
REQUERIMENTO PARA LICENÇA MINISTERIAL 

Igreja do Nazareno 

Instruções: Esta aplicação deve ser entregue ao secretário do distrito ou ao superintendente do distrito pelo menos duas semanas antes 

da sua entrevista agendada ou dentro do prazo fixado por seu distrito, se anterior. A Junta de Credenciais Ministeriais ou a Junta 

Ministerial usá-la-á para considerar seu pedido de uma licença de ministro distrital. 

Escolha um: 

  Licença de Ministro 

  Renovação de Licença de 

  Ministro 

Escolha um: 

  Candidato a Presbítero 

  Candidato a Diácono  

  Não para Ordenação (530.4) 

Data: / / 
   Mês/dia/ano 

INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 

Nome Completo:   Masculino      Feminino 

Endereço:    Telefone: 

E-mail:

(Cidade/Estado ou Província/Código Postal) 

Distrito: Membresia na Igreja Local de: 

ID Governamental: Data de Nascimento: Local de Nascimento: 
(i.e., INPS, etc.) 

Estado Civil: Data do Casamento: 

Nome do Cônjuge: Data de Nascimento:  Local de Nascimento: 

Nome do Filho:   Masculino      Feminino Data de Nascimento: 

Nome do Filho   Masculino      Feminino Data de Nascimento: 

Nome do Filho:   Masculino      Feminino Data de Nascimento: 
 Para nomes e datas de nascimento adicionais de filhos, favor alistar numa folha separada e inclua a este requerimento. 

INFORMAMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO 
Nomeie instituições frequentadas e diplomas obtidos.  

Instituição Nome Ano de Formatura Diploma Ênfase do 

Curso/ênfase 

Secundária 

Secundário 

Faculdade/Universidade 

Escola Bíblica 

Seminário 

Outro 

Que parte do Curso de Estudos validado para ministros já completou?   ¼   ½   ¾   Tudo 

Total de horas de aprendizagem contínua completadas este ano: 

 (Obs.: Vinte horas de aprendizagem contínua é o mínimo esperado a cada ano, de acordo com o Manual 527.6.) 

Você está matriculado ou pretende matricular-se em uma das nossas instituições Nazarenas?    Sim       Não 

Caso afirmativo, qual? 
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EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 

1. Descreva seu chamado para o ministério:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

2. Descreva sua conversão:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

3. Você é inteiramente santificado?       Sim      Não    Descreva sua experiência:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

4. Você já teve algum lapso espiritual desde sua conversão e santificação?   Sim       Não 

Em caso afirmativo, por favor explique:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

RELAÇÕES COM A IGREJA 

5. Registro de Membresia na igreja (últimos cinco anos)

Ano Igreja Serviu na posição de * 

* Superintendente do MEDDI, membro da junta da igreja, ministro de música, presidente da MNI, presidente da JNI, professor, etc. 

6a. A primeira licença de ministro local foi dada por qual igreja local? Data: 

6b. Foi-lhe anteriormente concedida uma licença distrital ou foi ordenado na Igreja do Nazareno?    Sim       Não 

Caso afirmativo, indique o distrito que lhe concedeu a mais recente licença, e a data em que foi concedida ou o ano da ordenação 

e o distrito no qual ocorreu:  

Distrito: Data: 

6c. A primeira licença ministerial distrital foi concedida pelo distrito: Data: 

(Antes de ser concedida uma nova licença distrital, obtenha um relatório e registros do distrito no qual a licença expirou.) 
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7a. Registro de Ministro Licenciado 

Ano Licenciado pelo Distrito Serviu na Posição de * Local 

*Evangelista, pastor, professor, aluno, outro. Se em alguma outra posição, explique.

7b. Se estiver indicado como um pastor associado (PSV), é a indicação:  tempo integral?  tempo parcial? 

