
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lista de Requerimentos - Matrícula 

 

Todos matriculados devem trazer os seguintes documentos: 

o Comprovante de pagamento da matricula (R$80,00)  

o Fotografia 3x4 

o Recomendação Pastoral (caso seja de outra igreja) 

o Recomendação Pessoal 

 

Os formulários podem ser obtidos no escritório da Igreja Bíblica da Paz ou através de 

download em nosso site www.vbibrasil.com.br/matricula 

Todos os itens na lista devem ser enviados ao VBI até a data limite estipulada. (5 de Fevereiro 

de 2019) 

Requerimento e todos os documentos devem ser entregues para: 

 

 

 

 

 

Rua Dona Santa Veloso, 575.  

São Paulo, SP. 

 

 

 

VBI BRASIL 
VICTORY BIBLE INSTITUTE BRASIL 

 

A ESCOLA BÍBLICA VBI BRASIL É UM 

BRAÇO DA SEDE EM TULSA, 

OKLAHOMA.  EM SÃO PAULO É 

MINISTRADA NA IGREJA BÍBLICA DA 

PAZ. A ESCOLA TEM O OBJETIVO DE 

CAPACITAR PESSOAS NO 

CONHECIMENTO E APROFUDAMENTO 

DA PALAVRA DE DEUS, LEVANDO  

CADA ALUNO PARA O CAMINHO DO 

SEU PROPÓSITO DE VIDA. 

http://www.vbibrasil.com.br/


 Requerimento para Matrícula 

 

 

 

 Foto 3x4 

        x 

 

 

 

 

*A foto pode ser digital, tirada de frente com fundo branco em formato retrato. Enviado em anexo digital ou físico.  

Informações Pessoais 

Você já foi aluno do VBI Brasil?   ( ) Sim  ( ) Não 

Nome completo: 

_______________________________________________________________________ 

CPF: ___________________________________________________________________ 

Rua __________________________________________  Bairro  __________________ 

Cidade ___________________________ Estado _______________________________ 

CEP ______________________________   

Telefone Celular _____________________ Telefone Residencial __________________ 

Data de Nascimento ___/___/__________ Cidade de Nascimento _________________ 

Estado Civil:  ( ) Solteiro ( ) Casado ( ) Divorciado ( ) Viúvo   Numero de Filhos ________ 

Como você soube do VBI? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Em uma escala de 1 a 5, em quanto está o seu conhecimento Bíblico? 

Uso do Escritório: 

o Taxa de matrícula 

o Foto 3x4* 

o Recomendação Pessoal 

o Recomendação Pastoral 
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Por que você entrou no VBI? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Informações Familiares 

Nome do Cônjuge: _______________________________________________________ 

Profissão _________________________ Denominação __________________________ 

Seu cônjuge já aceitou a Cristo como salvador? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, Há quanto tempo? ___________ Seu cônjuge está de acordo com sua inscrição 

do VBI Brasil? ( ) Sim ( ) Não 

 

(Preenchimento apenas para menores) 

Nome do Pai ____________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________ Cidade _____________ 

CEP _____________________ Telefone ______________________________________ 

Denominação ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Nome da Mãe ___________________________________________________________ 

Endereço ___________________________________________ Cidade _____________ 

CEP _____________________ Telefone ______________________________________ 

Denominação ___________________________________________________________ 

 

 

Inventário Espiritual  



Igreja Local _______________________________ Denominação _________________ 

Nome do Pastor: ________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________ Cidade _____________ 

Há quanto tempo frequenta? ______________________________________________ 

Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? ( ) Sim ( ) Não   

Há quanto tempo? ______ 

 

Informação Educacional 

Grau de escolaridade: 

o Fundamental incompleto 

o Fundamental completo 

o Médio completo 

o Superior incompleto 

o Superior Completos 

o Pós-Graduado 

 

Nome da Instituição Nome do curso Nome do curso 

   

   

   

Liste experiências Ministeriais ou talentos individuais: 

 

 

Informações Ministeriais 



Você faz parte de algum ministério? Sim ( ) Não ( ) 

 

Ministério Líder Há quanto tempo 
participa? 

   

   

   

 

Esteja ciente que existe uma prioridade para a escola durante os 2 anos (Dois anos). 

Sendo esse tempo dedicado para o estudo e amadurecimento espiritual, o que pode 

ausentar o aluno de exercer algumas funções em seu ministério local no horário das 

aulas. Que o aluno e seu líder estejam cientes da priorização para a escola de segunda 

à quarta, das 20h às 22h. 

 

Eu declaro que a partir da data indicada estou ciente da prioridade do período que 

estarei exercendo o Victory Bible Institute Brasil, a saber, de segunda à quarta-feira, 

das 20:00 às 22h. 

