
Curso Bíblico Lar e Família Bem-vindo 

Projeto Sugestivo utilizando como ponto de partida um Encontro de casais  

Obs. Em tempos de PANDEMIA, os passos abaixo podem ser adaptados e alguns 
excluídos, para serem feitos virtualmente. 

1- Preparar para presente o curso bíblico Bem-vindo + uma Bíblia. 
2- Agendar uma data para um Encontro de casais de Esperança onde cada casal 

adventista participante convidará um casal não adventista. 
3- Com a data agendada, fazer a divulgação do evento utilizando os materiais de 

apoio: banner, banner para internet, convite impresso e em formato digital, 
entre outros materiais que você utilizará em sua igreja e nas redes sociais dos 
membros da igreja. 

4- Enviar ao casal adventista participante um convite especial para que entregue ao 
casal não adventista. Assim, poderão saber data, horário e local do evento. Faça-
os sentir especiais. 

5- Após inscrição, organizar a lista de todos os participantes para preparar os 
certificados do evento. 

6- Formar uma equipe para te ajudar e apoiar com a recepção, entrega de cartão 
de boas-vindas, sorteios, e outras atividades. 

7- Se possível, preparar um lanche para o final do evento. 
8- Deixar o espaço do evento bem aconchegante. Preparar uma mesa em um local 

de destaque para colocar o presente especial já embalado (curso bíblico Bem-
vindo e uma bíblia). 

9- Ao final do evento, cada casal adventista irá até a frente buscar o presente e o 
entregará ao casal convidado (não adventista). Eles abrirão o presente e ali 
combinarão uma data para continuar o estudo sobre relacionamento utilizando 
o curso “Bem-vindo”. O encontro entre esses casais, deverá ocorrer 
semanalmente até o término do curso. Ao final, receberão um certificado de 
conclusão. 

10- Seria interessante que houvesse reuniões de reencontro com todos os casais 
participantes para assistir mais uma palestra e assim, manterão o vínculo e 
motivação. 

O objetivo final desse projeto é levar todos os casais participantes a fortalecerem 
seu casamento e família, e aos não adventistas, dar a oportunidade de conhecerem 
as verdades bíblicas e assim, ajudá-los a decidirem pelo batismo. 

 

 

 

 

 


