Orientações para elaboração de
Encontro de Casais

1. Objetivo
Indica o resultado que se quer alcançar, o alvo a ser atingido. É necessário planejar
o que se pretende com o evento, organizar sua execução e levantar recursos para
as despesas. É interessante definir um tema para o Encontro de Casais, de acordo
com o objetivo.
2. Cronograma
Uma vez definida a data do Encontro, deve-se procurar trabalhar com bastante
antecedência, a fim de organizar todos os detalhes e garantir que todos os casais
que fazem parte da IAP – ou amigos visitantes – tenham a oportunidade de
planejarem sua participação.
A IAP pode realizar o evento num final de semana, fora da igreja, ou nas
dependências da igreja, num sábado à tarde / noite ou num domingo, iniciando pela
manhã e encerrando-se à tarde.
3. Local
Se o evento não for realizado na IAP, a equipe organizadora deve buscar um local
de fácil acesso, que tenha acomodações para casais, permitindo que cada casal
desfrute de privacidade e tempo a sós.
Capriche na escolha do local, mas tenha o cuidado de equilibrar infraestrutura e
preço, para não inviabilizar a participação de casais, pelo custo.
4. Orçamento
Além de custos com locação do local (se o evento for realizado fora da igreja), devese prever também custos com locomoção, alimentação, decoração e presentes.
Caso o encontro seja nas dependências da igreja, o que permite um orçamento
menor, não se deve desprezar a etapa do orçamento, para que o Encontro tenha
êxito sob todos os aspectos. Fazer previsão dos gastos é imprescindível. O valor
estabelecido por casal deve contemplar todos esses gastos.
4. Definição de público-alvo
É necessário definir se serão convidados apenas os casais da igreja ou também
casais visitantes, o que é muito desejável. Encontros de casais são excelentes
oportunidades para que a Palavra de Deus alcance vidas.
5. Intercessão
Sem oração, é impossível realizar um Encontro de Casais com êxito. Alguns casais
participam de encontros como última tentativa de salvar o casamento, outros têm
pecados não confessos, outros enfrentam problemas tão evidentes que se
manifestam, mesmo durante o Encontro. Só o Espírito Santo sabe a condição de

cada casal e pode restaurar casamentos, portanto, é importante fazer uma escala de
consagração envolvendo toda a equipe organizadora e o pastor.
6. Divisão de tarefas
Ter uma equipe de trabalho é essencial. Algumas divisões do trabalho:
- definição do local / orçamento / inscrições
- definição da programação
- divulgação
- decoração / presentes
- alimentação (caso o evento seja na igreja – cuide para que as irmãs que desejam
participar do encontro não estejam envolvidas com os trabalhos na cozinha. É
interessante contar com a ajuda dos demais departamentos da igreja, como a
UMAP);
- apoio às crianças (sempre há casais com filhos pequenos, que não têm com quem
deixá-los; é importante ter pessoas escaladas para cuidar dessas crianças durante o
evento, promovendo atividades com elas, para que os pais fiquem tranquilos. Podese contar com a ajuda do Dijap local).
7. Promoção
"A propaganda é a alma do negócio" é um lema conhecido e bem verdadeiro. Toda
atividade precisa de muita divulgação. Anúncios, cartazes, convite, recados pela
internet são alguns dos inúmeros recursos que podem ser usados. A equipe
organizadora pode também fazer um painel de fotos, acrescentando fotos dos casais
à medida que confirmam sua participação para o evento. Isso estimula a
participação dos demais.
8. Realização
O evento deve ser organizado, respeitando os horários marcados para início, o
tempo de cada tema e término. É interessante confeccionar um programa e entregar
a todos os participantes na chegada, para que todos possam acompanhar os
horários.
A decoração em um Encontro de Casais é por demais importante. Não negligencie
detalhes como frases bonitas espalhadas pelo ambiente, flores, um cantinho
especial para tirar fotos.
Cuide também para que, ao final de cada tema, os convidados tenham a chance de
fazer suas perguntas e colocações, o que torna o evento mais rico e estimulante.
No início da programação e nos intervalos, pode-se lançar mão de dinâmicas de
grupo, que permitem o conhecimento mútuo e integram o grupo (veja sugestões
abaixo).
Os organizadores e palestrantes podem também utilizar vídeos, para despertar
maior interesse nos participantes, desde que tragam conteúdos alinhados com a
palavra de Deus.
Ao final do evento, pode-se ter um momento (Renovação das Alianças) para pedir a
benção de Deus para casais que não se casaram na igreja, pelos casais visitantes
ou mesmo por casais cristãos que estão enfrentando dificuldades.

