
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ALFA (ALPHA) - Igreja Católica St. Paul 
 

Primeiro nome* ______________________________________________ 

Último nome*________________________________________________ 

O email* _______________________________________________________________________    

Número de telefone*  ______________________________  (circule um: célula / casa / trabalho) 

Melhor hora para ligar ____________________________________________________________ 

Nota: Itens com um asterisco (*) são obrigatórios. 
 

Qual horário da sessão você gostaria de participar? (Marque UM) 
Inglês: quintas-feiras a partir de 23 de janeiro, __ 13:00 a 15:00 OU quintas-feiras a partir de 23 de janeiro __ 19:00 a 21:00 

Espanhol: domingos a partir de 26 de janeiro, das 15h30 às 17h30 ___ 

Português: sábados, a partir de 25 de janeiro, das 17:00 às 19:00 ___ 

Adolescentes: domingos, a partir de 26 de janeiro, das 18:30 às 17:30 (adolescentes, você não precisa se  
registrar. Basta entrar no Youth Group aos domingos no Family Center, a partir de 26 de janeiro 

 

Qual é a sua afiliação religiosa? 
___ Católica 
___ Episcopal 
___ Metodista 
___ Presbiteriano 
___ Batista 

___ Ortodoxa 
___ luterano 
___ Ateu / Agnóstico 
___ Hindu 
___ budista 

___ Muçulmano 
___ judeu 
___ Não confessional 
___ De outros 
___ Nenhum 

Em uma escala de 1 a 10, com 1 sendo distante e 10 significando "Eu não poderia ser melhor!", Circule um 
número abaixo que reflete onde você está agora em sua jornada espiritual: 
 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                                                  Distante           Não poderia ser melhor 

O que promoveu sua decisão de se registrar no Alpha? 
 

 ___ Publicidade no boletim da paróquia e / ou outra mídia impressa patrocinada pela igreja 
 ___ O paroquiano me convidou pessoalmente para participar 
 ___ Vi informações sobre isso online 
 ___ Eu ouvi sobre isso através da minha igreja 
 ___ Meu cônjuge, amigo e / ou colega de trabalho me incentivaram a comparecer 

 ___ Outros (por favor, explique) __________________________________________________________ 
 

Quaisquer pedidos especiais? (Faremos o nosso melhor para honrá-los) 
Alergias a comida: __________________________________________________________________________________ 
Questões de mobilidade: _____________________________________________________________________________ 
Necessidade de cuidados infantis? (número de crianças e idades, por favor): ___________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Para nos ajudar a colocá-lo em uma mesa com diversidade, preencha as seguintes informações: 
Sua idade ________       Seu gênero ____________________       Sua origem étnica ______________________________ 

 
Estamos ansiosos para vê-lo em janeiro. Observe que todas as informações enviadas neste formulário são consideradas 

privadas e confidenciais e solicitadas apenas para planejar arranjos de assentos e rastrear dados demográficos. 
 

Por favor devuelva el formulario completo (entre las 8 a.m. y las 4 p.m. de lunes a viernes) a: 

Igreja Católica de São Paulo, 12708 N. Dale Mabry Hwy., Tampa, FL 33618-2802 
Para mais informações sobre Alpha, entre em contato com alpha@stpaulchurch.com 


