
Movimento de Cursilho de Cristandade - Diocese de Piracicaba

e-mail: secretaria@cursilhopiracicaba.com.br

Ficha do(a) Apresentante (Padrinho ou Madrinha)

Porque abandonou a religião?

Informações Complementares do(a) Candidato(a)

� Porque nunca freqüentou a religião?� 

O que o candidato(a) pensa a respeito do Cursilho ?

� Mulheres � Jovens

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Nome do Candidato(a)

1 - Feminino 2 - Masculino� � 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Razões da apresentação do(a) candidato(a). Podem ser marcados mais de uma opção:

Porque é acomodado?� Porque tem víciu(s)?� Bebida � Drogas � Jogo

Porque tem problemas de convivência com: � Conjugê, Namorado(a), Noivo(a) � Parentes

Porque naõ conhece a religião? � 

� Filhos

� Porque é líder? � Porque pode ser útil ao Cursilho ?� Porque pode ser útil à comunidade?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Escreva sobre o perfil do candidato(a)  - seus sucessos, fracassos, relacionamentos, vida de igreja, ambiente familiar, trabalho etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

O candidato possui alguma habilidade ? Ex.: artística, domínio em informática, etc.

SexoCandidato(a) Inscrito para o Cursilho Nº                                para 

|___|___| |___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|

DD                Fone Residencial

|___|___| |___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|

DD                Fone Celular

|___|___| |___|___|___|___|___| - |___|___|___|___|

DD                Fone Comercial

|___|___|___|___|

Ramal

|__________________________________________________________|

E-mail

Dados do(a) Candidato(a) Apresentado(a)

Nome do Apresentante (Padrinho ou Madrinha)

Há quanto tempo conhece o(a) Candidato(a)?

Possui algum grau de parentesco com o(a) candidato(a)? � Não � Sim Qual ? _______________________________________________________

Quais os motivos que o levam a indicar o candidato(a) para participar do Cursilho ?

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Preenchimento Obrigatório)

�  Homens

Atenção! Este questionário é confidencial e não dever ser apresentado ao candidato(a), em hipótese alguma. Portanto, o preenchimento 
deverá ser realizado exclusivamente pelo(a) apresentante (Padrinho ou Madrinha). 
 
1. O (A) apresentante (Padrinho ou Madrinha), é responsável pelo seu (sua) candidato (a) antes, durante e depois do Cursilho. 
2. O cursilho destina-se a batizados católicos afastados da Igreja e não a conversão de praticantes de outras religiões. 
3. O Cursilho não se destina a resolução de problemas pessoais, de ordem familiar, social ou psíquica. 
4. O cursilho é regime de clausura, desta forma, não será permitida a utilização de rádio, celulares, bips, maquinas fotográficas, etc. 
5. O (A) Padrinho ou Madrinha deverá informar o candidato sobre as despesas para a realização do Cursilho (Taxa per capita). 
6. O candidato deve ser conscientizado pelo apresentante que o Cursilho é um método pastoral, destinado a formação religiosa, cuja missão 

principal é a evangelização de ambientes e engajamento em comunidades cristãs.  
 
Caso haja alguma informação confidencial, favor escrever em um papel a parte, colocar num envelope aos cuidados do Assessor 
eclesiástico, lacrar e anexar a ficha de inscrição. 

Ficha recebida em ______/______/_____  contato com o candidato(a) em ______/______/_____ contato com o Padrinho em ______/______/______

Prenchimento e Acompanhamento do Pré-Cursilho

Observações do contato.

Candidato(a) confirmou presença? � Não� Sim

_______________________________________________________

Nome de quem fez o contato ?

� � Outros

� Outros

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|


