Discutam exaustivamente cada um destes temas (de preferencia apenas um ou dois por dia).
Cada um deve procurar ser o mais sincero possível e permitir que o outro expresse
completamente suas ideias. Para cada item, procurem formalizar um contrato para o
funcionamento do casal ou da casa.
1.
2.
3.
4.

Onde vamos morar? Você acha correto morar com parentes?
O que vamos fazer para nos manter perto de Deus?
Qual será o horário do Culto da Família em nossa casa?
Quem será o responsável por convocar o Culto da Família? Em relação ao culto, o que
faremos quando estivermos atrasados ou sem vontade?
5. Qual igreja vamos freqüentar? Com que freqüência iremos à Igreja? E se der preguiça...?
6. Com que freqüência vamos visitar os sogros?
7. Gostaria que nosso lar fosse parecido com o seu lar de origem no
seguinte:_______________
8. Eu gostaria que nosso lar fosse diferente do meu lar de origem no seguinte:
_______________
9. Eu gostaria que nosso lar fosse diferente do seu lar de origem no seguinte:
_______________
10. Podemos nos manter sem depender de auxílio financeiro externo (sogros, parentes)? Como?
11. Quem será o principal responsável pelo sustento financeiro da casa?
12. Quem vai administrar o dinheiro? Quanto por mês posso gastar sem prestar contas a você?
13. Quando vamos sentar para fazer o orçamento?___/___/___
14. Estamos dispostos a manter as despesas dentro do orçamento?
15. Vamos devolver a Deus os dízimos (10%) de tudo que recebermos? Mesmo se tivermos
dificuldades financeiras?
16. Vamos fazer com Deus um pacto de ofertas percentuais? Quanto %? ________%
17. Qual porcentagem (%) das entradas vamos guardar para poupança ou investimento?
_____%
18. Quem vai determinar como vai ser gasto o dinheiro da poupança?
19. Nossas compras: serão sempre à vista ou vamos fazer prestações?
20.
Em caso de conflito entre o casal, vamos buscar sogros ou pais para nos ajudar a
resolvê-lo?
21. Qual será o horário de deitar? Vamos deitar juntos ou cada um deita na hora que quiser?
22. Como você reagirá se eu ficar acordado, em atividades no computador, enquanto você
dorme?
23. Qual vai ser o horário de acordar em nossa casa? ___h___. Quem arruma a cama?
24. Quantos filhos vamos ter? Quando vamos ter o primeiro filho?
25. O que vamos fazer para manter nossos filhos perto de Deus?
26. Quem deve acordar/vestir os filhos?
27. Quem será responsável pela educação religiosa, moral e secular dos filhos?
28.
Quem vai ser responsável por arrumar e limpar a casa?
29. Qual será o horário das refeições em nossa casa?
30.
Quantas refeições vamos ter em casa?
31. Nossos filhos poderão comer “fora de hora”? E os pais?
32. Quem vai ser responsável por fazer a comida? Quem vai pôr a mesa do desjejum?
33. Vamos comer todos juntos ou cada um come quando quiser ou puder?
34. Que estilo de alimentação vamos adotar (vegetariana, etc)? Que alimento/bebida não vai
entrar em nossa casa?

35. Que tipo de pacto de respeito mútuo precisamos fazer? Que reações ou atitudes são
inaceitáveis?
36. Vamos discutir diferenças na presença dos filhos? Que tipo de agressões jamais existirão?
37. Em que momentos, a cada dia, estaremos sempre juntos?
38. A esposa vai trabalhar? Quantas horas por dia? E quando os filhos chegarem?
39. Vamos ter televisão em casa? Onde ela deve ficar (na sala, quarto...)?
40.
Que tipo de videos/filmes/ programas não vamos ver em nossa casa? Pornôs, Novelas,
BBB...?
41. Que tipo de músicas vamos ouvir em casa? Que tipo de música não vamos ouvir?
42. Outros:
_______________________________________________________________

