Para desenvolver o ministério de 

Bispo de acordo com a lei e documentado pelos 

órgãos Eclesiásticos competentes com sentimentos 

de confiança e respeito.

Ata para Filiar na 

Convenção e Igrejas
Ata para Funcionamento da IgrejaAta para Exercício da Capelania

Ata para Exercício Pastoral Ata ao Exercício do 

Ministério de Bispo

Ata ao Exercício do 

Ministério Apostólico

ATASCONSAGRAÇÃO

Pág. 26
www. .com | atendimento@ .com.br | 0800 777 2050 SeminarioGospel seminariogospel

9.9214.8470  | 9.9982.0644 9.9870.1035WhatsApp +55 (34)    (34)  - SAC (34) 

DE: R$ 420,00    POR: 10 x R$ 32,00



O que é? Registro que autoriza o consagrado a tratar 

as neuroses e cuidar do estado emocional espiritual 

dos irmãos da Igreja .

Para que tê-la? O consagrado que possui este 

documento demonstra ser um Psicanalista Intelectual 

Espiritual que é capaz de lidar com a origem dos 

traumas, as angústias existenciais do ser humano que 

se manifestam causando perturbações na qualidade 

de vida da sociedade. 

O que é? Documento destinado para todos pregadores 

e ministro do evangelho, para realizar seminários, 

simpósios, congressos, conferências etc. 

Para que tê-la? Para conferir mais credibilidade em sua 

comunidade, no Brasil e Exterior documento conferido 

de acordo com as Leis nacionais e internacionais, 

inclusive da ONU. Podendo o portador ser chamado de 

Conferencista Internacional Credenciado. 

O que é? Documento onde comprova que o consagrado possui 

alguns Dons de: Revelação; Palavra da sabedoria; Palavra da 

Ciência e Conhecimento; Discernimento de Espíritos; Poder; Fé; 

Curar; Operação de Maravilhas e Milagres; Profecia; Variedade 

de Línguas; Dons de Interpretação de Línguas, etc., exercendo 

um Ministério Profético e Pentecostal.

Para que tê-la? Para que a Igreja e, todos os Líderes 

Eclesiásticos saiba que o consagrado possui dons ministeriais 

pentecostais e pode ser convidado a participar de eventos no 

Brasil e Exterior.

"Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, 

mas tenha vida eterna." (João 3:16)

Ata ao Exercício do 

Ministério de Ancião

Ata ao Exercício do Ministério 

de Capelania Carcerária

Ata ao Exercício do Ministério 

de Capelania Empresarial

Ata de Conferencista

Internacional
Ata de Psicanalista Eclesiástico

Ata ao Exercício do Ministério 

Profético Pentecostal - Episcopal

ATASCONSAGRAÇÃO

DE: R$ 420,00    POR: R$ 320,00
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VANTAGENS DE FAZER OU REFAZER A DOCUMENTAÇÃO DA SUA IGREJA

•  Estatuto de acordo com as novas leis Brasileiras e Internacionais;

•  Você será Pastor Presidente  vitalício (não pode ser exonerado /removido);

•  Todos os membros (pastores e obreiros) terão credencial reconhecida e livre acesso em órgãos públicos;

•  Sua igreja e ministério  filiado na CGIADB , CFP, CICAI, ou CBI;

•  Seu cadastro e foto irão ficar no site do CFP podendo viajar para mais de 100 países;

•  Orientação sobre montar a Rádio Comunitária, receber verbas públicas para trabalhos sociais e doações 

    de lotes para construção da Igreja e ONG.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER A ATA E 

O ESTATUTO PARA TIRAR O CNPJ

• ESTATUTO E ATA DE FUNDAÇÃO 

  PARA TIRAR O  CNPJ

• ASSINATURA DO ADVOGADO 

  REGISTRADO EM CARTÓRIO

De R$ 3.000,00 por R$ 1.900,00 De R$ 8.100,00 por R$ 2.500,00

• KIT DE LEGALIZAÇÃO 

  COMPLETA COM ATA, 

  ESTATUTO, DIPLOMAS 

  E CREDENCIAIS

IGREJALEGALIZADA

CRIAMOS ATA E ESTATUTO PARA

RÁDIO   COMUNITÁRIA

Criação de Centro de Recuperação Antidrogas (em São Paulo o Governo paga quase R$ 2.000,00 por internação. 

