
Encontro de Casais com Cristo



+ 25 anos de experiência (estabelecida em 1995)

Patrocinou + 2,300 estudantes em

38 estados (EUA)

Programa de Turismo / Cultural

Participante com o visto Turístico (B1- B2)

Programa Acadêmico / Educacional

Participante com o visto de Estudante (F-1)            
Parceria com mais de 400 escolas & universidades

Oferecemos +5,000 cursos e + 4,200 programas

USAPROGRAM.INFO

Programa de

esporte com

bolsa de estudo

Assistente de Serviço Pessoal - Concierge

Participantes que desejam assistência pessoal personalizada para si, para sua 

empresa, ou para toda a família durante sua visita aos Estados Unidos da América.

Solução de Negócio
Participantes que buscam oportunidades de negócios / investimentos / Imóveis / imigração 

nos Estados Unidos da América.



A Jornada

A USA FAMILY está apresentando um programa para casais de todas as idades - Love Connection –

Encontro de Casais com Cristo em Orlando, Flórida de 11 dias; além de um tempo para parques e compras,

haverá palestras dinâmicas, reflexões, chaves para fortalecer o relacionamento, renovação dos votos

matrimoniais, jantar romântico e lua de mel em um cruzeiro para o Caribe de 7 dias.

O Programa “Love Connection” proporciona um tempo de reflexão e autodiagnóstico do relacionamento para

os participantes. Entrega ferramentas para ajustes do relacionamento, objetivando uma renovação conjugal que

dinamizará a vida emocional, relacional e profissional das pessoas.

Este programa destina-se a todos os casais que desejam fortalecer os laços do relacionamento conjugal; casais

de noivos também podem participar, pois irão adquirir ensinamentos importantes visando o casamento.

Ao final de cada evento do programa “Love Connection”, os casais adquirem uma nova visão de como renovar

e fortalecer o relacionamento, livrando-se da rotina que enfraquece o casamento. Os casais saem renovados

após desfrutar de um tempo agradável de reflexão, com novas ferramentas adquiridas para evitar que o

casamento entre em monotonia. É um momento que contribui para trazer mais vida e romantismo na vida a

dois.

Sem dúvida alguma é um programa imperdível, tanto para quem está começando agora, como para quem tem

muitos anos de casado.

“Uma Viagem Ínesquecível”



Local do Evento

Orlando (The City Beautiful) é uma cidade localizada no estado

da Flórida. Foi fundada em 1873. A cidade está localizada na

região central do estado, possuíndo um clima subtropical.

Famosa por suas atrações turísticas, Orlando é a cidade mais

visitada dos Estados Unidos e a segunda mais visitada no mundo.

Isto a faz comportar uma imensa infraestrutura de hotéis, carros

de passeio e guias para atender tal demanda.

A infraestrutura para o turismo é tão grande que a cidade possui a

segunda maior rede hoteleira do país, 100 mil quartos de hotéis a

disposição e 26 mil residências de aluguel para férias. O turismo

emprega 230 mil pessoas na região, sendo que Walt Disney World

é a empresa que mais emprega, com 56 mil funcionários.

A reunião de orientação, os seminários e o encerramento com a 

renovação dos votos, troca de aliança, depoimento dos casais e o 

certificado serão no salão de conferência no próprio hotel ou um 

salão muito maior (fora do hotel) dependendo do tamanho do 

grupo de casais. 

Fatos de Orlando, FL:

➢ Visitantes 2019: 126.1 milhões

➢ Brasileiros: 1.1 milhões

➢ Mais de 100 lagos

➢ Gatorland abriu em 1943

➢ Disneyworld abriu em 1971

➢ Universal abriu em 1990

➢ NBA: Orlando “Magic”

➢ MLS: Orlando “Lions”



