
Página 1 de 18 
 

 

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 18 
 

  



Página 3 de 18 
 

3- Se você pudesse resumir o Congresso do CPPC 2019 em até  

3 (três) palavras, quais seriam? 

(68 respostas) 

1. Maravilhoso - científico - muito bem organizado 

2. Integração e convergência! 

3. Sucesso, conhecimento, espiritualidade 

4. Crescimento, Qualidade, emocionante 

5. Bom conteudo, seriedade. 

6. Bom 

7. Muito bom e interessante. 

8. Conflito, caminho e luz 

9. Foi muito bom! 

10. Convergência, comunhão e conhecimento pleno 

11. Aprendizado, direção e gratidão 

12. Renovação, interação e comunhão 

13. Aprendizado Gratidão e humildade 

14. Edificante, organizado, enquiquecedor 

15. Psicoteologia, amizade, rede 

16. Ciência Fé Acolhimento 

17. Perfeito 

18. Produtivo e Angustiante 😉 

19. Renovação aprendizado graça 

20. profundo e comprometedor 

21. Fui surpreendida pela forma da condução do Congresso. Fiquei maravilhada e impactada. 

22. Renovação, graça e leveza 

23. Graça, experiencias maduras, comunhão 

24. espiritual, científico, comunicativo 

25. Fé, família, esperança 

26. Excelência, Alinhamento e amor 

27. Comunhão, Banquete, Esperança 

28. Surpreendente, novidade, conhecimento. 

29. Crescimento afetividade desejo de melhorar 

30. Deus na terra! 

31. Superou as expectativas 

32. Ótimo, informativo e companheirismo 

33. Direcionado por Deus 

34. Incomparavel, qualidade todos os aspectos, mover de Deus 

35. Renovação, conhecimento, acolhimento 

36. Reencontro com amigos 

37. Organizaçao Qualidade Espiritualidade 

38. Privilegio, Motivador e esclarecedor 

39. Acolhedor, gratificante, informativo 

40. Comunhão, saber e reencontro 

41. Legado na história do CPPC 

42. Revelação, entusiasmo, gratidão 

43. Resposta de Deus 

44. Inspirador reflexivo abençoador 

45. Necessário, Intenso e Marcante 

46. Harmonia Ciencia Fé 

47. Tive boas experiências 

48. Simplicidade, cheio de unção, transformador 
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49. Relevância, organização, compromisso 

50. Incrivelmente inesquecível 

51. Comunhão, fé e conhecimento. 

52. Especial 

53. Amor. Unidade e crescimento. 

54. Harmonia perfeita. 

55. conhecimento, interação, compromisso com a excelência 

56. Importante, Marcante, Surpreendente 

57. Interessante, provocativo, esclarecedor 

58. Receptividade, espiritualidade e cientificidade 

59. Organizado, acolhedor e comprometido 

60. Comunhão, aprendizado e sabedoria 

61. Maravilhoso, surpreendente,acolhedor 

62. aprendizado, renovação, conhecimento 

63. Tema contextualizado 

64. interação, tema relvante, excelentes oficinas 

65. Informação, conforto, Espirito Santo 

66. Maravilhoso, abençoador e instrutivo 

67. Deus abençou-nos grandemente 

68. Inspirador, gratificante, crescimento 
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6- Quais foram os pontos mais importantes do evento? 

(66 respostas) 

1. Conferência Dra. Marta, lançamento Bíblia Conselheira, curso do Capitão Diógenes e minicurso 

2. A qualidade da programação 

3. tudo 

4. Mini cursos, intervenção sociocomunitaria 

5. Palestras 

6. Mini cursos 

7. Conhecimento e participação. 

8. Tudo. 

9. Lançamento Bíblia Conselheira 

10. As redes de contato, parcerias e alianças que se deram no congresso, ver concretamente a convergência entre 

ciência e palavra revelada e me perceber como parte de algo tão grande sendo tão pequena. Como é maravilhoso 

funcionar como corpo! 

11. Mini curso, técnicas de abordagem ao tentante, bíblia conselheira e tudo que a envolveu... lava pés! Fui tudo na 

verdade mto significativo e enriquecedor! 