Receba dinheiro do Governo Federal, Municipal e Estadual para a construção desta obra na sua cidade).

DE: R$ 1.500,00    POR: R$ 350,00

• Criação de Abrigo de Idosos

• Criação de Igrejas Evangélicas

• Criação de Associação de Pastores

• Criação de Creches
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Do que se trata? Título Honorífico não se trata de um curso e também não é necessário realizar 

nenhum tipo de curso específico/concurso, ou defender tese. Trata-se de um título internacional alto 

nível oferecido aos alunos intelectuais.

O título é conferido a pessoas insignes, sábios, intelectuais ou professores de nível universitário ou não, 

podendo ou não estar exercendo docência na sua área de atuação, mas que se tenham destacado em 

determinada área como, por exemplo, as artes, ciências, filosofia, letras, promoção da paz, de causas 

humanitárias, etc. Pode ser também concedido a alguém que seja indicado por membros ou diretorias, 

como homenagem e agradecimento ao indicado.

Poderá também ser solicitado pela pessoa interessada no título, porém em todos os casos, o indicado ou 

candidato, deverá provar através de "Currículum”, uma extensa folha de serviços prestados na 

comunidade em que viva. 

TAXA DE AVALIAÇÃO

De: R$ 1.600,00 

Por: 800,00 
(cada)

TÍTULOS CAUSAHONORIS

Anel de
Pastor
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Do que se trata? Título Emérito não se trata de um curso e também não é 

necessário realizar nenhum tipo de curso específico/concurso, ou defender tese. 

Trata-se de um título internacional alto nível oferecido aos alunos 

intelectuais.

Emérito é aquele de grande competência, ou que tem grande conhecimento em 

determinada área. Pode também ser emérito uma pessoa já aposentada que 

recebe esse título. E quando conferido, possibilita ao mesmo continuar com 

atividades em pesquisa e/ ou magistério. O título é concedido a personalidades que 

tenham grande importância nos âmbitos social, cultural, científico, 

religioso/eclesiástico, filosófico, ou do melhor entendimento entre os povos e 

nações ou Cultura. O Título Emérito, é concedido a personalidades que se tenham 

distinguido seja pelo saber, seja pela atuação em prol das artes, das ciências, de 

filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos.

TAXA DE AVALIAÇÃO

De: R$ 1.600,00 

Por: 800,00
(cada)

TÍTULOSEMÉRITOS

Anel de
Pastor
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CAPELÃO

PA STOR A BISPABISPO APÓSTOLO

DIÁCONO DIÁCONIS A EVANGELISTA

COOPER ADOR

MÚSICO

MIS SIONÁRIO MIS SIONÁRIA

MIS SIONÁRIA

MINISTRO

OBREIRO OBREIR A

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

PA STOR
De: R$ 280,00 

Por: 5x 20,00 (cada)

BOTOMIDENTIFICAÇÃO
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(cada)

CARTEIRASDISTINTIVO

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

 

ADQUIRA JÁ SEU DISTINTIVO INTERNACIONAL

De: R$ 680,00 

Por: 450,00
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CREDENCIALCPF

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

UNÇÃO E CONSAGRAÇÃO
UNÇÃO E CONSAGRAÇÃO

PASTOR000.0000.000-00
Cargo Ministerial:CPF:

01/07/201701/07/2010

15.000

Data Validade:Filiado em:

Registro Nº:Cidade / UF / País

Nome:

Ituiutaba - MG - Brasil

PASTOR

MAGNUS CARLO DE OLIVEIRA

CREDENCIAL DE AUTORIDADE

CONSELHO FEDERAL DE PASTOR

De: R$ 1.800,00 

Por: 8x 50,00

Adquira já sua credencial do

Conselho Federal de Pastor
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SÓ OS MELHORES

ADQUIRIR TAL
ALUNOS PODEM

HONRARIA

De: R$ 920,00 

Por: 720,00 (cada)

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

importantíssimo grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de PHD.

www.SeminarioGospel.com.br

MÉRITO

INTERNACIONAL

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

importantíssimo grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de DOUTOR.

www.SeminarioGospel.com.br

MÉRITO

INTERNACIONAL

www.SeminarioGospel.com.br

O portador deste 

troféu teve 100% de 

aprovação fazendo jus ao 

importantíssimo grau do Mérito 

Internacional chegando a 

estatura de MESTRE.

