
 
 

 

 

 

Ficha de inscrição DIP 

Agência Missionária da COBIM 

 

DIP: Mergulhando na grande comissão “E disse-lhes: Ide por todo o Mundo, pregai o evangelho 

a toda criatura.” Marcos 16.15. 

 

Apresentação  

O que é DIP? 

DIP significa (Mergulhar), é essa a ideia e o conceito por traz dessa pequena palavra 

que vem do Inglês, temos a missão de mobilizar jovens e adultos solteiros para essa imersão em 

missões. 

A escola de missões DIP é um projeto de médio prazo de um ano, e está na sua sexta 

edição, desde 2016 tem mobilizado pessoas e encorajado ao IDE de JESUS. 

Como funciona: 

O projeto tem o início no começo do ano na segunda semana de fevereiro, logo após 

o termino das escolas de curto prazo da AMCOBIM, ZOE e METANOIA, do qual todos os 

candidatos ao DIP deverão participar e seu termino e no final do ano no mês de Dezembro com a 

formatura dos alunos. Todos os alunos devem se apresentar com toda a documentação até a 

data de início do projeto, e estar dispostos a se deixar-se ser usados por DEUS durante todo o 

período da escola, seguindo todo o cronograma proposto e abnegado de suas rotinas normais e 

costumeiras para se dedicar única e exclusivamente ao projeto.  

O DIP tem a duração de (1) um Ano tendo algumas etapas a serem cumpridas. 

Tempo teórico,aulas e ministrações gerais bem com a participação efetiva em nossas 

igrejas. 

Tempo transcultural viajem para fora do País para uma experiência de campo 

missionário em outros contextos,  

Tempo pratico, onde se coloca em ação o que esse aprendeu dentro da escola, 

possivelmente esse será um tempo, em não apenas um, mais em vários lugares no território 

nacional. 

Tempo de aplicação. Esse será onde o aluno escreve um projeto de sua autoria que 

irá desenvolver nos próximos 6 (seis) meses na sua igreja ou comunidade local, com o apoio da 

AMCOBIM. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Custo do projeto: 

Hoje o custo do projeto está em R$ 1.400.00 por aluno mensal, pagamento a partir de 

fevereiro até o mês de Dezembro, totalizando (11) parcelas lembrando que sempre os 

vencimentos ficarão até o 10°dia de cada mês, para alcançar esse valor SUGERIMOS sua fração 

sendo que: 

25% do total caberá a Regional de onde o aluno está sendo enviado. 

25% da igreja da qual o aluno é Membro. 

50% do próprio aluno, com captações próprias, amigos, parentes, investidores, 

mantenedores etc.  ISSO PRECISA SER ACORDADO COM SUA REGIONAL DE IGREJAS, CASO 

TENHA, E NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA AMCOBIM ESSA NEGOCIAÇÃO.  

Caso necessite de orientação e consultoria neste processo, estamos a disposição 

para ajudá-lo (a). 

OBS: o mês de Janeiro não será cobrado, pois o aluno já está pagando a escola de 

curto prazo que acontece em janeiro. 

A mensalidade do aluno cobre todos os custos de: estadia, alimentação, viagens 

propostas pela AMCOBIM, deslocamentos para os práticos, material de apoio, aulas teóricas e 

práticas, e auxilio em alguns casos pessoais de emergência com o aluno. 

 

Verifique a lista abaixo e certifique-se de que todas estão completas:  

● Ficha de inscrição  

● Referência e autorização pastoral  

● Contato de emergência  

● “Comprometimento com a equipe” preenchido e assinado  

● Fotocópia do passaporte (P. 3)  

● Avaliação médica certificando que você está hábil para participar do projeto.   

● Vacina do Covid 2 (segunda dose ou dose única) 

● Vacina contra febre amarela, bem com carteira de imunização emitido pela ANVISA. 

 

ATENÇÃO! 

● O(a) candidato(a) deve de se apresentar na primeira semana de Fevereiro de 2023, a 

base está localizada na Rua Padre Dehon, Nº 3428, Boqueirão, Curitiba - PR, sob a 

responsabilidade do Pr. Muniz Junior. (41) 99603 8320 

● O(a) candidato (a) deve providenciar passaporte, para viagens fora do Brasil, o processo 

do passaporte pode ser demorado assim que o quanto antes der entrada no processo 

mais seguro(a) o(a) candidato(a) ficará.  

 



 
 

 

 

● Maiores informações podem ser encontradas no seguinte site: 

https://www.gov.br/pf/pt-br 

● O(a) candidato (a) ingressar no DIP participando do projeto missionário de curto prazo 

(METANOIA, ZOE, ou outra escola de missões desenvolvidas pela AMCOBIM) e servirá 

de apoio participando integralmente do projeto. 