12. Qualidade e profundidade dos trabalhos apresentados e a homenagem de honra aos membros da diretoria que 

terminaram sua gestão pela gestão eleita (lava pés) 

13. Mini curso 

14. Interação, troca de conhecimento/experiências, comunhão e organização 

15. Grandeza da simplicidade dos palestrantes 

16. O respeito, a harmonia e principalmente as palestras 

17. Conteúdo Comunhão e Pontualidade 

18. Devocionais - palestras 

19. troca de experiencia 

20. A conciliação entre fé e ciência; as exposições dos estudos; toda a organização. 

21. Mini-curso e mensagens 
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22. Abertura a temas dificeis de forma responsavel 

23. Minicurso 3 / Palestra 1 Dra. Marta. Pr. Karl Kepler- Céia 

24. Comunhão, compartilhar (científico e espiritual) 

25. Palestras, lava pés, Lançamento da Bíblia Conselheira, minicurso do Diógenes 

26. Palestras matutinas; lançamento da Biblia conselheira; reconhecimento singelo e profundo da liderança que serve há 

anos 

27. Conhecimento 

28. Ver a dedicação e empenho de tantos 

29. Acolhimento, novos amigos, ponderamento 

30. A palestra do Capitão Diógenes/Lançamento da Bíblia Conselheira 

31. O minicurso de suicídio 

32. Todos 

33. Qualidade da espiritualidade dos palestrantes e organizadores. Hotel otimo! Coffee break otimo. Dedicacao da 

organizacao. Temas relevantes para a clinica! Acolhimento 

34. Ceia, vivência sociocomunitaria com Fátima, dança circular, lançamento bíblia 

35. Fazer novos amigos 

36. Equipe Organizadora que apesar da correria sempre com um sorriso, uma palavra, um abraço. A qualidade 

academica dos profissionais; a simpliccidade de alguns. A unidsde que se formou em varios momentos. 

37. Tema e Palestras 

38. Ver as pesquisas na área e seu crescimento, novos contatos, abertura de olhar para a junção da saúde mental, bem-

estar e espiritualidade 

39. a participação da Dra. Marta, reencontrar os amigos, as apresentações do CPPC em ação e o lançamento da Bíblia 

conselheira 

40. A oficina sócio comunitária, as palestras com a Dra Marta, a roda de dança, a ceia e a cerimônia do lava pés. 

41. A troca de conhecimentos e networking 

42. Relacionamentos, profissionalismo, temor a Deus nítido 

43. Palestras 

44. Interação da equipe, dinâmica dos palestrantes e a relevância dos assuntos. 

45. As Palestras e trabalhos apresentados 

46. Difícil escolher, achei riquíssimo em todos os momentos, uma das minhas palestras favoritas foi da Dra Fátima 

47. Palestras, momento “ lava pés”, lançamento Bíblia Conselheira 

48. A seriedade na escolha dos temas e os excelentes profissionais envolvidos 

49. De uma forma geral, todos foram interessantes. 

50. A troca de experiências 

51. Simplicidade e capacidade de dismistificar a profissao da religiao. 

52. O Congresso trouxe uma contribuição importante em termos de conhecimento e prática científicos, preservando a fé, 

também em conhecimento e prática. 

53. o nível dos trabalhos 

54. A abordagem do assunto religiosidade 

55. Palestra sobre CNV 

56. O partilhar, o respeito mútuo e a alegria 

57. Comunhão e diálogo entre ciência e fé. 

58. A compreensão de como acolher a espiritualidade nos casos q acompanhamos 

59. A forma de exposição do conteudo e a ceia 

60. palestras e ceia 

61. As duas palestras da Dra Maria Helena 

62. Elevado nível dos palestrantes 

63. Informação acadêmica de qualidade e confraternização 

64. Comunhão, Aprendizado 

65. A reunião de celebração....fechou com chave de ouro todos os pontos.... 

66. Palestras da Dra. Marta Helena, palestra do capitão Diógenes, temas novos abordados (atuação em situações de 

desastres, CNV, resiliência, Meditação etc.) 
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8- Feedback adicional (crítica, sugestão, opinião, elogio, comentário)  

sobre a logística? 

(38 respostas) 

1. Muito bem organizado 

2. Parabéns e parabéns 

3. Maravilhoso acolhimento 

4. Muito boa 

5. Creio que poderíamos ter um pouco mais de conteúdo espiritual, musica 

6. Foi um Congresso maravilhoso 

7. Parabenizo pela organização da logística bem feita 

8. Maravilhoso 

9. Alimentos para intolerantes ao leite e farinha de trigo. Pode ser frutas até... um bolo... enfim, pensar nesse 

público. :) 

10. Projeções de slides deveriam ser feitas na parte central da sala e não na diagonal. O fato do piso ser plano 

e não em degraus, inviabilizava a visualização inteira dos slides. A filmagem ficou estética no 

apresentador, mas poderia tb focar nos slides, de forma a permitir a melhor visualização aos que estavam 

mais distantes da tela Certificados deveriam estar disponíveis ao término do evento, afinal todos os 

inscritos que estavam presentes eram conhecidos bdesde o primeiro dia Faltou melhor orientação de como 

funcionariam os pequenos eventos e sua escolha A informação de que as palestras adicionais seriam 

pagas, deveria ser informada no ato da inscrição, dando a oportunidade de escolha é consequente 

pagamento e não depois da inscrição sabermos que teria mais x para participar Não houve apresentação 

dos novos membros, foco nos conhecidos Pediu-se para os participantes de sp estarem em mesas 

próximas no restaurante, mas não houve nada para melhor interação e vínculo para próximos eventos 

