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RETIRO DE CASAIS – SESC CAIOBÁ (20 A 22/09)
“A idolatria da privacidade nos tem levado a uma conspiração do silêncio”
A Igreja é baseada em famílias.
Se as famílias são fortes,
emocionalmente saudáveis e a
espiritualidade é equilibrada, a
Igreja será o reflexo da
valorização da FAMÍLIA.
Além do trabalho semanal com
as famílias, entendemos a
necessidade de um momento de
cura e restauração. Neste
contexto precisamos investir
em famílias.
O retiro de casais programado
para o fim de semana de 20 a 22 de setembro de 2019, envolverá palestras e dinâmicas
para o casal, com ministrações específicas para homens e mulheres, buscando
conscientizar sobre os problemas diários, com propostas e soluções eficazes. Ao
mesmo tempo, teremos momentos especiais de ministração da Palavra de Deus visando
a cura, a restauração e o empoderamento na área familiar.
Precisamos contextualizar as famílias da Igreja, com a realidade cultural da sociedade,
Este será o grande diferencial deste retiro. Veja a seguir, as palestras planejadas, bem
como o valor do investimento:
Palestras para o casal e específicas para homens e
mulheres. (temas sugeridos)
1. “Sorria, você está casado(a)” - (casal)
2. “Destemidas” (mulheres)
3. “O desfio de amar a Deus e a mulher da minha
vida” (homens)
4. “Sorria para o futuro” – (mulheres)
5. “Clean: faça uma limpeza na sua sexualidade”
(homens)
6. “Organize sua vida: como conciliar o casamento,
educação de filhos, trabalho e ministério” (casal)
7. “Empoderadas para liberdade” (mulheres)
8. “Homem com H” (homens)
9. “O melhor foi reservado para o final” (casal)

Valor do Investimento:
Casal: R$ 700,00 (pensão completa)
Criança de 0 a 6 anos = R$ 0,00
Crianças de 7 a 12 = R$ 140,00
Filhos maiores 13 anos = 350,00
FAÇA a sua inscrição ainda hoje
pelo email: elton@ibicuritiba.org.br
ou pelo whatsapp (41) 99890-9040
PAGUE o valor parcelado até
agosto de 2019.
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PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO DE CASAIS 2019
SEXTA (20/09)

SÁBADO (21/09)

DOMINGO (22/09)

8h-9h – Café da manhã

8h-9h – Café da manhã

9h -10h30 – Palestra
MULHERES – Destemidas

9h -10h30 – Palestra MULHERES - Empoderadas
para liberdade

HOMENS - O desfio de amar
a Deus e a mulher da minha
vida.

HOMENS – Homem com H

10h30-10h45 – Café intervalo

10h30-10h45 – Café intervalo

10h45-11h - Louvor

10h45-11h - Louvor

11h – 12h30 – Palavra –
MULHERES – Sorria para o
futuro

11h-13h30 – Ministração para
o casal, fechamento:

HOMENS – Clean: faça uma
limpeza na sua sexualidade.

“O melhor foi reservado para
o final”

12h30 – 13h30 - almoço

12h30 – 13h - Encerramento

14h – 16h – Atividade Lúdico
pedagógica na Praia:

13h-14h - Almoço
14h – Check-out

(Opcional)
16h-17h30 – lazer na praia
14h-18h – Check-in Credenciamento

18h30-19h30 - Jantar

18h-19h - Jantar

19h45 - louvor

19h30 - Abertura

20h – Palestra – Organize sua
vida: como conciliar o
casamento, educação de filhos,
trabalho e ministério

20h - Louvor, Palavra

20h50 – Louvor

“Sorria, Você está
casado(a)”

21h – Palavra / Oração pelos
casais

22h – fechamento dia 1

22h – Fechamento dia 2

Observação: os temas são sugestivos e podem ser alterados conforme a necessidade dos preletores;
e os horários estão sujeitos a alterações em decorrência de exigências do SESC, dos preletores e/ou
condição climática.

