Proposta de matrícula
para o ILMC 2018

FOTO
Não pode
faltar

I. INFORMAÇÕES GERAIS
Nome: __________________________________________________________________________
E-mail: __________________________________________Nasc. _____/_____/_____Idade:________
Endereço: _______________________________________________________________________
Bairro: _________________________ Cidade: ____________________________ Estado: ______
CEP: _______________ Tel. res.: ( ) ____________________ Celular: ( ) ___________________
Número da Identidade: _________________________ CPF: _______________________________
Estado civil: ( ) Solteiro

( ) Casado

Solteiro: Está namorando? ( ) Sim

( ) Divorciado

( ) Viúvo

( ) Separado

( ) Não

Casado: Nome do cônjuge: ______________________________________________________
Nomes e datas de nascimento dos filhos: ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Seu cônjuge compartilha de seu interesse na evangelização de crianças? __________________
Seu cônjuge também fará o curso? _________ Se não, explique: _________________________
________________________________________________________________________________
Divorciado, viúvo ou separado, explique: __________________________________________
________________________________________________________________________________
Por que você deseja cursar o ILMC?
( ) Para vir a ser um missionário da APEC, se eu for aceito
( ) Para trabalhar no Ministério Infantil de minha Igreja/Denominação
( ) Para seguir ao campo missionário com a Missão ____________________________________
									
(nome da Missão)
( ) Outro motivo: _________________________________________________________________

II. FORMAÇÃO
Curso Superior: _________________________________________ Concluído no ano: __________
Especialização: ___________________________________________________________________
Instituto Bíblico/Seminário – Nome da Instituição: _______________________________________
_______________________________________________________ Concluído no ano: __________
Já fez algum curso da APEC? ( ) Não

( ) Sim Qual? ________________________________

Onde? _________________________________ Quando? ________________________________
Outros cursos: ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nos cursos que já fez, quais matérias você achou mais difíceis? ____________________________
________________________________________________________________________________
De quais matérias gostou mais? ______________________________________________________
Cite alguns livros que leu nos últimos anos e apreciou: ____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indique áreas em que têm treinamento ou experiência:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III. INFORMAÇÕES PESSOAIS
Qual é a sua ocupação atual? _______________________________________________________
Local de trabalho _________________________________________________________________
Peso: _____________________________ Altura: _______________________________________
Como você descreve o seu estado geral de saúde? ( ) Ótimo

( ) Bom

( ) Regular

Tem algum problema físico ou doença crônica que dificulte suas atividades no dia-a-dia? ( ) Não
( ) Sim – Explique: ________________________________________________________________
Você pode fazer atividades domésticas como varrer, lavar louça etc.? ( ) Sim
( ) Não – Explique: ________________________________________________________________

Possui alguma restrição alimentar ou necessita de dieta especial? ( ) Não
( ) Sim - Explique: ________________________________________________________________
Toma algum remédio controlado ou de uso contínuo? ( ) Não
( ) Sim - Qual? ___________________________________________________________________

IV. INFORMAÇÕES ECLESIÁSTICAS
Data aproximada de sua conversão a Cristo: ___________________________________________
Igreja da qual é membro: ___________________________________________________________
Endereço completo da Igreja: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
( ) É filiada à denominação ________________________________________________________
( ) É independente
Nome do Pastor: _________________________________________________________________
Telefone do Pastor: _______________________________________________________________
Em que áreas você tem servido em sua Igreja? _________________________________________
________________________________________________________________________________
Você sente-se à vontade trabalhando com crentes de outras denominações?
( ) Sim

( ) Não – Explique: _______________________________________________________

________________________________________________________________________________
Escreva em uma folha à parte sobre sua experiência de salvação. Inclua: (a) a base bíblica de sua
certeza de salvação; (b) alguma coisa sobre seu crescimento espiritual e os trabalhos que já tem
feito para Cristo. Esse relato deve ter entre 25 e 35 linhas e deve ser escrito, de preferência, de
próprio punho. Excepcionalmente, pode ser digitado. Deve ser enviado junto com esta Proposta
de Matrícula.

V. RECOMENDAÇÕES
Escreva os nomes de 3 (três) pessoas que possam dar referências sobre você. Seu pastor deve
ser uma delas. Não inclua parentes próximos (pais, irmãos, cônjuge, filhos).
Você deve entregar a essas pessoas uma cópia da carta de referência, disponível no site, e solicitar que elas preencham. Envie-nos estas cartas de referência junto com sua Proposta de Matrícula.