Cada região representada poderia, através de sua liderança, criar vínculos npara os encontros regionais 

11. Não recebi meu certificado 

12. Certificado não avaliei, pois ainda não recebi. A comunicação sobre o evento pode melhorar. Só soube do 

evento por estar em um grupo de Whats App do CPPC. Fiz a reserva direto no hotel e paguei quase o 

mesmo valor que os demais, mas minha alimentação não estava inclusa. Não consegui resolver essa 

situação nem com o pessoal do hotel nem com a equipe do CPPC. 

13. Ter mais camisetas para venda 

14. -Não desmerecendo os outros Congressos em que participei mas este de 2019 foi o melhor. Tudo 

funcionou. Nenhum pedido ou dúvida ficou no esquecimento. O encontro foi de uma leveza incrível que 

pairava no ar a todo instante. O respeito e o acolhimento para com os que estavam indo pela primeira vez 

foi notado a todo instante. Sem contar com o aprendizado que tive através das palestras. Todos da equipe 

tem os meus PARABÉNS. O Senhor nosso Deus estava com vocês. Se eu pudesse colocar algo que na 

minha percepção poderia ser ajustado, colocaria o seguinte: -No último culto, a ministração da ceia poderia 

ser em seguida da mensagem e todos os agradecimentos por último, fechando e evento. - A divulgação do 

Congresso poderia ser mais cedo para ter mais tempo para os pagamentos. Muito obrigada. 

15. Acho que nao deveriamos escolher entre um ou outro, e sim poder assistir todos. 

16. Os itens em que a resposta foi N.A. foram pelo fato de morar em Goiânia. Com relação ao tempo de 

atividades da sexta à tarde, achei um pouco corrido. 

17. Tudo muito bom, mas na parte da alimentação poderia ser pensado em pessoas que possuem algum tipo 

de restrição alimentar 

18. Tudo muito bom 

19. Achei importante as pessoas que ficaram com a tarefa de contatar pessoas sem se identificar...as pessoas 

timidas teem dificuldades de se incluírem em grupos de pessoas que ja se conhecem... 

20. Gostei do copo, mas se fosse garrafinha ajudaria a não levantar tanto durante as palestras e teríamos 

água sem risco de derramar. 
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21. Talvez não começar algumas atividades tao cedo a ponto de não podermos participar! e não ter atividades 

o tempo todo , de manhã até a noite ....deixar um tempo para conversar visto que encontramos pessoas 

preciosas a cada evento, Que não vemos há pelo menos dois anos. Ouvi alguém dar essa sugestão e faz 

sentido pra mim especialmente a primeira parte! Lamentei não ter ido ao bosque dos buritis e uma das 

devoções! Mas entendo que tudo era bom e importante! Aproveitei tudo que foi possível. 

22. Amei. Uma sugestão: o certificado poderia ser entregue no último dia em mãos aos congressistas 

23. Eliminar a tarde livre e aproveitar melhor este tempo 

24. Ter um próximo em Goiânia. A equipe de organização pelo excelente desempenho. Palestrantes alto nível. 

25. Foi divulgado que ganhariamos uma biblia conselheira e não ocorreu; tempo curto para paineis; ausencia 

na participaçao de estudantes; 

26. A única critica que tenho é sobre as reservas no hotel. A atendente Thaís não retornava as ligações e 

demorei mais de 1mês para finalizar a reserva. Ela foi mal educada várias vezes e me não teve 

profissionalismo. As demais coisas foram ótimas. 

27. Encontrei tudo bem organizado. 

28. A logística estava adequada. 

29. Foi ótimo 

30. Parabéns a todos pelo empenho. 

31. Tudo excelente; somente o espaço para o coffee break ficou um pouco apertado, mas nem por isso deixou 

de atender às necessidades. 

32. A equipe organizadora está de PARABÉNS! 

33. Agradeço pelo privilégio de fazer parte desteCORPO! Parabéns a todos! 

34. Foi muito bacana 

35. apenas que era longe para nós do sul, mas entendo que precisa ser assim. 

