
 

         

 

    Guia do Casal 

 

Encontro de Casais  

com Cristo 

 

 

  
  

  

 

 

                          

 

 

    



 

                
Caros amigos, 

 

A USA FAMILY está apresentando um programa para casais de todas as 

idades - 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.            

Você tem uma grande oportunidade de presentear você e seu cônjuge com uma 

viagem inspiradora que dará frutos para a vida toda.  

O Encontro de Casais com Cristo dará a você uma desculpa para ficar longe 

de todas as distrações da vida e passar um tempo de qualidade juntos, 

aprendendo como desenvolver e manter o casamento como Deus planejou. 

Você desfrutará de seções incríveis, workshops poderosos, ótimos passeios e 

muita diversão. Tudo isso foi projetado para ser simples de usar. Quer seu 

casamento seja fantástico ou frustrado, você partirá com um sentimento 

renovado de esperança e propósito! 

Você terá uma oportunidade de cortejar, namorar, propôr ao seu cônjuge de 

novo e uma lua de mel incrível. Você terá um novo compromisso em seu 

planejamento na construção familiar. 

Não poderíamos estar mais animados com a jornada que você está prestes a 

fazer. Deus vai encontrá-lo exatamente onde você está e caminhar com você 

em direção ao seu sonho para o seu casamento fortalecido.  

Prometemos que você vai rir, ser desafiado, conhecer outros casais e obter 

algumas ferramentas práticas que ajudarão a transformar seu casamento. 

Valorize a vida! Invista em sua família, participe com o seu cônjuge para uma 

mudança positiva em sua vida e fortalecendo a sua família! 
 

                    ” Uma viagem inesquecível!” 

           

Moacir Rodrigues             



 

A ORAÇÃO dos casais 

Eterno Deus, nosso Pai, que pela tua grande sabedoria nos tornaste incompletos um sem 

o outro, e nos deste um ao outro para amar e honrar, permite que a nossa união seja de 

uma beleza e alegria tal, que continuem a se cumprir em nós todos os nossos sonhos e 

esperanças. Que a nossa comunhão continue a ser digna da grande herança que 

recebemos através do matrimônio. Concede-nos forças para continuarmos a servir 

sempre, não só um ao outro, mas também aos que nos cercam. Dá-nos sabedoria a fim 

de continuarmos firmes nos nosso amor e mais unidos a ti através dos laços da fé, 

lealdade e devoção. Damos-te graças porque nos concedeste um ao outro. Que se cumpra 

em nós o ministério do plano que traçaste para a nossa vida conjugal. Revela-te a nós, 

aumentando a santidade do voto de nosso casamento. 

Perdoa-nos onde tenhamos sido infiéis no trato, no amor 

ou pensamento. Assim, Pai, buscamos a tua direção e a 

tua vontade. Santifica os momentos de nossa vida 

conjugal. Seja o nosso amor cada vez mais santo. Tenha 

ele a tua aprovação e o teu favor, agora e para sempre. 

Amém. 

A BÍBLIA – A Palavra que produz VIDA! 

Uma das coisas mais importante que se pode fazer na vida é fazer um  

aprofundado estudo das Sagradas Escrituras, aprendendo os ensinamentos e 

usufruindo das Palavras de Jesus Cristo. O programa O Encontro de Casais 

com Cristo tem princípios e referência Bíblicas. Todas as informações e 

escrituras foram obtidas para o uso e ensinamento para um relacionamento 

positivo para o casal. A Bíblia ensina como superar os problemas e fortalecer 

o relacionamento.  

O significado do CASAMENTO 

O Matrimónio é a união conjugal de um homem e uma mulher, entre pessoas 

legítimas para formarem uma comunidade indivisível de vida. 

Quando duas pessoas se amam e se unem, perante Deus, no casamento, elas 

se tornam um. Elas tornam-se companheiras para a vida e terão a oportunidade 

de ter sempre alguém com quem partilhar as tristezas mas também todas as 

alegrias. "Deus, que é amor e criou o homem por amor, chamou-o a amar. 

