
REGULAMENTO DO CURSO PARA NOIVOS 
 

O presente curso é para pessoas solteiras, ou viúvos casando com pessoa solteira. As exceções 

serão analisadas. 
 

Da Inscrição: 
Será feita m formulário próprio, com preenchimento individual; todos os campos devem ser 

preenchidos; 

Membros de outras igrejas somente serão aceitos com a carta de autorização/ indicação do 

Pastor/Líder de cuja Igreja o pretendente seja membro. 

Pessoas que não são membros de uma igreja evangélica será aceita desde que estejam de 

acordo com o regulamento do curso; 

Ao preencher a Ficha de Inscrição Individual, preencha com todas as informações solicitadas 

e identifique com o nome do noivo (a) ou namorado (a). Todas as informações são importantes. 

Para a manutenção do curso, será cobrado uma taxa de participação por casal. 

OBS1: Sejam verdadeiros no preenchimento da Ficha de Inscrição Individual. 

OBS2: Muitos desconfortos hoje evitarão desgastes maiores no casamento e principalmente o 

rompimento do mesmo. 
 

Das tarefas 
Cada participante receberá uma apostila contendo as lições e as tarefas para serem feitas em 

casa durante a semana; ora sozinhos, ora o casal junto, é de extrema importância a realização das 

tarefas de casa. 

A cada semana, antes da lição, temos um período de compartilhar, onde o casal compartilhará 

sobre a lição anterior e os esclarecimentos e dúvidas quanto ao tema e, de seu relacionamento. 
 

Tempo de Duração do Curso e das aulas 
O curso terá início no primeiro domingo de março com duração de 12 (doze) semanas; cada 

aula começará às 08h00min, começando com o compartilhar seguido de um intervalo para lanche, e 

logo a seguir o ensino da lição da semana; uma vez inscrito, é obrigatória a participação em todos 

os momentos da aula. O casal deverá chegar pelo menos 10 minutos antes e, permanecer na aula até 

o final. O período de duração da aula é de 2:00h à 2:30h; entretanto esse tempo pode ser prolongado 

de acordo com a necessidade; programe-se para permanecer o tempo inteiro. 
 

Do lanche 
Durante o curso será servido um lanche para os casais, que será preparado pela equipe de 

apoio, entretanto toda contribuição será bem vinda. 
 

Formatura 
Ao final do curso haverá uma noite de formatura, onde os casais poderão convidar outros 

casais para assistir e, quando os participantes falarão o que o curso acrescentou as suas vidas. 
 

Dos Líderes 
Os líderes são preparados para dar aulas e também para atendê-los, portanto conte com eles 

pata tirar dúvidas, para orar e para conversar sobre o relacionamento de vocês. 

Haverá palestras extras durante o curso, programe-se para participar. 
 

Do Curso 
Não será permitido a presença de casais ou pessoas não inscritas no curso. 

Use seu crachá em todas as aulas e ao término da aula deixe-o no cesta na saída da sala. 

Não temos estrutura para cuidar de crianças. 

Pedimos não fumas nas instalações em que o curso esta sendo realizado. 
 

Prescrições Diversas 
*A falta de 3 (três) lições seguidas ou alternadas configurará a desistência do curso. 

*As aulas de reposição serão ministradas aos Domingos às 17:30h em local a ser designado e 

não contarão com o momento de compartilhar. 

*Atenção redobrada deve ser dada as roupas que os casais usarão para frequentar o curso. 


