
ACAMPAMENTO DA FAMÍLIA 2017 
IGREJA BATISTA GÊNESIS 

 

 

EQUIPES 
 

Temática NOITE: Aprendendo os valores do reino 

Temática MANHÃ: Jesus está voltando, e agora? 

PROGRAMAÇÃO 

 

SÁBADO (25)  DOMINGO (26) 

13h – 17h 
Montagem de barracas e 
acomodações 

 
6h45 Alvorada 

18h – 18h30 Jantar AZUL 
 

7h – 7h30 Café VERMELHO 

18h45 – 19h15 Jantar VERMELHO  7h45 – 8h15 Café AZUL 

19h30 – 19h45 Abertura  8h15 – 8h30 Devocional 

19h45 – 20h30 Louvor 
 

8h45 – 9h Avisos gerais 

20h30 – 21h45 Pr. Tércio 
 

9h – 9h45 Louvor 

21h45 – 22h 
Social 
Orientações trilha 

 
9h45 – 11h30 

Pr. Harry 
Momento GP 
Programação Kids 

22h Trilha  12h – 12h45 Almoço VERMELHO 

00h Hora do silêncio  13h – 13h45 Almoço AZUL 

  
 14h – 17h 

14h – 15h 
Esporte 
Oficina de artes 

SEGUNDA-FEIRA (27)  
17h – 17h45 Quarto de oração 

6h45 Alvorada  18h – 18h30 Jantar VERMELHO 

7h – 7h30 Café AZUL  18h45 – 19h15 Jantar AZUL 

7h45 – 8h15 Café VERMELHO 
 

19h30 – 20h30 Louvor 

8h15 – 8h30 Devocional 
 

20h30 – 21h45 Pr. Tércio 

8h45 – 9h Avisos gerais 
 

22h 
Festa temática (Festa das 
Nações) 

9h – 9h45 Louvor  00h Hora do silêncio 

9h45 – 11h30 
Pr. Jessé 
Momento GP 
Programação Kids 

 
  

12h – 12h45 Almoço AZUL 
 TERÇA-FEIRA (28) 

13h – 13h45 Almoço VERMELHO 
 

6h45 Alvorada 

14h – 15h 
14h – 17h 

Oficina de artes 
Atividades esportivas 

 
7h – 7h30 Café VERMELHO 

17h – 17h45 Quarto de oração  7h45 – 8h15 Café AZUL 

18h – 18h30 Jantar AZUL 
 

8h15 – 8h30 Devocional 

18h45 – 19h15 Jantar VERMELHO  8h45 – 9h Avisos gerais 

19h30 – 20h10 
20h10 

Louvor 
Apresentação da oficina de 
artes 

 
9h – 9h45 Louvor 

20h30 – 21h45 Pr. Tércio 
 

9h45 – 11h30 
Pr. Tércio 
Momento GP 
Programação Kids 

22h Lual   12h – 14h Feijoada VERM. + AZUL 

00h Hora do silêncio  15h Lanche 

   16h Retorno Maceió 



REGRAS 

VOCÊ PRECISA SABER 
 

1- CHEGADA E PARTIDA: 

 Para os que irão no ônibus cedido pela igreja, a saída ocorrerá no dia 25/02/2017, às 12h30, da Igreja 

Batista Gênesis. O retorno acontecerá no dia 28/02/2017, às 16h. Não nos responsabilizamos pelo 

transporte de quem chegar atrasado ao local de embarque. Cada um é responsável por sua bagagem.  

 Menores desacompanhados só embarcarão no ônibus se embarcados pelo adulto responsável e 

portando documento de identificação, cartão do plano de saúde ou cartão do SUS. Os que não 

possuírem identidade devem levar cópia da certidão de nascimento. 

 Para quem vai de carro - Hora de chegada: Os portões do Rancho estarão abertos a partir das 14h, 

lembrando que não está incluído o almoço no sábado da chegada, dia 25/02/2017; 

 O estacionamento da entrada do Rancho será para os portadores de necessidades especiais, pais com 

crianças de colo e para equipes que estão trabalhando no acampamento. 

 Os demais carros devem estacionar em outro estacionamento indicado pela Equipe Responsável 

 Caso o acampante decida ir embora antes da data estabelecida (28/02/2017), não haverá devolução de 

dinheiro, porque o pagamento já foi realizado aos proprietários do Rancho; 

 

2- NÃO PODE: 

 Usar biquínis, sungas e maiôs. Utilizem Shorts e camisetas; 

 Usar de celular durante os cultos; 

 Contato físico inadequado (namoro); 

 Situações conflituosas com os demais participantes (briga); 

 Levar animais de estimação; 

 Sair da chácara durante o evento, a não ser em casos específicos, para isso você deve comunicar a 

coordenação geral do retiro; 

 É EXTREMAMENTE PROIBIDO permanecer em Chalés, Alojamento e Barracas durante os cultos; só 

estará permitido ficar nessas acomodações, aquele que não estiver passando bem (doente) e que 

esteja autorizado pela Drª Sonya e sua equipe. 

 

3- O QUE LEVAR? 