36. Excelência dos palestrantes! 

37. Tudo muito bom.valeu o trabalho,mesmo com o stress de qq evento. 

38. O coffee tinha momentos que era muito bom e outros que era muito fraco, poderia ter um equilibrio melhor 

na minha opinião. 
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11- Depoimento!!!! Abra o seu coração e nos diga o que significou  

este Congresso para você. : ) 

(55 respostas) 

1. A melhor programação Científica deste ano 

2. Bênção e cuidado do Pai 

3. Inesquecível! 

4. Um divisor de águas em minha vida. 

5. Gostei dos conteúdos apresentados, bons profissionais e qualificados, senti falta de mais momentos de 

oração, louvores, e intercessão 

6. Achei tudo tão especial 

7. Um CPPC que está vivendo um novo tempo e este congresso foi o start 

8. O congresso foi um divisor de águas pra mim. Eu fiquei extremamente tocada ao ver tantos profissionais 

cristãos que militam por uma mesma causa e partilham da mesma visão. Foi emocionante conhecer 

alguns deles. Meu coração de encheu de esperança e desejo de gerar mais e mais frutos. Em vários 

momentos senti um desejo enorme de começar a orar e em muitos desses momentos eu me percebia 

sendo oração. Estava em estado de graça! Me sentir parte deste corpo foi algo inexplicável! E só desejo 

poder honrar cada um desses membros com todo meu trabalho, amor e dedicação. Retornei grávida de 

muitas sementes que darão frutos até nosso próximo encontro. Que Deus abençoe, guarde e sustente 

cada um de vcs que são o CPPC. 

9. Para mim significou luz, trouxe mto conhecimento e uma direção clara da minha carreira na psicologia. 

Tem me ajudado a construir meu TCC. Voltei com a sensação de ter ido à um retiro espiritual! Novas 

amizades... mtas trocas!! 

10. Abertura de um novo tempo!!! 

11. Um divisor de águas na minha vida 

12. Pra mim como profissional Cristã foi um divisor de águas. Me abriu a visão e coração para uma atuação 

mais harmônica e acolhedora. 

13. Sou estudante de psicologia, primeiro conheci o CPPC para depois entrar no curso, o congresso faz parte 

da minha caminhada, foi insentivo para eu fazer diferença no meio académico. 

14. Este congresso foi significou SUPERAÇÃO. Conseguir levar um grupo de pastores com seus filhos, não foi 

fácil. Pensei que a superação havia terminado neste ponto, até que o Congresso começou. Poder ouvir o 

Capitão Diógenes falar sobre prevenção de suicídio, assunto este que permeia nosso dia a dia com 

tristeza, e ele trazer com um dinamismo fazendo com que todos saíssem da palestra leves e sorrindo, foi 

uma grande SUPERAÇÃO. E SUPERAÇÃO tremenda foi podermos ouvir a Dra. Marta Helena que nos 

presenteou ao trazer uma fala sobre “Espiritualidade, subjetividade e religiosidade:conexão e distinções “ , 

de uma forma como nunca havia ouvido antes. Portanto, a SUPERAÇÃO de ter conseguido chegar com 

um grupo só foi o começo de tantas outras SUPERAÇÕES que encontrei neste Congresso.  

15. Possibilidade de recomeço 

16. Valeu cada centavo do investimento, pois pude entender alguns pqs na minha mente com relação ao 

passado, e assim melhorando a qualidade da mente e coracao. 

17. Superou minhas expectativas. Não conhecia o CPPC e tive a grata surpresa de ter podido participar deste 

Congresso. Fiquei um bom tempo afastada da Psicologia e o meu retorno foi marcado pelo Congresso. 

Um misto de gratidão, alegria e novas perspectivas. 

18. Um tempo de renovação, de fazer novas amizades e convívio com pessoas que crêem e amam a 

profissão e Jesus 

19. Momentos de fortalecimento e crescimento na graça e fé cristã. Experiências autênticas 

20. Achei um bom equilíbrio entre ciência e espiritualidade, foi o Congresso que mais aproveitei até agora 

21. Saber que nao estou só, que somos família, um Reino, que ha mais pessoas numa mesma direção, com 

processos e propósitos semelhantes, é muito abençoador, enriquecedor e traz esperança! Muito bom 

estarmos juntos, irmãos que suprem a pobreza com suas riquezas partilhadas na grande mesa! 
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22. Foi restaurador e resgatou aspectos importantes do DNA do CPPC. 

23. Gostaria de um tempo maior para poder expressar com excelência a minha gratidão ao Senhor e a cada 

um de vocês pelo Congresso CPPC. O tempo juntos em comunhão singela, bela e profunda continua 

reverberando em meu coração, como no primeiro que fui em Floripa😍! Um verdadeiro banquete espiritual 

e intelectual! 😍❤🙏🏼🙌🏼Obrigada mais uma vez aos fundadores, nossos heróis da fé, por permanecerem 

firmes, mesmo em meio às turbulências. Creiam: vocês têm marcado gerações com o bom perfume de 

Cristo! Como nos inspiram❤🙏🏼! Os frutos serão eternos! Aos organizadores e apoiadores, parabéns pela 

garra em meio aos desafios de uma organização de congresso e obrigada pelo serviço em amor para com 

cada um de nós! A cada colega e irmão em Cristo, sou grata pela riqueza de conhecimentos 

compartilhados e pelas trocas cheias de humildade. Como é precioso ser Corpo com vocês, glorificando, 

em cada movimento juntos, o Amado das nossas almas, Jesus Cristo! A Ele seja a Gloria!🙏🏼🙌🏼 

24. Andava um pouco afastada, fiquei feliz de voltar... 

25. Gratidão, está é a palavra! Embora tenha sido o primeiro que participei, percebi um ar de muita gratidão 

por onde passei. Fui envolvido por tamanho amor. Obrigado por tudo! 