(1) Nome do Pastor: _______________________________________________________________
Endereço: _______________________________________________________________________
Cidade: _______________________________ Estado: ________ CEP: ______________________
Telefone: _____________________________ E-mail: ___________________________________
(2) Nome: _________________________________________________________ (

)M

(

)F

Endereço: _______________________________________________________________________
Cidade: ________________________________ Estado: ________ CEP: ______________________
Telefone: ______________________________ E-mail: __________________________________
(3) Nome: _________________________________________________________ (

)M

(

)F

Endereço: _______________________________________________________________________
Cidade: _______________________________ Estado: ________ CEP: ______________________
Telefone: _____________________________ E-mail: ___________________________________

VI. DECLARAÇÃO DE FÉ DA APEC
A Aliança Pró Evangelização das Crianças é uma missão interdenominacional, que mantém uma
base doutrinária aceita por todos os seus obreiros e voluntários. Os termos da Declaração de Fé
da APEC são os seguintes:
A. BÍBLIA
CREMOS que “toda a Escritura é inspirada por Deus”; por Escritura entendemos o livro denominado Bíblia, na sua íntegra; que é perfeita na sua forma original e que seu ensino e sua autoridade
são absolutos, supremos e finais. Que o Espírito Santo inspirou, na Antiguidade, os homens santos em tudo quanto nela escreveram. Êx 20:1; Dt 4:2; 2 Sm 23:2; At 1:16; 1 Co 2:11-14; 14:37;
1 Tm 2:13; 2 Tm 3:16; 2 Pe 1:21.
B. DEUS TRIÚNO
CREMOS que a Divindade existe eternamente em três Pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Que
essas três Pessoas constituem um só Deus, tendo a mesma natureza, os mesmos atributos e a
mesma perfeição. Gn 1:26; 3:22; 11:7; Dt 4:35; Is 6:8; Mt 3:16, 17; 28:19; Jo 10:30, 36; 14:6;
17:5; At 2:17; Rm 1:20; 2 Co 13:13; Gl 4:6.
C. JESUS CRISTO
CREMOS na Personalidade e Divindade do Senhor Jesus Cristo, gerado pelo Espírito Santo,
nascido da virgem Maria, verdadeiro Deus e verdadeiro Homem. Mt 1:16-25; Lc 1:30, 31; 2:7, 11;
Jo 1:1-3, 14, 18; 5:17, 23; 10:30, 38; 17:5; Gl 4:4; Fp 2:5-11; Cl 1:19; 2:9; 1 Tm 3:16; Tt 2:13;
Hb 1:1-3, 8; 2:14; Ap 1:8; 22:12, 13.

