TERMO DE COMPROMISSO DO MISSIONÁRIO ADOTADO
NOME
ENDEREÇO E E-MAIL
TELEFONE
CAMPO ONDE LIDERA (País, Região e local)
INÍCIO DA ADOÇÃO (DATA DA ENTREGA DA FICHA DE CADASTRO)
Declaro estar ciente e concordar com o termo abaixo:
COMPETE À VEMBRASIL
Enviar o sustento mensal por meio do líder em campo
COMPETE AO LÍDER EM CAMPO
Enviar cadastro e relatórios a cada 2 meses, no padrão previsto, para a VEMBRASIL
Representar a VEMBRASIL em seu projeto, no país onde atua, e somente a ela se reportar
Receber e repassar os valores recebidos aos NACIONAIS COM RELATÓRIOS EM DIA
COMPETE AO OBREIRO NACIONAL ADOTADO
Manter seus dados pessoais e seus relatórios a cada 2 meses devidamente atualizados;
Assinar recibos dos valores recebidos;
Estar ciente que, caso seus relatórios estejam incorretos ou em falta, o líder em campo não
receberá os valores e deverá cortar a parceria de manutenção, visto que esta é a norma da
VEM com os adotantes;
Estar ciente que o líder em campo é o único autorizado a contatar com a VEMBRASIL ou
seus representantes;
Receber visitas de líderes adotantes ou representantes da VEMBRASIL, devidamente
acompanhados por seus líderes em campo, prestando todo apoio e esclarecimentos
necessários;
Fazer Relatório detalhado de cada Projeto Local (congregação, grupo familiar, escola,
hospital, ponto de evangelização fixo, recuperação de drogados, serviços de apoio na base
missionária, etc), pois somente receberá o valor referente a cada PL desenvolvido se o
relatório deixar claro este trabalho.
Entender que os adotantes estão orando por seu trabalho, muitos são humildes e pobres e
tiram do sustento de sua família para que esta obra continue se multiplicando e crescendo, e
que todos somos UM SÓ EM CRISTO E POR MISSÕES. ATÉ OS CONFINS DA TERRA.
Outros que o líder em campo julgar necessário.
LOCAL e DATA
ASSINATURA
VEMBRASIL
Pr Carlos José de Melo
(Presidente VEMBRASIL)

ASSINATURA LIDER EM CAMPO