Programação

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6

Chegada 1ª Seminário Parque 2ª Seminário Parque 3ª Seminário

Hotel Almoço Almoço Almoço

Almoço Compras / Mall Disney / Disney Springs Disney / Outlet

Orientação Janta Universal / Janta Universal / Janta

Janta Hotel Sea World Hotel Sea World Hotel

Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia 11 Retorno

Parque 4ª Seminário Parque Praia ou Passeio Cape Canaveral Cape Canaveral

Almoço Almoço Lua de Mel Translado

Disney / City Walk Disney / Encerramento Cruzeiro Orlando

Universal / Janta Universal / Certificado/aliança Marítico Embarque ao

Sea World Hotel Sea World Jantar Romântico Caribe / 7 dias Brasil



Detalhes do Programa

✓ As orientações serão dadas para melhor instruí os casal sobre as regras & leis, modo de vida & cultura do

povo Americano, toda a programação do seminário e sobre o embarque de retorno ao Brasil.

✓ Café da manhã incluso todos os dias (servido no hotel das 6h às 8h da manhã)

✓ Almoço será estilo buffet, sendo que um será na praia de Daytona Beach (frutos do mar) no décimo dia. O

Jantar será em vários restaurantes de estilo Italiano, Americano, Chinês, e Brasileiro. Um jantar será em

restaurante de Disney Spring e um outro no City Walk, Universal. O Jantar Romântico, será em um local

surpresa, muito agradável e aconchegante.

✓ Passeios turísticos aos parques: os casais chegarão na sua abertura e serão apanhados no horário de

fechamento. As refeições (almoço e jantar) serão por conta deles nesses dias.

✓ O casal poderá escolher 4 parques entre os 7 parques disponíveis de participação:

-> Disney: Magic Kingdom I Epcot Center I Animal Kingdom I Holywood Studio

-> Universal: Studio I Islands of Adventure -> Sea World

✓ Noite Livre: passeios opcionais com custos para o casal. Ex: centro de Orlando, estádio de futebol do

Orlando City (Lion), Ginásio de basquetebol do time do Magic, Roda Gigante de Orlando (Eye), etc.

✓ O certificado e aliança do casal será entregue no último dia do programa Love Connection.

✓ Cruzeiro marítimo (lua de mel) de 7 dias no Caribe (o casal escolhe - opcional).

✓ Incluso o translado de ida e volta de Orlando para o Cape Canaveral (porto de embarque e desembarque).

✓ Hotel de 3 á 5 estrelas (estilo resort) no centro das atividades da international Drive em Orlando, FL.

✓ Passagem aérea e cruzeiro marítimo será custo adicional do casal.

✓ Preço do programa é por casal, mais a passagem aérea e o cruzeiro marítimo (opcional).



Ministração dos Temas
Encontro de Casais com Cristo

1 - Propósito e Plano de Deus para o Casamento

Amor Acontece - Feitos Um para o Outro!

Princípio: Unidade no casamento requer receber seu
cônjuge como a provisão perfeita de Deus para suas
necessidades.
Frase: Depois do Sim, até o FIM!

Didática: O Plano de Deus, Aceitando o seu Cônjuge, Amor
Vertical (a 3s), Espiritualidade, o Significado da Aliança/
Casamento, 5 coisas que deveria de Saber antes do
Casamento, O Custo do Casamento, O Presente de Deus.

Workshop: Tarefas + Atividades (Jogos entre os casais com
prêmios))

2- Tornar o seu Relacionamento uma Prioridade

Escolhendo Amar - Minha Vida com Você! 

Princípio: Para desenvolver padrões de comunicação

positivos, você deve fazer do relacionamento conjugal uma

prioridade.

Frase: Casamento não vem pronto, se constrói!

Didática: O Relacionamento Conjugal, Diversidade,

Companheirismo, definindo o papel do Marido/Esposa, Como

Amar/Investir no seu Cônjuge, 25 Maneiras de liderar

Espiritualmente sua Família, Tomando Decisões Juntos, fazer

amor funcionar.

Workshop: Tarefas + Atividades (Karaokê) 

3- Construindo o seu Cônjuge

Amor Verdadeiro - Hora de Refletir!

Princípio: As palavras que você fala com seu cônjuge têm o

potencial de aumentar ou destruir auto-estima de seu cônjuge.

