- 30/08 (4ª feira)

31/08 (5ª feira)

8h30 às 8h50 (Boas Vindas, par;cipação Cin;a Levy)
8h50 às 9h50 Primeira Sessão com Luiza Agreste
9h50 às 10h10 Coﬀee Break
10h10 às 10h15 Mexa-se, com Cin;a Levy
10h15 às 11h15 Segunda Sessão com Cibele Camargo
11h15 às 12h00 Perguntas, sorteio e oração

8h30 às 8h50 (Boas Vindas, Par;cipação Danielle Bezerra)
8h50 às 9h50 Primeira Sessão com Viviany Viguier
9h50 às 10h10 Coﬀee Break
10h10 às 10h15 Mexa-se, com Cin;a Levy
10h15 às 11h15 Segunda Sessão: Painel com as 3 preletoras
11h15 às 12h00 Lembranças e oração

www.esposadoplantador.weebly.com
www.facebook.com/esposadoplantador

legado do meu passado

ﬁlha de plantador
(2001 – 2011)
igreja era onde minha família es;vesse
reunida com mais uma ou duas pessoas
crescer vendo vidas sendo transformadas
ao meu redor, transformou a minha vida
crescer vendo meus pais ediﬁcando o Reino
de maneira tão relevante na cidade, me inspirou a servir
a missão não era do meu pai e da minha mãe,

a missão era da nossa família

“Orientem sua vida de acordo com a realidade, inicia;va e
provisão de Deus. Não se preocupem com as perdas e
descobrirão que todas as suas necessidades serão sa;sfeitas.”
Mateus 6:33 – a mensagem

legado do meu passado

esposa de pastor
(2011 – 2015)
a “minha igreja” seria onde meu marido es;vesse
existem coisas melhores adiante do que
qualquer coisa que se tenha deixado para trás
entregar nossa família como instrumento de Deus
para ediﬁcar o Reino na cidade, me lapidou
a missão não era do meu marido,

a missão é nossa.

Jesus disse: ‘Guardem isso: ninguém que sacriﬁque casa, irmãos,
irmãs, pai, ﬁlhos, propriedade – seja o que for – por minha causa
e por causa do Evangelho sairá perdendo. Eles terão tudo de
volta mul;plicado muitas vezes em casas, irmãos, irmãs, mães,
ﬁlhos e propriedades – mas também em problemas. Terão ainda
o prêmio da vida eterna.”
Marcos 10:29-31 – a mensagem

a minha missão no presente

mãe de ﬁlhos de pastor
(2015 – 2017)
a “minha igreja” é a nossa família
os dias são longos, cheios de pequenas
tarefas corriqueiras, mas os anos são curtos
não há projeto mais importante, que plantar
a semente do Evangelho no coração dos nossos
ﬁlhos nessa primeira infância
a missão de criar nossos ﬁlhos não é minha,

a missão é nossa.

“Escrevam no coração de vocês os mandamentos que estou
transmi;ndo. Apropriem-se deles e levem seus ﬁlhos a apropriarem-se
deles. Que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que
es;verem – sentados em casa ou andando pela rua. Que eles sejam
repe;dos desde a hora em que vocês se levantam, de manhã, até a
hora de cair na cama, a noite. Que eles estejam amarrados da na mão
e na testa de vocês, como lembretes, e até escritos no batente da
porta de vocês.”
Deuteronomio 6:6-9

Ministério
Família
Casal
Deus

Deus é a base para casamento,
Que é a base para a família,
Que é a base para o ministério
A ordem dos fatores, altera o resultado
Cuide dos seus enquanto você ediﬁca o Reino
Ediﬁque o Reino enquanto você cuida dos seus

Obrigada!
luiza@mochilinhaeviolao.com
www.mochilinhaeviolao.com
Facebook/mochilinhaeviolao
Instagram/mochilinhaeviolao