9. Avaliação
A avaliação é tão importante quanto a organização prévia e a realização do evento.
Avaliar os pontos positivos e negativos, se alcançou ou não o objetivo, o
desempenho da equipe de trabalho, a organização, os preletores, o local, é
fundamental para que o próximo evento seja ainda melhor. Pode ser uma avaliação
com poucas perguntas, em que, ao final, os casais possam registrar suas críticas ou
sugestões, anonimamente.

Sugestões de temas
(Obs.: É importante escolher os temas de acordo com a realidade da igreja e também em
função do tempo disponível. Se o encontro será de apenas um dia, não é aconselhável
sobrecarregar o horário para tentar abordar todos os temas, porque o aproveitamento fica
comprometido)

1) As bases da família
2) O papel do marido
3) O papel da esposa
4) As diferenças básicas entre homens e mulheres
5) A importância da comunicação
6) Diagnóstico do casamento
7) Resolvendo conflitos conjugais e familiares – a importância do perdão
8) Relacionamento sexual - uma perspectiva bíblica (para este tema, é interessante ter
dois ambientes, propiciando separar homens e mulheres, para que tenham mais liberdade
para tratar do assunto)

9) Armadilhas para o casamento – adultério, pornografia, mau uso da internet
10) Finanças saudáveis
11) Filhos - princípios bíblicos sobre criação, instrução, disciplina etc.

Sugestão de programa para
Encontro de Casais durante um final de semana
Sábado
9h00 / 10h00 – Abertura / apresentação dos casais (obs.: pode-se utilizar uma das
dinâmicas para apresentação)
10h00 / 11h00 – A importância da comunicação
11h00 / 12h30 – Os papéis do marido e da esposa no casamento
14h30 / 15h30 – Relacionamento sexual (separar homens e mulheres)
15h30 / 16h30 – Armadilhas para o casamento
16h30 / 18h00 – Resolvendo conflitos / A importância do perdão / Renovação das
alianças
20h00 – Jantar romântico

Domingo
9h00 / 9h30 – Devocional
9h30 / 11h00 – Finanças saudáveis
11h00 / 12h00 – Filhos – princípios bíblicos
12h00 / 12h15 – Avaliação
Tarde - livre

Sugestões de dinâmicas para apresentação dos casais
Opção 1:
o Solicita-se aos casais que andem pela sala reconhecendo quais são os
demais casais que estão presentes.
o Em seguida pede-se que formem duplas de casais, preferencialmente que se
juntem com casais que não conhecem ou tenham pouco contato.
o Os casais terão 10 minutos para conversarem com o objetivo de se
conhecerem ou se conhecerem melhor (para aqueles que já se conhecem).
o Eles podem conversar livremente, porém três perguntas precisam ser
respondidas por cada casal durante o bate papo (são obrigatórias). Sendo:
1. Em que local se conheceram (marido e mulher)?
2. Há quanto tempo estão casados?

3. Qual o lazer preferido do casal?
o Encerrado o prazo forma-se um grande círculo e cada dupla de casais é
convidada a vir a frente para fazer a apresentação mútua para o grupão e ao
mesmo tempo vivenciar um exercício de empatia (colocar-se no lugar do
outro), como segue:
 Um casal senta-se e o outro fica em pé ao lado. O casal em pé
apresenta-se como se fosse o casal que está sentado; colocam-se no
lugar deles, como se fossem eles. Usando nomes, informações que
obtiveram na conversa, sem deixar de citar as três respostas
obrigatórias. Utilizar verbo na primeira pessoa do singular ou do plural.
Eu...Nós...(tempo de 01 minuto apenas por casal). Depois inverte.
Opção 2:
Dinâmica:
o Grupo em círculo, sentado.
o Solicita-se aos casais que se olhem e olhem os demais participantes,
reconhecendo-se e reconhecendo quais são os demais casais que estão
presentes.
o Os participantes sãos convidados a se conhecerem um pouco mais, para isso
todos os casais terão a oportunidade de se apresentarem.
o A apresentação se dará da seguinte maneira: o casal dirá o nome, cidade que
moram, igreja que congregam, região a que pertencem, quanto tempo estão
casados, se tem filhos, etc. A apresentação deverá necessariamente iniciar
com cada um dos cônjuges apresentando o nome do outro seguido de uma
qualidade pessoal que identifica e admira (o esposo apresenta a esposa e a
esposa o esposo). “Este é ___________, que é uma pessoa_________.”
Opção 3:
Dinâmica:
o Grupo em círculo, sentado.
o Solicita-se aos casais que se olhem e olhem os demais participantes,
reconhecendo-se e reconhecendo quais são os demais casais que estão
presentes.
o Os participantes são convidados a se conhecerem um pouco mais, para isso
todos os casais terão a oportunidade de conversarem por algum tempo com
outro casal.
o Em seguida pede-se que formem duplas de casais, preferencialmente que se
juntem com casais que não conhecem ou tenham pouco contato.