Frase: Curtindo a vida juntos!

Didática: Comunicação/Confrontos/Conflitos/Concessão,

Problemas e a Solução, Resistindo à Deriva, Finanças,

Espiritualidade, Intimidade Verdadeira, Sexualidade, 10 Pacto

Conjugal, Perfeito Cônjuge, Uma Carta de Amor, Teste

Conjugal.

Workshop: Tarefas + Atividades/Interação (aula de dança)

4- Deixando um Legado Duradouro

Amor para Sempre - Ter e Segurar! 

Princípio: O relacionamento mútuo é uma parte crítica do

legado espiritual que Deus nos chamou para passar para a

próxima geração e colocou um propósito dentro de nós.

Frase: Construindo um casamento Saudável!

Didática: Planejamento familiar, Famílias Restauradas,

Renovação do Matrimônio, Crescendo junto com Cristo, a

Renovação dos Votos, Uma Importante Proposta, 5

Fundamentos para Deixar um Legado Duradouro, Vivendo

uma Vida Digna de Legado, Um Legado de Amor.

Workshop: Tarefas + Projeto de Artesanato (fazendo arte)



Encerramento

Cerimônia do “Love Connection”

1. Renovação dos Votos

2. Troca de Alianças - Amor Real 

3. Depoimentos dos Casais

4. Entrega dos Certificados

5. Jantar Romântico



Cruzeiro Marítimo

7 Dias Caribbean

Disney Cruise US$1.700 - US$3.000

Royal Caribbean US$800 - US$1.600

NCL - Norwegian US$700 - US$1.200

Custo extra do casal

Depende da época do ano e do tipo de cabine   

Preço é por pessoa, mais taxa do imposto  & embarque (porto)



1. Viagem em dupla é melhor!

2. Tempo Juntos!

3. Coisas Diferentes!

4. Melhor Relacionamento!

5. Relacionamento mais Longo!

6. Intimìdade Aumenta!

7. Relacionamento Fortalecido!

8. Momentos Especiais!

9. Momentos Românticos!

10.Vida Sexual mais Ativa!

Razões para viajar a dois

“Uma viagem inesquecível!”



Queremos 

ver o casal

FELIZES & 

REALIZADOS!



Custo do Programa por Casal

US$ 5,500.00 (Dólares)

O que não está incluído no preço do programa:

➢ Despesas Pessoais
➢ Almoço e Janta no dia dos parques
➢ Passagem Aérea 
➢ Cruzeiro Marítimo

A passage aérea e o cruzeiro marítimo pode ser pago pelo cartão

de crédito até em 12 vezes (opcional)

✓ Acomodação (hotel)
✓ Café da Manhã
✓ Almoço & Janta
✓ Seguro Médico (até US$50K)
✓ Transporte local
✓ Translado para Cape Canaveral
✓ 8 ingressos para os parques
✓ Material Didático (Manual)

✓ Souvenirs
✓ 4 Seminários para o casal
✓ Reunião de Orientação 
✓ Festa do Encerramento
✓ Jantar Romântico
✓ Fotos (E-Álbum)
✓ Oportunidade para Passeios e 

Compras

O que está incluído no preço do programa:

O USA Family oferece quatro (4) tipos de pagamento do programa “Encontro de Casais com Cristo”, eles são:

1) Pagamento em uma (1) parcela no cartão de crédito: Taxa única de 6.94% *

2) Pagamentos entre 2 e 12 parcelas no cartão de crédito: Taxa única de 6.94% * e juros de 1.99% ao mês.

3) Pagamento de Boleto Bancário: Taxa única de 4.90% *

4) Transferência Bancária: Taxas do seu Banco 

*O IOF – Taxa do Governo para despesa no Exterior já está incluída.



Contatos

Vocês estão Pronto?

Moacir Rodrigues 

Diretor Executivo

WhatsApp USA:  + 1 (817) 676-3476

Web Page: www.usafamily.us

E-mail: info@usafamily.us

http://www.usfamily.us/
mailto:info@usafamily.us