MÉRITO

INTERNACIONAL

PODE CONFIAR
NOSSO COMPROMISSO É 

FEITO POR CAMPEÕES.

TROFÉU INTERNACIONALMÉRITO

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

PLACA MÉRITOHONRA
PLACA DA ORDEM HONRA AO MÉRITO 

ADQUIRA JÁ ESSA HONRARIA!

De: R$ 1.100,00 

Por: 880,00
(cada)
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Você será reconhecido como uma pessoa de 

credibilidade, um respeitável formador de opinião; 

receberá tratamento VIP em conferências, simpósios, 

feiras e exposições a nível nacional e internacional.

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE

ADQUIRA JÁ SUA MEDALHA

DE MÉRITO INTELECTUAL.

De: R$ 520,00 

Por: 380,00 (cada)

MEDALHAHONRA

CONCLUIU O CURSO COM 

100% DE APROVAÇÃO

SeminarioGospel.com

MÉRITO 
INTELECTUAL

GRÃ MESTRE

MÉRITO 
INTELECTUAL

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

GRÃ DOUTOR

MÉRITO 
INTELECTUAL

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

GRÃ PHD

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

PASTOR

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

BISPO

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

APÓSTOLO

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

TEÓLOGO

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

PSICOLOGIA PASTORAL

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

CLÍNICA PASTORAL

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

TERAPIA FAMILIAR

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

CAPELÃO INTERNACIONAL

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

MISSIONÁRIO

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

JUÍZ DE PAZ

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

CONFERENCISTA

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

LEVITA

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

PRESBÍTERO

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

EVANGELISTA

MÉRITO 
ECLESIÁSTICO

100% DE APROVAÇÃO
SeminarioGospel.com

DIÁCONO
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FAIXAHONRA

DOUTOR EM
TEOLOGIA

MISSIONÁRIO

BISPOBATISTA
INTERNACIONAL

MISSIONÁRIA BISPAPASTOR

CONSELHO
FEDERAL DE PASTOR

PASTORA CGIADB

AUTORIDADE
ECLESIÁSTICA

MESTRE EM
TEOLOGIA

FAIXAHONRA

MESTRE EM TEOLOGIA

MESTRE EM TEOLOGIA

MESTRE EM TEOLOGIA

BRASIL

De: R$ 780,00 

Por: 420,00 (cada)

ADQUIRA JÁ SUA FAIXA DE 

HONRA AO MÉRITO

MOSTRE

VOCÊ É.

QUEM

IDENTIFIQUE-SE
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Você tem a oportunidade de escolher uma Igreja ou Pastor ou 

Ministério para receber o PRÊMIO TOP, reconhecido como o OSCAR 

de melhor do ano.

De: R$ 800,00    

Por: 450,00 (Cada)

TAXA DE

EMISSÃO:

CERTIFICADOINTERNACIONAL

IGREJA DO

PASTOR DO

MINISTÉRIO DO
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O anel se tornou um prêmio, vitória de uma etapa superada e 

alcançada, consagração e realização de um sonho. Ostentar o 

anel conquistado é garantir o reconhecimento intelectual e 

prestígio, você abrirá uma porta para o sucesso. Intelectuais e 

Autoridade Eclesiástica sempre utilizam anéis em seu cotidiano.

Faça sua matrícula e veja 
como ganhar o anel de 

Honra Internacional

De: R$ 150,00    

Por: 99,00

Você pode adquirir a
parte a caixinha do anel 

em formato de capelo

Observação: O anel não é vendido será um brinde  |  Não é de ouro nem banhado a ouro  |  Não tem garantia

(cada)

ANELFORMATURA

CORVERMELHA CORVERDE

CORAZUL CORPRETA
• AUTORIDADE ECLESIÁSTICA

• DELEGADO ECLESIÁSTICO

• DOUTOR TODOS NÍVEIS

• PHD TODOS NÍVEIS 

• JUÍZ ECLESIÁSTICO

• APÓSTOLO 

• PASTOR PRESIDENTE

• GRADUAÇÃO MINISTERIAL

• PSICOLOGIA PASTORAL

• PSICANALISTA

• MESTRE

• BISPO

• PASTOR

• CAPELÃO

• EMBAIXADOR ECLESIÁSTICO

• BACHAREL ECLESIÁSTICO

• TEÓLOGO

• OBREIRO

• CONFERENCISTA

• EVANGELISTA

• MISSIONÁRIO
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UM DIREITO DO ESTUDANTE.