 

 

Ao enviar esta solicitação:  

● Eu concordo com a doutrina da COBIM (Convenção Brasileira da Igrejas Irmãos 

Menonitas do Brasil) abaixo.  

● Estou disposto a trabalhar sob a direção da liderança da equipe e realizar todas as 

atividades com uma atitude que honra a Deus.  

● Estou me comprometendo com tempo e energia dedicados às atividades de preparação 

para o DIP.  

● Me comprometo em captar os recursos necessários para cobrir os meus custos do 
programa.  

 

Doutrina  

● Cremos na Bíblia como única autoridade de fé e conduta.  

● Cremos em Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os Homens.  

● Cremos na necessidade da conversão e batismo voluntário.  

● Cremos na vida baseada nos ensinamentos de Cristo – discípulo.  

● Cremos na missão salvadora de Cristo – o evangelho da salvação.  

● Cremos na volta iminente de Cristo para buscar o Seu povo.  

 

 

Nome Completo: 

 

 

______________________________________  

Assinatura do Candidato  

Data:  

 

Se você tiver alguma dúvida durante este processo, entre em contato com os pastores 

coordenadores do programa, pelo seu e-mail mrc.muniz2012@gmail.com ou  

Telefone - Whats: (41) 99603-8320. 

 



 
 

 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 

INFORMAÇÃO GERAL:  

Nome completo (como aparece no seu passaporte ou RG): 

______________________________________________________________   

 

 

Atenção: Se você não tem passaporte, você precisa fazê-lo imediatamente.  

Data Nascimento (Dia, Mês, Ano) ____/_____/______ 

Local de Nascimento: _________________________ 

Filiação: ___________________________________________________ 

Estado Civil:_________________________________________ 

Identidade: _________________________________ 

CPF: _____________________________________ 

Endereço completo de residência com CEP:___________________________________ 

Telefone de Contato no Brasil: ____________________ 

Dados do passaporte:  

Nº: passaporte ___________________________________  

Órgão Emissor (Em geral fica a direita acima do código de barras): 
___________________________________  

Data Emissão: ______________________________________  

Validade (Pelo menos de 6 meses da data de partida): __________________________  

Profissão:  _____________________________ 

Cargo atual:____________________________ 

Para Homens, Situação do Serviço Militar: _______________________________ 

 
 

INFORMAÇÃO DA SUA IGREJA LOCAL E REGIONAL:  

Nome do Pastor Local Pastor 
________________________________________________________. 

Nome e endereço da sua Igreja 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

Nome do Pastor da sua Regional, 
(Presidente)___________________________________________. 

Endereço da Regional: 
______________________________________________________________. 

 
 



 
 

 
 

INFORMAÇÃO 
ESPIRITUAL:  

Em que ministérios você está ou esteve envolvido na igreja?  

 

Você serve como voluntário em sua igreja ou na comunidade?  

 

 

Quais são os seus dons espirituais?  

 

 

Por favor, nomeie e providencie o contato de um pastor / líder na sua igreja que poderia lhe 
dar uma referência:  

 

 

Você já serviu em uma viagem missionária ou teve alguma experiência intercultural?  

Se sim, onde e quando?  

 

 

Explique brevemente por que você quer participar desta viagem de aprendizado em 

missões?    

 

 

 

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO/TALENTOS:  

Você fala alguma língua estrangeira fluentemente?  

 

Por favor liste qualquer talento específico que você tem. (canto, instrumentos, fantoches, 

construção, mecânica, ensino, etc.)  

 

Liste 3 pontos fortes que você pode oferecer à equipe:  

 

 

Liste 2 de suas fraquezas onde a equipe poderia encorajá-lo.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE A SAÚDE:  

Você tem seguro de saúde? Favor de incluir a informação sobre o seu seguro, ou convênio 

médico, uma cópia do seguro.   

 

Você tem alguma condição que possa afetar sua capacidade de servir plenamente como 

missionário nesta viagem (ou seja, medo de voar, depressão, ansiedade, transtornos do sono)? Não  

 

Como você descreveria sua saúde e aptidão física?  

 

Envie uma avaliação médica, junto com a ficha de inscrição, certificando que você está hábil 

para participar do projeto.  

 

Você já tomou a vacina contra o Covid? Qual vacina?  

 

Já tomou a vacina contra febre amarela? Possui a carteira emitida pela ANVISA? 

 

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS:  

Escreva uma autobiografia que inclua quando e como você se converteu, quais são as bases 

bíblicas de sua salvação e esperança de vida eterna, seus objetivos futuros, Descrição do 

relacionamento familiar, fatos marcantes da sua vida. (adicione uma folha a parte)   

 

Quais são as suas expectativas pessoais para o DIP?  

