MOMENTO PARA A FAMÍLIA

Local: SESC Caiobá

RETIRO DE CASAIS

Rua Dr. José Pinto Rebelo Jr., 91,
Praia de Caiobá, Matinhos – PR

DE 20 A 22 DE SETEMBRO DE 2019

www.sescpr.com.br/caioba

“A idolatria da privacidade nos tem
levado a uma conspiração do silêncio”

Fazemos questão que seus filhos menores estejam
presentes. O ambiente do SESC Caiobá é um dos
mais atraentes e saudáveis do litoral do Paraná.
As crianças que forem, acompanhadas dos seus pais,
poderão usufruir deste belo espaço de convivência e
serão supervisionados pelos recreadores do SESC
que disporão de atividades lúdicas e esportivas para
os frequentadores do hotel.

Quando as famílias são emocionalmente saudáveis e a
espiritualidade é equilibrada, ela consegue proporcionar
a seus membros momentos de crescimento e
desenvolvimento em todas as áreas da vida. A família é
o lugar onde nossas relações são trabalhadas
diariamente; nossos lares podem ser um lugar de
crescimento e bênçãos. No entanto, tudo isso é resultado
de esforço intencional para alcançar excelentes
resultados.

Com certeza, será um fim de semana muito especial
para os seus filhos.

INVESTIMENTO:


Casal: R$ 700,00, com pensão completa
(exceto refrigerantes, doces e despesas de lavanderias,
passeios, deslocamento de Curitiba a Matinhos, etc).






Crianças até 6 anos não pagam.
De 07 a 12 anos: R$ 140,00.
De 13 anos em diante R$ 350,00.
Parcelamos em até 5x no cartão ou boleto.
Faça ainda hoje a sua inscrição pelo Whatsapp
41 99955-6590 – últimas vagas

Pacote completo: Hospedagem + Evento +
Alimentação - faça ainda hoje a sua inscrição

pelo whatsapp 41 99955-6590 – últimas vagas

O Retiro de Casais proporcionará palestras e dinâmicas
para o casal, com palestras específicas para homens e
mulheres, de forma prática e eficaz, trazendo propostas
de soluções imediatas para os problemas vividos. Ao
mesmo tempo, teremos momentos para ministração da
Palavra de Deus visando a cura, a restauração e o
empoderamento na área familiar. Cremos no poder de
Deus para transformar pessoas!

ASSUNTOS RELEVANTES ABORDADOS:








A mudança no padrão cultural da sociedade;
Pecados ocultos no lar;
A idolatria da individualidade e privacidade
Privacidade em excesso
Desvios na Intimidade do lar;
Aprenda a estabelecer limites;
Rompimento dos casamentos por relações
homoafetivas
 Saúde
emocional do
casal
 Valorize seu
jantar, sua
mesa;
 Bioética

Preletores:

Palavra:
Pr. Elton Melo

Dr. Eugen Wagner
Coordenador da
Universidade da Família.
É membro da PIB Primeira Igreja Batista de
Curitiba. Ministra os
cursos Homem ao
Máximo E Coragem.

Pastor Titular da Igreja Batista
Independente de Curitiba
É formado em economia cursou
especialização em Psicanálise pela Associação dos
Psicanalistas Evangélicos de Vitória, ES.
Pr. Adecildo Batista

Bruni Wagner

É líder Nacional e pastor
da Igreja Batista
Independente de
Guaratuba, PR

Coordena os cursos Da
Mulher Única na PIB Primeira Igreja Batista de
Curitiba.
Louvor e Adoração

Palestras e dinâmicas para o casal e
específicas para homens e mulheres.











“Sorria, Você está casado(a)” - (casal)
“Destemidas” (mulheres)
“O desfio de amar a Deus e a mulher da minha
vida” (homens)
“Sorria para o futuro” – (mulheres)
“Clen: faça uma limpeza na sua sexualidade”
(homens)
“Organize sua vida: como conciliar o
casamento, educação de filhos, trabalho e
ministério” (casal)
“Empoderadas para liberdade” (mulheres)
“Homem com H” (homens)
“O melhor foi reservado para o final” (casal)

Dr. Edson Perusso
Médico Ginecologista,
pastor e líder do
ministério de casais da
Igreja Batista
Independente de Curitiba
Dra. Adriane Buest
Perusso
Psicóloga com mais de 25
anos de experiência em
aconselhamentos de
casais, pastora e líder do
ministério de casais da
IBI Curitiba

Ev. Geovane Gambetta.
Compositor e músico gospel, é
líder do ministério de Louvor
da IBI Curitiba, PR.
Músicos da Igreja Batista
Independente Manancial de Matinhos, PR
Organização e Apoio:
Miss. Nice Melo
Atua na área de
aconselhamento. Cursou
Psicanálise pela Associação
dos Psicanalistas Evangélicos
de Vitória, ES.

