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Cursos básicos
Aprendendo amar a Deus
Aprendendo amar ao próximo
O amor de Deus por nós
O arrependimento anula pecados
Tipos de pessoas
Batismo nas águas
Batismo no Espírito Santo
A ceia do Senhor
O poder e a sabedoria de Deus
Dízimos nos tempos atuais
A importância do jejum
Vivendo cheio do Espírito Santo
Os perigos da feitiçaria
Honra pai e mãe
Os perigos da Idolatria
Causa e consequências da inveja

Cursos básicos (cont.)
Jesus é Senhor e Salvador
Só Jesus pode salvar
Os enganos do livre arbítrio
A verdade sobre nossa senhora
A obra e a mensagem da cruz
O diabo, os demônios e o inferno
O Evangelho não é uma religião
Aprendendo a orar
O perdão ao próximo
O perdão de Deus
Os perigos da prostituição
Os perigos dos deuses falsos
Salvação
A soberania de Deus
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Cursos emergentes
O beijo na boca é sexo
A causa da violência
Os perigos da democracia e da política
Relacionamentos com deuses estranhos
Os perigos dos enfeites
Os enganos populares
Os enganos religiosos
Homoafetividade e diversidade sexual
Julgamento do discípulo de Jesus
Os perigos da moda praia
Namoro não é bíblico
Relações espirituais
Toda religião é contrária ao Evangelho
Trazendo os maridos para Jesus
Os perigos das vestes
Discernimento de espírito
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Cursos sobre família
O amor entre marido e mulher
Os princípios fundamentais do casamento
Educação bíblica dos filhos
Casamento foi feito para dar certo
Causa dos problemas da família I – casal
Causa dos problemas da família II – filhos
A festa de casamento
A Família como campo missionário
A Família foi feita para dar certo
Relacionamento conjugal
Solução para os problemas da família I – casal
Solução para os problemas da família II – filhos
Viver juntos sem ser casado
Filhos bastardos (amaldiçoados)
O sexo por amor
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Cursos sobre o futuro
A grande tribulação
A batalha de Armagedom
O Arrebatamento
O Julgamento dos ímpios
O Reino de Cristo (Milênio)
O Reino Eterno
A volta de Jesus
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Cursos sobre o ser humano
A alma humana
O espírito humano
A felicidade
O funcionamento do ser humano
O corpo humano
Tipos de seres humanos
O amor entre seres humanos
Suas atitudes mexem com muitos
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Cursos especiais
Como utilizar a tecnologia no ensino bíblico
Como alimentar as ovelhas diariamente
Metodologia para a educação bíblica infantojuvenil
Como fazer avanços missionários
Como as atitudes de um membro afetam a igreja
O mundanismo na igreja
Os perigos da modernidade
Como vencer os obstáculos da atualidade
Os grande perigos da Igreja de hoje
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Informações importantes




Todos os cursos podem ser ministrados na modalidade presencial, a distância
ou semipresencial.
A metodologia utilizada foi experimentada durante vários anos, sempre
associada ao uso de Novas Tecnologia de Informação e Comunicação (NTIC)
e aos princípios norteadores da Pedagogia Bíblica.



A concepção, elaboração e produção dos cursos e materiais ocorreram a
partir das necessidades de igrejas de várias denominações, universidades,
empresas, famílias e outras modalidades de demandas.



O material didático é resultado da ministração dos temas através de rádio, TV
online e Internet por meio de ensino presencial e a distância.



Grande parte dos materiais são gravações de ministrações realizadas em
igrejas, palestras e reuniões similares.
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Informações importantes (cont.)




Além dos cursos relacionados anteriormente, podemos preparar e ministrar
outros a critério do interessado.
Temos capacidade para preparar o material didático que a instituição desejar
sobre qualquer tema (bíblico).



Os cursos podem ser ministrados nas dependências do interessado, nas
nossas salas ou em outros locais em comum acordo.



Todos os cursos podem ser oferecidos para todos os níveis: pastor, obreiro,
membro, leigos etc., porém, em turmas específicas.



Temos uma rádio e uma TV na internet, levando o evangelho a toda criatura e
fazendo discípulos de todas as nações. Veja em www.albos.com.br.