Criando o homem e a mulher, chamou-os no Matrimónio a uma íntima 

comunhão de vida e de amor entre si, assim, eles não são mais dois, mas uma 

só carne" (Mateus 19: 4-6).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evangelho_segundo_Mateus


 

A passagem de Efésios é especialmente profunda em sua magnitude em 

referência ao casamento bíblico bem sucedido. “Vós, mulheres, sujeitai-vos a 

vossos maridos, como ao Senhor; Porque o marido é a cabeça da mulher, como 

também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo” 

(Efésios 5:22-23). “Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou 

a igreja, e a si mesmo se entregou por ela” (Efésios 5:25). “Assim devem os 

maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem 

ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria 

carne; antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja” (Efésios 

5:28-29). “Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher; 

e serão dois numa carne” (Efésios 5:31). 

A natureza humana é uma mercadoria adversa! É preciso muito pouco para um 

pequeno mal-entendido, um hábito 

de que não gostamos, uma palavra 

impensada ou um olhar crítico para 

colocar uma nuvem sobre nossos 

relacionamentos. A natureza humana 

é facilmente ofendida! 

Deus nos criou como indivíduos com 

diferentes personalidades e maneiras de pensar. Mas podemos nos encorajar 

mutuamente de acordo com as leis de humildade, bondade e misericórdia de 

Deus. Desta forma, podemos enriquecer as vidas uns dos outros e ser os 

verdadeiros ajudantes uns dos outros que Deus pretendia que fôssemos. 

Definição do AMOR  

O amor é o pilar fundamental do casamento. Amor é mais que paixão; é uma 

escolha que você faz todos os dias de se preocupar com seu cônjuge e querer 

seu bem. A Bíblia diz que o amor nunca acaba. Junto com amor, é preciso 

respeito. O respeito ajuda a ver o cônjuge como uma pessoa digna, que não 

deve ser machucada. 

O amor é paciente e amável. O amor não é ciumento, não exalta a si mesmo, não é 
orgulhoso. O amor não é malcriado, não procura seus interesses, não se irrita 
facilmente, não guarda mágoas. O amor não se alegra com o mal, mas alegra-se 



 

com a verdade. O amor aceita todas as coisas com paciência, tem sempre 
confiança e esperança, e se mantém sempre firme. O amor jamais acaba.  
Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a 
maior delas é o amor.                       Paulo de Tarso – Coríntias 13:4-8,13 
  

OBJETIVOS do “Encontro de Casais com Cristo” 

O nosso propósito é fortalecer, restaurar e aperfeiçoar o relacionamento 

matrimonial durante nossa programação através dos seminários (didáticos), 

workshops (discussão em grupo) e tarefas da lição (práticas).  

A nossa programação foi feita com o objetivo do casal participar das 4 seções 

sobre a educação conjugal (o plano de Deus) e no dia seguinte, o casal terá a 

oportunidade de usar essas ferramentas e recursos no seu dia de lazer 

(passeio nos parques). A ideia é de usar na prática tudo o que o casal aprendeu 

na teoria do seminário e workshop. 

A nossa meta para o Encontro de Casal com Cristo será: 

1) Revigorar as bases do matrimônio; 

2) Fortalecer a qualidade do relacionamento do casal; 

3) Adicionar uma boa comunicação entre o casal; 

4) Familiaridade com o seu cônjuge (lembrar na época do namoro); 

5) Reforçar a espiritualidade do casal (sempre orar juntos); 

6) Entrosar-se os valores (o que é importante para o casal); 

7) Gerenciar as finanças do casal; 

8) Aprofundar com bons valores na intimidade;  

9) Praticar uma sexualidade saudável; 

10) Planejamento da Construção Familiar  

 

Desejamos um proveitoso e promissor seminário a todos os participantes, e 

que tenham boas assimilação, compreensão, prevenção, manutenção e 

humildade em mudanças nas áreas necessárias no seu matrimônio.  

Usar o novo conhecimento e aplicar no seu dia a dia para ter um hábito 

saudável para o seu cônjuge e sua família. 

O casal irá viajar com o visto de turista (B-1 ou B-2) para os Estados Unidos. 

