
“Sabe, porém, isto: nos últimos dias,  
sobrevirão tempos difíceis”. (2 Timóteo 3.1)

DATA: 13 a 16 de dezembro de 2018
LOCAL:  Águas de Lindóia-SP
 Hotel Majestic

24º CONGRESSO NACIONAL DA APEC

Seja bem-vindo ao

Programa Especial para crianças

24º Congresso
da apeC

•  A EQUIPE DA APEC fará um programa com mensagem bíblica e/ou missionária, 
com cânticos, memorização de versículos, atividades especiais, no período da 
manhã (das 8h30 às 10h15) e no período da noite (das 20h30 às 21h45). 

•  O GRUPO DE RECREAÇÃO DO HOTEL fará atividades recreativas e esportivas,  
no período da manhã, das 10h45 às 12h00; no período da tarde,  
das 14h30 às 17h45 e no período da noite, das 19h30 às 20h30.

A Programação será dentro das seguintes faixas etárias: 
• De 3 a 6 anos 
• De 7 a 11 anos
• De 12 a 14 anos

Como preparar a nova geração para enfrentar os males e 
as corrupções dos últimos dias? Como preparar as crianças 
para estes tempos dificeis?
Eis aí o grande desafio deste 24º Congresso nacional  
da apeC.
Você não pode ficar de fora deste Congresso. 
Venha com toda sua família. Haverá Programação Especial 
para as crianças a partir dos 3 anos de idade e para 
adolescentes até os 14 anos de idade.
Venha com a liderança de sua Igreja. 
seja muito bem-vindo ao 24º Congresso nacional da apeC.

Apoio

AETAL
Associação Evangélica de
Educação Teológica na
América Latina

“Sabe, porém, isto: nos últimos dias,  
sobrevirão tempos difíceis”.  
(2 Timóteo 3.1)

DATA: 13 a 16 de dezembro de 2018
LOCAL: Águas de Lindóia-SP
 Hotel Majestic

setor de Inscrições do Congresso da apeC
Telefone: (11) 5089-6638 ou 5089-6633 – ramal 216
E-mail: congresso.apec@apec.com.br
Site: www.congresso.apec.com.br
Rua Tenente Gomes Ribeiro, 216
Vila Clementino – São Paulo – SP – CEP 04038-040

24º CONGRESSO 

NACIONAL DA APEC



pLenÁrIas 

RELACIONAMENTOS RESTAURADOS  
ENTRE PAIS E FILHOS
PR. DAVID MERCK
Verdades e mandamentos bíblicos, aliados a aplicações práticas, 
restaurarão relacionamentos saudáveis entre pais e filhos!

A FAMÍLIA CRISTÃ: COMO VIVER NOS TEMPOS 
DIFÍCEIS DA PÓS-MODERNIDADE 
PR. CARLOS ELIAS S. SANTOS
Como evitar ser levado pelas fortes correntezas das influências 
atuais e manter-se no padrão bíblico cristão,  
nos tempos terríveis dos últimos dias?  

CRIANÇAS SÁBIAS SABEM COMO TUDO COMEÇOU
PROF. ADAUTO J. B. LOURENÇO
Crianças sábias sabem que são parte da obra da criação de Deus 
e da redenção em Cristo Jesus!

O PAPEL DOS AVÓS NA VIDA DOS NETOS 
PR. GERSON CELETI
Os avós devem aproveitar sua poderosa influência para 
abençoar a vida de seus netos!

CRIANÇAS – O CAMPO MISSIONÁRIO DESAFIADOR
PR. GILBERTO CELETI
Crianças, o maior campo missionário do mundo, o mais 
necessitado e o mais negligenciado. Isso tem que mudar!

QUAL SERÁ O FUTURO DA CRIANÇA?
REV. VASSILIOS CONSTANTINIDIS
Haverá alguma esperança quanto ao futuro da criança, diante 
do crescimento da violência, da imoralidade, do secularismo, 
do satanismo e do ateísmo? 

oFICInas

AJUDANDO A CRIANÇA A ENFRENTAR TRAUMAS
PROFA. MARIA TEREZA CELETI 
Como ajudar as crianças a superarem experiências traumáticas.

CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA: BÊNÇÃO OU MALDIÇÃO?
PROFA. LÍDIA COSTA
Deus tem propósitos elevados para abençoar as crianças com 
deficiência.

CRIATIVIDADE: USE-A EM FAVOR DA CRIANÇA
REV. JÁDER BORGES
Criatividade para transmitir a verdade de maneira atraente, diferente 
e eficaz, fixando-a fortemente na mente e no coração do aluno.

DEUS CRIOU MACHO E FÊMEA X IDENTIDADE DE GÊNERO
PROFA. IOLANDA MELO
Como ajudar as crianças a enfrentar as distorções da ideologia de 
gênero e firmar sua posição como homem ou mulher, criados por Deus.