Todos os cursos podem ser ministrados em um número de aulas menor ou
em forma minicursos, seminários, conferências ou workshop.



Não cobramos pelas aulas que ministramos. O interessado cobre apenas os
custos do material.
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Professores
José Albos Rodrigues
Albos é Discípulo do Senhor Jesus e Ministro da Palavra de Deus há mais de
quinze anos, tendo coordenado e realizado atividades de ensino bíblico e de
missões há mais de treze anos. Tem sido usado por Deus para ensinar a
Bíblia a adultos, jovens, adolescentes e crianças. Junto com Sheila, sua
esposa, Albos fez aconselhamento a casais e jovens durante vários anos.
Como leitor incansável da Bíblia, já proferiu mais de mil e quinhentas aulas e
palestras sobre assuntos diversos relacionados com o tema Família,
incluindo: amor, sexo, casamento, relacionamento conjugal, a família como
campo missionário, levando os maridos para Jesus, causa e solução para os
problemas da família, restaurando família, namoro, usos e costumes e
muitos outros. Há mais de dez anos vem realizando cursos, palestras,
seminários, minicursos e conferências em igrejas de várias denominações
religiosas, universidades, empresas, escolas e organizações públicas e
privadas.
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Professores
José Albos Rodrigues (cont.)
Publicou artigos em congressos internacionais e nacionais e escreveu vários
livros, incluindo: “Deus Cria, Ama e Salva a Família”, “Casamento Começa
Cedo” os quais têm ajudado na evangelização e na restauração de milhares
de famílias em mais de sessenta países ao redor do mundo, especialmente
no Nordeste do Brasil. Está concluindo os seguintes livros: Felicidade, A
Causa da Violência, A Falência da Democracia, Restauração de Famílias, O
Problema das Religiões, Como Consertar Nossos Erros e Defeitos, Como
Aquirir a Salvação, Como as Atitudes dos Pais Afetam os Filhos. Produziu
vários cursos em DVD e CD relacionados com família publicados em
www.albos.com.br e www.tvdafamilia.com, os quais têm contribuído para a
restauração de milhares de famílias em países dos diversos continentes.
Além da unção de ensino, tem recebido de Deus revelação de vários hinos
dos quais já gravou um CD. Como Ministro de Louvor, tem incentivado a
educação musical e a criação de grupos de louvor de jovens. Albos realizou
várias pesquisas e estudos sobre diversos assuntos relacionados com os
desafios da Igreja e a destruição da família.
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Professores
Sheila Moreira de Araujo Rodrigues
Casada com Albos e mãe de Lilian, Pablo, Ramon e Amanda, é discípula do
Senhor Jesus e Ministra da Palavra de Deus há mais de dez anos, tendo
sido comissionada missionária e desenvolvido atividades missionárias há
vários anos. Tem sido usada por Deus para auxiliar o esposo no ensino
bíblico a adultos, jovens, adolescentes e crianças. Juntamente com Albos
tem feito aconselhamento a casais e jovens e participado da organização de
mais de mil palestras sobre assuntos diversos relacionados com o tema
Família em igrejas de várias denominações, universidades, escolas e
organizações públicas e privadas. Publicou artigos bíblicos em congressos
internacionais e nacionais, tendo participado diretamente da elaboração de
vários livros, incluindo:
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Professores
Sheila Moreira de Araujo Rodrigues (cont.)
“Deus Cria, Ama e Salva a Família” e “Casamento
Cemeça Cedo” os quais têm ajudado na evangelização e na restauração de
milhares de famílias no Nordeste do Brasil. Como autora, está concluindo
livros sobre Amor, Sexo e Como os Problemas Chegam na Família.
Participou da produção de vários cursos em DVD e CD relacionados com
família, publicados em www.tvdafamilia.com, os quais têm contribuído para a
restauração de milhares de famílias em mais de 50 países dos diversos
continentes. Além destas atividades, tem recebido de Deus revelação de
vários hinos. É formada em medicina, possuindo pós-graduação em Saúde
da Família. Atuou como médica em vários hospitais do Nordeste e em
programas como o Programa de Saúde da Família.
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