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informações e recomendação pastoral (parte1)
IMPORTANTE: Envie esta inscrição para o MEIBAD

Há quanto tempo conhece o candidato?

Qual o grau de conhecimento que tem do candidato?  (escolha apenas UMA opção)

Até que ponto está o candidato ligado ao trabalho na sua igreja local? (escolha apenas UMA opção)

Acha que o candidato dá bom testemunho e merece plena confiança pela sua integridade?

Em que áreas de serviço cristão está o candidato envolvido? (ex: Escola Dominical; Grupo de Jovens;
Coral; Escala de Cultos; Grupo de Louvor; etc.) 

Acha que existem alguns traços da personalidade do candidato que o impeçam de ter um bom relaciona-
mento com outras pessoas

Em comparação com outros crentes, como classificaria o candidato nas seguintes áreas?

Capacidade de liderança

notável superior acima da média média abaixo da média

Responsabilidade

notável superior acima da média média abaixo da média

Lealdade à igreja local

notável superior acima da média média abaixo da média

Irregular na frequência dos cultos. Demonstra pouco interesse nas atividades

Raramente participa nas atividades, embora frequente regularmente os cultos

Coopera e de um modo geral está pronto a ajudar nas diversas atividades

Está completamente envolvido e participa com muito entusiasmo nas atividades

Tenho algum contacto Temos muito contacto

Recomendação Pastoral

Informações Pastor abonante
Igreja / Denominação

Nome do Pastor 

e-mail @

Tlm.
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informações e recomendação pastoral (parte2)

No caso do candidato que vem inscrito para a vertente ministerial, acha que possui uma chamada divina?

Acha que o candidato tem condições para aproveitamento enquanto aluno do Instituto Bíblico?

Indique aqui outras informações que considere relevantes

/ /Data

Assinatura

Abonação Pastoral

Info: Como parte do seu curso o aluno terá de realizar SERVIÇO CRISTÃO, esta é uma disciplina semestral, com avaliação 
conforme descrita no Manual do Estudante.
A componente regular do SERVIÇO CRISTÃO pode ser realizada na igreja do candidato, no próprio Instituto, ou noutra igreja, 
em acordo com o pastor do candidato.
Esta disciplina também compreende visitas com alunos do MEIBAD a igrejas (no mínimo uma por semestre) e uma semana de 
trabalhos práticos por ano e dias de preparação para a Cerimónia de Graduação.

Envie esta inscrição e anexos requeridos para o MEIBAD.

Por e-mail:
secretaria@meibad .org

Ou por correio:
Monte Esperança Instituto Bíblico
Rua Alfredo Caldeira nº34
2670-693 Fanhões

IMPORTANTE: 
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Número de Aluno

Inscrição devidamente preenchida

Abonação pastoral

Pagamento da taxa de inscrição

ANEXOS:

Fotocópia de documento oficial de identificação

Fotocópia de Cartão de Contribuinte

Fotocópia de Certificados de Habilitações

Duas fotos tipo passe e uma digital

Atestado médico (se necessário)

espaço reservado - secretaria do meibad

Observações

espaço reservado - direção do meibad

/ /Inscrição aprovada pela Direção do MEIBAD em reunião realizada no dia

Assinatura (                                    )

Assinatura (                                    )

Assinatura (                                    )

Assinatura (                                    )

Assinatura (                                    )

Assinatura (                                    )

Assinatura (                                    )

/ /Data de entrada da inscrição