26. Significou um tempo de celebração pela Bíblia Conselheira e por ver tanta gente nova no evento. 

27. Este congresso foi um refrigério para minha alma e minha mente. Convergir Ciência e Espiritualidade e 

sustentar a relevância do Sagrado é algo engrandecedor. Senti-me em casa! O que amo em demasia: 

Deus e Psicologia. Deus seja sempre louvada na vida de cada um de vocês! 

28. Uma super dádiva ! crescimento pessoal /espiritual e técnico. Muita emoção!! Muita gratidão a Deus 

29. É uma momento precioso! De renovação espiritual; conhecimento científico de qualidade; rever amigos, 

conhecer novos colegas. De alinhar e fortificar o que a ciência tem a nós atualizar diante dessa temática: 

espiritualidade, religião e ciência. 

30. A qualidade do evento e o nivel académico dos palestrantes e dos participantes com o ambiente de 

comunhão alegria humildade chamou minha atenção e me estimula a busca por ser uma profissional 

melhor ..por ser uma pessoa relevante em seu tempo aqui com o compromisso de amar Deus sobre todas 

as coisas... 

31. Muito positivo para a caminhada crista! 

32. Foi transformador! Reacendeu e confirmou um desejo que há muito tempo tinha dentro de mim: estudar 

mais sobre psicologia da religião e buscar contribuir para o bem-estar das pessoas que buscam sua 

espiritualidade. 

33. Legado 

34. Renovação 

35. Para mim, significou resposta de oração. A muito tempo vinha angustiada, por ser "atacada" por pastores e 

seminaristas que nao viam a utilidade da psicologia. Para eles, todo e qualquer problema poderia ser 

resolvido biblicamente. De fato isso é uma verdade que não questionamos. Porém, o congresso me abriu 

os olhos sobre o papel da psicologia, ao entender que não é o mesmo do aconselhamento bíblico. A 

psicologia vai trabalhar com a subjetividade, como a pessoa de relaciona com o seu espiritual por 

exemplo. Já o seu espiritual, realmente seram pastores que poderiam trabalhar com você . Isso amenizou 

a minha angústia e consegui ver como nos mínimos detalhes de quando vamos trabalhando nossa 

subjetividade, abrimos portas para desconstruir barreiras da nossa fé cristã que atrapalha várias coisas e 

vários frutos pra Jesus que poderíamos estar dando. Foi incrível. 

36. Fui ao primeiro congresso do CPPC em 1989. Eram dias difíceis. No início do mês minha mãe havia 

morrido num acidente de carro, bom motivo pra que eu não fosse ao congresso. Mas fui. Tenho 

fragmentos de lembranças. A mais cara: voltávamos de uma caminhada de meditação, ou algo assim. Eu 

devia estar chorando. O Carlos Hernandes, um dos preletores daquele evento, veio até mim e me abraçou, 

me acolheu. Sem saber o que se passava me consolou. Naquele momento o CPPC revelou sua cara e 

seu porquê na minha vida. Depois disso, foram muitos congressos, encontros, reuniões, leituras. Alguns 

CPPCianos tornaram-se referência na caminhada de integração entre fé e Psi. Foram luzeiros ao longo do 

caminho. Já se vão 30 anos. Olho para meus irmãos, vejo a ação do tempo em seus rostos e a presença 

do Senhor em sua jornada. Como se tornaram belos! Muitos deles não sabem o quanto me fizeram bem. 

Companheiros de jornada, pouco sabemos da vida íntima uns dos outros. Porém, Cristo, a missão e um 

querer bem nos une. Cada um, num tempo ímpar, fez a diferença na minha história. Não devem se 



Página 13 de 18 
 

lembrar. Mas, eu me lembro. Esly foi a primeira que me ensinou que podemos ser os melhores naquilo que 

fazemos mantendo os olhos firmes no autor e consumador da nossa fé. Luzeiro. Sou fã de carteirinha. É 

minha irmã mais velha, aquela que gostaria de imitar. Catito e a Eirene do Brasil ensinaram-me integrar a 

fé cristã e psicologia colocando importantes marcos ao longo do caminho. Seu casamento com a Dagmar 

é um deles. Luzeiro. Ageu, meu irmão mais velho. Não deve lembrar-se, mas aconselhou-me com cautela 

quando escolhi o divórcio. Luzeiro. Guilherme, irmão também. Foram boas conversas entre uma reunião e 

outra pelos congressos afora. O único que tive a honra em receber em minha casa tempos atrás. Luzeiro. 

