CARTA DE RECOMENDAÇÃO - Seminário

Teológico Servo de Cristo

Informações do Candidato:

Nome completo do candidato
E-mail

Telefone

Curso que pretende fazer:
 M.Div. Estudos Bíblicos e Pastorais
 Postgraduate Studies on Missiology
 Programa Avançado de Pregação
 Postgraduate in Oriental Studies

 MABL Liderança Cristã
 Postgraduate Studies on Christian Counseling
 Master of Intercultural Studies (Missões Transculturais)

A recomendação está sendo feita por:

 pastor

 outro:_________________________________

Observação: Esse formulário deve ser preenchido por alguém que não seja membro da sua família imediata.
Após o seu preenchimento, deverá ser envelopada, lacrada e enviada para o Seminário; ou escaneada e
mandado pelo email: secretaria@servodecristo.org.br
Esta parte deve ser preenchida pela pessoa que recomendará o candidato:
A pessoa acima citada está requerendo admissão no Seminário Servo de Cristo. Somos gratos pela sua
contribuição nessa fase importante da vida do requerente.
1. Segundo o conhecimento sobre o requerente, favor atribuir suas qualidades e caráter em uma das
categorias abaixo discriminadas:
Não
Observada

Habilidade intelectual
Habilidade para trabalhar com outros
Iniciativa
Criatividade e imaginação
Maturidade
Habilidade Interpessoal
Auto-confiança
Auto-disciplina
Qualidade de trabalho
Habilidade para analisar problemas e formular soluções

Habilidade de liderança
Motivação para programa de estudo proposto
Potencial para progresso na carreira
Atitude para ministério ou profissão escolhida
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2. Há quanto tempo conhece o requerente?______________________________________________
Você o conhece:  Muito bem
 Razoável
 Não muito
Em que contexto?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Solicitamos que nos forneça uma descrição sobre a maturidade espiritual, habilidades, personalidade,
caráter e compromisso profissional do requerente. Favor incluir nas anotações os pontos fortes e
fracos do requerente.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Você vê o requerente como uma pessoa que poderia ser pastor ou líder da sua igreja, ou gostaria de
trabalhar com ele como um colega?
 Sim
 Não
 Incerto
Favor comente:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Eu recomendo o requerente para a admissão no Seminário Servo de Cristo.
 Altamente recomendado
 Recomendado
 Recomendado com reservas
 Não recomendado
6. Há alguma questão na vida do candidato que possa ser contrário à fé ou que o Seminário deve saber
antes de seu ingresso? Por favor comente abaixo:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Seu Nome:___________________________________________________________________________
Organização/Igreja:____________________________________________________________________
Função: ____________________________________ Telefone: ________________________________
Email: ______________________________________________________________________________
Data:______________________ Assinatura:________________________________________________

