
 

 

CARTA DE RECOMENDAÇÃO 
 

A _______________________________________________________em sua Assembléia de ____/____/____ 

decidiu recomendar à Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Instituição mantida pelo Seminário Teológico 

Batista do Sul do Brasil, o (a) irmão (ã) _________________________________________________, 

comprometendo-se a auxiliar mensalmente com: 

(    ) sustento integral (taxa de ensino, moradia, livros, alimentação, passagens, etc.) 

(    ) pagamento da taxa de ensino e moradia no internato 

(    ) pagamento da taxa de ensino 

(    ) pagamento da taxa de moradia no internato 

(    ) outro: (especificar) _______________________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES COMPLEMETARES:  

1. A Igreja conhece o recomendado (a) há _______ anos. 

2. A Igreja atesta haver o (a) recomendado (a) demonstrado evidências de sua vocação para atividades específicas 

na causa de Deus? _____________. 

3. O candidato possui capacidade de liderança? ________________. 

4. O candidato esteve envolvido em processo disciplinar na igreja (exclusão ou repreensão)? ___________ 

5. Cargos que o candidato já exerceu na igreja: 

a-__________________________________________ d- ________________________________________________ 

b- _________________________________________  e- ________________________________________________ 

c-__________________________________________  f- ________________________________________________   

 
_______________________________________________________ 
Local e data 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Pastor ou representante legal 
 

_______________________________________________________ 
Nome legível do Pastor ou representante legal 

Telefone para contato: (____) _____________________________ 

 

PREZADA IGREJA: 

 
A recomendação de estudantes à Faculdade Batista do Rio de Janeiro, Instituição mantida pelo 
Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, é de grande responsabilidade, pois além de acarretar 
considerável gasto financeiro, implica em endosso da Igreja a uma pessoa que, possivelmente, 
ocupará uma função elevada e nobre no ambiente denominacional. 
 
Através deste documento fica estabelecida uma parceria entre a Igreja e o Seminário Teológico 
Batista do Sul do Brasil, mantenedor da Faculdade Batista do Rio de Janeiro para acompanhamento 
do (a) aluno (a) durante o presente semestre. Como conseqüência desta parceria, o Seminário 
incumbe-se de enviar as informações sobre a conduta do recomendado, seu aproveitamento 
acadêmico e a situação dos compromissos financeiros contratados referentes ao período letivo acima 

indicado. Com a remessa dessas informações o Seminário cumpre, também, a decisão da assembléia 
da Convenção Batista Brasileira. 
 
Solicitamos que se o aluno se desligar da igreja, por qualquer motivo, o Seminário seja comunicado. 
 

Prof. Ms. Davidson Pereira de Freitas 
Diretor Geral do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil 
 
 
Coordenador Institucional 

 

Favor colocar o carimbo da Igreja com CNPJ 


