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REQUERIMENTO  DE  MATRÍCULA 

  
 

Teologia:       
      

Ministério Pastoral (   ) Manhã (   ) Noite (   ) 
Educação Religiosa (   ) Manhã (   ) Noite (   ) 

Missões (   ) Manhã (   ) Noite (   ) 
Livre  (   ) Manhã (   ) Noite (   ) 

      

Padrão (   ) Crédito (   ) Semipresencial (   ) 
      

 

 

 

Nome: ....................................................................................................................................... .......... 

 

Nascido em: ......../......../..........., município ......................................  Estado: .............................. 

 

Endereço: ................................................................................................................... ....................... 

 

Bairro: ........................................  Cidade: ...........................................  CEP. .................................. 

 

Tel. ......................................................  ( Res. ou Trab )      Cel. ..................................... .................. 

 

E-mail:................................................................................................................................................. 

 

Requer matricula no .......... período do curso acima indicado, prometendo cumprir com 

as normas deste Seminário, bem como viver com os altos princípios desta casa, conforme 

o verso desta folha. 

 

Nº Matricula: ................................... 

 

 

 

Rio de Janeiro, ..........  de  ......................................  de  ................... 

 

 

.................................................................................. 

Assinatura do Aluno 

 

 
 



 

LEIA COM ATENÇÃO: 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Consciente da minha chamada para o Santo Ministério, crendo que Deus está me trazendo 

ao Seminário Teológico Betel para o devido preparo, reconhecendo que esta é uma casa 

de profetas, atento as promessas bíblicas e ao meu testemunho como futuro obreiro do 

Reino de Deus, propondo-me a ser benção para a Direção do Seminário, para os professores, 

para os colegas, para todos os meus irmãos em Cristo, afirmo perante e meu Deus: 

 

1. Serei diligente e cuidadoso nos meus estudos; 

 

2. Nunca usarei em provas e trabalhos recursos ilícitos que o mundo chama de “cola” e que 

entendo não ter lugar nesta casa; 

 

3. Não “colarei” e nem darei “cola”  ciente de que seria desligado tanto num caso como no 

outro; 

 

4. Acatarei as decisões da direção com humildade, buscando obediências, prontidão para 

toda a obra, moderação de linguagem, cortesia para com todos, sujeito às autoridades 

superiores, sem resistência e sem murmuração, conforme recomenda a Palavra de Deus em 

Tito 3:12; e Rom 12:1-2 e outros textos; 

 

5. Cumprirei fielmente meus compromissos financeiros nos prazos certos e, caso se me tornar 

impossível, buscarei em Deus e na direção do Betel, resolver  questão no tempo próprio, a fim 

de não interromper os estudos e prosseguir sem medo, na direção que o Senhor me apontou; 

 

6. Assistirei pontualmente às capelas, com a Bíblia na mão, e usarei estes minutos diários para 

minha edificação espiritual e para intercessão; 

 

7. Buscarei sempre pela oração no Senhor, inspiração para meu ministério que já começa; 

 

8. Terei a Bíblia como Palavra de Deus e fundamento de todos os meus estudos teológicos; 

 

9. Aplicarei desde já, com zelo, em minha igreja, tudo que o Pai está me dando, através dos 

estudos que faço, cooperando com o meu pastor solidariamente em todas as reuniões e em 

todos os setores em que ele me colocar. 

 

 

                        Rio de Janeiro, ......... de .................................... de ..................... 

 

 

 

         ......................................................................................... 

                    Assinatura do Aluno 