Os casais terão 10 minutos para conversarem com o objetivo de se conhecerem
ou se conhecerem melhor (para aqueles que já se conhecem).
o Eles podem conversar livremente, porém três perguntas precisam ser
respondidas por cada casal durante o bate papo (são obrigatórias). Sendo:
1. Em que local se conheceram (marido e mulher)?
2. Há quanto tempo estão casados?
3. Qual o lazer preferido do casal?
o Encerrado o prazo forma-se um grande círculo, solicita-se que os casais das
duplas que conversaram sentem-se próximos.
o Cada dupla de casais é convidada para fazer a apresentação mútua para o
grupão. Um casal apresenta o outro casal. “Este casal é de
............................................” (tempo de 01 minuto apenas por casal). Depois
inverte.

Sugestões de dinâmicas diversas

1) Dinâmica da massa de modelar
Material: Massa de modelagem (cores diferentes para cada cônjuge).
Dinâmica: Dar a cada cônjuge um pedacinho da massa de modelagem de cores
diferentes. Observar o fato de serem da mesma substância, mas com suas
particularidades especiais. Orientar a mistura dos dois pedaços, pelo casal. Após
rápidos comentários sobre o resultado da junção (uma só cor; mescla; uma cor mais
em evidência etc...), pedir o casal separar as massas que receberam. Verificar a
impossibilidade, reafirmando o princípio da unidade do casamento.

2) Demonstrando os sentimentos
Material:um urso de pelúcia.
Procedimento: forme um círculo com todos os casais e passe o urso de mão em
mão, e pedir para a pessoa que estiver com o urso nas mãos falar em voz alta o que
gostaria de fazer com o objeto. Quando retornar àquele que iniciou a dinâmica, ele
(ela) deverá fazer o que disse que gostaria de fazer com o urso, mas com o cônjuge.

Objetivo da dinâmica
Mostrar aos casais que, muitas vezes, não mostramos ao outro nossos sentimentos.
Esta dinâmica é bem descontraída e serve de motivação para os casais.

3) Dinâmica da Cinderela
Pede-se para que as mulheres tirem os sapatos e os homens devem deixar o
ambiente. Os pares de sapato são embaralhados num canto da sala, enquanto
todas as esposas se assentam. Os maridos são convidados a voltar e a encontrar o
par de sapatos da esposa. Ganha quem calçar em primeiro lugar o par correto na
"Cinderela".

4) Momentos marcantes

Formatado: Fonte: Negrito

Que os casais escolham fotos, juntos, que marcaram sua vida a dois (pode ser
desde o namoro até o tempo atual), e levem ao evento. Num determinado
momento, em separado, cada casal deve escolher uma para mostrar a todo o grupo
e justificar porque escolheu aquela foto.
Objetivos:
Observar se realmente é a preferida dos dois, se aquele momento foi mais
importante a um do que ao outro, ou ambos experimentaram com a mesma
intensidade. Valorizar os momentos que já tiveram e recordá-los juntos. Resgatar a
importância de que os principais momentos do casal devem ser sempre valorizados,
incentivando-os a fazerem isto sempre em família. Os casais podem ser
incentivados a repetirem em casa, com os filhos, periodicamente.

5) Alianças polidas (pode ser usada antecedendo a renovação das alianças)
Material: Flanela e polidor para metais.
Dinâmica: Passar para cada um dos integrantes um pequeno pedaço de flanela,
com uma pequena quantidade de polidor para metais. Pedir aos participantes que,
cada um, limpe sua aliança com a flanela e o produto. No final, peça para que

Excluído: ¶

Excluído: 4

mostrem as flanelinhas todas sujas, escuras, pretas com a reação do polidor. Isso
serve para mostrar o que Cristo deseja fazer em cada casamento através de sua
palavra, ou seja, remover toda a sujeira que pode estar ofuscando a vida de um
casal. Se o casal não estiver usando aliança, aproveite para falar da importância de
usar a aliança, que simboliza o pacto do casamento.

Com
informações
da
apostila
do
Pr.
Jaime
Kemp,
disponível
em
www.portaliap.com.br/departamentos_demi.php, e colaboração dos integrantes da equipe
do Departamento Ministerial da IAP.
Consulte no mesmo link uma relação de livros sobre casamento, indicada pelo
Departamento Ministerial.

