UNIVERSIDADE DO DISCÍPULO
CARTA DE RECOMENDAÇÃO
(Devolver em envelope lacrado)

Nome completo do ALUNO:____________________________________________________________________
LEIA CUIDADOSAMENTE:
O líder deverá responder esta carta, assinar, lacrar em envelope e só então devolver ao aluno, ou enviar pelo correio,
para que seja entregue a direção da Universidade do Discípulo.
É de extrema importância que as informações contidas neste formulário não sejam de conhecimento do candidato, ficando
somente em poder de sua liderança.

Prezado Pastor e Líder,
A Universidade do Discípulo solicita o preenchimento deste questionário com a finalidade de tomar
conhecimento do testemunho pessoal apresentado pelo aluno após este tempo de estudo, por ser o mesmo
membro de sua Igreja e/ou seu liderado imediato. Todas as informações fornecidas serão úteis durante o nosso
treinamento que visa contribuir na formação do caráter cristão dos futuros obreiros.
Desde já agradecemos a confiança em nós depositada.
No amor de Cristo,
Universidade do Discípulo.
Preencha os campos abaixo com informações a seu respeito:
Nome do PASTOR/LÍDER:________________________________________________________________________
Função:_____________________________ Telefone ( ) ______________ / ______________
E-mail:_______________________________Igreja:___________________________________
1. Descreva como conheceu o candidato. Fale da conversão dele e do batismo caso sejam do seu conhecimento.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Preencher os quadros abaixo com notas de 1 a 5 para os itens em relação ao candidato, sendo 5 a maior e 1 a menor
nota.
[ ] Liderança
[ ] Aprendizagem
[ ] Desejo de buscar ao Senhor
[ ] Habilidade de trabalhar com
pessoas
[ ] Leitura da Bíblia
[ ] Adaptação

[ ] Disposição para testemunhar
sua fé
[ ] Iniciativa
[ ] Disposição
[ ] Suportar situação difícil
[ ] Responsabilidade
[ ] Estabilidade Emocional

[
[
[
[
[
[

] Facilidade em fazer amigos
] Companheirismo
] Preocupação com os outros
] Obediência
] Saúde (Física e Mental)
] Pontualidade

2. O candidato desempenha algum ministério na Igreja? Qual?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. Existe algo que saiba a ponto de desabonar o candidato em sua conduta dentro ou fora da Igreja?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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4. O candidato tem facilidade para se abrir, confessar pecado e/ou pedir perdão?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. O candidato já foi acompanhado ou discipulado?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Sobre seu caráter e testemunho cristão, pode-se dizer que:
[ ] É estável, se destaca como um exemplo a ser seguido.
[ ] É estável, e não existe nada que o desabone.
[ ] É instável, vive entre altos e baixos.
[ ] Tem muitos problemas de caráter e precisa ser acompanhado.
7. Relate-nos uma situação que exemplifique a alternativa assinalada na questão acima.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Como você descreve o temperamento do candidato:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Quanto às suas responsabilidades financeiras, pode-se dizer que o candidato é:
[ ] Responsável
[ ] Desatento
[ ] Negligente

[ ] Não sei informar

10. Você acredita que o candidato é realmente um vocacionado para o ministério? Por quê?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
11. Qual ministério ele poderia desenvolver na Igreja após ser treinado na Universidade do Discípulo?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. Há alguma informação que deseja acrescentar?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
13. Termo de Compromisso.
Eu _________________________________________________, declaro que o candidato acima citado, está em plena
(Nome do Pastor/Líder)

comunhão com a Igreja e está apto para admissão neste curso da Universidade do Discípulo voltado para líderes.
RECONHEÇO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS À UNIVERSIDADE DO DISCÍPULO SÃO PARTE DO
PROCESSO DE MATRÍCULA E TORNAM-SE PROPRIEDADE PERMANENTE DO MESMO. POR SER VERDADE,
RESPONSABILIZO-ME, PARA TODOS OS EFEITOS, PELA VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES.

Data: _____/_____/_____

Local:__________________________________

__________________________________________________________
Assinatura do Pastor
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