FORMULÁRIO DE MATRÍCULA DO SEMINÁRIO BATISTA DO CARIRI
(Formulário II)
II – IGREJA DO CANDIDATO
A recomendação da Igreja é o reconhecimento oficial da parte dela de que o candidato é chamado para o
ministério. Isso não significa que ele não tem habilidades e sabedoria de um obreiro experiente, mas
implica em 1) que ele manifesta um desejo de entrar no ministério, 2) que demonstra a realidade deste
desejo pela sua participação ativa no trabalho da igreja, 3) que revela certos dons ou talentos para o
ministério, e 4) no caso do candidato casado, que a sua esposa está disposta a apoiá-lo no ministério. A
recomendação é uma decisão formal, tomada em sessão, e envolve um compromisso da parte da igreja em
apoiar o candidato pelas orações e pela ajuda financeira ( ao Ponto possível ) , e em acompanhar o seu
desenvolvimento.
INSTRUÇÕES :
1. Este formulário deve ser preenchido pelo pastor ou secretário(a) depois da recomendação do candidato pela
igreja ( veja o parágrafo acima ) ;
2. Favor responder todos os itens de maneira bem definida;
3. O formulário deve ser enviado ao seguinte endereço (favor mandar direto) :
Seminário Batista do Cariri
A/C Deão Acadêmico : Pr. Vicente Ricardo Ferreira Leite
Rua Aminadab Arruda Campos, 102, Muriti
63.132-024
Crato-CE
INFORMAÇÕES GERAIS :
1. Nome da Igreja : .................................................................................................................................................
Endereço da Igreja:.............................................................................................................................................
Cidade e UF : ......................................................................................................................................................
2. Nome do candidato : ...........................................................................................................................................
3. O candidato é membro há quanto tempo ? ................................. Ele tem testemunho cristão ? ........................
Tem a confiança dos membros da igreja ? ..........................................................................................................
4. O candidato tem cooperado plenamente com a igreja nos trabalhos dele ? ........................................................
Quais são as funções e cargos que ele tem exercido ? .......................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Quais são os talentos mostrados pelo candidato no serviço de Deus ? ..............................................................
.............................................................................................................................................................................
6. A igreja afirma que o candidato é dedicado e ativo no trabalho de Deus ? ........................................................
.............................................................................................................................................................................
7. A igreja sabe de qualquer enfermidade física ou mental ou de qualquer lapso moral de que o candidato sofre
ou tem sofrido que possa chegar a prejudicar os seus estudos ou futuro ministério ? .......................................
( Se a resposta for “ sim ”, faça o favor de descrevê-lo no verso deste formulário. )
8. No caso de candidato casado, a igreja reconhece que sua esposa e seus filhos estão dispostos a honrar e
apoiá-lo no ministério ? ......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
9. Com quanto a igreja ajudará no sustento do candidato ? ....................................................................................
.............................................................................................................................................................................
10. Outras informações : ( favor escrever no verso )
Lugar e data : .....................................................................................................................................................

Assinatura do Pastor ou responsável: ...............................................................................................................

