DAER GONÇALENSE – RJ

ACAMPAMENTO GONÇALENSE

DE EMBAIXADORES DO REI
21 a 23 de outubro de 2016
FAZENDA FIORELLA, ITABORAÍ - RJ

Sugestões para conseguir recursos e apoio para levar os
EMBAIXADORES DO REI ao Acampamento:





Realizando cantinas na igreja.
Programa de Adoção: Peça aos irmãos da igreja que adotem um ER, pagando assim a inscrição do
mesmo no Acampamento.
Ajuda a Igreja: solicite ao pastor que a igreja pague inscrições de ERs para o acampamento. A quantidade
vai depender da realidade de cada igreja. O pastor também pode realizar momentos de oferta.
Ajuda da União Masculina e da União Feminina: peça para que estas organizações ajudem
adotando ERs para o Acampamento.

O que é importante para o líder da embaixada saber e fazer, para
que não ocorram problemas e o ACAMPAMENTO possa ser benção:











Mobilizar-se o quanto antes para conseguir levar o máximo possível de Embaixadores do Rei para o
acampamento. Não deixe nada para última hora.
Só levem meninos dos quais estão sob sua autoridade e que são de sua confiança. Meninos que
realmente freqüentam a embaixada. Lembre-se que os meninos são de sua responsabilidade.
Autorização: nenhum menino pode viajar sem autorização.
Informar aos pais o dia e a hora da saída e da chegada.
O líder deve informar aos pais os telefones de contatos.
O líder deve estar ciente se dentre os acampantes tem algum menino que está fazendo uso de
medicamento controlado.
Piscina: orientar aos meninos que não sabem nadar a não se aventurar, e também que não pode
realizar brincadeiras perto da borda ou outras que tragam riscos na utilização da piscina.
Nenhuma programação paralela pode ser realizada. Toda e qualquer saída do sítio ou qualquer outra
coisa fora da programação oficial, a coordenação deve ser consultada para a permissão ou não.
Prepara os ERs para a Gincana Bíblica (Leia o Regulamento).
Prepare-se em oração: ore constantemente pelo acampamento. Realize reuniões de orações com a
embaixada e peça para que a igreja ore. No domingo que antecede a ida ao acampamento, peça para
que os ERs sejam apresentados e que a igreja ore.

Porque é importante sua ida e o máximo de Embaixadores do
Rei que puder levar?
Porque este é o tempo para o Senhor realizar a obra em nossas vidas. Porque o acampamento está sendo
planejado e pensado, para que ali possamos viver momentos inesquecíveis, de lazer, alegria, culto, louvor,
adoração e entrega a Cristo e aceitação ao chamado, através da ministração da palavra.
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