 

____________________________                                 ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 

Informações de Saúde 

Você já foi diagnosticado com algum problema de saúde? ( ) Sim ( ) Não 

Se sim, qual? ____________________________________________________________ 

Você toma algum medicamento? ( ) Sim ( ) Não  

Se sim quais?  ___________________________________________________________ 

Você já foi diagnosticado com alguma doença psicológica, doença mental, debilidade 

ou doença crônica que pode interferir nos seus estudos no VBI Brasil? ( ) Sim ( ) Não 



Se sim, quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Em caso de emergência quem deveremos contatar?  

Nome: 

______________________________________________________________________ 

Endereço ____________________________________ Cidade ____________________ 

Tel. Celular __________________________ Tel. Residencial ______________________ 

 

 

Consentimento Médico 

Eu declaro que na data indicada concedo permissão total para o Victory Bible Institute 

Brasil, ou qualquer médico ou profissional capacitado em atendimento, para prestar 

ou dar assistência médica de primeiros socorros necessária. Também afirmo que, ao 

conceder tal permissão, eu absolvo a Victory Bible Institute Brasil de qualquer 

responsabilidade financeira relativa a um possível tratamento médico ou 

hospitalização. 

 

____________________________                                 ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 

Testemunho 

Escreva um relato sobre o seu testemunho pessoal. Inclua: o porquê você se sentiu 

chamado para o Victory Bible Institute Brasil, sua experiência com o Espirito Santo e 

sua libertação de velhos pecados. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Código de Honra 



Honra é um principio e uma das pedras angulares da fé cristã. O termo honra 

significa integridade, oque é justo, respeito ou ter um bom nome. Assinando o 

Código de Honra, você está se comprometendo a viver um estilo de vida no mais 

alto nível. Neste ato de comprometimento, você está reconhecendo que o Victory 

Bible Institute Brasil está comissionado a ajuda-lo a viver uma vida do mais alto 

calibre que diz respeito à reputação, respeito, honestidade e integridade moral. 

Minha assinatura hoje é meu reconhecimento do dever de honra ao Senhor Jesus 

Cristo, ao VBI Brasil e também às seguintes regras: 

o Eu me comprometo a me dedicar de todo coração aos meus estudos e busca 

do conhecimento da Palavra para glória de Deus 

o Eu me comprometo a crescer na minha busca espiritual, desenvolvendo um 

relacionamento com o Senhor Jesus Cristo através do estudo da Bíblia, 

oração e adoração. 

o Eu me comprometo a desenvolver-me por completo em corpo, mente e 

espirito. 

o Eu me comprometo a cultivar bons relacionamentos através de um estilo de 

vida de integridade e honestidade. Em fazer o que é correto, não irei mentir 

enganar, roubar e fofocar. 

o Eu irei promover meu estilo de vida que irá influenciar todos os outros 

estudantes positivamente. 

o Eu me comprometo a cuidar das minhas obrigações financeiras, incluindo 

minha mensalidade VBI, outros possíveis gastos ligados a atividades da 

escola e também minhas obrigações pessoais com zelo e pontualidade. 

o Eu me comprometo a viver um estilo de vida de pureza e integridade.  Para 

este fim, eu me manterei longe de qualquer ato ilegal e antiético. Isso inclui 

mas não limita imoralidade sexual, adultério, comportamento homossexual, 

o uso e porte de drogas, embriaguez e todo tipo de pornografia. Eu não irei 

abusar psicologicamente ou verbalmente qualquer pessoa ou coisa. 

o Eu me comprometo a buscar a vontade de Deus para a minha vida e viver 

uma vida de serviço enquanto estudo no VBI Brasil. 

o Eu me comprometo a ser pontual e participar de todas as aulas, serviços e 

atividade do Victory Bible Institute Brasil e da minha igreja local. 

o Eu me comprometo a demonstrar integridade em todos meus objetivos 

pessoais e acadêmicos. Eu não irei mentir, enganar, ou participar de alguma 

atividade desonesta ou rebelde, incluindo plágio e fraude. 

o Eu me comprometo a obedecer as regras e regulamentos do VBI Brasil que 

pode ser alterada de tempos em tempos pela instituição. Eu entendo que 

para manter o mais alto nível de treinamento e para proteger os ideais de 

valores espirituais e morais, o VBI Brasil se reserva no direito de requerer o 

afastamento de qualquer estudante se caso, no julgamento do Diretor do 

VBI Brasil, equipe VBI Brasil ou da liderança da Igreja Bíblica da Paz, sua 

conduta violou os ideais escolares ou espirituais do VBI Brasil ou ainda a 

atmosfera de moral cristã preservada pela instituição. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 



Declaração de verdade 

Eu declaro que na data indicada que as informações por mim escritas nesse requerimento são 

verdadeiras e corretas. Eu entendo que se o VBI Brasil for notificado que qualquer informação contida 

nessa matricula for falsa será justificativa para a negação da escola em receber-me como aluno ou 

exclusão imediata do VBI Brasil. A assinatura do Código de Honra comprova que eu li e concordei com o 

todo o critério acima para a admissão e ingresso no VBI Brasil. Qualquer violação do Código justificará 

minha exclusão do VBI Brasil. 

