
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 mo�vos e almejamos 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 perspec�vas 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 perspec�va de união futura entre 
eles. 

Reconhecemos o valor que Deus dá à 
aliança conjugal e a importância do 
conhecimento dos princípios e orientações 
que a Palavra oferece sobre casamento e 
família. Portanto,  consideramos indispensavel 
que nossos jovens sejam instruídos sobre 
essas verdades e valores através do curso 
Pré-nupcial, que trata dos seguintes temas: 
Estrutura do Lar, Relacionamento com 
familiares, Planejamento financeiro, 
Comunicação, Vida devocional, Conflitos e 
Vida Sexual.

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

desenvolvam um relacionamento saudável 
com Deus, com o futuro cônjuge e com seus 
familiares.

 
Como diz o salmista:  Se não for o Senhor o 

construtor da casa, será inú�l trabalhar na 
construção. Se não é o Senhor que vigia a 
cidade, será inú�l a sen�nela montar guarda. 
(Sl 127.1)

Quem deve e pode par�cipar do curso?
• Aos casais membros da Igreja Ba�sta Fonte o 
curso é requisitado
• Aos casais crentes e não membros da Fonte 
o curso é disponibilizado.
• Aos casais não cristãos o curso é 
disponibilizado.
• Aos casais sob jugo desigual o curso não é 
disponibilizado.

Como par�cipar? Os noivos deverão entrar 
em contato com o Oswaldo para 
agendamento do primeiro encontro, através 
de e-mail ou pelo WhatsApp. Após isso, serão 
encaminhados aos casais que ministram o 
curso em sete encontros que deverão ser 
previamente agendados.

Qualquer dúvida, entre em contato 
conosco.
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