 



 

LOCALIDADE: Orlando, Flórida 

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, 

possuindo 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 cidade de Orlando recebeu 126.1 milhões 

de visitantes, sendo 1.1 milhões de Brasileiros em 2019. 

 

              AEROPORTO  

O Aeroporto Internacional de Orlando (sigla MCO) é 

um grande aeroporto público localizado 6 milhas a 

sudeste do centro de Orlando, Flórida. Em 2019, ele movimentou mais de 50 

milhões de passageiros, tornando-se o aeroporto mais movimentado do estado 

e o décimo aeroporto mais movimentado dos Estados Unidos. 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

PASSAGEM AÉREA  

O casal terá a oportunidade de comprar as passagens aéreas em qualquer 

companhia aérea e aproveitar os descontos, promoções de pagamentos ou até 

usar milhagens próprias.   

A passagem aérea não está inclusa no preço do programa. O casal deverá 

chegar na quarta-feira (como o primeiro dia da programação) porque o final 

do programa será no próximo sábado, aonde o casal partirá para o cruzeiro 

marítimo de sete dias para o Caribe.                               

         ACOMODAÇÃO 

O casal ficará num hotel confortável 

de 3 a 4 estrelas localizado perto da 

International Drive em Orlando. Os 

hotéis são de boas qualidades e 

famosos.  

As acomodações poderão ser das 

seguintes redes: Hilton, Marriott, 

Hyatt, Rosen Inn, Hampton Inn e 

outros tipos de hotel/resort.  

Veja o mapa dos hotéis na 

international drive ao lado. 

 

As reservas serão feitas com 21 

dias de antecedência e tudo 

dependerá da disponibilidade na 

época da reserva e quantidade de 

quartos a serem reservados 

(dependendo do número de casais 

que participaram em grupo). 

 

ALIMENTAÇÃO 

O café da manhã está incluso todos 

os dias. O café da manhã será servido no próprio hotel das 6h às 8h da manhã.  



 

Almoço será estilo buffet, sendo que um será frutos do mar quando 

visitaremos a praia de Daytona Beach, dependendo do clima do dia (chuva). 

O Jantar será em vários restaurantes de estilo italiano, americano, chinês ou 

até brasileiro. O programa servirá água, refrigerantes e sucos, mas não 

servirá nenhuma bebida alcoólica. 

Atenção: No dia livre dos parques, os casais chegarão na sua abertura e serão 

apanhados no horário de fechamento. O casal será responsável pela própria 

alimentação (almoço e janta). A alimentação nesses dias será por conta deles. 

 

TRANSPORTE  

O transporte local em Orlando, FL, será feito com ônibus confortáveis e 

modernos (44 passageiros) ou vans (12 passageiros) com ar-condicionado. O 

tipo de transporte dependerá da quantidade do grupo de casais que irão 

participar.  

O traslado para o cruzeiro marítimo (lua de mel) de Orlando para o Cape 

Canaveral, no Sábado (décimo dia do programa) e para o retorno a Orlando (no 

final da lua de mel) está incluso na programação do transporte do casal.  

 

PARQUES 

O casal poderá escolher 4 parques na qual eles gostariam de visitar.  

Entre eles temos:        O Disney World (com 4 parques):  

Animal Kingdom      Epcot Center       Magic Kingdom     Hollywood Studios     



 

                                        Universal Orlando Resort (com 2 parques) 

Islands of Adventure                Universal Studios     

 
 

O SeaWorld (um parque) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRAS 

O casal poderá fazer compras no seguintes shopping center: 

1) Florida Mall tem 158 mil metro quadrado, mais de 250 lojas, 23 

restaurantes e mais de 20 milhões de visitantes em 2019. 

 

 

 

 

 

  



 

2) The Mall at Millenia esse é o único destino de compras de luxo, 

apresenta mais de 150 opções de lojas e restaurantes, abrangendo 31 

marcas globais de 11 países e três continentes.  

