
relacionamento saudável com Deus, com o futuro 
cônjuge e com seus familiares. Quem deve e pode 
participar do curso?

• Aos casais membros da IBCU o curso é 
requisitado;
• Aos casais crentes e não membros da IBCU 
o curso é disponibilizado;
• Aos casais não cristãos o curso é 
disponibilizado;
• Aos casais em jugo desigual o curso não é 
disponibilizado.

Como participar do curso? Os interessados 
deverão entrar em contato com a coordenação 
para agendamento do primeiro encontro através 
do e-mail: oswaldo@ibcu.org,br. Após esse passo, 
os noivos serão encaminhados aos casais que 
ministrarão o curso em sete encontros 
previamente agendados. Qualquer dúvida, entre 
em contato conosco.

Ministério de Casais IBCU – Curso Pré-Nupcial

Quem casa quer casa! Embora concordemos 
com este dito popular, bem sabemos que para um 
bom casamento se requer muito mais que a casa 
mobiliada. Temos bons motivos para que nenhum 
dos nossos jovens entre no casamento sem um 
preparo indispensável nas questões fundamentais. 
A busca por um bom relacionamento, a amizade 
saudável, o respeito mútuo, a percepção e 
consideração das diferenças e as perspectivas em 
relação ao futuro, são apenas algumas das 
questões que devem ser assunto entre um jovem e 
uma jovem que estão conhecendo um ao outro 
com uma possível perspectiva da união futura 
entre eles.

 
Reconhecendo o valor da aliança conjugal sob 

a perspectiva divina, a importância do 
conhecimento dos princípios e orientações que a 
Palavra oferece sobre casamento e família e a 
indispensabilidade dos nossos jovens construírem 
um lar sobre os fundamentos infalíveis 
estabelecidos por Deus, oferecemos aos noivos o 
curso pré-nupcial com o seguinte conteúdo: 
Estrutura do Lar, Relacionamento com familiares, 
Vida sexual, Planejamento financeiro, 
Comunicação, Vida devocional e Lidando com 
con�itos.

Através deste curso, desejamos orientar e 
capacitar biblicamente os noivos oferecendo-lhes 
ferramentas para que desenvolvam um 

Adultos 

ANOTAÇÕES
Visão de Futuro: Reino e Sociedade - Texto: 2Tm 2:1-7 | Preletor: Vlademir Hernandes
Introdução
(1Co 11:1; Cl 3:13; Ef 4:11 e 16; Mt 5:13-16; Tt 1:5 e 10-16)

O Processo Bíblico de Capacitação de Cristãos In�uentes:
1: O Fundamento Inegociável
(2Tm 3:16-17; 2Tm 1:13-14; Tt 2:1)

2: A Fonte de Encorajamento
(Fp 3:4-8; 2Co 2:10; 2Tm 1:6-8)

3: A Equipe Qualificada 
(Mt 7:6; Tt 1:11; 2Tm 2:15; 2Tm 1:8; Tt 1:9; Ef 6:13-17)



ANOTAÇÕES
4: O Compromisso Honrado
(2Tm 1:6)

5: O Resultado Efetivo: A Propagação da Influência
(Mt 28:19-20; 1Pe 5:2-3; 1Co 11:1; Hb 13:7; Fp 3:17; Tg 5:10)

Conclusão:


