
 

GUIA  DO  ACAMPANTE 
 

1. Transporte até o Acampamento 
2. Programação 

3. Regras e Orientações 

 

 

1  - TRANSPORTE  E  PARTIDA 
PARA  O  ACAMPAMENTO 

ÔNIBUS CARRO 
Para quem optar ir com o ônibus fechado pela JUBAG, 
entre em contato com a equipe de organização para 
garantir a sua vaga até o dia 15/10 e deixe reservado o 
valor de R$ 30,00 que deverá ser pago no embarque, às 
21h da sexta-feira, dia 20/10, logo após o término do Culto 
de Abertura do Acampamento, na IGREJA BATISTA NOVA 
CIDADE (RUA CINCO A, Nº 89 - JD NOVA CIDADE). 
Prox. Sup. Nagumo Jurema/Terminal Pimentas 

Para quem optar ir 
de carro, pode 
seguir direto para o 
local do 
acampamento, 
chegando lá partir 
das 22h, ou seguir 
o ônibus da 
JUBAG. 

 
 

2  - PROGRAMAÇÃO 

Sexta - 20/10  Sábado - 21/10  Domingo - 22/10 

19:30 Culto de abertura (IGREJA 
BATISTA NOVA CIDADE)  

07:00 Acordar 
 

07:00 Acordar 

21:00 Embarque no ônibus e 
Saída  

08:00 Café da Comunhão 
 

08:00 Café 

22:00 Orientações 
 

09:30 Culto 
 

09:30 Culto (Fórum 
Vocação) 

23:30 Quebra-Gelo (Jogos) no 
Sítio  

12:30 Almoço 
 

12:30 Almoço dos Times / 
Momento SERVIR 

00:00 Livre 
 

13:30 Tarde Livre 
 

14:00 Amigo Secreto de 
Oração 

02:00 Toque de Recolher  18:00 Jantar  15:00 Tarde Livre 

   19:30 Culto Noturno  17:00 Partida 

   22:30 Festa Social = BREGA  18:30* Chegada - IB Jurema 

   23:30 Gincana - JUBA GO II    

   02:00 Toque de Recolher    

 



 

 

 

CULTO DE ABERTURA 

Na sexta-feira, dia 20/10, às 19H30 teremos o culto         
de abertura do Acampa JUBAG 2017 na Igreja        
Batista Nova Cidade. Logo após o culto, às 21h00,         
faremos o embarque para o ônibus e seguiremos        
para o local do acampamento. A participação neste        
culto de abertura é livre (mas recomendada). Para        
quem for para o acampamento com o ônibus da         
JUBAG, é preciso chegar a IGREJA até as        
20h30, pois o ônibus partirá às 21h00. 

 

CAFÉ DA COMUNHÃO 

Momento de conhecer toda essa galera, 
começando o dia com alegria, comunhão e energia! 

 

NOITE SOCIAL = BREGA 

Será uma noite muito especial de muita diversão!  
Você vai ter que usar a criatividade e por a mão na            
massa. Será assim: 1) Você deve escolher algum        
personagem de: Séries, Super Heróis ou      
Personagens diversos. 2) A partir da escolha desse        
personagem, você tem a missão de      
descaracterizar ele, fazendo ele se tornar BREGA!       
Use sua criatividade, mas lembre NÃO será       
permitido alugar fantasias. Faça você mesmo a       
sua! 3) Estando com seu personagem pronto, a        
festa começa! Terá um desfile com a apresentação        
de todos os personagens e suas fantasias. 4) Após         
isso teremos uma gincana especial para animar       
mais ainda. 5) E pra encerrar bem uma festa, nada          
melhor do que doces! Vamos preparar algo       
especial para você! 

 



 

GINCANA  - JUBA GO II 

Uma tradicional prova de caça ao tesouro. Quatro        
grupos serão formados e cada um receberá uma        
charada. Cada charada levará o grupo a um local         
onde terá um “Mestre”. Ao encontrar alguém que        
ache que seja um “Mestre” o grupo deverá        
perguntar: “Você é um “Mestre”?”. Se ele for, fará         
um desafio para o grupo. Se o desafio for         
completado corretamente, o grupo ganha uma      
Insígnia e uma nova charada para chegar ao        
próximo “Mestre”. O grupo que reunir primeiro as 5         
Insígnias corretas ganha a prova. Os “Mestres”       
estarão espalhados nos locais do acampamento,      
sendo que alguns serão verdadeiros e outros serão        
falsos. 

