
Inscrição de Admissão
Por favor, use letra legivel ou de forma. 

Informação para contato:

Nome  _________________________________________________________________________________

Endereço  ______________________________________________________________________________

Cidade  ________________________________________________________________________________

Estado ________________________________País __________________Código Postal _______________

E-mail  _________________________________________________________________________________

Telefones: Residência ___________________Escritório___________________Celular ___________________

Tenho um computador com acesso a internet:  Sim q	 Não q

Informação Pessoal:

Sexo: Masculino q  Femenino q  Idade ______   Estado Civil: Casado q     Solteiro q

Que lingua fala e escreve fluentemente? _______________________________________________________  

Relacionamento com o Evangelismo Mundial de Morris Cerullo: 

q Participei das reuniões da Escola de Ministério de Morris Cerullo:

 Ano  Cidade

 _______________ _____________________

 _______________ _____________________

q Servi como um coordenador para uma escola de ministérios

 Ano  Cidade

 _______________ _____________________

 _______________ _____________________

q Sou um(a) membro(a) do GVA e apoio o ministério de Evangelismo Mundial de Morris Cerullo regularmente.
Que outro relacionamento e/ou contato teve com o ministério de Evangelismo Mundial de Cerullo de Morris?

_______________________________________________________________________________________



Histórico Escolar: Descreva as escolas onde se formou e os graus que você atingiu.

 Escola   Data de Formatura   Grau/Certificado obtido

__________________________    _______________________________    _____________________________

__________________________    _______________________________    _____________________________

Histórico Ministerial: Descreva sua experiência no ministério

        Data       Experiencia ministérial    A cidade, Estado e Nação onde você ministrou

_____________   ____________________________________    ______________________________________

_____________   ____________________________________    ______________________________________

Denominação:  _____________________________________________________________________________

Referências - por favor cite o nome de duas pessoas que serviram como seu pastor, líder espiritual, ou teve uma 
oportunidade de observar sua vida e seu ministério.

Nome  ____________________________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________________________  

Cidade ____________________________________________________________________________________  

Estado ________________  País ________________  Código Postal  __________________________________

Telefone: __________________________________________________________________________________

Nome  ____________________________________________________________________________________

Endereço __________________________________________________________________________________  

Cidade ____________________________________________________________________________________  

Estado ________________  País ________________  Código Postal  __________________________________

Telefone: __________________________________________________________________________________

Experiência espiritual: Faca um resumo de sua experiência espiritual, incluindo sua conversão.

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Se for escolhido para receber o manual de mentorização para o Instituto Elias “Passando o Manto.”

q  Concordo em conduzir reuniões de treinamentos continuas para levantar e guiar o mínimo de 12 Eliseus para 
receber a nova unção do Manto de Elias e de fielmente conduzir estes Eliseus a levantarem mais 12, até produzir-
mos um exército de homens e mulheres que podem articular e demostrar o poder vivo de Deus para intervir nas 
circunstâncias das nações.

Prefiro receber os materiais de multimidia em: (marque um)

q  DVDs                             q  CDs                         q  Fitas Cassete

Retorne este relatório e outras informações para: 

Morris Cerullo World Evangelism • Elijah Institute, P O Box.85277, San Diego, CA 92186, USAA
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