D. ESPÍRITO SANTO
CREMOS na Personalidade e Divindade do Espírito Santo, fonte e poder de todo culto e serviço
aceitável a Deus. Intérprete infalível da Palavra escrita, o qual habita em todo verdadeiro crente,
sempre presente para testificar de Cristo, procurando ocupar-nos com Este e não conosco ou com
as nossas experiências. Jo 15:26; 16:13-15; At 1:8; 5:3; 13:2; Rm 8:9, 26, 27; 1 Co 2:12, 14; 3:4,
16; 6:19; 12:13; 2 Co 5:5; Ef 4:30; 1 Jo 2:27.
E. O SER HUMANO
CREMOS que o homem foi criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança, segundo declara a Palavra de Deus; que a raça inteira, entretanto, caiu na queda do primeiro Adão e que não
só a natureza moral do homem sofreu grave dano pela queda, mas também que ele perdeu por
completo a sua vida espiritual, ficando “morto em delitos e pecados” e sujeito ao poder de Satanás.
“O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à Lei de Deus, nem mesmo pode
estar. Portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus” (Rm 8:7, 8) . Que, por conseguinte, o homem não pode ver o reino de Deus nem nele entrar até que nasça de novo por obra
do Espírito Santo. Que nenhuma das realizações do pecador, por notável que seja, no sentido de
reformar o seu caráter, atingir grandes elevações morais e cultivar-se espiritual e intelectualmente,
poderá auxiliá-lo a dar um só passo em direção ao céu; como também não o farão as suas realizações humanitárias ou filantrópicas, por valiosas que sejam, nem o batismo, nem qualquer outra
ordenança, seja qual for o modo pelo qual se administra – sendo absolutamente imprescindível
para a salvação uma nova natureza vinda da parte de Deus, uma vida nova, produzida pelo Espírito Santo por meio da Palavra. Gn 1: 26, 27; Sl 51:5; 53:1-3; Is 64:6; Jr 13:23;17:9; Mc 7:20-23;
Jo 1:12, 13; 3:3-8; 14:6; At 4:12; Rm 3:1-23; 5:12; 2 Co 5:17; Gl 3:22; Ef 2:1-3; Tt 3:5; 1 Jo 5:1, 19.
F. MORTE DE JESUS
CREMOS que Jesus Cristo se tornou o substituto do pecador perante Deus, morrendo como
sacrifício propiciatório pelo pecado de todo o mundo; que Ele se fez maldição pelo pecador, por
cujas culpas morreu, segundo as Escrituras; que o arrependimento, os sentimentos, a fé, as boas
resoluções, os esforços sinceros, a submissão às regras e ordens de qualquer igreja, não podem
acrescentar absolutamente nada ao valor do sangue precioso ou ao mérito daquela obra completa
realizada em nosso favor por Aquele que provou a morte por todos. Is 53; Jo 1:29; At 13:38, 39;
Rm 3:22, 25, 26; 4:4, 5; 5:8; 1 Co 5:6-8 ; 6:9-11; 15:1-13; 2 Co 5:21; Gl 3:13, 14, 20, 21; 2:10,
14; Hb 2:9; 9:28; 1 Pe 2:24; 3:18; 1 Jo 2:2.
G. RESSURREIÇÃO DE JESUS
CREMOS na ressurreição corporal de Jesus Cristo, crucificado e sepultado; que Ele ressurgiu
corporalmente de entre os mortos, segundo as Escrituras; que subiu ao céu e está assentado
à destra de Deus como sumo sacerdote e advogado do crente. Mc 16:9-11, 14-18; Lc 24:39;
Jo 20:11-29; At 1:3, 9-11; 2:23, 24; 3:13-15; 7:55, 56; 10:40, 41; Rm 4:25; 8:34; 1 Co 15:3-6;
9:1; Ef 1:20, 21; 2:6; 4:10; Hb 1:3; 4:14; 7:25; 1 Jo 2:1, 2.
H. JUSTIFICAÇÃO
CREMOS que Jesus Cristo, na plenitude das bênçãos que assegurou pela Sua morte e ressurreição, é recebido unicamente pela fé; que, desde o momento em que nEle confiamos como Salvador,
passamos da morte para a vida eterna, sendo justificados de todas as coisas, aceitos perante o Pai
segundo a medida da Sua aceitação, amados como Ele é amado, feitos um com Ele. Que, desde

que recebemos a Cristo como Salvador, Ele vem habitar em nós a fim de manifestar por meio de
nós a Sua vida de santidade e poder. Jo 1:12; 5:24; 6:47; 17:21-23; At 1:8; 13:38, 39; Rm 4:3, 5,
23-25, 28; 5:1; 1 Co 1:30; 4:6, 7; 10:13; 2 Co 13:5; Gl 2:20; 5:16; Ef 1:3, 6, 13; 2:6-8; 5:30, 31;
Cl 1:27; 2:10; Hb 9:15; 10:10-14; 1 Jo 4:4; 5:18.
I. IGREJA
CREMOS que a Igreja é composta de todas as pessoas que creem verdadeiramente no Senhor
Jesus Cristo como seu Salvador; que é ela o Corpo de Cristo e Sua Esposa. Que cada crente é
batizado no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, quer seja judeu quer seja gentio; que sendo assim
membros uns dos outros somos responsáveis por guardar a unidade do Espírito no vínculo da
paz, elevando-nos acima de todos os preconceitos sectários e toda a intolerância denominacional,
amando-nos uns aos outros fervorosamente, de coração puro. Rm 12:4, 5; 1 Co 1:10-13; 12:1227; Gl 5:13-15; Ef 1:22, 23; 2:19, 22; 4:1-6; 5:25-27, 31, 32; Fp 2:1-5.
J. SANTIFICAÇÃO
CREMOS que todos os crentes em nosso Senhor Jesus Cristo são chamados para uma vida de
separação dos costumes mundanos e pecaminosos, devendo abster-se dos divertimentos e hábitos que possam levar outros a tropeçar ou ocasionem censura ao nome de Cristo. Que os crentes são criados em Cristo Jesus para as boas obras. “Por isso, enquanto tivermos oportunidade,
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé”. Gl 6:10; Rm 12:1, 2; 13:12-14;
14:13-21; 1 Co 8:9-13; 10:23-33; 2 Co 6:14; Gl 5:24; 6:14; Ef 2:10; 4:17-32; Tt 2:11-14; Tg 4:4;
1 Jo 2:15, 16.
K. GRANDE COMISSÃO
CREMOS na evangelização do mundo; que a missão suprema do povo de Deus no presente século é anunciar o evangelho a toda criatura. Que devemos dar lugar de especial destaque à obra
de evangelização das crianças. Mt 18:14; 28:18, 19; Mc 10:13-16; 16:15; Lc 24:47; Jo 17:18;
At 1:8; 5:32; 2 Co 5:18, 19.
L. SEGUNDA VINDA DE CRISTO
CREMOS na volta pessoal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo; que a segunda vinda de
Jesus Cristo constitui a “bendita esperança”, que devemos aguardar vigiando constantemente.
“A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo”.
Fp 3:20; Mt 24:44-46; Lc 17:26-30; 18:8; Jo 14:1-3; At 1:11; Fp 3:20, 21; 1 Ts 1:10; 4:16, 17;
Tt 2:13; Hb 9:28; 1 Jo 2:28; 3:1-3; Ap 1:7.
M. OS QUE MORREM EM CRISTO
CREMOS que as almas daqueles que confiaram no Senhor Jesus Cristo para a salvação entram
imediatamente, por ocasião da morte física, na Sua presença, ali permanecendo felizes e conscientes até a ressurreição do corpo na Sua vinda, quando corpo e alma reunidos irão ficar para
sempre com Ele em glória. Lc 16:22, 25; 23:43; Jo 14:2, 3; 17:22-24; Rm 8:23; 1 Co 15:35-37;
2 Co 5:1-8; 12:1-4; Fp 1:23; 3:20, 21; Cl 3:4; 1 Ts 4:13-18; Hb 4:9; 1 Jo 3:2.
N. OS QUE MORREM SEM CRISTO
CREMOS que as almas daqueles que se perdem permanecem depois da morte no sofrimento até
o juízo final do Grande Trono Branco, quando corpo e alma, reunidos na ressurreição, serão lan-