Uriel, exemplo de fé, vida cristã, de acolhimento e cuidado. Discreto. Firme. Esteio. Luzeiro, daqueles de 

luz bem forte. Lícia, companheira, cúmplice, amiga. Irmã de conversas e "fazeções". Aquela que ama em 

todo tempo. Luzeiro de perto, que aquece e ajuda a caminhada ser possível. Cássio, Urias, Fátima, Karin, 

Lídice... São muitos os nomes e lembranças que me vem a mente neste momento. A vida tomou rumos 

que nem sempre me permitiu estar CPPC. Entretanto, há trinta anos sou CPPC, esta "ONG" que tem 

cumprido seu propósito em minha história, luz ao longo da estrada. A Deus minha mais profunda gratidão. 

A cada CPPCiano, irmão mais velho ou mais novo, minha gratidão. Hoje, tempo na minha vida de deixar ir 

outro amor, de me reinventar após a perda do meu querido, aqui estou. Outro congresso. Sem o abraço do 

Dr. Carlos Hernandes. Outros abraços, no entanto, compõe a rede do consolo e uma visão que traz 

esperança. Vejo o corpo se renovando. Meu coração se alegrou com a Giovana, de Salvador e Renata, 

sua jovem tutora. O Marcelo, presidente eleito, vi ontem pela primeira vez. Alegrou meu coração, irmão 

mais novo assumindo a liderança da família. Renovação. Os irmãos mais velhos presentes, aprovando e 

sendo... luzeiros. O CPPC segue. Eu sigo. A fonte de luz é o Senhor. Nós luzeiros sem luz própria. 

Replicamos a luz do Senhor. Bom! Muito bom! Muita honra ser CPPC. 

37. A graça e a paz do Senhor Jesus! Sou grata ao Senhor da minha vida pela oportunidade ímpar que Ele me 

proporcionou viver e vivenciar nesse Congresso. Há tempos não me sentia tão plena! Como foi importante 

ouvir cada fala, conhecer cada rosto, compartilhar tantos risos e risadas, agregar tanto conhecimento e 

informação, trocar apertos de mãos e números de contatos... senti a presença de Deus reafirmando meus 

propósitos e descansando em minhas necessidades. Me senti honrada em presenciar a cerimônia do lava 

pés... lavou minha alma! Chorei em ver que estava cercada de pessoas que sabem reconhecer a 

grandiosidade da humildade... E o lançamento da Biblia Conselheira!? O que foi tudo aquilo? Parecia que 

Jesus estava ali reafirmando que *"tudo passa, mas a sua palavra permanecerá para sempre"* pois Ele 

usou pessoas em sua singularidade para fazer a obra que sabemos que quando iniciada por Ele, essa é 

terminada com honra! Deus sabia que tudo isso me impactaria profundamente e que eu teria as respostas 

para minhas incansáveis perguntas! Reavivou-me! Transformou-me e repôs os seus sonhos em meu 

coração! Gratidão CPPC. GRATIDÃO!🙏🏽 Me senti em unidade! 

38. Pra mim, deu a certeza ainda maior que Deus é a resposta aos conflitos humanos e que , como 

profissionais da saúde mental, precisamos estar atualizados , valorizando o saber, a fé e pessoa humana 

39. De verdade acredito que vai transformar toda a minha tragetoria dentro da psicologia!! Fico muito grata a 

Deus por me permitir conhecer um grupo dessa magnitude no início dos meus estudos e já traçar meu 

caminho dentro desta perspectiva. Não quero deixar de ir em nenhum !! Foi abençoador, transformador e 

edificante demais🙏🏻 

40. Difícil descrever em palavras todos os conhecimentos, emoções e experiências experimentados nesse 

excelente Congresso! Abençoado e maravilhoso! 

41. Muito, pois trouxe-me mais subsídios quanto a relação fé e ciência, claro cada uma nas suas 

particularidades, mas isso não significa ignora-la, porque o homem é um ser completo. 

42. Me afetou e me encorajou profundamente 

43. O congresso para mim foi libertador. Ainda não conhecia, fiquei impressionada com a graça de Deus 

nesse povo e a transparência de todos ao falar das suas dificuldades como profissionais. Percebi que não 

estava só nessa luta e que não sou a terceira pessoa da trindade. Conheci pessoas super inteligentes mas 

humildes e amorosas como a Fátima Fontes, Marta e outros tantos. Parabéns a todos vcs são especiais. 

