
"Uma Igreja família, onde cada casa é uma igreja, cada membro um ministro"

Nome Completo

                                                                                                              F (    )    M (    )

Endereço Completo

Idade Telefone Religião

Estado Civil

(   ) Casado (   ) Solteiro (   ) Separado (   ) Amigado

Freqüenta alguma igreja

(   ) Não          (   ) Sim  Qual?
Freqüenta alguma célula

(   ) Não    (   ) Sim   Nome Líder

Portador de Deficiência Física
(   ) Não    (   ) Sim

Usuário de algum medicamento contínuo
(   ) Não    (   ) Sim   Nome:

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
NO ENCONTRO COM DEUS

RG. N°

Mauá, de de

Encontrista Líder de Célula

DECLARAÇÃO

Estou ciente da minha participação em um encontro espiritual promovido pela Comunidade
Cristã Evangélica de Mauá com enfoque na fé cristã e baseado na liturgia da igreja evangélica,
durante o período de sexta-feira à partir das 18:00 hs até o domingo às 18:00 hs. Durante o período
da minha participação me submeterei aos organizadores, às atividades e as normas e horários do
evento.

Declaro-me ciente também que este retiro é estritamente espiritual onde estarei ouvindo e
aprendendo da Palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada e que não haverá nenhuma atividade de
lazer (como piscina, futebol, jogos ou qualquer atividade recreativa), pois trata-se de meu Encontro
com Deus.

Por fim, comprometo-me a participar do Pré-Encontro que se realizará na quinta-feira que
antecede a data do início do Encontro, bem como, do Pós-Encontro.

Ciente:


"Uma Igreja família, onde cada casa é uma igreja, cada membro um ministro"
Nome Completo
                                                                                                              F (    )    M (    )                                                      
Endereço Completo
Idade
Telefone
Religião
Estado Civil
(   ) Casado
(   ) Solteiro
(   ) Separado
(   ) Amigado
Freqüenta alguma igreja
(   ) Não          (   ) Sim  Qual? 
Freqüenta alguma célula
(   ) Não    (   ) Sim   Nome Líder 
Portador de Deficiência Física
(   ) Não    (   ) Sim   
Usuário de algum medicamento contínuo
(   ) Não    (   ) Sim   Nome:
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO COM DEUS
RG. N°
Mauá, 
 de 
 de 
Encontrista
Líder de Célula
DECLARAÇÃO
Estou ciente da minha participação em um encontro espiritual promovido pela Comunidade 
Cristã Evangélica de Mauá com enfoque na fé cristã e baseado na liturgia da igreja evangélica, durante o período de sexta-feira à partir das 18:00 hs até o domingo às 18:00 hs. Durante o período da minha participação me submeterei aos organizadores, às atividades e as normas e horários do evento.
Declaro-me ciente também que este retiro é estritamente espiritual onde estarei ouvindo e 
aprendendo da Palavra de Deus, através da Bíblia Sagrada e que não haverá nenhuma atividade de lazer (como piscina, futebol, jogos ou qualquer atividade recreativa), pois trata-se de meu Encontro com Deus.
Por fim, comprometo-me a participar do Pré-Encontro que se realizará na quinta-feira que 
antecede a data do início do Encontro, bem como, do Pós-Encontro.
Ciente:
Nome Completo
Comunidade Mauá
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