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Uma palavra ao acampante.

 O Acampa JUBAG é algo que mudou minha vida, não por ser algo 
"místico" ou "revelador", mas sim porque por meio dele pude descobrir na 
prática, e não só em palavras vazias que muitos de nós "cristãos" repetimos 
aos domingos, o significado e o valor de coisas como: o que é ter intimida-
de com Deus; o que é se relacionar com outros cristãos e ter verdadeira co-
munhão com eles; o que são dons, quais eu tenho, como e porque usá-los 
para ajudar irmãos e também aqueles que não conhecem a Cristo.

 Para quem me conhece hoje, talvez não saiba que em 2012 eu era um 
jovem tímido, sem saber ao certo o meu lugar, o que Deus queria de mim, 
sem entender que a responsabilidade de mostrar um caminho aos meus 
amigos era minha, que o dever de servir aos da mesma fé também era meu.

 Após o Acampa JUBAG desse mesmo ano, retornei com convicções 
que mudaram minha vida. Não foi apenas emoção ou injeção de ânimo, ou 
ainda as programações divertidas (que de fato tivemos), mas foi a palavra 
de Deus que me encontrou e comecei a entender com clareza e serenidade 
o seu propósito em minha vida. Ao final do mesmo ano, mesmo sendo ainda 
bem jovem, aceitei o desafio de presidir a JUBAG.

 Assim como esta experiência foi única em minha vida, vi outros jovens 
e adolescentes se despertarem ao participarem de nossos acampamentos, 
embarcarem com toda nossa juventude buscando servir a Deus com inte-
gridade, sendo bênçãos em suas igrejas e no dia a dia. 

 Se você espera mais de sua vida ou se sente deslocado, tímido, sente 
que precisa criar mais intimidade com Deus e quer conhecer mais pessoas 
que também buscam isso você está no caminho certo. Estamos esperando 
você no Acampa JUBAG 2019.

Gabriel Duarte do Bonfim

2º Vice Presidente da JUBAG



OUTSIDERS

"Estranhos", "forasteiros", "aqueles que estão fora". Este é o significado da 
palavra "Outsiders", que é tema do Acampa JUBAG 2019. Nesta edição 
vamos refletir a respeito desse tema de duas maneiras principais:

Aceitação.

Não só adolescentes, mas toda pessoa busca de alguma forma ser aceita 
entre outras, mas até que ponto isso é algo bom? Será que devemos fazer 
parte de grupos, sejam do trabalho, escola, ou até na família, para sermos 
aceitos? 

Estamos neste mundo, mas não pertencemos a ele.

Você acredita que é criação e filho de Deus? Sua vida aqui neste mundo 
está voltada só para o hoje, para suas necessidades e prazeres? Será que 
vale a pena abrir mão daquilo que você pode viver neste mundo pensando 
em uma vida futura? 

E aí, você está dentro? Venha experimentar momentos únicos de intimidade 
com Deus, fazer novas amizades e se divertir muito. 

Equipe do Acampa JUBAG 2019
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Checklist

(   )
De preferência RG/CPF.

(   )
Carteirinha do convênio médico 
ou do SUS.

(   )
Para os menores de 18.

Documento 
com foto 

Carteirinha 
médica

Autorização 

(   )
Evite utilizar o aplicativo para não 
se distrair.

(   )
Caso use alguma medicação 
periódicamente.

(   )
Escova e pasta de dente, sabonete, 
shampoo, desodorante, etc.

Bíblia 
Física

Remédio e 
Receita

Higiene 
Pessoal 

(   )
Para evitar sair do templo no 
horário do culto.

(   )
Blusa, calças, shorts, camisetas, 
saia ou vestido (meninas), meias, 
roupas íntimas, sandalha, tênis, etc.

(   )
Para as gincanas, traga uma roupa 
que possa sujar.

Garrafa ou 
Squeeze 

Roupas e 
Agasalho

Roupas para 
se sujar

(   )
Obrigatório uso de calção sobre a 
roupa de banho.

(   )
Lençol de cima e de baixo, 
cobertor, travesseiro. 

(   )
Pano, tapete ou esteira para 
sentar-se no culto da fogueira.

Roupa/toalha 
de Banho

Roupa de 
Cama Tapete

(   )
Para uso na Festa Hollywood. Não 
usar fantasias indecentes, 
transparentes, collants, etc.

(   )Fantasia
Material p/ 
anotações

Bloquinho ou caderno, lápis, 
caneta, etc.

(   ) Tomadas
220v

Evite levar eletroeletrônicos de 
110v, as tomadas do acampamento 
são todas 220v. 



Transporte

Você poderá escolher entre duas opções para ir ao acampamento: de carro 
ou de ônibus. 

