
35º CONGRESSO PARA
PROFESSORES DE MINISTÉRIO INFANTIL

“Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor,
o seu poder e as maravilhas que fez”.

Salmo 78.4

09 e 10 de junho de 2018
São Bento do Sul – SC

Inscrições a par�r de 02/05/18 através do site:
www.infan�l.meuc.org.br

Realização:

Designed by Freepik

OPÇÃO 1: FILADÉLFIA HOSPEDAGENS E EVENTOS (Reserva diretamente com o 
hotel pelo fone:
(47) 3635-1055 ou pelo e-mail reservas@larfiladelfia.com.br)
Confort (reformados): R$219,00 por pessoa 
Standart (an�go luxo): R$194,00 por pessoa 
Econômico (an�go standart): R$140,00 por pessoa 
Quarto: R$ 129,00 por pessoa 
Sótão: R$ 116,00 por pessoa 
Obs: Caso você chegue na sexta-feira, é necessário consultar os valores junto ao Hotel.

OPÇÃO 2: Alojamento do pavilhão (Reserva pelo site 
www.infan�l.meuc.org.br)
R$25,00 por pessoa
Obs: Para esta opção as vagas são limitadas (40 por alojamento) e você deve 
trazer toda roupa de cama que você acha necessário.

PALESTRANTES

Raquel Souza

Formada em Educação Cristã pela Nyack College em Nova York, Letras pela Universidade de 
Goiás e é Mestranda em Educação, Linguagem e Tecnologia pela mesma ins�tuição. Atua em 
treinamentos e consultoria de ministério infan�l a 12 anos, apoiando igrejas de língua 
portuguesa no Brasil e Estados Unidos. Diretora do Ministério infan�l da Igreja Presbiteriana de 
Anápolis (IPC-KIDS) a sete anos é coordenadora do Conexão 020.

Raquel vai ministrar sobre a importância de estar conectando, equipando e inspirando pessoas 
dentro da visão integrada entre família e igreja no ministério infan�l.

Klaus A. Stange

Mestre em Teologia e professor na Faculdade Luterana de Teologia - FLT. Leciona temas da 
teologia prá�ca, com ênfase na missiologia e na homilé�ca. É casado com Mariane K. Stange e 
pai  Ana Beatriz e Lara Elisa. 

Klaus vai ministrar a respeito do cuidado pastoral de Deus para com os cuidadores da sua obra.

Mar�n Höfer

Mar�n Höfer, cresceu num lar cristão em Göppingen/Alemanha. Com 20 anos foi chamado por 
Deus para a missão. Estudou teologia na Liebenzeller Mission. É casado com Anna, pai de 5 
filhos próprios e 2 filhos ado�vos. Desde 1996 esteve envolvido na missão entre etnias 
indígenas no Brasil, através da Deutsche Indianer Pionier Mission (DIPM). Ficou até 2010 no 
Mato Grosso do Sul e Rondônia. Hoje é evangelista da DIPM na Alemanha e palestrante sobre 
missões.

Mar�n vai compar�lhar sua experiência de missão entre os indígenas e ministrar sobre a 
importância de envolver as crianças nesta missão.

INSCRIÇÃO
Inscrições até 01/06 | Valor R$ 60,00 | Inscrição pelo site infan�l.meuc.org.br

HOSPEDAGEM

INVESTIMENTO

Brigi�e Klemz Jung

Ela é pedagoga, com mestrado em Educação. Também 
presta assessoria pedagógica.

Brigi�e vai ministrar sobre como se dá o processo de 
aprendizado na mente da criança e dicas prá�cas para 
tornar o ensino mais eficiente.

SÁBADO – 09/06
7h30min – Recepção c/ coffee 
break no Lar
9h30min – Abertura
10h – Palestra 1 – Raquel 
11h – Palestra 2 - Brigi�e 
12h15min – Almoço
14h – Palestra 3 - Brigi�e 
15h – Palestra 4 – Raquel 
16h15min – Coffee Break
16h30min – Palestra 5 – Mar�n
18h – Janta
19h30min – Programação 
Especial
20h30min – Confraternização

DOMINGO – 10/06
7h – Café
8h30min – Palestra 6 - Raquel
10h – Palestra 7 – Klaus
11h15min – Encerramento
11h30min - Almoço

PROGRAMAÇÃO

* Pacote por pessoa com 
alimentação inclusa.
** Nas opções quarto e sótão 
não será fornecido roupa de 
cama e banho. É necessário 
trazer, inclusive travesseiro.

PACOTE COMPLETO DE ALIMENTAÇÃO (para quem não fica hospedado no Lar)
R$79,00. (Reserva diretamente com FILADÉLFIA HOSPEDAGENS E EVENTOS pelo fone: 47 3635 1055 ou pelo e-mail 
reservas@larfiladelfia.com.br)

OBS: *Haverá banca de livros. **Não esqueça de trazer Bíblia, roupa para frio e guarda-chuva.
Mais Informações: (47)3634-3203   |   departamento.infan�l@meuc.org.br
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