
PRONTUÁRIO EVANGÉLICO 2011

FICHA DE CONGREGAÇÃO Designação: � - Igreja
� - Missão
� - Local de pregação

Distrito:______________________________________    Concelho: __________________________________
Freguesia:____________________________________ Localidade: _________________________________
Nome pelo qual a congregação é mais conhecida:________________________________________________
Endereço: (nome da rua, número, etc.)__________________________________________________________
Localidade:___________________________ Código Postal:________ - _____   _________________________
Telefone: _________________ Fax: _________________    Email:__________________________________
Data do Aniversário da Igreja:___________________________  Denominação:__________________________
Nome da “Convenção” ou “Associação” ou “Grupo de Igrejas”, se estiver filiada nalguma:_______________
____________________________________________________________________________________________
É membro da Aliança Evangélica Portuguesa?     �  Sim    �  Não           N.º de Membro: ______________

OBREIRO RESPONSÁVEL PRINCIPAL
Como é designado: (Pastor, Ancião, Presbítero, Evangelista, etc.) __________________________________
Nome completo: __________________________________________________________________________
Endereço: (nome da rua, número, etc) ________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

Se houver vários Obreiros de igual responsabilidade, indicar o nome daquele que for designado para efeito de contato

OBREIRO AUXILIAR
Como é designado: (Ancião, Evangelista, Diácono etc.) ________________________________________
Nome completo: __________________________________________________________________________
Endereço: (nome da rua, número, etc) ________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

Se houver mais Obreiros Responsáveis ou Auxiliares, adicione os nomes no verso desta ficha

HORÁRIO DOS CULTOS HABITUAIS

Escola Dominical...........................................................
Culto de Pregação/Evangelização ..................................
Culto Devocional/Estudo Bíblico....................................
Outras reuniões:

Dia da Semana Hora No verão, se mudar

IMPORTANTE: Os dados seguintes não serão publicados e são mantidos confidenciais. Servem apenas
para análise estatística da Igreja Evangélica em Portugal. Sendo esta via a única maneira de conhecer
a dimensão da Comunidade Evangélica total, o seu preenchimento é muito importante.

N.º de membros em comunhão: ...........................................................................................    ______

N.º de simpatizantes (não membros) que assistem pelo menos uma vez por mês: ................    ______

Assistência média no culto principal: ....................................................................................    ______

Continua no verso �

Designação



Continuação da FICHA DE CONGREGAÇÃO

OUTROS OFICIAIS DA IGREJA (Diáconos, Anciãos, Presbíteros, etc)

Como é designado__________________________
Nome completo: __________________________________________________________________________
Morada completa:________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

Como é designado__________________________
Nome completo: __________________________________________________________________________
Morada completa:________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

RESPONSÁVEL/SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DOMINICAL
Nome completo: __________________________________________________________________________
Morada completa:________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

MINISTÉRIOS E OUTRAS ACTIVIDADES ESPECIAIS

Nome do Departamento:___________________________________________________________________
Nome do responsável: _____________________________________________________________________
Morada completa:________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

Nome do Departamento:___________________________________________________________________
Nome do responsável: _____________________________________________________________________
Morada completa:________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

Nome do Departamento:___________________________________________________________________
Nome do responsável: _____________________________________________________________________
Morada completa:________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  ____________________________ Tel.: ____________________
Fax: ____________________  Email:_________________________________________________________

Fotocopie esta folha se houver mais informações a prestar
Observações: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

NOTA: O preenchimento desta ficha pressupõe que as pessoas que nela constam autorizam, nos termos da Lei, a inclusão
dos seus dados pessoais na base de dados do PRONTUÁRIO EVANGÉLICO.

Nome de quem preenche esta ficha de informação: ____________________________________________________________

Data: ___ / _____ / 2011   Assinatura: ____________________________________________________________________

Devolver ao NÚCLEO �  Apartado 1 �  2746-901 QUELUZ
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PRONTUÁRIO EVANGÉLICO 2011

FICHA DE ORGANIZAÇÃO / ENTIDADE EVANGÉLICA

INSTRUÇÕES PARA O PREENCHIMENTO:

Primeiramente, assinale já com um X a natureza ou tipo da organização ou entidade à qual esta ficha diz respeito.
Marque apenas um dos quadrados.