çados “no lago de fogo que é a segunda morte” para sofrerem “penalidade de eterna destruição,
banidos da face do Senhor e da glória do Seu poder”. 2 Ts 1:8, 9; Mt 13:30-50; 25:41-46; Mc
9:42-48; Lc 16:22-31; Jo 5:28, 29; 8:21, 24; 1 Ts 1:7; Hb 9:27; Ap 20:5, 11-15; 22:11.
O. SATANÁS
CREMOS na realidade e personalidade de Satanás, a “antiga serpente, que se chama diabo e
Satanás, o sedutor de todo o mundo”. Ap 12:9; Mt 25:41; Lc 13:16; Jo 14:30; 2 Co 2:11; Ef 2:2;
6:11, 12; Hb 2:14; Tg 4:7; 1 Pe 5:8; 1 Jo 5:19; Ap 20:10.

VII. ASSINATURA
Assino a presente Proposta de Matrícula, declarando que concordo com a Declaração de Fé da
APEC e comprometendo-me, caso seja aceito/a como aluno/a no ILMC, a sujeitar-me às suas normais sociais, educacionais e espirituais, assim como aplicar-me ao estudo, a fim de tirar o maior
proveito possível do Curso, preparando mente e coração para a tarefa de ganhar crianças para Cristo.
Nome: __________________________________________________________________________
Local: ______________________________________________ Data: _________________________
Assinatura: ______________________________________________________________________

Confira a lista de documentos que devem ser enviados, a fim de que
possamos dar prosseguimento ao processo de sua matrícula no ILMC:
 Proposta de Matrícula, com foto, preenchida e assinada;
		Xerox do CPF;
		Xerox da Certidão de Casamento (no caso de ser casado);
		Experiência de salvação escrita a mão (ou digitada);
		3 (três) cartas de referência;
		Carta da Igreja, informando há quanto tempo você é membro, declarando que você está em
plena comunhão e comunicando que apoia a sua vinda para cursar o ILMC;
		Comprovante do depósito da PRÉ-INSCRIÇÃO, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), a
favor de Aliança Pró Evangelização das Crianças, no Banco do Brasil – Ag. 2258-6 – Conta
Corrente 19934-6.
Todos os documentos e também o comprovante do depósito da pré-inscrição
devem ser enviados juntos, por correio ou por e-mail.

ILMC

Instituto de Liderança para o Ministério com Crianças – APEC
Caixa Postal 20244 – 04035-990 – São Paulo-SP
Telefone: (11) 5089-6633
E-mail: educacao.apec@apec.com.br

