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P 

Encontro Espírita de Casais da Região 

 
 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 
1º- A Confraternização de Casais da Região 13 é um projeto pioneiro em nossa região que visa 
reunir os casais que se identificam com a Doutrina Espírita, para o estudo e reflexões de temas 
ligados à família. Por isso a programação está voltada para o crescimento espiritual de cada ser e 
consequentemente do Casal. Como pretendemos realizar outros momentos como este, solicitamos 
o sigilo em todas as atividades que serão desenvolvidas antes e durante o encontro para que os 
próximos casais que forem participar tenham a mesma emoção que vocês. 
 

2º- O Cronograma de atividades visa atender uma programação criteriosamente trabalhada para 
satisfazer os objetivos deste encontro, por isso precisaremos da compreensão e do apoio de cada 
um no cumprimento dos horários. 
 

3º- Durante toda a programação procuraremos evidenciar a alegria de viver e os valores morais 
pregados e vivenciados pelo Cristo, por isso evitaremos o consumo de bebidas alcoólicas ou 
qualquer outro comportamento que venha destoar dos objetivos do Encontro. 
 

4º- Solicitamos que os casais não saiam do espaço do evento sem uma comunicação prévia à 
comissão organizadora, pois a harmonia dos trabalhos dependerá da presença e participação de 
todos. 
 

5º- Será cobrado um valor para participação do evento que visa cobrir as despesas mínimas com o 
mesmo. Por isso contamos com a compreensão e colaboração de todos na disponibilidade e 
utilização dos recursos disponíveis. 
 

6º- A Comissão Organizadora não se responsabilizará pelo transporte e nem translado dos 
participantes. Isto ficará a cargo de cada casal. Mas se o casal tiver dificuldades nestes quesitos, 
nos comunique que tentaremos encaminhar algumas alternativas.  
 

7º- Qualquer dúvida, sugestão ou questionamentos deverá ser levado à comissão organizadora do 
Encontro, que estará à disposição de todos. 
 
 

“...A felicidade na comunhão afetiva não é prato feito e sim construção do dia-a-dia...” 
 
 

A COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Equipe: Ariosvaldo, Clenir, Renata, André, Fabiana, Averlany, Averildo, Mara. 
 

Facilitadora: Regina Oliveira (Teófilo Otoni)  Vivência: Ismael (Eunápolis) 
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PROGRAMAÇÃO 
 
Tema: Os desafios da vida familiar 
Data: 07 e 08 de Junho de 2014 
Local: Cahi Praia Hotel 
Cidade: Prado–Ba  
Preço:  R$ 460,00(Inscrição por casal) 
Informações: AriosvaldoCel  73 9985-7752 e-mail: tyry@tdf.com.br; André Seabra Cel- 9943-3262 
 Clenir Cel  9951-1003     Mara Cel- 9982-9588  Averildo Cel- 9987-7754   
 Fabiana  Cel-9982-7270           Renata Cel- 8819-0858 
  

 
 

Data: 07/06/2014– Sábado  
MOMENTO Inicio Término ATIVIDADE RESPONSAVEL 
1º Momento 10:00h 12:00h Recepção dos Casais(credenciamento). Lany, Renata 
2º Momento 12:00h 14:00h Almoço Hotel 
3º Momento 14:00h 16:00h Seminário: Os desafios da vida familiar – O casal Regina 
4º Momento 16:00h 16:30h Coffee-break André Seabra 
5º Momento 16:30h 18:00h Seminário: Os desafios da vida familiar – O casal Regina 
6º Momento 20:00h 23:30h Jantar Romântico (Musica ao vivo) – Espaço Piscina André Seabra 

 
Data: 08/06/2014– Domingo  
MOMENTO Inicio Término ATIVIDADE RESPONSAVEL 
6º Momento 7:00h 8:00h Café da Manhã Clenir/Mara 
7º Momento 8:00h 9:00h Biodança / Meditação Ismael 
8º Momento 9:00h 10:00h Seminário: Os desafios da vida familiar – O Lar Regina 
9º Momento 10:00h 10:30h Coffee-break e confraternização. André Seabra 
10ºMomento 10:30h 11:30h Seminário: Os desafios da vida familiar – O Lar Regina 
11ºMomento 11:30h 12:00h Encerramento / Avaliação Comissão (Ary) 
12ºMomento 12:00h 13:00h Almoço Hotel 

   
“Ergueste o lar por amor e tãosó pelo amor conseguirás conservá-lo.” 

 
Atenção: Vagas Limitadas 

Previsão: 25 casais (R$ 460,00) 
Inscrições: Preencher ficha em anexo e encaminhar para o e-mail: are13@tdf.com.br 

Sendo autorizada a inscrição, providenciar: 
Pagamento via depósito na Conta: Banco do Brasil – Ag. 1289-0 – c/c. 6559-5 – Favorecido: Ariosvaldo Alves Gomes. 

Obs.: O transporte e translado ficarão a cargo de cada casal. Ressaltamos que a confirmação da participação se dará a partir do 

preenchimento e envio da ficha até o dia 30/04/2014, e que após esta data não aceitaremos desistência, pois a comissão assumirá o 

cumprimento das responsabilidades junto ao hotel. 

 
 