 

 

 

 

 

3) Orlando Premium Outlet International Drive O maior destino outlet 

da Flórida com mais de 170 lojas para toda a família 

 

 

 

 

 

REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO 

O casal deverá chegar numa Quarta-feira, esse será o começo da nossa 

programação da semana, porque o término será na sexta-feira da próxima 

semana, sendo que no Sábado (dia 11) haverá o embarque para a lua de mel 

(cruzeiro marítimo para o Caribe). 

No dia da chegada no aeroporto internacional de Orlando (na parte da manhã), 

o nosso pessoal irá pegá-los no aeroporto 

e caminharemos direto ao hotel para 

desfazer a mala, banho e um descanso por 

causa da troca do fuso horário. 

As 13 horas iremos almoçar. Depois 

iremos fazer uma reunião de orientação 

com o casal para melhor instruir sobre as 

regras do programa, leis da cidade, 

explicar o modo de vida & cultura do Americano, toda a programação do 

seminário, incluindo o dia do encerramento, informação do embarque e 



 

desembarque do cruzeiro marítimo, e retorno ao Brasil.  Durante a reunião de 

orientação, entregaremos ao casal uma mochila que conterá: 2 manuais 

(Marido & Esposa) do seminário, canetas/ lápis/ caderno, um mini guarda-

chuva, 2 capas de chuva (ponchos), 2 garrafas térmicas, chip do celular (para 

fazer ligações locais), álcool em gel, e outras surpresas durante os 11 dias do 

programa. O casal irá escolher os 4 parques que eles gostariam de visitar, 

assim compraremos os ingressos adiantados. 
 

Explicaremos o seguro Médico e Hospitalar de US$ 50K (US$100 deduzível) 

do casal. 
    

SALÃO DE CONFERÊNCIA 

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.  

No salão de conferência, teremos água, lanches e salgadinhos disponível 

durante o seminário. 

A JORNADA  

O Programa “Love Connection” proporciona um tempo 

de reflexão e autodiagnóstico do relacionamento 

para os participantes. Este programa destina-se a 

todos os casais de qualquer idade que desejam 

fortalecer os laços do relacionamento conjugal. Entrega ferramentas para 

ajustes do relacionamento, objetivando uma renovação conjugal que 

dinamizará a vida emocional, relacional e profissional das pessoas. 

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.  

 



 

Na nossa programação, teremos 4 temas na ministração dos seminários:  
 

1- Propósito e Plano de Deus para o Casamento 

         Feitos Um para o Outro! (Amor Acontece) 

 

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 

         Minha Vida com Você! (Escolhendo Amar)  

 

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 com música Brasileira e Americana)  

 

3- Construindo o seu Cônjuge 

      Hora de Refletir! (Amor Verdadeiro)  

 

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

aumentar ou destruir a 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 (Teremos aula de dança) 



 

4- Deixando um Legado Duradouro 

      Ter e Segurar! (Amor para Sempre) 

 

Princípio: O relacionamento mútuo é uma parte crítica do legado espiritual que 

Deus nos chamou para passar para a próxima geração e colocou dentro de nós 

um desejo por um propósito, significado e importância para avançar na 

construção de um legado para nossa família e a geração seguinte. 

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) 
 

Sem dúvida alguma é um programa imperdível, tanto para quem está 

começando agora, como para quem tem muitos anos de casado.  

 

CERIMÔNIA - Love Connection  

(Amor Real) 

 Estamos no décimo dia, e esse é dia do encerramento. Teremos: 

✓ Renovação dos Votos 

✓ Troca de Alianças: “Real Love”  

✓ Depoimentos dos Casais 

✓ Entrega dos Certificados 

✓ Jantar Romântico  

 

A renovação dos votos conjugais poderá ser feita com as próprias alianças (se 

preferir) ou com as alianças “Real Love” fornecidas pelo programa. O desígnio 

da aliança “Real Love” é um meio coração, se colocarmos as alianças juntas, 

faz um coração completo e mostra o Amor Real. 

 O casal irá fazer o seu depoimento de conclusão, tiraremos várias fotos dos 

casais (também em grupo) e teremos a entrega dos certificados pela conclusão 

do program nos Estados Unidos para cada casal. Depois, o casal irá para o 

hotel para se preparar para o Jantar Romântico.  



