
ORIENTAÇÕES
PARA SEU
POWER CAMP
Aqui contém todas as informações e
orientações necessárias sobre o
acampamento. Não deixe de ler antes de
chegar ao Power Camp, e recorra a esse
documento em caso de dúvidas.



pROGRAMAÇÃO

• Início dia 25/02

Na sexta feira iremos servir a
Janta para as caravanas que
chegarem até as 23hrs.

A primeira ministração, de
abertura, será SÁBADO PELA
MANHÃ.

A programação completa
estará fixada nas paredes de
todos os quartos e nos locais
em comum na estância.



horário das
refeições

- Café da Manhã - 07:00 às 08:00hrs

- Almoço de 12 às 13:30hrs

- Janta de 18:30 às 19:30hrs

(As refeições não serão servidas fora

dos horários, por exemplo, não

serviremos a janta após a

ministração, por isso, fique atento

aos horários)



Colchão (MESMO AS
PESSOAS QUE IRÃO DE
CARRO, DEVERÃO
ARRUMAR UMA FORMA
DE LEVAR COLCHÃO)
Roupas de Cama (Para
cada pessoa)
Produtos de higiene
pessoal
Panos de Chão (Para não
entrar nos quartos
molhados de piscina ou
mar)
Boias, coletes, protetor
solar e brinquedos (quem
for levar crianças)

O QUE VOCÊ NÃO
PODE ESQUECER:



sobre as acomodações:

Os quartos já foram separados
e divididos, chegando na
Estância você poderá ver a lista
de nomes e quartos
respectivos de cada um. 

Veja na lista dos quartos onde
você estará hospedado e se
acomode, seja empático em
relação às outras pessoas
presentes no quarto e vejam de
forma conjunta a melhor forma
para todos se acomodarem da
forma mais confortável possível
(mesmo com a realidade de
muitas pessoas no quarto).



sobre as acomodações:

Uma coisa que todos devem
entender é que, como será nosso
PRIMEIRO acampamento de
líderes, nessas instalações e nesse
novo formato, contamos com a
compreensão de todos ao lidarem
com as questões do quarto cheio. 

O que aconselhamos é que todos
entendam que serão 4  noites que
teremos que dividir o quarto com
outras pessoas, com isso use esse
tempo para ter relacionamento
com outros líderes e expandir
nossos relacionamentos. Por isso,
não deixe que coisas pequenas
sejam relevantes no contexto geral
de toda edificação que iremos
receber.



sobre as acomodações:

Após acordarem, sejam práticos em
dobrar as roupas de cama, empilhar
os colchões para o espaço ficar livre
para as pessoas usarem o banheiro /
etc.

O uso do banheiro deve ser
respeitado para que todos usem no
tempo hábil e não atrase para
chegar no horário na programação
do Camp. Por isso, tentem usar o
tempo no banheiro para
necessidades, banho e troca de
roupa, e os outros ajustes de cabelo,
acessórios, etc; utilize o espaço do
quarto, dessa forma outra pessoa já
pode usar o banheiro. 



sobre o tempo livre:

Os horários livres serão: sábado a
tarde, domingo de manhã e a
tarde, segunda a tarde.

Aconselhamos que você utilize
esse tempo livre com sua família,
com brincadeiras ao ar livre,
comunhão com discípulos,
líderes e pastores de outras
cidades, para potencializarmos
os relacionamentos.

Teremos a piscina liberada nos
horários livres, e quem quiser
poderá ir à praia (somente na
frente do hotel).



sobre o tempo livre:

Pais que estão levando crianças:
MUITA ATENÇÃO na piscina e no
mar, leve boias e todos os
acessórios de proteção para seus
filhos. Lembre-se que não
teremos monitores disponíveis, os
pais são responsáveis do cuidado
e acompanhamento dos filhos,
tanto nos horários livres como
durante as ministrações. (NÃO
HAVERÁ MONITORES NEM
MINISTÉRIO INFANTIL)

É proibido entrar nos quartos
molhados, então, seque antes, e
coopere para a organização,
limpeza e manutenção de todos
os ambientes durante o camp.



sobre o tempo livre:

Se organize com horários, ou seja, se
vai para a praia a tarde, calcule o
tempo que irá precisar voltar, o
tempo de se arrumar (levando em
conta que várias pessoas usarão o
mesmo banheiro) e estar no horário
na tenda para a janta e o início das
ministrações. A janta será servida às
18:30hrs.

Nossa estância oferece muitas áreas
livres disponíveis para jogos, esportes
e atividades. Lembrando que não nos
responsabilizaremos pelos jogos e
objetos pessoais, sendo assim, como
iremos ter muitos participantes, fique
atento aos seus pertences para não
ocorrer perdas.



sobre as ministrações

Se possível, tente chegar com
antecedência na tenda para melhor
acomodação para que não haja
atrasos para início das ministrações.

Leve caderno / caneta ou anote no
celular as ministrações, cremos que
será um tempo muito especial e
relevante em todo nosso contexto de
ministério e liderança, então anote
tudo que puder para recorrer quando
precisar.

Se você tiver filhos na estância, se
possível, organize o tempo e pessoas
que possam revezar e cuidar delas
fora da tenda, para que a presença
delas não interfira a ministração e a
atenção das pessoas presentes.



INFORMAÇÕES GERAIS

Teremos loja e cantina funcionando
durante o camp, dêem preferência
para consumir nossos produtos.

Não temos condições de
supervisionar todos que estarão no
acampamento, então fique atento às
pessoas do seu quarto e da sua
cidade, se sentir falta de alguém nas
ministrações, procure informações e
juntos, cuidando uns dos outros
nosso POWER CAMP será poderoso!

Qual tipo de roupa usar para o
momento de lazer na piscina?
Mulheres - Maiô ou biquini parte de
cima + Short | Homens – Bermuda



INFORMAÇÕES GERAIS

Teremos muitas pessoas usufruindo
dos mesmos lugares, então, cuide de
seus pertences com atenção. Não
nos responsabilizamos por
brinquedos, acessórios, roupas,
toalhas e demais objetos perdidos.

Em toda a estância vão ser
disponibilizados pontos estratégicos
com álcool em gel para higienização
regular das mãos.

É obrigatório o uso de máscaras em
ambientes de circulação com outros
hóspedes, e nas ministrações na
tenda.



conclusão:

 Crie expectativa sobre o que Deus
vai fazer em toda liderança da Vida e
Paz nesses dias.
Esteja orando por esse
acampamento, pois, por mais que
teremos os momentos de recreação,
o que será ministrado lá terá um
grande impacto sobre todo
ministério.
Use esses dias para relacionar, ter
comunhão, se edificar como líder;
não deixe que pequenas coisas e
ajustes tire a motivação dos bons
momentos.
Qualquer dúvida entre em contato
com seu pastor, ou pelo telefone:
(33) 99975-8460 (Mestre Lu)
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2.

3.

4.

Esperamos todos vocês com muita
expectativa!


