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Proposta de Implantação do Curso Pais Para Toda a Vida 

TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES 

VIDEOCONFERÊNCIA 

 

Casal Líderes do Treinamento: Pastores Jolberto e Lúcia 

  Fones: (35) 9.8889-0881-Oi e (35) 9.9170-2221-Tim 

E-mail: familiastransformadas@gmail.com  

Plataforma de Videoconferência: Google Meet 

 

Calendário do Treinamento: 

Dia do Mês Dia da Semana Hora Início Hora Término Duração 

06 de julho terça-feira 19:30 22:50 3h 20min 

08 de julho quinta-feira 19:30 23:00 3h 30min 

09 de julho sexta-feira 19:30 22:45 3h 15min 

T O T A L 10h 05min 

 

CARACTERÍSTICAS DO CURSO PAIS PARA TODA A VIDA 

 O Curso Pais Para Toda a Vida oferece conselhos baseados nos princípios da Palavra 
de Deus que ajuda a entender a arte dos relacionamentos entre pais e filhos. E, por se 
tratarem de princípios bíblicos universais, são aplicáveis a todas as idades, o tempo todo, 
em qualquer situação. 

 Entre as características do Curso Pais Para Toda a Vida1, destacam-se: 

- Evangelístico: Colocando em cada novo Grupo um casal não convertido, ali encontrará 
ambiente propício para que tenham um encontro com Deus. 

- Contribuição imensa para a Igreja: A Igreja passa a ter uma identidade sólida sobre 
criação de filhos segundo os princípios da Palavra, e os líderes de Grupo são futuros líderes 
da Igreja devido aos ensinamentos fortes recebidos. 

- Não é o ministério principal da Igreja: É uma ferramenta que trabalha independente de 
toda a Agenda da Igreja, pois as reuniões podem ser feitas nas casas ou dependências 
anexas da Igreja. 

 

 

 

                                                           
1
 Para que o casal faça o Curso é necessário que seu filho tenha no mínimo 3 (três) anos completos. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES 
 Somente pode ser Líder de Grupo do Curso Pais Para Toda a Vida, o casal que 
tenha se formado no Curso Casados Para Sempre, como Líderes, Líderes em Treinamento 
ou como Casal Participante.  
 Quem não atender essa condição pode fazer o Treinamento?  

Sim, mas não poderá abrir Grupo do Curso Pais Para Toda a Vida, enquanto não 
passar pelo Casados Para Sempre. 
 Neste Treinamento os casais selecionados pelo Pastor, para serem futuros Líderes 
de Grupo, serão ministrados sobre princípios da Palavra de Deus com relação a 
paternidade cristã. 
 A paternidade não requer licenciamento especial ou prova de aptidão, e talvez não 
haja nenhuma incumbência mais desafiadora que a de investir sua própria vida e na vida 
de seus filhos. 
 Das nove (09) lições que constam na apostila, serão aplicadas no Treinamento de 
Líderes apenas três (03), para que os casais recebam de Deus o impacto das Lições, vejam 
a maneira como são ministradas, e também aprendam como aplicar suas dinâmicas dentro 
de cada uma delas, e assim conheçam a parte fundamental do conteúdo do Curso. 
 Necessitamos de aproximadamente dez (10) horas de Treinamento, distribuídos em 
períodos, para podermos passar não somente as lições, mas também, toda a parte 
administrativa e estratégica do ministério tais como: organização, visão, protocolos, 
preenchimento de relatórios, multiplicação dos grupos, noite de formatura, etc. 
 O número de casais participantes é limitado ao objetivo da realização com 
excelência, sendo assim, que seja no máximo de 10 (dez) casais, sendo o mínimo de 05 
(cinco) casais. 
 A data e local será divulgado no site do 2=1 BRASIL, https://2igual1brasil.com.br/. 

Os casais participantes deverão frequentar todo o período do Treinamento. 
 É importante que de cada Igreja representada para o Treinamento tenha como 
participante o respectivo Casal Pastoral, visando com isso a perfeita e completa visão do 
Curso Pais Para Toda a Vida para toda a Igreja, iniciando pela liderança da mesma. 
 IMPORTANTE: O Curso Pais Para Toda a Vida está submisso à Igreja e a sua 
autoridade constituída, não trabalhamos com casais que não estejam com a bênção da 
Igreja local. 
 

