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Desenvolvimento da personalidade e
Competência social
Seminário Introdutório

Desenvolvimento
da personalidade e&
competência social
Seminário Introdutório e
Seminários Básicos 1 e 2
Módulo

inicial

13 à 15 de maio 2021

Estruturas de caráter

• Os cinco aspectos do estilo de vida da personalidade
na psicologia individual: autoimagem, valor próprio,
aceitação própria, finalidade e estilo de vida. Padrões de
comportamento adquiridos.
• Descobrir o estilo de vida próprio: autoimagem, autoestima, aceitação própria. Minha lógica privada: sistema
de valores, metas inconscientes, padrões de comportamento e de relacionamento treinado. Pontos fortes individuais e potencial de encorajamento.
• Autopercepção e percepção alheia.
• A visão bíblica do mundo e do ser humano. Imagem de
Deus e fé.

• Descobrir a estrutura do próprio caráter – qualidades e
possibilidades, fraquezas e limites.

Somente com a participação do seminário introdutório,
é possível visitar os seminários básicos.

19 e 20 de junho 2021

A importância da família de origem
• Influência familiar e seus efeitos.
• Ordem de nascimento e o meu ser.
• Papéis e padrões de relacionamento na família.
• Lema familiar, valores familiares, atmosfera familiar,
linguagem não verbal, formação da consciência.
• Papel do homem e da mulher.
• Processos bíblicos de amadurecimento.

Começo dos Seminários: 13.05.2021

28 e 29 de agosto 2021

Fé - Aconselhamento – Psicologia

Seminário Básico 1

** Seminários Online **

Seminário Básico 2

Os conteúdos dos seminários serão passados online
em forma de DVD com moderação ao vivo.

• Formação do relacionamento e casamento pela nossa
estrutura de personalidade.
• Organização da vida determinada pelo caráter.
• Liberdade, responsabilidade, maturidade.
• Conhecer o caráter de Deus. Jesus – o „EU SOU”.

Depois você poderá continuar com os seguintes
seminários em Alemão
B3
B4
B5
B6
B7
B8

A condução do diálogo
Correção do estilo de vida
Encorajamento
Educação
Lidando com os sentimentos
Aconselhamento com oração

Inscrever-se online: www.icl-institut.org/seminare
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Nós, o Instituto cristão de aconselhamento existencial e conjugal, trabalhamos com pessoas de muitas igrejas e associações, que são incentivadas a trabalhar por meio de um aconselhamento orientado e baseado no encorajamento.

Horário dos seminários
Seminário Introdutório
(3 dias)

quinta e sexta
sábado

Essa formação é uma oportunidade para todos que

Seminários Básicos B1 e B2

sábado
domingo

• desejam ampliar e fortalecer a sua competência social
na família, no casamento, na igreja, na formação e na
profissão;
• desejam conhecer seus objetivos e valores por meio da
elaboração de seu estilo de vida;
• desejam conhecer e compreender suas qualidades,
suas fraquezas e descobrir como seus problemas estão
relacionados ao próprio estilo de vida;
• desejam assumir a responsabilidade pela sua própria
satisfação e pelo convívio com outras pessoas;
• apreciam estímulos encorajadores para sua fé, para o
trabalho na igreja e para todos que desejam aprofundar
seu relacionamento com Deus;
• procuram soluções para o estresse ou pressão nas
situações profissionais;
• se interessam por uma profissionalização na área do
aconselhamento.
Estes seminários pretendem instruí-lo para uma
percepção consciente de si mesmo e fortalecê-lo em
seus relacionamentos com os outros. Nós o encorajamos
a explorar e ampliar suas qualidades, seus recursos e a
superar suas fraquezas.

de 9 à 18horas
de 9 à 17horas
de 11 à 18 horas
de 11 à 18 horas

Um dia tem 8 lições de 45 minutos, as lições são interrompidas
por curtas e longas pausas.

Ausência temporária não é possível

Informações
Christine Hümbeli, E-mail: christine.huembeli@gmx.ch
Fone: 079 740 12 94

Custos

Inscrição

Seminário Introdutório 		 CHF 180,- / casal CHF 260,Seminários Básicos 		 CHF 140,- / casal CHF 230,Pacote inicial (Introdução, B1 e B2)		 CHF 400,- / casal CHF 650,-

Apenas online através do link abaixo:

O pacote inicial (Introdução, B1 e B2) só é possível com pagamento antecipado
até ao prazo de inscrição. Para outras possibilidades de descontos entre em
contato com Eduardo ou Christine Hümbeli.

Exigência técnica
Para poder participar do seminário online cada participante deve
ter seu próprio computador com câmera e fones de ouvido (fones
de ouvido simples de telefone celular são suficientes). No caso de
casais, cada cônjuge deve fazer uso do seu próprio computador.

Bloco prático

www.icl-institut.org/seminare

Prazo de inscrição para Seminário Introdutório
2 de maio 2021
Recomendamos fazer a inscrição o mais cedo possível.
A inscrição para os Seminários Básicos também pode ser feita
depois do Seminário Introdutório. Prazo: 10 dias antes do começo
dos seminários.
Após sua inscrição você receberá a confirmação, o boleto de pagamento e a declaração de sigilo.

Depois de cada seminário, teremos exercícios práticos relacionados
ao tema de cada seminário em grupos. Esses exercícios nos ajudam
a aplicar e praticar as ferramentas para a elaboração do estilo de
vida.

Logo que for efetuado o pagamento e o envio da declaração de
sigilo assinada dentro do prazo de inscrição, você receberá mais
informações e os dados de acesso por e-mail dois dias antes do
início do seminário.

Reflexão pessoal

A apostilha será enviada pelo correio.

Para a elaboração e reflexão do estilo de vida próprio os partici
pantes tem a possibilidade de consultar os interlocutores
qualificados que estão disponíveis.

www.icl-institut.org

