OMD 009 - MDA
OMD – ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESBRAVADORES
UNIFORME ESPECIAL E EXCLUSIVO PARA CASAMENTO
(para líderes)
A partir desta data fica estabelecido e liberado, a quem
interessar e mediante as exigências abaixo, o uso
opcional do Uniforme de Casamento.
Formulário: Enviar o formulário oficial para pedir a
autorização de Casamento com o Uniforme de
Desbravador, até um mês antes da cerimônia.
Autorização: O Líder investido deverá solicitar
autorização por escrito através do MDA do Campo, que
enviará para a União e esta para a DSA. Somente a DSA
poderá autorizar o uso.
Uniforme especial e exclusivo para Casamento: Camisa
branca, gravata preta, Lenço de Líder e o blazer branco
com os emblemas, insígnias, distintivos, tiras e galão
colocados na mesma posição que usados na camisa,
conforme o nível de liderança que atua. A calça é a
mesma do uniforme de gala – oficial. Não poderá usar a
Faixa de Especialidades.
Quem pode usar: Somente o líder investido e
que esteja em atividade no Clube ou
Associação/Missão.
Quando: Este uniforme será usado uma única vez
e exclusivamente no dia do casamento.
Compromisso: Fica estabelecido e conhecido de
todos que este uniforme NÃO poderá ser usado
para qualquer outra ocasião.
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MINISTÉRIO DE DESBRAVADORES E AVENTUREIROS
DIVISÃO SUL-AMERICANA

AUTORIZAÇÃO PARA CASAMENTO COM UNIFORME DE DESBRAVADOR
NOME

IDADE

DATA DO BATISMO

____/____/________

TEMPO DE ATUAÇÃO NO CLUBE

______anos

INVESTIDURA

( ) L ( ) LM ( ) LMA

TEMPO DA ÚLTIMA INVESTIDURA

______anos

FUNÇÃO ATUAL

( ) CLUBE

UNIÃO (SIGLA)

( ) ASSOC/MISSÃO

CAMPO (SIGLA)

DATA DO CASAMENTO
Assumo o compromisso que, se autorizado, usarei
exclusivamente no dia do meu casamento o uniforme
especial e exclusivo para casamento, conforme as regras
estabelecidas pela Divisão Sul-Americana.

COMPROMISSO

____________________
ASSINATURA DO NOIVO

RECOMENDAÇÃO - PASTOR DISTRITAL - ____/____/_______
Recomendamos o
noivo para usar o
Uniforme de
Desbravador,
especial e exclusivo
de casamento,
porque ele é digno,
e representa os
padrões da Igreja
Adventista do
Sétimo Dia e o
Clube de
Desbravadores.

NOME
_____________________

DISTRITO

ASSINATURA PASTOR

RECOMENDAÇÃO - ASSOCIAÇÃO/MISSÃO - ____/____/_______
NOME
_____________________

CAMPO

ASSINATURA MDA

RECOMENDAÇÃO - UNIÃO - ____/____/_______
NOME
_____________________

UNIÃO

ASSINATURA MDA

AUTORIZAÇÃO - MDA/D.S.A.
NOME

____/____/_______

Autorizo o noivo a usar o Uniforme de Desbravador
especial e exclusivo de casamento, conforme as regras
estabelecidas.

_____________________________
ASSINATURA MDA/D.S.A.

Este formulário deverá chegar a D.S.A. com mínimo de 30 dias de antecedência da data da cerimônia do casamento.

