
   FICHA DE VISITAS 

Nome completo: ______________________________________________ Nasc: ___/___/___ E-mail: ___________________________ 

Endereço: ___________________________________________ Nº ________ Apt _______ Bloco ____ Conjunto__________________ 

Complemento: ____________________Bairro: _______________________________________  Estado: ______CEP_________-_____ 

Tel (trab): ____________ Tel (res): _____________ Cel: ______________ Pedida por (nome e parentesco): _______________________  

Aceitou Jesus com: ___________________________ Data: ____/____/____ Evento: _______________________________ 

Assinale com X                 

Membro(  )   Membro ausente(  )    Membro de outra igreja(   )     Enfermo(  )   Desviado(  )    Não convertido(   )    Novo convertido(   )                                                        

1ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado:___________________________  

2ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado: __________________________ 

3ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado: __________________________  

Assinale com X o motivo da não visita           

Não existe rua indicada(   )      Não existe nº indicado (   )             Não quer receber visita (   )          Endereço incompleto (   ) 

Faleceu (   )             Pessoa desconhecida no endereço (   )             Mudou-se para local ignorado (   ) 
Maiores informações use o verso da ficha 

------------------------------------------------------------------ corte aqui ------------------------------------------------------------------------ 

 FICHA DE VISITAS 

Nome completo: ______________________________________________ Nasc: ___/___/___ E-mail: ___________________________ 

Endereço: ___________________________________________ Nº ________ Apt _______ Bloco ____ Conjunto__________________ 

Complemento: ____________________Bairro: _______________________________________  Estado: ______CEP_________-_____ 

Tel (trab): ____________ Tel (res): _____________ Cel: ______________ Pedida por (nome e parentesco): _______________________  

Aceitou Jesus com: ___________________________ Data: ____/____/____ Evento: _______________________________ 

Assinale com X                 

Membro(  )   Membro ausente(  )    Membro de outra igreja(   )     Enfermo(  )   Desviado(  )    Não convertido(   )    Novo convertido(   )                                                        

1ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado:___________________________ 

2ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado: __________________________  

3ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado: __________________________ 

Assinale com X o motivo da não visita           

Não existe rua indicada(   )      Não existe nº indicado (   )             Não quer receber visita (   )          Endereço incompleto (   ) 

Faleceu (   )             Pessoa desconhecida no endereço (   )             Mudou-se para local ignorado (   ) 
Maiores informações use o verso da ficha 

------------------------------------------------------------------ corte aqui ------------------------------------------------------------------------ 

 FICHA DE VISITAS 

Nome completo: ___________________________________________________ Nasc: ___/___/___ E-mail: _______________________ 

Endereço: _____________________________________________ Nº ________ Apt _______ Bloco ____ Conjunto_________________ 

Complemento: _____________________Bairro: ____________________________  Estado: ______CEP_________-_____ 

Tel (trab): ____________ Tel (res): _____________ Cel: ______________ Pedida por (nome e parentesco): _______________________ 

Aceitou Jesus com: ___________________________ Data: ____/____/____ Evento: _________________________________________ 

Assinale com X 

Membro(  )   Membro ausente(  )    Membro de outra igreja(   )     Enfermo(  )   Desviado(  )    Não convertido(   )    Novo convertido(   )                                                        

1ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado:___________________________  

2ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado: __________________________ 

3ª Vez feita por (equipe): _______________________________________Data: ___/___/___ Resultado: __________________________  

Assinale com X o motivo da não visita           

Não existe rua indicada(   )      Não existe nº indicado (   )             Não quer receber visita (   )          Endereço incompleto (   ) 

Faleceu (   )             Pessoa desconhecida no endereço (   )             Mudou-se para local ignorado (   ) 
Maiores informações use o verso da ficha 

 

DIA:_______________________________________ HORARIO: _____________________ 

DIA:________________________________________ HORARIO: ____________________ 

DIA:________________________________________ HORARIO: ____________________ 


