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APRESENTAÇÃO
Querido congressista, seja bem vindo à 5ª Edição do Congresso Nacional Batista Regular
Para Jovens. Este congresso CONABREJ existe para glorificar a Deus visando ajuda-lo no
seu crescimento espiritual. Nosso alvo é: Conhecer mais o Senhor Jesus junto com você e
desenvolver um relacionamento puro, verdadeiro e intenso com Ele e com outros que o
amam e o seguem. Desta maneira, entendemos que a nossa missão deve sempre ser
promover as oportunidades oferecendo uma programação que, em todos os seus
aspectos, comtemple de alguma forma este objetivo. Romanos 11:36, nos ensina que:
“...dele, e por meio dele, e para ele (o Senhor Jesus) são todas as coisas. A ele, pois, a
glória eternamente. Amém! Com isto em mente, ousamos lhe desafiar a participar deste
evento, não pensando primariamente em diversão, embora esta faça parte da
programação e do percurso de nosso alvo e missão.

Este Manual do Congressista está sendo desenvolvido especialmente pensando nas suas
dúvidas e nos pontos mais importantes para que a sua estada no Acampamento seja
marcante para a sua jornada cristã, neste e nos próximos eventos, lhe tornando ainda
mais semelhante a Cristo Jesus. É fundamental que TUDO seja lido com muita atenção,
uma vez que é parte integrante dos Termos Gerais & Condições Para Inscrição e
Participação no evento a fim de que este seja prazeroso e proveitoso em todos os
momentos, tornando-os inesquecíveis e vivos em seu coração, para que você alcance o
objetivo proposto neste ministério do Projeto CBR Jovem.
Louvamos a Deus pelo nosso time de pastores e voluntários que têm esta visão e estão
empenhados para que o sonho de ver jovens firmes e frutíferos em Cristo seja uma
realidade em meio a uma “geração pervertida e corrupta”.
Não somos perfeitos nem estamos em busca de jovens perfeitos, mas, entendemos em
nossa missão que devemos ter padrão, e que seguir a Jesus e perseguir o alvo de glorificálo é, sim, uma escolha de abnegação: então: Se você acha que um congresso de jovens
deveria ser sem regras e valer tudo, que os jovens deveriam poder: fazer o que querem e
bem entendem, ficar, dançar, beber, namorar a vontade, tocar e cantar a música que
gostam e etc, e que se não for assim, não tem graça nem sentido, então, lhe
aconselhamos a pensar melhor mediante da leitura deste manual e antes de concordar
com ele, assinando o Termo de Compromisso e os Termos Gerais já mencionados. Do
contrário, você poderá se decepcionar. Porém, Se você é um jovem que: Tem sede de
Deus e deseja, sinceramente, se tornar mais e mais firme e parecido com Jesus, crescer na
prática da glória de Deus, então este evento é para você, sim!
1 Coríntios 10:31 “Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei
tudo para a glória de Deus”.
A GRAÇA DO SENHOR JESUS SEJA COM O VOSSO ESPÍRITO.
Pr. Pedro Quintiliano
Diretor do projeto: CBR Jovem e do V CONABREJ
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TERMOS GERAIS E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO.
Através deste instrumento, o congressista inscrito declara que está de acordo com os itens
de Responsabilidade do V CONGRESSO NACIONAL BATISTA REGULAR PARA JOVENS, que
ocorrerá no período de 17 a 21 de janeiro de 2023, no Acampamento Elim, Lagoa do
Bomfim; Situado na Zona Rural, no Município de Nísia Floresta, Rio Grande do Norte.

1. REFERENTE A INSCRIÇÃO

Para se inscrever no V CONGRESSO NACIONAL BATISTA REGULAR PARA JOVENS, acesse o
site: www.radiocbr.net clique na opção azul V CONABREJ 2023. Siga os passos indicados
para no formulário da inscrição, escolhendo a forma de pagamento de sua preferência.
OBS - A inscrição e vaga SOMENTE serão confirmadas após comprovação do pagamento
por meio do seu comprovante de pagamento. (Este deve ser enviado para o E-mail:
conabrej5inscricao.radiocbr.net e WhatsApp: 84 992111942 Comunicar pelo WhatsApp da
Rádio CBR ou para: 84 9 96903998 – comunicar-se com o irmão: Lucas Breno) e a quitação
dos boletos (se for o caso) e cartão. Sendo o prazo final para o pagamento em boleto e
cartão, esclarecidos na divulgação.
1.1.