44. Conhecer de perto o CPPC só confirmou a ideia que eu já tinha a respeito, de ser um trabalho científico e 

cristão, sério, feito com amor. Aumentou mais ainda a minha opinião de que esse Corpo deve ser 

preservado, e crescer mais ainda, para continuar fazendo o seu papel no Reino de Deus, na sociedade. 

45. renovo 

46. Enriquecimento emocional e espiritual. 
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47. Tive o privilégio de servir com graça e paz no coração! 

48. Encontro com irmãos que são sérios, competentes e que têm o desejo de fazer ciência para honra e glória 

de Deus. 

49. O congresso me proporcionou um reencontro com minha fé, e despertou em mim uma disposição para 

estar a serviço da igreja. Foi um presente . 

50. Ter pessoas com conhecimento científico foi realmente importante, mas saber que podemos agregar esse 

conhecimento com nossa vida pessoal e melhorar nossa espiritualidade através do encontro com outros 

que também buscam crescimento pessoal, foi sensacional. 

51. Uma nova maneira de me relacionar com pessoas do cPPC 

52. Coloquei os dois pés no CPPC com temor e tremor! 

53. O Congresso do Cppc já faz parte dos meus compromissos. Já participei de 7, contando com este último, 

e pretendo continuar participando. Percebo que cresço como profissional e como cristã a cada evento que 

participo. 

54. Um grande presente de Deus Um grande presente de Deus. 

55. Foi marcante pra mim fazer par5e da Comissão de organização e ver tantas pessoas gratas e sendo 

tocadas por Deus. 
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14- O que gostaria de ter/ouvir/ver nos próximos Congressos do CPPC? 

(47 respostas) 

1. Assuntos atuais com conteúdo científico 

2. Gostaria que seguisse a proposta desse congresso 

3. Sobre envelhecimento 

4. Momento Oasis 

5. Impactos da tecnologia nas relacoes humanas. 

6. Palavras pastorais , agregando , nao apenas o científico 

7. Novos temas que sejam bem contextualizados 

8. O Trabalho da Eirele sobre dependencia química e outras especializações em convergência com a palavra 

revelada. Abordagens compatíveis com a visão do reino 

9. Apresentação do meu TCC... rsrs! 

10. Práticas psicoterápicas e seus resultados 

11. Mais sobre às experiências clínica 

12. Depressão, ansiedade e espiritualidade 

13. Gostaria de poder ouvir mais sobre a palestra da Dra. Marta Helena. 

14. Assuntos: bipolaridade, fugas.Debates, 

15. sagrado psique e neurociencia 

16. Estou conhecendo o CPPC. 

17. As vivências de comunhão e graça para mim, são aspectos marcantes. 

18. gerações - convivência / herões - modelos - exemplos à seguir 
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19. Mais sobre suicídio, sobre a relação da espiritualidade e a ciência, sobre o ordinário (vida comum) e o céu 

(extraordinário), sobre a atuação de psicólogos enquanto conselheiros cristãos, qual esse limear 

20. Plenárias com palestras com reconhecimento Nacional; dar oportunidade para novos pesquisadores do 

CPPC; trabalhar temáticas emergentes e com viés na clínica. 

21. Atualizações legais quanto atuação do profissional; 

22. Palestras que nos ajudem na prática a lidar com situações reais. 

23. Tenho visto que em todos os encontros os temas são sempre muito pertinentes e bem cuidados, portanto 

é só continuar 

24. Se pudéssemos combinar na mesma linha, seria maravilhoso. Mas sou aberto para outros temas 

25. Cura das emoções 

26. Deixe o Espirito Santo guiá-los nessa construção do saber. Mas sugiro pesquisas acerca o suicídio de 

pastores. 

27. Terei que pensar! Acho que temas de sexualidade . Religiosidade saudavel e patologica 

28. Talvez participaçao de igrejas locais para conhecer nosso trabalho 

29. Encaminhamentos de questoes profissionais ao conselho federal, perspectivas e estrategias 

30. Todo o cuidado e acolhimento que teve neste Congresso, mais estudos sobre o tema. 

31. Temas sobre sexualidade 

32. Mais sobre a pratica profissional, e sobre como lidar com essa questao dentro das igrejas. A questao do 

preconceito e ataque o psicologo tem dentro das igrejas. E também sobre como diferenciar problemas 

espirituais e psicologicos, se é que há essa divisão. 

33. Sobre cuidados paliativos e a espiritualidade com a expectativa dao final da vida 

34. Gostaria que fosse discutido a questão da sexualidade,nas suas diversas nuances, como a ciência e a 

espiritualidade tem visto isso, como o Psicólogo irá tratar com isso, nas situações de conflitos, 

principalmente nós, como cristãos. . 

35. Não tenho uma expectativa pronta. 

36. continuidade dos temas ja proposto neste congresso 

37. O relacionamento da psicologia e religião é sempre ponto alto. 

38. Luto e perdas. 

39. Pessoas da área da psicanálise. 

40. Constelacao familiar sistemica aplicada no meio cristão 

41. efeitos da espiritualidade e mais música. e o Karl Kepler. 