CREDENCIALCURSO

CARTEIRINHAESTUDANTE

A credencial do curso deverá ser renovada pois através dela as portas são abertas e só 

não será possível renovar se ficar constatado reclamações ou desabonos em seu registro 

no uso do conhecimento sobre o curso.

(Exemplo de não renovação: falta de pagamento, reclamações de clientes, órgãos de 

defesa do consumidor ou problemas com as autoridades policiais, imoralidade sexual).

Este documento foi criado para facilitar a 

identif icação dos estudantes do 

Seminário Gospel, basta apresentar 

para ter descontos e benefícios nos 

melhores estabelecimentos e serviços 

do Brasil e do mundo!

Reconhecida mundialmente como um 

documento de identificação estudantil internacional, o 

Seminário Gospel oferece aos estudantes benefícios e 

vantagens exclusivos em mais de 200 países. Atenção como 

nossos cursos são livres nem todas as empresas brasileiras vão lhe 

conceder os benefícios de meia entrada! No entanto, algumas leis municipais 

e estaduais podem incluir essa categoria de estudantes em seus programas 

locais. Dando validade a tais benefícios!

SEMINÁRIO

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA GOSPEL

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA GOSPEL
CNPJ 22.233.639/0001-50 - REGISTRO 1.075/1990 - D. OFICIAL  07/02/90

Credencial de conclusão do Curso Livre Eclesiástico: 

CURSO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA

APERFEIÇOAMENTO

SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE TEOLOGIA GOSPEL
CNPJ 22.233.639/0001-50 - REGISTRO 1.075/1990 - D. OFICIAL  07/02/90

000.0000.000-00 00.000.000
RG:CPF:

01/07/201701/07/2010

15.000

Data Validade:Data da Formatura:

Matrícula:Cidade / UF / País:

Nome:

Ituiutaba - MG - Brasil

MAGNUS CARLO DE OLIVEIRA

• Terá validade de um ano;

• Deve ser renovada anualmente;

• Quando renovar a data de conclusão 

  do curso será mantida;

• A credencial é a identificação de 

  conclusão do curso.
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CURSO PREMIUMPLANO

de R$ 23.000,00
por apenas R$ 2.300,00

ou 12x de R$ 230,00
PLANO PREMIUM

ESCOLHA AGORA O PLANO PREMIUM E GANHE O 

REGISTRO NO MURAL DE FORMANDOS

Certificado e Credencial
Idiomas Inglês

Certificado e Credencial
Idiomas Espanhol

Certificados Destaque
Profissional | Empresário

Distintivo
Autoridade Internacional

Carteira
Autoridade Internacional

Medalha
Mérito Intelectual

Livro Dr.
Anti-Drogas

Certificado e Credencial
Idiomas Japonês

Certificado e Credencial
Ministerial Emérito

Certificado e Credencial
Ministerial Honoris Causa

Documentação | Atas
Ata Nível Ouro

Documentação | Atas
Carta Líder Internacional

Documentação | Atas
Termo de Nomeação

Certificado e Credencial
OIMD Diamante

Certificado e Credencial
AIMD

Certificado e Credencial
Graduação Ministerial

Certificado e Credencial
Doutor

Documento | Estudante
Carteirinha de Estudante

Documentação | Atas
Ata de Conclusão

Anel de
Formatura
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PLANOPREMIUM

TÍTULOHONORÍFICO

de R$ 12.500,00
por apenas R$ 1.500,00

ou 12x de R$ 150,00
PLANO PREMIUM

Certificado e Credencial
Intelectual Emérito

Documentação | Atas
Embaixador Eclesiástico

Certificado Destaque
Igreja do Ano

Certificado Destaque
Pastor do Ano

OU OU

Certificado Destaque
Ministério do Ano

Documentação | Atas
Embaixador da Paz

Documentação | Atas
Defensor dos Direitos Humanos

Certificado e Credencial
Mestre Honoris Causa

Certificado e Credencial
Doutor Honoris Causa

Distintivo
Autoridade Internacional

Carteira Distintivo
Autoridade Internacional

Anel de
Filiação

Medalha
Mérito Intelectual
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de R$ 18.500,00
por apenas R$ 1.750,00