 

O que você gosta de fazer para descansar?  

 

INFORMAÇÕES DIP  

Como ficou sabendo do DIP?   

 

Como percebeu que Deus o dirigiu para ao Projeto DIP?  

 

Qual a participação da liderança de sua igreja local na sua decisão de vir ao DIP?  

 

Como você pretende se manter financeiramente durante a sua permanência no projeto?  

 



 
 

 

 

 

 

CONTATO DE EMERGÊNCIA  

POR FAVOR FORNECER 2 CONTATOS:  

Nome: 
__________________________________________________________________________. 

Relacionamento: 
__________________________________________________________________. 

Telefone Residencial: ____________________________. 

Telefone de Trabalho:____________________________. 

 Telefone Celular: ____________________________. 

 

Contato: 

Nome:____________________________________________________________________. 

Relacionamento:____________________________________________________________. 

Telefone Residencial:___________________________________. 

Telefone de Trabalho:___________________________________. 

Telefone Celular:_______________________________________. 

 

 

 

Comprometimento com a equipe 

As equipes DIP são dinâmicas. Os membros da equipe devem ser capazes de experimentar a 

diversidade do Corpo mundial de Cristo, expandir sua visão e participar de um ministério frutífero 

que tem um impacto duradouro. Para que isso ocorra, precisamos concordar sobre como 

agiremos - nossas atitudes e expectativas.  

Por favor, leia e assine o seguinte “comprometimento com a equipe”:  

1. Crescimento Espiritual - Estarei aberto para aprender de Deus em todas as situações, 

porque eu acredito que crescer individualmente é essencial para crescer como equipe.  

2. Trabalho em equipe - Eu me comprometo a ser um membro da equipe unido. Estou 

disposto a sacrificar minha própria agenda e luxos pessoais para o bem da equipe. Eu me 

comprometo a resolver todos os conflitos de acordo com os princípios bíblicos. Isso envolve a 

oração como o primeiro passo, o confronto pessoal no amor como o próximo passo, e o conselho 

de um terceiro, (um dos líderes da equipe), como um terceiro e último recurso de acordo com 

Mateus 18: 15-17.  

3. Atitude Positiva - Eu me comprometo a incentivar meus companheiros de equipe. Eu vou 

abster-me de reclamar. Prometo ter uma atitude flexível. Eu virei com a mente aberta e planejo 

crescer através das situações difíceis.  



 
 

 

 

 

4. Ministério e Oportunidades de Trabalho - Vou procurar ser um exemplo do amor de 

Cristo às pessoas que encontraremos durante toda a nossa viagem. Estou disposto a ser um 

servo e me disponibilizar em qualquer tipo de empreendimento, conforme necessário.  

5. Saúde e Risco Pessoal - Comprometo-me a assumir toda a responsabilidade pela minha 

própria saúde durante toda esta experiência missionária e vou me preparar espiritualmente, 

mentalmente e fisicamente. Eu me responsabilizo pela minha própria segurança pessoal e saúde.  

6. Reconheço que sou um convidado da igreja local. Portanto, eu me conduzirei de uma 

maneira que honra nosso anfitrião.  

7. Eu também reconheço que o cristianismo é vivido de formas diferente em todo o mundo 

e como convidado eu vou cooperar com o cristianismo como é vivido na cultura anfitriã.  

8. Oração e Finanças - Eu me comprometo a pedir apoio de oração e financeiro.  Eu 

entendo que meus pagamentos devem ser feitos nas datas indicadas e que meus custos são 

minha responsabilidade completa e pessoal. Se eu sou incapaz de cobrir os custos da missão, a 

Agência Missionária da COBIM não é responsável pelo pagamento do montante que falta.  

9. No termino de minha participação na escola DIP, me comprometo a escrever e 

apresentar um projeto para a AMCOBIM que servira para minha igreja e comunidade, onde eu 

serei o responsável, será em parceria com meu pastor e líderes da minha igreja, projeto esse que 

terá no mínimo 6 (seis) meses de duração. (Esse projeto deve se adequar as necessidades da 

minha igreja ou comunidade visando o crescimento do Reino de Deus aqui nessa terra). Nos da 

AMCOBIM auxiliaremos você nisso, e acompanharemos o desenvolvimento e a realização do seu 

projeto. 

 

Nome Completo e Assinatura:______________________________________  

Data:   

 

Envie toda a documentação DIP para os coordenadores … 

Email: mrc.muniz2012@gmail.com. 

 

Qualquer dúvida estamos a disposição. 

Pr. Muniz Junior 41 99603 8320. Coordenador do DIP 2023. 

Pr.Emerson Cardoso Fone: (41) 99866 0677. Presidente da AMCOBIM. 

 

 

 