42. Gostaria de ouvir mais palestras de plenárias e menos atividades extras como ( oficinas ) especialmente 

nas manhãs e noites! Penso que o período das tardes poderia ser utilizado para mesas apresentações de 

de Tabajara oficinais etc! 

43. Exposições de abordagens 

44. Ainda não sei. 

45. Ainda não pensei 

46. tudinho q teve nesse...e o q Deus prover 

47. Que continue havendo abertura para novas temáticas dentro da psicoteologia. 
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15- Nome completo (opcional): 

(48 respostas) 

1. Luciene Rocha de Miranda 

2. Fatima Fontes 

3. Neide Azevedo Dezen de Queiroz 

4. Giselia Nogueira Noleto Vasconcelos 

5. Edison Fontes 

6. Nádia Valença 

7. Kamyllah Matos 

8. Simone Rodrigues Vieira 

9. Luiz Carlos Panegassi Silva 

10. Andressa Masiero 

11. Raquel Ribeiro de Almeida Costa 

12. Miriam Raquel Wachholz Strelhow 

13. Elisa Regina Silva Figur 

14. Eliana da Costa Nogueira 

15. Edith Oliveira 

16. Jussara esper rodrigues 

17. Rosana Coradini 

18. Carlise Tiede Kaser 

19. Lana Marlise Bess Ferraz 

20. Lieselotte Hedderich 

21. Talline Corrêa 

22. Marcelo Perpétuo 

23. Renata O. S. Homem 

24. Vera Lucia lopes 

25. Carlos Augusto Fernandes Machado 

26. Ebeneser Nogueira 

27. Lílian Afonso dos Reis Silva 

28. Angele Fritsch 

29. Morgana Valente 

30. Maria da Conceiçao Antonio 

31. Giovanna Husni Lobo 

32. Luciene de Souza Morais Ramos Mello 

33. KÊNIA SAMPAIO 

34. Fabiola bocchi Barbosa 

35. Poliana Veronica Silva Emerich 

36. Dora Fátima de F A Vicente 

37. Darci Alves de Oliveira 

38. Vívian Campos 

39. Andréia Silva 

40. Heloísa Menzen Campos 

41. Cláudia de Paula Juliano Souza 

42. Alline Lins de Alencar Furtado 

43. Hanna mendes dos santos 

44. Julise Savalhia 

45. Erika F M Nakano 

46. Claudete Niel de Castro 

47. Miriam de Jesus e Avila 

48. Nildete de Fátima Resende 
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16- E-mail (opcional): 

(48 respostas) 

1. Mirandalu@globo.com 

2. fatima@pobox.com 

3. neide@oficinadocuidado.com.br 

4. giselia.vasconcelos@yahoo.com.br 

5. edison@pobox.com 

6. nadiavalenca@gmail.com 

7. kamyllahdalpe10@gmail.com 

8. simonerodrigues.psi@gmail.com 

9. mariarmaximovitz@hotmail.com 

10. lupane@uol.com.br 

11. andressamasiero@hotmail.com 

12. raquelrcosta.psi@gmail.com 

13. raquelwch@gmail.com 

14. elisafigur@hotmail.com 

15. jcemago@hotmail.com 

16. Jussaraesper@hotmail.com 

17. Psi.rosanacoradini@gmail.com 

18. carlisekaser@gmail.com 

19. lanabf@gmail.com 

20. liese.h @uol. com.br 

21. tacrisco@gmail.com 

22. perpetuomarcelo@yahoo.com.br 

23. psi.renatahomem@yahoo.com.br 

24. Vesper2001@ UOL.com.br 

25. psi.carlosmachado@gmail.com 

26. ebeneser_nogueira@hotmail.com 

27. lars.assessoria@gmail.com 

28. Angele.lopes.fritsch@gmail.com 

29. morganavalente49@gmail.com 

30. servaconmz@gmail.com 

31. ghusnilobo@gmail.com 

32. lusmrmello@gmail.com 

33. ke.sampaio@hotmail.com 

34. Fabiolabocchi@hotmail.com 

35. polianaemerich@gmail.com 

36. dorafvic@hotmail.com 

37. darcipsicologia@gmail.com 

38. viviancampos@gmail.com 

39. andreiafbas@gmail.com 

40. Heloisamenzen@hotmail.com 

41. claudiapjuliano@gmail.com 

42. alline.furtado@uol.com.br 

43. hannamendes-12@hotmail.com 

44. juliseads@gmail.com 

45. erikafmnakano@hotmail.com 

46. claudete.niel@hotmail.com 

47. mi.avila@yahoo.com.br 

48. nildetepsi@gmai.com 


