Recursos da Comunidade

Departamento de Bem-Estar

Curso ministrado nas unidades para casais casados, com o objetivo
de auxiliar no fortalecimento do relacionamento conjugal.
Recomendações básicas:
Manual

PARA AJUDA A MEMBOS NO RELACIONAMENTO CONJUGAL

O curso é baseado no manual “Fortalecer o Casamento” que pode ser comprado
pelo 0800, nas lojas do Centro de Distribuição - localizadas ao lado dos Templos
ou baixado gratuitamente através do site:
http://www.aliahona.com.br/download/Fortalecer_o_Casamento.pdf

Aulas
O bispado juntamente com o Conselho da Ala pode deteminar local, data e horário para
início do curso. As aulas são semanais com duração de até 90 min com no máximo 20
participantes (10 casais) de 6 a 8 sessões.

Escolha do Professor
Recomenda-se um adulto que tenha habilidades no convívio conjugal e com
sensibilidade no trato com as pessoas. Também é importante um bom conhecimento do
Evangelho e a compreensão da santidade do casamento e gratidão por ele.
Ao ser escolhido, entre em contato com os SFSUD para um breve treinamento.

Público alvo
“Principalmente para casais que estejam passando por problemas e dificuldades em sua
relação, mas os princípios ensinados podem melhorar qualquer casamento”. Guia do
Instrutor, Apêndice. De fato, todos os casais da ala podem fazer o curso. Terminando
uma turma, outra pode iniciar subsequentemente.

Controle de Frequência
A cada aula deve ser registrada a frequência dos participantes. Um modelo de lista de chamada encontra-se
no apêndice do guia do instrutor.

Conclusão e formatura
Uma aula especial de encerramento pode ser feita para entregar o diploma aos alunos
que atingiram 75% ou mais de frequência e colher os depoimentos por escrito sobre os
benefícios do curso para o casamento. O modelo de diploma a ser impresso se encontra
na última página do Guia do Instrutor. Nada impede que um novo modelo seja criado.

Depoimentos de sucesso
Envie a informação sobre o término da classe aos Serviços Familiares SUD. Envie também depoimentos de
alguns alunos, do professor ou do bispo sobre os benefícios do curso. Utilizar uma experiência de sucesso de
um casal é o mais recomendado. Isso servirá para motivar a implantação do curso em outras unidades. O
sigilo será mantido.

Em caso de dúvida, entre em contato com os Serviços Familiares SUD
ServicosFamiliaresSUD@LDSchurch.org
(11) 3723-3452
(11) 98467-6333
0800-891-4253