8. Alguma vez esteve envolvido em qualquer tipo de problema na igreja?   Sim       Não 

Caso afirmativo. explique:

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

9. Está em pleno acordo e cordial harmonia com os padrões, doutrinas e organização da Igreja do Nazareno?    Sim        Não 

10. Apoiará de todo o coração a Igreja e suas instituições?    Sim        Não 

11. Até ao presente, que experiência tem tido no campo da pregação?

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________

12a. Sente a urgência de cristãos serem inteiramente santificados?    Sim        Não 

12b. Tem seu ministério resultado na santificação dos crentes?     Sim        Não 

Caso negativo a ambas perguntas, explique: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

13. Em sua estimativa, quantas pessoas foram inteiramente santificadas sob seu ministério nos últimos dois anos?

DADOS PESSOAIS 

14. Goza de boa saúde?    Sim        Não 

Caso negativo, explique:

15. Gozam seu cônjuge e filhos de boa saúde?    Sim       Não 

Caso negativo, explique:

16. Existem irregularidades físicas em sua família que poderiam prejudicar seu ministério?    Sim        Não 

Caso afirmativo, explique:

17. Tem o apoio do seu cônjuge em seu compromisso de cumprir o chamado?    Sim        Não 

Caso negativo, explique:
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18. Liste suas dívidas financeiras.

Dívidas Financeiras Quantia 

19. Está atrasado em algum pagamento ou obrigação?    Sim       Não      Caso afirmativo, explique: 

20a. Já foi divorciado?    Sim       Não 

20b. Foi seu casamento anulado*?    Sim       Não 

*Obs.: Se o casamento foi consumado, a anulação deveria ser tratada como um divórcio; se não foi consumado, a anulação

não será tratada como um possível obstáculo à ordenação.

20c. Foi o casamento consumado?    Sim       Não 

20d. Alguma vez teve uma separação legal?    Sim       Não 

Detalhes do referido divórcio, anulação/separação legal do candidato precisam ser submetidos à Junta de Superintendentes 

Gerais para sua revisão, de acordo com o parágrafo 320 do Manual e especificações no parágrafo 530.1 (#7, #8). “tenham 

tido qualquer desqualificação, porventura imposta por uma Assembleia Distrital, removida por uma explicação, por escrito, 

pelo superintendente distrital e pela Junta Consultiva do distrito onde tal desqualificação foi imposta; e, ainda, desde que a 

sua relação matrimonial não os tornem inelegíveis para uma licença distrital; e no caso de terem tido um divórcio prévio, a 

recomendação da Junta de Credenciais Ministeriais, juntamente com outros documentos que sirvam de apoio à 

recomendação, será entregue à Junta de Superintendentes Gerais, que pode remover esta barreira à obtenção de uma licença.” 

20e. Já apresentou os documentos comprobatórios?      Sim       Não      Se estes detalhes ainda não foram submetidos, contato 

imediato com o Secretário do Distrito deve ser feito. 

21. Foi seu cônjuge divorciado, teve uma anulação ou uma separação legal?    Sim        Não 

Caso afirmativo, identifique qualquer um destes que seja aplicável aqui: _ __________________________ 

22. Se casado, está vivendo com seu cônjuge?    Sim        Não Caso negativo, quais são suas razões? 

23a. Foi alguma vez preso, condenado ou “não contestou” a uma acusação?    Sim        Não 

  23b. Foi alguma vez acusado de ter molestado, explorado ou maltratado uma criança?    Sim        Não 

Se respondeu afirmativamente a uma destas perguntas, explique: 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

Assinatura do Candidato: Data: 

UMA PALAVRA AOS CANDIDATOS 

O Manual da Igreja do Nazareno é específico nos assuntos referentes ao ministério licenciado da igreja. Estas secções devem ser lidas 

cuidadosamente e cumpridos os necessários requisitos, antes de submeter o requerimento para uma licença distrital. Inclua os números 

dos parágrafos do Manual lidos, referentes a “Chamada do Ministro e Qualificações” e “O Ministro Licenciado”.  

A Assembleia Geral estabeleceu o CURSO DE ESTUDO no Manual e está detalhado no Manual de Ordenação regional. Este curso 

será supervisionado pela Junta Distrital de Estudos Ministeriais. Informações a este respeito poderão ser obtidos através do presidente 

da junta distrital ou em consulta com seu pastor local.   
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