 

JANTAR ROMÂNTICO 

O jantar romântico foi planejado e preparado para criar uma noite (momento)  

especial para o casal e dar a oportunidade de mostrar a sua paixão ao seu 

cônjuge. O melhor de tudo é que prepararemos um jantar romântico 

aconchegante, descontraído, com uma decoração charmosa e num ambiente 

surpreendente.  

Faremos uma opção muito prática para 

enfeitar e decorar o local do seu jantar 

romântico. As flores darão um toque especial 

para o ambiente, as luz de velas criam um 

clima de meia-luz ideal para o romance, 

ambiente delicado deixando o romance 

aquecido. Colocaremos uma foto do casal com 

um recado para fortalecer a noite especial. Até a aromatização será um ponto 

importante, para que o cheiro dos incensos ficam na memória olfativa. Iremos 

unir a decoração romântica com a decoração específica do tipo de culinária 

que iremos servir ao casal. 

O casal passa um momento junto para refletir, aproveitando esse momento 

especial de inspirações, terá uma troca de carta romântica, e que o casal torne 

esse jantar numa noite impressionante e inesquecível. 

Depois de participar do nosso programa, isso ajudará numa reforma no se 

relacionamento na sua rotina diária e também demonstrará um melhoria com 

mais carinho, charme, dedicação, e atenção a sua pessoa amada. 

 

FOTOS  

Ao longo desses dias maravilhosos, nós tiraremos 

fotos digitais de você e de seu cônjuge (com a sua 

permissão) e com todo o grupo de casais, enquanto 

você desfruta confortavelmente durante a nossa 

programação de 11 dias.  

Depois do seu regresso da sua lua de mel no Caribe, nós entregaremos um e-

álbum de fotos para vocês relembrar da sua viagem inesquecível. 

https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Dicas/noticia/2016/08/entenda-por-que-o-aroma-faz-toda-diferenca-em-um-ambiente.html


 

CRUZEIRO MARÍTIMO 

 Como na passagem aérea, o cruzeiro marítimo será por conta própria do casal. 

O casal poderá escolher a companhia marítima (os 3 maiores são: Disney 

Cruise, Norwegian e Royal Caribbean), e o itinerário para a sua Lua de Mel.  

Existe vários itinerários com paradas em diversos países. O casal poderá ver 

a melhor companhia, melhor trajeto, melhor cabine e qual país que o casal 

gostaria de visitar. Por favor veja também se existe a necessidade de visto 

para a entrada nesses países. 

Nós podemos ajudar nas reservas, mas será o 

casal que tornará a decisão final sobre o 

cruzeiro marítimo. O programa fará o 

traslado completo de Orlando ao Cape 

Canaveral de ida e volta.                                            Disney Cruise 

                         

 

      

      Norwegian                                     Royal Caribbean 

RAZÕES DE VIAJAR A DOIS 

1. Viagem em dupla é melhor! 

2. Tempo Juntos! 

3. Coisas Diferentes! 

4. Melhor Relacionamento! 

5. Relacionamento mais Longo! 

6. Intimidade Aumenta! 

7. Relacionamento Fortalecido! 

8. Momentos Especiais! 

9. Momentos Românticos! 

10.Vida Sexual mais ativa! 

 

 

 

 

 



 

CONOGRAMA 



 

 

  

Programação do Encontro  

 de Casais com Cristo 

 

 

 

 

Dia 1 

06:00 – 10:00 Chegada em Orlando, Flórida 

11:00 - Hotel 

12:00 – 13:00 Almoço (Buffet) 

14:00 – 16:00 Orientação  

17:00 – 18:00 Icon Park 

18:30 – 19:30 Jantar 

20:00 Hotel 

 

Dia 2 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel)  

10:00 – 13:00 1ª Seminário: O Propósito e Plano de Deus para o casamento  

                 Feitos Um para o Outro! (Amor Acontece) 

13:00 – 14:00 Almoço (Buffet) 

14:30 – 18:30 Compras (Florida Mall)  

19:00 – 20:00 Jantar 

20:30 – 22:00 Hotel / Livre 

 

 



 

               Dia 3 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

09:00 – 21:00 Parque: Disney (Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios)  

                          Universal Orlando Resort (Studios e Islands of Adventure) e                                                                                                                

                                     Sea World. 