Carro

Se for de carro, recomendamos que se encontre 
conosco no ponto de saída dos ônibus, a fim de 
seguir em comboio e não se perder. No entanto, 
você é livre para ir sozinho, mas precisará usar GPS 
ou mapa que forneceremos a seguir para ir ao 
acampamento. Lembre-se apenas que, ao decidir ir 
sozinho, não poderemos lhe ajudar caso se perca, 
uma vez que o sinal de celular é muito fraco no 
local.



Transporte

Teremos dois pontos diferentes de saída dos ônibus para o acampamento. Iremos lhe 
direcionar para aquele que estiver mais próximo de sua região:

Igreja Batista Central de Guarulhos
Avenida Esperança, 519 - Centro
Próximo à Praça do Estudante

Igreja Batista em Nova Cidade
Rua 5-A, 89 - Pimentas  
Próximo ao Supermercado Nagumo

Se atente ao horários. Não esperaremos por quem não chegar no horário. Recomendamos 
a quem tenha curso no horário que, excepcionalmente, não vá ao curso ou saia mais cedo.

Ônibus

A JUBAG disponibilizará, ao valor de R$ 30,00 
por pessoa, ônibus a quem precise de transporte 
até o local do acampamentos e para retornar.

Atente-se a 2 INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Pontos de saída e chegada

Horários de saída e chegada

Você deverá entrar em contato com a equipe de organização do 
acampamento para confirmar sua vaga no ônibus até, no máximo, 
sábado, dia 31 de agosto. 

Caso desista de sua vaga de ônibus, você terá até sábado, 31 de 
agosto, para comunicar a equipe do acampamento que não irá mais de 
ônibus. Se não avisar até essa data, ainda serão cobrados os R$ 30,00.

1
2

Horário de encontro: 19h45
Horário de saída do ônibus: 21h

Horário de partida: 17h
Horário de chegada: 18h15 a 19h30 
(a depender das condições de trânsito).



As refeições serão oferecidas somente 
nos horários combinados, então fique 
atento e não se atra-se! Não vai querer 
ficar com fome e perder a melhor 
refeição entre os acampamentos do 
estado de São Paulo, né?  Sinta-se a 
vontade para levar doces, salgados, 
biscoitos, suquinhos, achocolatados, etc.  

Desperdiçar comida é bem feio, 
ainda mais quando é tão gostosa 
quanto a do acampamento. Na 
hora de ser servir, coloque no 
prato somente o que vai comer. 
Não ficou satisfeito? Relaxa, você 
pode repetir quantas vezes 
quiser.

Todos a equipe e líderes do acampamento estão prontos para te servir. Eles 
te ajudarão em qualquer problema, te apresentar novos amigos para se 
divertirem, acompanhar espiritualmente para que o seu encontro com Deus e 
sua palavra seja especial. 
Por isso, ajude nossa equipe também! Ao receber uma orientação, siga ela 
e evite discussões. Você é livre para falar se algo o estive incomodando, mas 
deve respeitar a liderança.

Se em algum momento você fizer algo que não está de acordo com as regras 
do acampamento, nossa equipe irá te chamar a parte e conversar a respeito. 
Se foi algo sem intenção ou que você não sabia, fique tranquilo, as vezes 
acontece. No entanto, se não contarmos com sua cooperação, fim de 
acampamento para você! O levaremos de volta à sua casa. Combinado?

Regras e 
Orientações

Para que todos possam aproveitar bem ao 
acampamento, temos algumas regras e orietanções. 
Leia com bastante atenção:

Obedecer aos líderes

Em caso de desobediência

Refeições Desperdício



Você poderá aproveitar de toda a infraestrutura do 
acampamento e se divertir com seus amigos, mas 
para que possa aproveitar melhor de tudo, não 
perder os horários de cultos e refeições e também 
não atrapalhar o sono de quem estiver cansado 
teremos dois horários que deverão ser respeitados:

Regras e 
Orientações

Horários noturnos

O toque de recolher é para que todos estejam em seus 
alojamentos. Fique atento: não é para ir ao dormitório nesse 
horário, mas sim para já estar dentro dele. Nossos monitores 
alertarão ao chegar perto do horário, mas para que não 
esqueça, eles será as 2h30 (de sexta para sábado) e 1h45 
(de sábado para domingo). Não dê uma de desentendido, 
hein! Quem estiver fora do quarto nesse horário será advertido.

Nesse horário todos deverão fazer absoluto silêncio. Nada 
de conversas noturnas, piadinhas, músicas, etc. Lembre-se que 
há pessoas que desejarão dormir e é muito chato 
incomodá-las. Além disso, você precisará acordar cedo no dia 
seguinte, então as 3h (de sexta para sábado) e 2h15 (de 
sábado para domingo) todos quietinhos.