ou 12x de R$ 175,00
PLANO PREMIUM

PLANOPREMIUM

TÍTULOINTERNACIONAL

Documentação | Atas
Coach Profissional

Documentação | Atas
Embaixador da Paz

Documentação | Atas
Defensor dos Direitos Humanos

Certificado e Credencial
Especialista Honorífico

Certificado e Credencial
Conselho Federal de Pastor

Certificado e Credencial
Doutor Honorífico

Certificado Destaque
Igreja do Ano

Certificado Destaque
Pastor do Ano

OU OU

Certificado Destaque
Ministério do Ano

Distintivo
Autoridade Internacional

Carteira Distintivo
Autoridade Internacional

Anel de
Filiação

Medalha
Mérito Intelectual
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Nossos cursos geram resultados a partir da primeira semana. Curso 100% a distância. 

Você estuda em casa. Esta é a sua grande oportunidade de crescer e desenvolve seu 

ministério. O curso é FANTÁSTICO e IMPERDÍVEL.  Essa é sua grande chance de se 

tornar um líder de sucesso. Deus quer te fazer um GRANDE VENCEDOR. Já imaginou 

você com um Certificado e Credencial reconhecida e aceita no mundo todo! 

Ligue agora e matricule-se com até 90% de Desconto

0800 777 2050

Médio em Teologia 

De: R$ 3.000,00

R$ 300,00 à vista

Por: 12x de R$ 30,00 
Desconto de R$ 2.700,00

Aconselhamento

Terapêutico

De: R$ 7.500,00

R$ 1.500,00 à vista

Por: 12x de R$ 150,00 
Desconto de R$ 6.000,00

Estudo Bíblico

De: R$ 6.000,00

R$ 1.000,00 à vista

Por: 12x de R$ 85,00 
Desconto de R$ 5.000,00

Administração Eclesiástica

De: R$ 3.000,00

R$ 900,00 à vista

Por: 12x de R$ 75,00 
Desconto de R$ 2.100,00

Ministério Pastoral

De: R$ 6.500,00

R$ 1.200,00 à vista

Por: 12x de R$ 120,00 
Desconto de R$ 5.300,00

Mestre em Coach

Financeiro

De: R$ 7.100,00

R$ 1.000,00 à vista

Por: 12x de R$ 99,00 
Desconto de R$ 6.100,00

Doutor em Psicologia

Pastoral

De: R$ 7.500,00

R$ 1.500,00 à vista

Por: 12x de R$ 150,00 
Desconto de R$ 6.000,00

Mestre em Ciência

da Religião

De: R$ 7.000,00

R$ 2.100,00 à vista

Por: 24x de R$ 175,00 
Desconto de R$ 4.900,00

Mestre em Pastor

Presidente

De: R$ 7.000,00

R$ 2.100,00 à vista

Por: 12x de R$ 175,00 
Desconto de R$ 4.900,00

Bacharel em Administração

de Igreja

De: R$ 6.000,00

R$ 800,00 à vista

Por: 12x de R$ 80,00 
Desconto de R$ 5.200,00

Aconselhamento Cristão

De: R$ 6.500,00

R$ 1.000,00 à vista

Por: 12x de R$ 100,00 
Desconto de R$ 5.500,00

Psicanálise Clínica

De: R$ 6.500,00

R$ 1.000,00 à vista

Por: 12x de R$ 100,00 
Desconto de R$ 5.500,00

Aperfeiçoamento em

Oratória

De: R$ 1.500,00

R$ 450,00 à vista

Por: 12x de R$ 37,50 
Desconto de R$ 1.050,00

Presbítero 

De: R$ 3.000,00

R$ 300,00 à vista

Por: 12x de R$ 30,00 
Desconto de R$ 2.700,00

Diácono

De: R$ 3.000,00

R$ 300,00 à vista

Por: 12x de R$ 30,00 
Desconto de R$ 2.700,00

CURSOSPROMOCIONAIS
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Conheça o Presidente

Escola Religiosa: Seminário Internacional de Teologia Gospel, CNPJ 22.233.639/0001-50 DO 

07/02/1990 Registro 1.075/1990. Av. 29 c/ 16 e 18, 1565 - Centro - Ituiutaba-MG - CEP 38300-106.

