
 

 

CONVENÇÃO DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLEIAS DE 
DEUS DE BRASÍLIA E GOIÁIS 

 
 

CEI - Comissão de Exame e Ingresso 

Apresentação de Documentos 

 

 

NOME: CARGO: 

FOTOCÓPIA (XEROX): 

 

(    ) 

(    ) 

Requerimento de ingresso/filiação 

Carteira de Identidade 

 

(    ) Título de Eleitor 

(    ) Comprovante de Serviço Militar 

(    ) CIC ou CPF 

(    ) Certidão de Casamento ou de Nascimento, quando solteiro 

(    ) Comprovante de residência 

(    ) Diploma ou Certificado de Curso Teológico, 

(    ) Certificado, ou Diplomas de outros cursos, se houver 

 

DOCUMENTOS ORIGINAIS: 

 

(    ) 

(    ) 

Apto no Teste Teológico  

Certidão Negativa, SPC/CERASA,  Certidão de SPC/CERASA, Esposa se casado 

 

(    ) Certidão Negativa Criminal (da justiça comum) 

(    ) Certidão Negativa Criminal (da Justiça Federal) 

(    ) 2 (duas) fotografias 3x4 (traje: terno ou camisa com gravata) 

(    ) Formulários da COMADEBG e da CGADB devidamente preenchidos 

(    ) Termo de Compromisso com o Código de Ética da COMADEBG. 

(    ) Taxa de Credencial 

 

Obs:_________________________________________________________________________ 

PARECER DA COMISSÃO DE EXAME E INGRESSO 

Analista:  
APTO NÃO APTO 

(      ) (      ) 
 

AGO/AGE Nº ________ COMADEBG, Brasília-DF _____ de _____________ de 20___. 
 



 

 

CONVENÇÃO DOS MINISTROS EVANGÉLICOS DAS ASSEMBLEIAS DE 
DEUS DE BRASÍLIA E GOIÁIS 

 
 

CEI - Comissão de Exame e Ingresso 

Apresentação de Documentos 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

Eu,____________________________________________________________, 

Portador da ID nº:______________________ Órgão Emissor: ___________, data da 

emissão: ____/_____/_____CPF: ___________________________, Ordenado ao 

cargo de _________________________,em ____/____/______, Filiado a 

COMADEBG sob a matrícula nº _______________, assumo por livre e espontânea 

vontade o Compromisso de Fidelidade Ministerial, sob pena de disciplina eclesiástica, 

caso venha infringir qualquer um dos itens abaixo relacionados: 

 

 

1. Servir voluntariamente ao ministério, sem tê-lo como vínculo empregatício. 
2. Cumprir as decisões convencionais. 
3. Se ordenado ao Presbitério, filiar-me imediatamente a COMADEBG e manter 

minhas anuidades em dia. 
4. Quando ordenado a ministro do Evangelho, filiar-me a COMADEBG e CGADB e 

manter em dia as minhas anuidades. 
5. Em caso de transferência ou mudança, devolver pacificamente a quem de 

direito, a igreja a qual estiver pastoreando, bem como, todo o seu patrimônio 
que estiver sob a minha responsabilidade; 

6. Nunca promover, participar nem induzir qualquer tipo de rebelião ou tumulto; 
7. Ser fiel, obediente e submisso à liderança da igreja a que pertenço; 
8. Ser fiel ao Ministério da ADEB e Convenção COMADEBG enquanto estiver 

filiado. 
9. Para tanto, empenho a minha palavra. 
10. Em caso de desligamento ou exclusão devolver as credenciais e quitar de 

eventuais débitos com a COMADEBG e CGADB, conforme Seção III, At. 9, 
Inciso X, deste Estatuto e Regimento Interno. 

 

 

Brasília, DF _____de_________________de 20____ 

 

_________________________________________________ 

Assinatura do obreiro 

 