 

ALMOÇO DOS TIMES 

Vá com a camiseta do seu time ou de algum de sua 
preferência. É um momento especial e único! 

 

SINO DE ORAÇÃO 

Ao chegar no acampamento, cada pessoa receberá       
um papel com o nome de alguém. Durante o         
período do acampamento, a qualquer horário um       
sino poderá tocar. Quando isso acontecer, cada       
acampante, no local em que estiver, deverá parar o         
que está fazendo e, junto com quem estiver ao seu          
redor, fazer um momento de oração, intercedendo       
uns pelos outros e, principalmente pela pessoa que        
tiver tirado no papel. 

 

 
 

3  -  REGRAS  E  ORIENTAÇÕES 

 
Para evitar problemas e transtornos, montamos um quadro de regras e orientações 
básicas. As regras são estabelecidas para orientar, garantir segurança e respeito a 

 



 

todos! O bom andamento, o divertimento sadio e as boas relações dependem, acima 
de tudo de VOCÊ! 

 

Obrigatório Horários 

➔ Levar documento de Identidade; 
➔ Menores de 18 anos devem 

apresentar a Ficha de 
Autorização devidamente 
preenchida e assinada pelo 
responsável à diretoria até a saída 
de Guarulhos para o acampamento 
e menores de 15 anos só 
embarcam se acompanhados pelos 
responsáveis ou por pessoa 
previamente autorizada pelos 
responsáveis; 

➔ Na piscina, todos deverão usar 
shorts por cima da roupa de banho; 

➔ Zelar pela limpeza e ordem do 
acampamento com o objetivo de 
deixá-lo melhor do que foi recebido. 

➔ Toque de recolher: Os acampantes 
estão livres para aproveitar da 
estrutura do acampamento, com 
respeito e responsabilidade, até às 
2h da madrugada. A partir desse 
horário todos em seus respectivos 
quartos e mantendo silêncio para 
não incomodar ninguém; 

➔ Horários de alimentação: Todos os 
acampantes devem estar no 
refeitório nos horários 
determinados. Não será servida 
nenhuma refeição fora do 
horário, salvo caso de necessidade 
de alimentação controlada; 

➔ Horário dos cultos: também deverá 
ser respeitado o horário do culto, 
com todos dentro do templo desde 
o início até o término. 

Cuidados Proibições 

➔ A Diretoria / Equipe de Apoio NÃO 
se responsabilizará pela perda de 
objetos pessoais. NÃO descuide de 
seus pertences; 

➔ Cuidado com as áreas de risco do 
local do acampamento como lagoas 
e matas extensas, por exemplo; 

➔ Evitem acidentes e incidentes 
indesejados mantendo - se ao 
alcance dos olhos. 

➔ Entrar no refeitório sem camisa ou 
com roupa molhada; 

➔ Os casais NÃO poderão se 
distanciar dos grupos, nem se 
retirar do sítio sem prévia 
autorização; 

➔ É proibido meninos entrarem no 
alojamento das meninas e 
vice-versa; 

➔ É vedado ao acampante 
ausentar-se do Acampamento sem 
prévia autorização, fumar, tomar 
bebidas alcoólicas e/ou fazer 
utilização de drogas. 

➔ Brincadeiras de mau gosto. 

 



 

Bom senso e educação Aconselhamos a 

➔ Use trajes adequados para cada 
momento, lembre-se de seu 
testemunho! 

➔ Não permita em qualquer situação o 
surgimento de discussões e brigas; 

➔ Respeite a privacidade dos outros; 
➔ Respeite os responsáveis e siga as 

orientações; 
➔ Evite o uso de celular durante os 

cultos e programações gerais (salvo 
por necessidade ou urgência). 

➔ Levar produtos de higiene pessoal 
(sabonete, escova de dente, etc) 

➔ Levar repelente e protetor solar; 
➔ Levar lençol, cobertor e toalha de 

banho; 
➔ Levar calçado / Roupas para se 

sujar. 

 

 