 Roupa de cama; 

 Travesseiro; 

 Objetos de higiene pessoal; 

 Toalha (TODOS DEVEM LEVAR); 

 Sua Bíblia; 

 Tênis, lanterna, roupa que possa sujar (caso vá para a trilha); 

 Sacos plásticos;  

 Brinquedos, boia, piscina inflável para criança, bola de futebol, vôlei, basquete, raquete, bicicleta, 

velocípede, etc.; 

 Dinheiro (teremos cantina!). 

 

4- FIQUE ESPERTO: 

 Nossa alvorada será às 6h30 TODOS OS DIAS; 

 Nosso silêncio será às 00h, neste caso, TODOS TERÃO NO MÁXIMO ATÉ ÀS 00h15 para estar nos 

alojamentos. Teremos o pessoal de segurança solicitando o recolhimento; 

 Não nos responsabilizamos por objetos de valor levados pelos acampantes, cada um é responsável por 

seus pertences; 

 É de responsabilidade dos acampantes informar, caso necessite de atendimento médico, se tem algum 

tipo de alergia; 

 É responsabilidade de cada participante levar remédios de uso contínuo; 

 É obrigatória a participação nos cultos e momento GP (Grupo Pequeno); 

 As refeições serão divididas em 2 grupos: Vermelho e Azul. Preste atenção à ordem do dia e das 

refeições; 

 Se você tem alguma intolerância alimentícia, procure os irmãos Gilvan e Nalda; 

 Os alojamentos serão limpos 3 vezes ao dia; 

 Os chalés e demais áreas comuns serão limpos 2 vezes ao dia;  

 Se você precisar de alguma limpeza extra, fale com a irmã Ranny; 

 Durante o dia o Rancho ficará com os portões fechados. 



 Casos de indisciplina serão avaliados pela comissão disciplinar que são: Pr. Harry, Pr. Jessé, Pb. Dilson, 

Pb. Braz e Dc. Ulisses; 

 Cuidado com a piscina. É profunda; 

 Se você não souber nadar, tem um chuveirão a sua disposição; 

 O Rancho tem um rio que pode ser usado para banho; 

 NÃO TEREMOS SALVA VIDAS, por isso cuidem de seus filhos;  

 Providencie boia para sua criança. Caso prefira, poderá levar piscina inflável; 

 No sábado teremos a trilha (às 22h), após culto;  

 No domingo teremos a nossa Festa das nações e na segunda nossa Festa “Pool Party”; 

 ESTEJA NO CULTO JÁ COM A ROUPA PARA ESSAS PROGRAMAÇÕES; 

 Caso o acampante, jovens acompanhados dos pais, não respeite as regras do acampamento ou 

desobedeça à liderança, comunicaremos aos pais para que as providências cabíveis sejam tomadas. 

 

5- SOBRE AS ACOMODAÇÕES: 

5.1- Barracas 

 Os irmãos Tércio/Kelly e Gleyse/Gutemberg são os responsáveis por toda área de barraca. Qualquer 

necessidade, eles estão prontos a ajudar você.  

 A área das barracas conta com banheiros exclusivos para banho, dois femininos e dois masculinos. 

Além destes, os dois na área da piscina são femininos e os dois da área de recreação são masculinos; 

5.2- Alojamentos (masculino e feminino) 

 Os líderes são os irmãos Paulinho/Getúlio e Déia/Osmari; 

 Ao chegar ao alojamento procure a cama com seu nome (todas estarão marcadas); 

 Respeite as marcações das camas. 

 

5.3- Chalés (Alojamento)  

 Os Chalés foram transformados em Alojamento-Misto, cada um tem mais de uma família, 

 Estão sujeitos às mesmas regras estabelecidas para todas as acomodações,  

 Os responsáveis por manter a ordem no Chalé será o homem de maior idade, este critério foi 

estabelecido, porque temos dez chalés; 

 

6- LAZER:  

 As tardes serão livres;  

 Teremos atividades diferenciadas, esportes, piscinas... Fique de olho na programação; 

 O Rancho também possui 2 redários; 

 Os pais poderão, juntos com seus filhos, no período de 16h as 17h, andar de charrete disponibilizada 

pelo Rancho; 

 Para quem quiser, às 6h, há ordenha de vacas. 

 

7- KIDS: 

 As programações com as crianças serão realizadas nas MANHÃS do domingo e segunda-feira, terça-

feira durante o horário em que estivermos no culto (MANHÃS);  

 Papai e mamãe, nos demais horários cuidem dos seus filhos! Podem levar brinquedos, boia, piscina 

inflável para criança, bola de futebol, vôlei, basquete, raquete, bicicleta, velocípede. 

 

8- PRIMEIROS SOCORROS: 

 Teremos a nossa disposição a Dra. Sônia / Izabele durante todo o acampamento para prestar 

atendimento médico, quando necessário; 

 O ambulatório funcionará próximo aos brinquedos do parque (entrada do Rancho);  

 Se você faz uso de algum medicamento, não se esqueça de levar. 

 

9- DICAS: 

Aconselhamento 

 Se você precisar de algum aconselhamento durante o acampamento, procure o Luiz Santos e sua 

esposa, Val. Eles terão o maior prazer em ajudar você; 

Intercessão 

 Você quer orar? Precisa de oração? Participe no domingo e segunda (17h as 17h45) do Quarto de 

Oração. Procure a Eliane (líder). 



COMO CHEGAR? 

 

 



ALOJAMENTOS 

 

 


