
Centro Metodista de Capacitação – CEMEC
Fone: (11) 3209-2982

Dependências da Catedral Metodista de São Paulo
Av. Liberdade, 659 – São Paulo – SP 

   e-mail: cemec@3remetodista.org.br
http://3remetodista.org.br

Realização

Parceria

Ficha de Inscrição
Nome _________________________________________________________________________________ Nascimento ___/___/______

Endereço ________________________________________________________________________________ nº ___________________

Complemento _________________________________________________ Bairro___________________________________________

Cidade __________________________________________________________ UF_____________ CEP _________________________

e-mail ________________________________________________________________________________ Telefone (____) ____________

Igreja __________________________________________________________________________________ Celular (____) ____________

Escolha de Oficina: 1ª Escolha nº       2ª Escolha nº 
Importante: Cada participante deverá escolher duas oficinas.

As oficinas serão preenchidas conforme a data de inscrição. A data limite é 23 de agosto de 2019.

As disciplinas que não obtiverem número suficiente de participantes serão canceladas.

13º CapacitAção
31 de agosto de 2019 - das 9 às 13h

Chegou o momento esperado de encontro, capacitação e 
comunhão. Nosso encontro regional de capacitação tra-
balhará o tema do “Cuidado”. A pergunta de Deus a Caim: 
“Onde está Abel, teu irmão?” ecoa por toda a Bíblia. Não 
vivemos sozinhos, precisamos partilhar a vida e exercer o 
cuidado. Deus nos pergunta onde está tua irmã, onde está 
a criança, o/a doente...?

Local
Dependências da Catedral Metodista de São Paulo: 
Avenida Liberdade nº 659
São Paulo – SP.

Data: 31de agosto
Horário: das 9h às 13h
Tema: “Exercendo o cuidado” 
Realização Centro Metodista de Capacitação  
(CEMEC) e 3ª Região Eclesiástica

Agenda
8h30 – credenciamento
9h – Devocional (bispo José Carlos Peres)
9h30 – Divisão em oficinas: 

Temas oficinas
1. Cuidado com a vida. 
2. Cuidado com a mente (como evitar o burnout)
3. Cuidado com o espírito
4. Cuidado com as crianças
5. Cuidado com a família
6. Cuidado com os doentes
7. Cuidado com a Liderança
8. Cuidado com a Comunicação
9. Cuidado com a Palavra (Escola Dominical)
10. Ações práticas para o cuidado com o meio ambiente

Importante
Lembramos que este encontro visa, também, a formação 
de uma nova
Liderança e está aberto para toda a igreja

Inscrições
As inscrições poderão ser enviadas diretamente ao 
CEMEC, ceme@3remetodista.org.br ou via site da Região.

Valor do investimento: R$ 10,00
A taxa de inscrição visa cobrir os gastos com apostilas, 
material e divulgação, despesas locomoção. Não teremos 
alimentação


