Cursos bíblicos
por correspondência

A

proveita esta oportunidade de fazer cursos
bíblicos gratuitos por correspondência! Há
duas maneiras fáceis para se inscrever:

1. Preencha a folha de inscrição nesse folheto,
coloque-a num envelope, e envia-a:
			
			
			
			

Cursos Bíblicos Monte Sião
Caixa Postal 241
18550-970 Boituva – SP - Brasil
cursosbiblicosms@gmail.com

2. Preencha o formulário no site:
www.ocristianismoprimitivo.com

O primeiro passo
O curso mais básico, do
evangelho segundo João. Estuda
a vida de Jesus, sua morte e sua
ressurreição.
4 livros. 20 lições.

Passos para Deus
É um curso bíblico por
correspondência destinado a
qualquer pessoa, crente ou
descrente, que deseje ampliar seus
conhecimentos a respeito da fé
cristã. 4 livros. 10 lições.

Sete passos
de obediência
Sete lições acerca de sete ordenanças
do Novo Testamento.
2 livros. 7 lições.

Nos passos
do Príncipe da Paz
Examine os ensinamentos
Bíblicos acerca do poder do amor
divino na vida do cristão. 4 livros.
10 lições.

A entrega
O arrependimento e a conversão
indicam uma entrega total a Deus. 3
lições.

A vontade de Deus
Deus deseja mostrar-lhe o que é
melhor para você, e se você o ama,
com certeza irá fazer a vontade dele. 5
lições.

A adoração
Este curso irá levá-lo da confusão
experimentada nas igrejas de hoje, até a
adoração que agrada a Deus. 10 lições.

O estudo da Bíblia
Este curso tem muitas sugestões
práticas acerca de como estudar a
Bíblia para poder tirar o maior proveito
da mensagem de Deus.
6 lições.

A oração
Este curso ressalta o poder, a beleza e
a bênção da oração. Contem exercícios
práticos para ajudá-lo a pôr em prática o
que aprendeu. 5 lições.

A fé pela qual vale morrer
Há quatro séculos, na Europa, se
alguém cresse em Deus e obedecesse
a ele, era bem provável que morreria
pela fé. Neste curso, o autor examina o
lado prático da fé verdadeira, baseado
nas histórias dos mártires daquela
época. 13 lições.

Edificando lares cristãos
Este curso ensina os princípios
bíblicos para:
• o lar
• o namoro
• os esposos
• a educação dos filhos
Contem conselhos práticos para o
dia a dia e exemplos da vida real. 4 livros, 19 lições.

Como funciona
Para se inscrever, preenche e envie a
folha de inscrição do outro lado desta página.
Enviaremos o curso de sua escolha, sem qualquer custo. Quando tiver estudado as lições,
complete o(s) teste(s) e envie para o nosso
escritório para correção. Você apenas paga a
postagem para enviar os testes; os livretos de
estudo são seus. Fornecemos um certificado
para cada curso concluído com êxito.

Literature Monte Sião do Brasil
C.P. 241 – Boituva – SP – 18550-970
www.LMSdobrasil.com.br
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Folha de inscrição
A entrega
A vontade de Deus
A adoração
O estudo da Bíblia





Quero estudar (marque somente um):






(Por favor, não se inscreva se for menor de 14 anos)

O primeiro passo
Passos para Deus
Sete passos de obediência
Nos passos do Príncipe da Paz

Escreva legivelmente, em letra de forma

A oração
A fé pela qual vale morrer
Edificando lares cristãos

Nome completo: ________________________________________________________________
(rua)

		

(número)

Endereço completo__________________________________________ ______________________
		
(complemento)

(bairro)

____________________________________________ ________________________________________
(Cidade)

(Estado)

(CEP)

(País)

____________________________ ______________________ _____________ __________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Estado civil:  Solteiro(a)  Casado(a)

Data de nascimento: ___________________________ Religião: __________________________
Sexo:  Masculino  Feminino

72922/7-17

Se já é aluno nosso, favor escrever aqui o seu número de matrícula conosco: ___________________

Matricula de preso (obrigatório para presidiários):_____________