QUESITOS DOS CASAIS PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO 

 Cabe ao Pastor da Igreja local selecionar os casais que participarão desse 
Treinamento. Pedimos que os mesmos tenham as seguintes premissas básicas: 
- PRIORIDADE: que o Casal tenha passado como Casal Aluno, no Curso Casados Para 
Sempre. 
- o Casal participante deve estar casado diante da lei; 
- uma vida matrimonial equilibrada; 
- tenha filhos de três anos ou mais; 
- que se disponham a ensinar a outros casais o que aprenderão; 
- maturidade Cristã; 
- atitude de servo e 
- ter a certeza de seu chamado para trabalhar com casais, pais e família. 

https://2igual1brasil.com.br/
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INVESTIMENTO DO TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE LÍDERES 

O INVESTIMENTO do Treinamento é de R$ 170,00 (cento e setenta reais) para Casais 
residentes no Brasil. 

Os Casais das cidades de Três Corações-MG, Varginha-MG e Elói Mendes-MG, o 
valor será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), porque as despesas de entrega do 
material serão pessoais. 

Casais do Exterior o valor será acertado dentro da particularidade do valor de 
remessa do material. 

No Valor de Investimento está incluído a remessa do material, kit completo (sacola, 
três manuais, dois livros, caderno agenda, lápis, caneta, folders etc.) e assessoramento 
completo para abertura de seu primeiro Grupo de Pais Para Toda a Vida. 

As INSCRIÇÕES para o Treinamento encerram-se em 06 de junho, para a 

encomenda do Material, junto ao 2=1 BRASIL, e remessa aos Casais Participantes. 

A inscrição será confirmada quando o Casal Participante remeter um e-mail para 
familiastransformadas@gmail.com ou pelo WhatsApp, contendo os Dados Pessoais do 
Casal, abaixo solicitados, bem como cópia do comprovante de depósito de 50% (cinquenta 
por cento) do investimento do Treinamento, a ser efetuado ao Banco do Brasil, agência 
0012-4 (Três Corações-MG), conta corrente 154.560-4, em nome de Jolberto Ricardo 
Martin (CPF 404.268.310-04) ou PIX cujo código é o CPF. 

DADOS DOS CASAIS PARTICIPANTES 

MARIDO 

Nome: 

Telefone Móvel (WhatsApp): 

E-mail: 

ESPOSA 

Nome: 

Telefone Móvel (WhatsApp): 

E-mail: 

CASAL 

Endereço Completo com CEP: 

 (Conferir bem os dados do Endereço para a remessa do Material para o Treinamento – 
Tem que ser um local onde sempre tenha quem possa Receber o Material) 

Igreja que Pertencem: 

Nome do Pastor Presidente: 

Telefone da Igreja: 

Telefone do Pastor Presidente: 
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Os 50% restantes do investimento deverão ser quitados até o primeiro dia do 
Treinamento de Capacitação de Líderes. 

Sendo uma vez enviado o Material para o Casal Participante e este vier a desistir de 
participar do Treinamento, é obrigado a restituir todo o Material remetido e será 
devolvido o valor parcial investido, deduzido as despesas de remessa ou entrega feitas 
pelo Casal Treinador. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O TREINAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA 

 Procedimentos simples para termos uma boa videoconferência: 

01 – Ter uma boa conexão de internet. 

02 – Deixe a fonte de luz na sua frente. 

03 – Não deixar mais nenhuma pessoa no ambiente da videoconferência, para que não 
desvie a atenção (inclui-se filhos de qualquer idade), porque o Casal deve estar 100% 
focado no Treinamento de Capacitação de Líderes. 

04 – Nenhum outro aparelho eletrônico pode estar ligado, mesmo que seja no cômodo do 
lado, quanto maior for o silêncio, maior será o aproveitamento. 

05 – Devem estar com o Material para o Treinamento sobre uma superfície plana, uma 
mesa é o melhor lugar. 

06 – As reuniões não podem ser gravadas ou filmadas, para não tirar a liberdade dos 
participantes.  

07 – Sempre com a Câmera ligada, microfone desligado e o Casal junto. 

 

 

 No amor, graça e paz de Jesus Cristo.  

 

 

 Três Corações, MG, 04 de maio de 2021. 

 

 


