
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA  

A 1ª VIGÍLIA MISSIONÁRIA 

A fim de permitir uma boa organização para a nossa 1º Vigília, é indispensável confirmar sua presença. Para inscrição, 
preencha o formulário com as informações solicitadas abaixo e efetue o pagamento com os MONITORES da Vigília. 

Caso a inscrição seja para mais de uma pessoa, favor preencher o número total de fichas, para que possamos identificar 
a quantidade de pessoas previstas. Agradecemos a compreensão e ficamos a disposição para que sejam todos bem-vindos. 

OBS.: As respostas serão confidenciais. A saber, devido a espiritualidade e seriedade do encontro, todas as fichas 
estarão sujeitas a confirmação tão logo sejam recebidas (pessoalmente ou via e-mail: vigiliamissionaria@yahoo.com). Os 
participantes deverão efetuar de fato sua inscrição mediante o pagamento de R$ 10,00. 

 
 

Nome: _______________________________________________________________________ 

Data de nascimento: _____ /_____ /__________  Idade: ____________________ 

Telefone residencial: ______________________ Celular: _________________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Nome do pai ou responsável: ____________________________________________________ 

Nome da mãe ou responsável: ___________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Possui alergia?         (   )   Sim  (   )   Não 

Qual alergia(s): ________________________________________________________________ 

Faz uso de medicamentos e/ou está sob cuidados médicos?        (   )   Sim  (   )   Não 

Em caso de emergência, como proceder? ___________________________________________ 

Telefone para contato em caso de emergência: ______________________________________ 
Paróquia ___________________________________ Cidade ___________________________ 
Grupo de Jovens _______________________________________________________________ 

Monitor que irá receber a contribuição missionária de R$ 10,00 _________________________ 
 

Observações: 

Obs.1: Levar a Bíblia e o Terço. 
Obs.2: Levar água e lanche para o período da noite. Também agasalhos confortáveis e quentes. 
Obs.3: O valor da Vigília deverá ser pago até o dia 08/10/2019. 
Obs.4: Cada participante é convidado a nos ajudar a organizar o local após o Café da Manhã. 
 

Declaração: Declaro que li com cuidado a Ficha de Inscrição da Vigília Missionária e por livre e espontânea vontade concordo em 

permanecer na SEDE CAMPESTRE do COLEGIO SANTANA, saindo somente em emergência, comunicando aos monitores. Estou 

consciente de que este evento é uma tarefa séria, que me ajudará a compreender o propósito de Deus para minha vida e 

reafirmo ter capacidade para realizá-lo. Portanto, certifico que toda a informação que dei é correta e verdadeira. 

Data: ______________________________________________  Local:______________________________________________ 

_____________________________                                                       _______________________________ 

Assinatura do Jovem           Assinatura do Responsável (para aqueles que não completaram 18 anos) 

mailto:vigiliamissionaria@yahoo.com

