DECLARAÇÃO
Ilmo. Sr. Presidente da Convenção de Ministros e Igrejas Evangélicas Agregadas COMEMDV
Eu_______________________________________________________________________________
Identidade Nr__________________ órgão exp. _______________ CPF ___________________
Naturalidade _____________________ E-mail ______________________________________
Telefone (DDD e n°) _____________________________ Celular ____________________________
DECLARO para que:
- Sou membro em comunhão da igreja evangélica (colocar o nome da igreja e
o endereço):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
- Utilizarei da credencial da Capelania Social Evangélica – COMEMDV somente
na execução desta atividade e que a mesma não me confere o cargo
eclesiástico de Pastor.
- Respeitarei os horários e as normas estabelecidas, bem como, farei um
cadastro prévio, se assim for solicitado pela autoridade do local a ser visitado.
- Não sou filiado a COMEMDV, apenas cadastrado para o exercício do serviço
de capelania (assistência religiosa em locais de internação coletiva).
- Isento a COMEMDV de responsabilidade civil ou criminal pelo mau uso da
credencial.
- Não possuo vínculo empregatício com a COMEMDV e somente utilizo a
credencial em atividades de cunho religioso com o único objetivo de
divulgação do evangelho de Cristo, conforme previsto na Bíblia Sagrada em
Mateus 28. 19,20:
Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os
em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; Ensinando-os a
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis que
eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos
séculos.

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode
implicar na sanção penal prevista no Art. 299 do Código Penal, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou
nele inserir ou fazer inserir Declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante”.
“Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um)
a 3 (três) anos, se o documento é particular.”

(Local e data) _______________, ____ / _________ / ________

Assinatura do declarante

