Formulário - Programa de Apoio Vocacional
Se você deseja ser acompanhado em sua vocação, seja ela ministerial, missionária ou
profissional, colocando sua vida à serviço do Reino, o formulário abaixo é o lugar para
começar. Se ainda não tem certeza do que fazer, nem por onde começar, será uma
alegria nos juntarmos a você nessa descoberta. Com suas respostas, avaliaremos, em
oração, suas opções e nossa disponibilidade e capacidade de servir-lhe. Deus abençoe!

DADOS PESSOAIS
•
•
•
•

Nome completo
Endereço
Email
Tel
Redes sociais: (qual seu username, se tiver conta no Facebook, Instagram ou Twitter)

•
•
•

Data Nasc/Local:
Nome do cônjuge/noivo
Filhos: (nome e idade)

•

Idiomas (quais e em que nível: básico/intermediário/avançado):

Estado Civil

Noivo?
Ano Casam/:

DADOS ACADÊMICOS
( ) 2º grau completo ( ) incompleto
( ) Superior completo ( ) incompleto
Curso:
Ano de Conclusão:
Seminário ou Instituto Bíblico? ( ) Não ( ) Sim Qual Instituição?
Quantos anos de curso?
Concluído em:
Treinamento missionário: ( ) Não ( ) Sim
Qual Instituição?
Quanto tempo de treinamento?
Concluído em:
Se estiver estudando atualmente, informe o curso, instituição e provável ano de conclusão:

Outros Cursos: (Nome do Curso, instituição e ano de conclusão)

DADOS PROFISSIONAIS
Empresa que está trabalhando atualmente / Ano em que começou / função ou cargo

SOBRE SUA IGREJA
Igreja
Membro desde:
Pastor:
Já conversou com ele sobre seu chamado?
De que forma?

Cidade/Estado:
Batizado em:
...Tel:
Ele ou a igreja estão lhe apoiando?

Exerce ou já exerceu algum cargo de liderança em sua igreja?

Descreva:

DESCREVA SUA CONVERSÃO E SEU CHAMADO
(Se precisar de mais espaço, anexo outra folha)

Em uma ou duas sentenças, informe-nos sobre o tipo de ministério em que você está interessado. Se você não
tiver certeza, não tem problema! Conte-nos o que tem em mente.

Você tem alguma experiência transcultural? (Se sim, descreva)

Tem interesse em aprender mais ou trabalhar com:
( ) Ministério na igreja local ( ) Missões Urbanas
( ) Refugiados ( ) Povos não alcançados ( ) Povos Muçulmanos ( ) Budistas ( ) Hindus
( ) Outro/Qual?
( ) No Brasil ( ) No exterior
Tempo de serviço planejado: ( ) Curto Prazo (1-12 meses)
( ) Longo Prazo (mais de um ano)
*********************************************************************************************
Muito Obrigado! Entraremos em contato em breve! Deus abençoe!