Toque de Recolher

Silêncio



Regras e 
Orientações

Ao se preparar para entrar na piscina, lembre-se de 
usar roupas de banho comportadas. Lembre-se de que 
como cristãos devemos evitar provocar os outros. Por 
isso, meninas, usem shorts sobre a roupa de banho 
e biquines que cubram bem as partes intimas. Ah, 
nada de fio dental! Rapazes, nada de sunguinhas 
justas! Usem calções de banho. Quem não observar 
estas orientações será convidado a se retirar da área 
da piscina até se adequar.

Como é bom aproveitar uma piscina, ainda mais a do 
acampamento! Mas mesmo se divertindo é bom tomar cuidados. 
Se não souber nadar, evite a região mais funda. Não jogue 
pessoas na piscina. Pode parecer legal, mas a pessoa pode não 
saber nadar ou até não esta a fim de ser jogada, então respeite. 
Se for pular, não se jogue de cabeça, ela pode bater no fundo da 
piscina e você se machucar. Ah, e olhe o lugar onde vai pular 
para ver se não tem gente.

O amor é lindo... mas também tem hora, lugar e forma correta. Se 
você estiver namorando e o seu par for também ao acampamento, 
tenha sabedoria e respeito. Permaneça sempre a vista de todos,  
nada de pegação. Se estiver interessado em alguém no 
acampamento, conversar e conhecer novas pessoas é normal, mas 
lembre-se de ir com calma. Deixem as demonstrações de carinho 
para outro momento.

Namoro

Ainda sobre a Piscina

Roupas de Banho



Programação

22h30

23h

0h

0h20

2h30

3h

8h30 

9h30

11h

12h30 
  

13h30

18h30 

19h30

20h30

21h30

21h45

23h

1h30

1h45

2h15

Chegada ao 
Acampamento

Boas vindas, 
Orientação e 
Reflexão

Devocional nos 
quartos

Chá da Noite

Toque de 
Recolher

Toque de 
Silêncio

Café da Manhã
  
Culto da manhã

Livre

Almoço

Livre 

Jantar

Culto de louvor

Culto na fogueira

Chá da Noite

Festa Hollywood 
É tudo improbíblico

JubaGO IV - 
Armadura do 
Infinito

Devocional

Toque de Recolher

Toque de Silêncio

8h30 

9h30

11h

12h30 

13h30 

16h

17h

Café da Manhã    

Culto da manhã

Salas Temáticas

Almoço

Livre

Organização 
para saída

Saída do 
Acampamento

Sexta-feira Sábado Domingo



Programação

Durante os horários de culto deve-ser permanecer no templo, afinal, é um 
acampamento cristão. Fique tranquilo, você terá tempo de aproveitar toda a 
infraestrutura e se divertir com seus amigos.

As vezes passamos por algumas dificuldades, mas temos vergonha ou medo 
de compartilhar isso com mais alguém, mesmo sabendo que precisamos de 
ajuda. se em algum momento do acampamento sentir o desejo de se abrir 
com alguém, ouvir conselhos ou somente falar um pouco do que esteja 
passando teremos uma equipe preparada para te acolher, orar contigo e 
buscar a orientação de Deus.

Cultos

Acolhimento Espiritual

Durante o acampamento, a qualquer momento um alarme irá soar. Ao ouvir o 
alarme, pare o que estiver fazendo na hora e junte-se com quem estiver ao 
seu redor e orem por alguns minutos. Aproveita o momento para entregar o 
seus pedidos, pensar no que ouviu nas mensagens, no que Deus quer falar 
ao seu coração e também que há outras pessoas ali contigo que podem estar 
precisando muito estreitar seus laços com o Pai.

Sino de Oração



Programação

Nada mais aconchegante que momentos ouvindo a palavra de Deus ao redor 
de uma fogueira. No sábado a noite teremos essa oportunidade! Lembre-se 
de levar um tapete ou esteira para sentar-se ao redor da fogueira.

Sabe aquele seu personagem preferido dos filmes? Venha se divertir, vindo 
vestido igual a ele na nossa Festa Hollywood. Lembre-se que não é 
necessário comprar ou alugar fantasias. Use sua criatividade! 

Dentro da Festa Hollywood, faremos também gincanas bíblica e divertidas, 
com quiz, encenação e outras brincadeiras.

Uma nova ameaça está chegando... somente aquele que vestir a Armadura de 
Deus será capaz de enfrentá-la, mas para isso será preciso se aventurar e 
buscar suas partes, escondidas e protegidas por guardiões e desafios para 
que somente aqueles que forem dignos possam encontrá-las. É a quarta 
edição da gincana como você nunca viu igual: Juba GO IV - A Armadura de 
Deus. Você deve estar pronto, custe o que custar.
Lembre-se de levar roupas que possa sujar  para participar desta alucinante 
aventura.

JubaGO IV - Armadura do Infinito

Festa Hollywood - É tudo improbíblico

Culto na Fogueira