Diretor Eclesiástico: Diretor Pt. Ap. Bp. Pr. Dr. OMAR SILVA DA COSTA, D.D., Dr. h. c. mult., M.B., Me. h. c. 

mult., PHD (Habilitado Magistério 2° Grau, Portaria 399/89 Centro Federal de educação, MEC. Portaria do 

Ministério da Educação 396/77. Escritor com registro no ISBN e ISBN-13).

Países de atuação: 

Língua Portuguesa: Brasil, Portugal, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique

Língua Espanhola: Espanha, Argentina, Uruguai, Portugal, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia e México

Língua Inglesa: África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra

Temos alunos em mais de 100 países!

Cursos: Mais de 500 cursos religiosos legalizados na igreja todos com Reconhecimento Internacional. 

Amparado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional na Lei que enquadra o conhecimento de 

Cursos Livres, Artigos 205 a 214 da CFB; Lei n°. 9.394/96 Artigo 80. Bases Legais da Educação à Distância 

no Brasil Decreto Federal n°2.494/98 e Decreto n° 2.208, de 17/04/97. E todos os direitos autorais são de 

propriedade do Escritor, Pastor, Doutor Omar Silva da Costa. 

Nossos certificados são um dos poucos com validade Nacional e Internacional, pois são assinados pelo 

Presidente Dr. Pr. Omar Silva da Costa que porta habilitação governamental e religiosa.

Qualificação: Omar Silva da Costa, 1956, casado com a professora e pastora Márcia Helena, advogado, economista, 

filósofo, teólogo, pós graduado, professor, universitário, 3 filhos (Magnus Carlo de Oliveira Costa, advogado, Pastor, casado 

com a cantora, pastora e Dra. Karen Fernandes Martins Costa, pais de Hadassa e Noah; Kellen Cristine de Oliveira Costa 

Fernandes, Advogada e Ministra de Louvor, casada com Rogério Fernandes; Dr. Issacar de Oliveira Costa, Médico, Levita em 

7 instrumentos).

Biografia: Portador de dezenas de diplomas e certificados de cursos e especialização em diversas áreas religiosas, 

jurídicas e sociais concluídas no Brasil, Egito, Israel; já lecionou “Direito, Administração e outros conteúdos”, por vários 

anos, em Escolas e Faculdades Estaduais e Particulares. Já foi missionário em vários estados brasileiros e na África, Ásia e 

Bacia Amazônica, (construiu, fundou e presidiu várias igrejas). É presidente do Conselho Federal de Pastor, CGIADB, 

assessor da CICAI, CBI; Doou mais de 80 mil livros antidrogas para alunos, professores e escolas. Ungido a pastor pela 

Assembléia de Deus em 1991 (CGADB/92). Membro de diversas academias, associações e conselhos. É escritor de 2.980 

livros e cursos religiosos e culturais e já requereu a inclusão de seu nome no Guines Book.

Faculdades que estudou ou lecionou: UNAERP – Universidade de Ribeirão Preto- SP, Faculdade Moura Lacerda- 

Ribeirão Preto- SP, UEMG - Universidade Estadual de Minas Gerais, Universidade de Brasília/ SENAD, ETAD, FTM- Faculdade 

Triângulo Mineiro; Seminário Gospel, Rede Internacional de Ensino Livre e Rede Londres de Ensino Internacional.

Mais que uma UNIVERSIDADE!

Vida Ministerial: Evangélico desde 1963; Professor de Escola Bíblica Dominical desde 1977, fundador de Obra 

Missionária Internacional em 1986; Evangelista em 1987; Pastor em 1992.

Cursos que estudou: Contabilidade, Administração de Empresa, Economia, Direito, Filosofia, Ciências, Letras, 

Médio em teologia, Bacharel em Teologia, Mestrado em Teologia Bibliológica, Doutorado em Teologia da Divindade; 

PhD em Judaísmo Messiânico; Direito Eclesiástico; Prevenção Antidrogas; assistiu a dezenas de cursos, simpósios, 

conferências, semanas, palestras etc. É habilitado pelo MEC para Magistério de 2° e 3° graus.