 

____________________________                                                          ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendação Pastoral (Apenas para membros de outras igrejas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pastor deve completar essa seção 

Nome do Pastor _____________________________________________________ 

Igreja _____________________________________________________________ 

Endereço _______________________________________ Cidade _____________ 

CEP ___________________________ Telefone ____________________________ 

Há quanto tempo você conhece o aluno? __________________________________ 

Quanto você conhece do aluno? ( ) pouco  ( ) regular ( ) bastante 

Você acredita que o aluno tem um relacionamento com Jesus? ( ) Sim ( ) Não 

Você acredita que o aluno tem as qualidades necessárias para completar o VBI 

Brasil? ( ) Sim ( ) Não  Se não, o que ele necessita? ______________________ 

Classifique as áreas a seguir:  

 Excelente Acima da média Média Abaixo da média 
Liderança O O O O 

Estabilidade emocional O O O O 

Relacionamentos O O O O 

Maturidade Espiritual O O O O 
Moralidade O O O O 

Habilidades Sociais O O O O 
Submissão às autoridade O O O O 

 

Essa seção deverá ser completa pelo aluno 

Nome _______________________________________________________________ 

Endereço _____________________________________ Cidade _________________ 

CEP __________________________ Telefone _______________________________ 

Eu autorizo o pastor aqui informado a completar essa recomendação e retorna isso ao VBI 

Brasil. Eu entendo que esse formulário é confidencial e eu não terei direito de revisar o 

documento completo. Eu isento este pastor e o VBI Brasil por qualquer reivindicações, 

obrigações ou dano que podem surgir pela divulgação de informações com autorização. 

____________________________                                                        ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 



Comentários 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Existe algum motivo pelo qual o aluno não deve ser admitido no VBI Brasil? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Baseados na informações acima, eu ( ) extremamente recomendo ( ) recomendo ( ) 

não recomendo esse aluno para admissão. 

 

____________________________                                                          ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recomendação Pessoal – (escolha algum amigo para preencher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seu amigo deve completar essa seção 

Nome do amigo _____________________________________________________ 

Igreja _____________________________________________________________ 

Endereço _______________________________________ Cidade _____________ 

CEP ___________________________ Telefone ____________________________ 

Há quanto tempo você conhece o aluno? __________________________________ 

Quanto você conhece do aluno? ( ) pouco  ( ) regular ( ) bastante 

Você acredita que o aluno tem um relacionamento com Jesus? ( ) Sim ( ) Não 

Você acredita que o aluno tem as qualidades necessárias para completar o VBI 

Brasil? ( ) Sim ( ) Não  Se não, o que ele necessita? ______________________ 

Classifique as áreas a seguir:  

 Excelente Acima da média Média Abaixo da média 
Liderança O O O O 

Estabilidade emocional O O O O 

Relacionamentos O O O O 

Maturidade Espiritual O O O O 
Moralidade O O O O 

Habilidades Sociais O O O O 
Submissão às autoridade O O O O 

 

Essa seção deverá ser completa pelo aluno 

Nome _______________________________________________________________ 

Endereço _____________________________________ Cidade _________________ 

CEP __________________________ Telefone _______________________________ 

Eu autorizo o pastor aqui informado a completar essa recomendação e retorna isso ao VBI 

Brasil. Eu entendo que esse formulário é confidencial e eu não terei direito de revisar o 

documento completo. Eu isento esta pessoa e o VBI Brasil por qualquer reivindicações, 

obrigações ou dano que podem surgir pela divulgação de informações com autorização. 

____________________________                                                        ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 



Comentários 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Existe algum motivo pelo qual o aluno não deve ser admitido no VBI Brasil? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Baseados na informações acima, eu ( ) extremamente recomendo ( ) recomendo ( ) 

não recomendo esse aluno para admissão. 

 

____________________________                                                          ____________________________ 

       Assinatura           Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rua Dona Santa Veloso, 575 - Vila Guilherme. 

São Paulo, SP - 020500-00 

         

             2905-1020 

             vbi@biblicadapaz.org.br 

             www.vbibrasil.com.br 

 

                  O VBI Brasil é um ministério da Igreja Bíblica da Paz. 

                  O VBI Brasil não discrimina pela raça, cor, origem étnica ou incapacidade. 