A

� � - Organização Evangélica .............................................................................. Secções 1 e 2
� � - Editor ou Livreiro ......................................................................................... Secções 1 e 2
� � - Publicação Periódica ................................................................................... Secções 1 e 3
� � - Instituição de Beneficência ou Lar ............................................................... Secções 1 e 4
� � - Centro de Conferências ou de Férias ........................................................... Secções 1 e 5
� � - Seminários e Escolas Bíblicas ..................................................................... Secções 1, 2 e 7
� � - Cursos por correspondência........................................................................ Secções 1 e 6
� � - Programas de Rádio ou TV .......................................................................... Secções 1 e 8
� � - Outra Entidade evangélica: ___________________________ ....................... Secções 1 e  outras que lhe digam respeito

NATUREZA OU TIPO DA ORGANIZAÇÃO SECÇÕES DE DEVE PREENCHER

Preencha uma ficha por cada entidade ou organização. Fotocopie esta ficha se tiver que fornecer dados para mais que
uma entidade ou organização

Preencha já a Secção 1. A seguir preencha a secção ou secções conforme a natureza da organização e como está
indicado no quadro acima.

Nome (ou título): _________________________________________________________________________________
Sede/ Morada: ____________________________________________________________________________________
Localidade: _____________________________________ Código Postal: _______ - ____  ______________________
Endereço postal (se for diferente): ______________________________  ______________________________________
Tel.: _______________ TLM: ______________ Fax:_______________ Email: ________________________________
Nome da “Convenção”, “Associação” ou “Grupo de Igrejas”, se estiver filiada nalguma: _________________________
Data da fundação: ___________ Se possui existência legal, indicar qual a forma:_______________________________
Breve resenha histórica: _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Presidente, Director, Secretário-Executivo, Responsável, etc.

Designação do cargo: ______________________________________________________________________________
Nome completo:___________________________________________________________________________________
Morada completa: _________________________________________________________________________________
Localidade: ________________________ Código Postal: ______ - ______  __________________________________
Tel.: ______________TLM: ____________ Fax:____________ Email: _______________________________________

Se conveniente, indicar em folha anexa os órgãos sociais com os respectivos nomes e endereços.

Siga para a secção que foi indicada no quadro A

B

C

1

Departamentos especializados que possui:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Publicações que edita:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Tem livraria aberta ao público?: _______________________________________________________________________
Endereço da livraria:________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Tel.: _____________ TLM: _____________ Fax:_____________ Email: _____________________________________

2



Propriedade de:_____________________________________________________________________________________
Tiragem: __________________________________________   Periocidade: __________________________________

� � - Gratuita � � - Assinatura paga
Conteúdo da publicação dirigido a quem?______________________________________________________________
� � - Indicar se é indicada para uso como lições da escola dominical
� � É favor anexar a esta ficha um exemplar do último número publicado.

3

Indicar a natureza da beneficência:______________________________________________________________________

� � - Lar da 3.ª idade � � - Infantário /Creche � � - Orfanato � � - Outro ___________________________

Tipo de assistência que oferece: ________________________________________________________________________
Idades ou grupos abrangidos: _________________________________________________________________________
Propriedade de: ____________________________________________________  Lotação: _______________________

4

Capacidade para: a) alojamento: __________ b) reuniões: __________  c) refeições: __________
Acampamentos e idades que abrangem:

Acampamento Idades Data aproximada
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Endereço para inscrições ou mais informações: ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5

Número de lições do curso: ________________________ � � - Gratuita � � - Pago
Nível do curso (por exemlo: para não-crentes; discipulado; formação de  Obreiros, doutrinação; etc.):___________
_________________________________________________________________________________________________

6

CORPO DOCENTE ACTIVO:
Nome completo: ___________________________________________________________________________________
Morada completa:_________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  _________________________________ Tel.: ________________________
Fax: __________________  Email:___________________________________________________________________

Nome completo: ___________________________________________________________________________________
Morada completa:_________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  _________________________________ Tel.: ________________________
Fax: __________________  Email:___________________________________________________________________

Nome completo: ___________________________________________________________________________________
Morada completa:_________________________________________________________________________________
Código Postal: ____________ - _______  _________________________________ Tel.: ________________________
Fax: __________________  Email:___________________________________________________________________

7

Nome do Programa: ________________________________________________________________________________
Horário:

Emissora Frequência Dias Horas
____________________________  _____________________________  ____________________  _______________
Natureza do programa: ______________________________________________________________________________
Observações: ____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Nota: Se o espaço desta ficha não chegar para todas as informações a prestar, queira escrever numa folha à parte e anexá-la à ficha.

8

NOTA: O preenchimento desta ficha pressupõe que as pessoas que nela constam autorizam, nos termos da Lei, a inclusão
dos seus dados pessoais na base de dados do PRONTUÁRIO EVANGÉLICO.

Nome de quem preenche esta ficha de informação: ____________________________________________________________

Data: ___ / _____ / 2011   Assinatura: ____________________________________________________________________

Devolver ao NÚCLEO �  Apartado 1 �  2746-901 QUELUZ