SEMINÁRIOGOSPEL
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CARTEIRINHAPROFISSIONAL

Está Associação Profissional Privada, foi fundada para reunir profissionais de profissões livres, sem 

regulamentação do Governo, órgão fiscalizador ou de classe e que não exija formação superior. Este documento 

NÃO lhe dá direito de assumir responsabilidades profissionais e técnicas de profissões regulamentada tipo: 

engenheiro, advogado, médico, odontólogo, fisioterapeuta, educador físico, psicólogos etc., nem direito de usar 

seu conhecimento à revelia da lei, de forma ilícita.

O exercício ilegal da profissão regulamentada por lei sem possuir formação superior e/ou registro no respectivo órgão fiscalizador é Crime Art 47 D.L 

3.688/41 e 282 CP. Esta Credencial é para profissões livres! Não somos órgão fiscalizador ou de Classe de profissões regulamentada por lei. Pede-se 

às autoridades e ao público em geral para facilitar o acesso do portador desse documento, para o desempenho de suas funções.

Será fornecida para quem comprovar através de: 

declaração, carteira de trabalho, certificado ou outro 

meio legal, que exerce a profissão livre na área a mais 

de dois anos. Após aprovação pelo Conselho 

Profissional da Associação da Rede Londres você 

receberá a Credencial de Identificação.

Peça sua Credencial 
de Identificação

www.RedeLondres.com  |  atendimento@redelondres.com

0800 777 2037
+55 (64) 9.9664.7155



SUA OPINIÃO É

IMPORTANTE!

NÓS QUEREMOS OUVIR VOCÊ!

CURSOFORMAÇÃOPASTOR

Atendimento Online: 

www.seminariogospel.com

Email: 

atendimento@seminariogospel.com

SKYPE > atendimento@seminariogospel.com

FACEBOOK > facebook.com/seminariogospel

Depósito Bancário
Para sua segurança ao adquirir qualquer produto 

faça somente depósito em nome da Pessoa Jurídica:

Seminário Internacional de Teologia Gospel

CNPJ 22.233.639/0001-50

Banco do Brasil 

Agência 0204-6   Conta: 2076-1

0800 777 2050
TELEFONE FIXO

 +55 34 9.9214.8470
 +55 34 9.9870.1035

O curso de Formação Pastoral do Seminário Gospel é o melhor do país. A proposta é capacitar 

você para que possa crescer na sua igreja, trabalhar livremente na obra de Deus, tanto no Brasil 

quanto no Exterior, ou, até mesmo, para quem tiver o chamado, fundar uma igreja ou ministério, 

trabalhar como Pastor auxiliar ou Presidente, onde e como desejar, com capacidade de reflexão 

crítica, em uma sociedade que está em constante transformação. Por meio de atividades teóricas e 

práticas, o Curso de Formação Pastoral permitem que os alunos tenham uma compreensão geral da 

realidade vivida pelas igrejas e por seus líderes. O curso forma pastores com ideais inovadores e 

atentos às novas demandas da comunidade evangélica.

OBSERVAÇÃO: Receberá Diploma e Credencial de Autoridade Eclesiástica e de enquadramento nos 

termos legais do Artigo 295, parágrafo 4°, inciso VIII, do Decreto Lei 3.689/41. Ainda, em caso de 

prisão injusto ou perseguido religioso, tem direito a: comunicar ao nosso departamento jurídico, 

transporte individual e cela especial separada dos presos comuns, vez que doravante se equipara em 

status, proteção e amparo de igual para igual com as demais Autoridades Constituídas do Brasil dos 

Poderes Legislativo e Judiciário. Outrossim, ficará credenciado e habilitado a aconselhar os membros 

desses Poderes e da ONU e a reunir e influenciar no Congresso Nacional para reprovar as leis 

antibíblicas e imorais. Ministrar em igrejas, mídias, presídios e hospitais, tudo conforme o artigo 24, 

da lei n. 7.210/84, artigo 5°, incisos V, VI, VII, VIII, X, artigo 19, inciso I, ambos da Constituição 

Federal, artigo 306, do Código de Processo Penal e artigo 208, do Código Penal. Toda a 

Documentação será assinada pelo Diretor e Pastor Presidente da Assembleia de Deus, Dr. Omar Silva 

da Costa o qual é Advogado e habilitado por lei.
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