21:30 Hotel 

Dia 4 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

10:00 – 13:00 2ª Seminário: Tornar o seu relacionamento uma prioridade  

                 Minha vida com Você! (Escolhendo Amar) 

13:00 – 14:00 Almoço (Buffet) 

14:30 – 21:00 Disney Spring: O casal poderá escolher o restaurante (+60), ver um filme 

no cinema (24 -AMC), assistir um show (ao vivo) ou dançar. O casal receberá um cartão de 

crédito no valor de US$ 100.00 para gastar nas refeições. 

21:30 Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 5 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

09:00 – 21:00 Parque:  Disney (Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios)  

Universal Orlando Resort (Studios e Islands of Adventure) e   

Sea World. 

21:30 Hotel 



 

  Dia 6 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

10:00 – 13:00 3ª Seminário: Construindo seu cônjuge  

                 Hora de Refletir! (Amor Verdadeiro) 

13:00 – 14:00 Almoço (Buffet)  

14:30 – 18:30 Outlet (intl. Drive) 

18:30 – 19:30 Jantar 

19:30 – 20:30 Hotel / Livre 

 

Dia 7  

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

09:00 – 21:00 Parque:  Disney (Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios)  

Universal Orlando Resort (Studios e Islands of Adventure) e   

Sea World. 

21:30 Hotel 

 

Dia 8 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

10:00 – 13:00 4ª Seminário: Deixando um Legado Duradouro  

                 Ter e Segurar! (Amor para Sempre) 

13:00 – 14:00 Almoço (Buffet) 

14:30 – 21:00 City Walk: O casal caminhará em um aglomerado de lojas e poderá realizar 

compras. Também terá um encontro romântico (date night) com um jantar com música ao 

vivo. 

21:30 Hotel 

 

 

 

 

 



 

Dia 9 

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel) 

09:00 – 21:00 Parque:  Disney (Magic Kingdom, Epcot Center, Hollywood Studios)  

Universal Orlando Resort (Studios e Islands of Adventure) e   

Sea World. 

21:30 Hotel 

 

  Dia 10  

06:00 – 09:00 Café da manhã (no hotel)  

09:00 – 12:00 Praia Daytona / Passeio  

12:30 – 13:30 Almoço (frutos do mar) 

15:30 – 17:30 Encerramento: Renovação dos Votos, Troca de Alianças, Cerimônia de 

Rosas & Declaração de Amor, Depoimento dos Casais e Entrega do Certificado 

19:00 – 22:00 Jantar Romântico 

 

  Dia 11 

06:00 – 07:30 Café da manhã (no hotel) 

08:00 Translado a Cape Canaveral - Cruzeiro Marítimo (Lua De Mel) de 7 dias no Caribe. 

 

 

 

 

 

 

  

Retorno 

09:00 Translado ao aeroporto internacional de Orlando para o retorno ao Brasil. 

 

 



 

FORMA DE PAGAMENTOS 

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. 

O que está incluído no preço do programa: 

✓ 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 não está incluído no preço do programa: 

✓ Despesas Pessoais 

✓ Almoço e Janta no dia dos 

parques 

✓ Passagem Aérea  

✓ Cruzeiro Marítimo

 

 

A USA Family também oferece “Gift Cards” para fazer compras nos Estados 

Unidos da América e poderá pagar no Brasil em 12 pagamentos no seu cartão 

de crédito. Entre em contato se tiver qualquer dúvida. 

 

 



 

CONTATO 

Qualquer dúvida ou questões, por favor entrar em Contato conosco 

 

 

 

 

 

 

 

Diretor Executivo: Moacir Rodrigues   
 

WhatsApp: +1 817 676 3476 

                     Escritório: 1 817 477 4224  

 

 

www.usafamily.us   E-mail: travel@usaprogram.info 

& 

                 

 

For USA Program 

www.usaprogram.info 

E-mail: study@usaprogram.info 

                                     :  usaprogram.info 
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