ENSINE A CRIANÇA A DEFENDER A VERDADE
PR. JOELSON MIRANDA PINTO
As crianças precisam conhecer as armas para combater as 
artimanhas do Maligno a saber como usá-las na hora certa.

FANTOCHE APOLOGÉTICO 
REV. JOSUÉ ALVES FERREIRA
Use fantoches para ajudar suas crianças e perceberem e a se 
defenderem das ideias perversas que chegam escondidas nos 
meios de comunicação. 

LIÇÃO BÍBLICA: DEZ DICAS “NOTA DEZ” 
PROFA. ENEDINA FERNANDES NEGRÃO
Aprenda a arte da preparação da lição bíblica para deixar seus 
alunos bem alimentados espiritualmente, alegres e satisfeitos.
   

Programação geral:

Antes das Devocionais e das Reuniões Plenárias Noturnas.

Seminários pela manhã  e à noite.

Nas tardes de sexta e sábado. Das 7 (sete) oficinas oferecidas o congressista pode participar em até 4 (quatro).

LoUVor

OSÉAS MELO
Missionário da APEC em Portugal.

O Congresso Nacional da APEC acontece no Centro de Convenções do HOTEL MAJESTIC, que fica na cidade de Águas de Lindóia.

Um POOL de hotéis está reservado para a hospedagem dos congressistas. Cada congressista escolhe o hotel que considerar o mais adequado.
O padrão de hospedagem dos hotéis é EXCELENTE. Haverá transporte gratuito ida e volta dos hotéis pertencentes ao POOL  

até o Centro de Convenções do Hotel Majestic, onde ocorrerá o Congresso.

COMO PROCEDER?

1 FaÇa prIMeIro a sUa InsCrIÇÃo para o  
Congresso Da apeC, QUe DÁ DIreITo À:
• Recebimento de pasta com material do Congresso. 
• Acesso a todas as palestras do Congresso mediante identificação  

do crachá ou pulseira. 
• Acesso à Livraria do Congresso com descontos especiais. 
• Coffee-break, no período da manhã, no local do congresso. 
• Programação especial para as crianças e adolescentes inscritos,  

dos 3 aos 14 anos, durante os horários das devocionais e reuniões 
plenárias. 

INVESTIMENTO DA INSCRIÇÃO AO CONGRESSO

INSCRIÇÃO FEITA ADULTO 3 A 14 ANOS

Até o dia 31 de maio 230,00 200,00

De 01 de junho  
até o dia  30 de setembro 260,00 230,00

A partir de 01 de outubro  
até o dia 30 de novembro 290,00 260,00

A partir de 01 de dezembro 320,00 290,00

Consulte o site do Congresso para ver as várias formas de pagamento.

2 reserVe eM segUIDa o HoTeL De sUa preFerÊnCIa para 
sUa HospeDageM DUranTe o Congresso, QUe DÁ DIreITo Á:
• Pensão completa (café da manhã - almoço - jantar - pernoite).
• Traslado gratuito para o Local do Congresso no Centro de  

Convenções do Hotel Majestic. 
• Serviço extra de coffee break com chá e bolachas às 22h00 horas.
• Piscinas aquecidas abertas até às 23h00. 

POOL DOS HOTEIS PARA HOSPEDAGEM DOS CONGRESSISTAS DA APEC

HOTEL FORMA DE PAGAMENTO

MAJESTIC boleto bancário em até 10 vezes

BELA VISTA boleto bancário em até 10 vezes

GLÓRIA boleto bancário em até 10 vezes

GUARANY 30% de sinal e o restante na saída  
ou parcelado em 04 vezes no cartão

FREDY 30% de sinal e o restante depósitos mensais  
até a data do evento

PANORAMA 20% de sinal e o restante na entrada  
ou em 3x no cartão

PLAZZA 30% de sinal e o saldo em 4x no cartão de credito

MANTOVANI 20% de sinal e o restante em 3x no cartão

OBSERVAÇÕES: Cada hotel tem uma diária diferenciada.  
Para saber o custo da diária em cada hotel acesse RESERVAS DE HOSPEDAGEM  

no site do congresso: www.apec.com.br

CenTraL De reserVas Do HoTeL MajesTIC
Whatsapp: (11) 9.7208-9145

Telefones: (11) 3217-9800 e (11) 3672-2955
E-mail: contato@hotelmajestic.com.br 

InsCrIÇÃo para o Congresso e reserVa Do HoTeL

DeVoCIonaIs

DR. DAN BREWSTER
A Igreja precisa trabalhar para abençoar as crianças, fortalecendo 
as famílias e sendo a voz profética para aqueles que têm pouca ou 
nenhuma preocupação com o futuro.

Nas manhãs de sexta, sábado e domingo.

seTor De InsCrIÇões Do Congresso
Fale com ana Clara da Fonseca

Whatsapp: (11) 9.9647-1517
Telefone: (11) 5089-6633 – ramal 216

E-mail: congresso.apec@apec.com.br

a inscrição precisa ser processada via online: 
www.congresso.apec.com.br