REFERENTE AO VALOR DA INSCRIÇÃO

1º LOTE: Até 06 de novembro de 2022: R$ 160,ºº à vista ou 10x no cartão (com acréscimos
da maquininha) ou 3x no boleto bancário (Sem juros)
2º LOTE: De 07 de novembro de 2022 a 11 de dezembro de 2022: R$ 180,ºº à vista 10x no
cartão (com acréscimos da maquininha) ou 2x no boleto bancário (Sem juros)
3º LOTE: De 12 de dezembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023: R$ 200,º à vista 10x no
cartão (com acréscimos da maquininha) ou 1x no boleto bancário (Sem juros)
ATENÇÂO: NA SEMANA do evento até 17 de Janeiro de 2023: SOMENTE À VISTA E EM ESPÉCIE - R$ 230,00.

1.2. REFERENTE AO PAGAMENTO

O que o valor desta inscrição inclui para você durante o evento:
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 Acesso e hospedagem nas instalações do Acampamento Elim, Lagoa do
Bomfim RN; (determinada pela equipe de inscrições do evento.
 Acesso a 11 refeições – (começando com o jantar da terça-feira dia 17 de
janeiro/2023 e terminando com o café do sábado, dia 23 de janeiro de
2023).
 Acesso a todas as preleções do V CONGRESSO mediante apresentação do
se crachá ou pulseira (a combinar);
 Acesso a todos os descontos em que você se encaixa, de acordo com o
cartaz oficial de divulgação.

OBS. IMPORTANTE:

Este ano, o valor de sua inscrição já inclui os custos de alimentação, referentes à 11
refeições: do jantar da quinta, dia 17, ao almoço do domingo, dia 21 de janeiro de 2023
e também os custos da hospedagem no Acampamento, no período do evento.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE REFERENTES AOS HORÁRIOS DE CHEGADA, PERMANÊNCIA E
SAÍDA NO LOCAL DO EVENTO.

O congressista, devidamente munido de SEU documento de identificação com foto e o
comprovante de inscrição, poderá entrar no Acampamento Elim, à partir das 12:00 horas
(meio dia) do dia 17 de janeiro de 2023; caso pretenda chegar antes deste horário, deverá
ligar, ou de alguma forma se comunicar com bastante antecedência e cientificar a
direção do evento a sua necessidade. Este item de exceção, visa facilitar acolher
ESPECIALMENTE acampantes e caravanas advindas de outros Estados. Neste caso, o
Acampamento não fornece gratuitamente nenhum tipo de alimentação ou lanche aos
que se anteciparem. (Líderes de caravanas e acampantes itinerantes, poderão consultar
a lista de restaurantes nos arredores do local que que disponibilizaremos em nossas redes
sociais e ou site: @Acampamento Elim; @radiocbr; @radiocbroficial; www.radiocbr.net)

ATENÇÂO: Não será permitida a saída de nenhum acampante do local do evento,
durante o período do congresso, exceto casos de urgência comprovada, motivos
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justificáveis, (doença/trabalho, etc) acompanhado por alguém da organização e
mediante a autorização da direção.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE SOBRE TRASLADO

O V CONABREJ NÃO oferece aos inscritos o traslado até ao local do evento. Cada
congressista é inteiramente responsável por sua própria condução até o Acampamento
Elim, Lagoa do Bomfim – (Nísia Floresta – RN), devendo este fazer suas pesquisas e contatos
com antecedência para melhor executar o seu trajeto. Porém, nossa equipe estará
sempre disponível a servir e trabalhar para conceder todas as informações necessárias
para que os participantes façam um trajeto descomplicado e seguro.

1.3. REFERENTE A LIMITAÇÃO DE IDADE

O V CONGRESSO NACIONAL BATISTA REGULAR PARA JOVENS, é exclusivo para jovens solteiros (de
qualquer idade), com exceção dos casais líderes de mocidade, ambos, membros ativos e
congregados de Igrejas Batistas Regulares e que esteja em plena comunhão com a igreja e sua
liderança. Exceções neste quesito, somente com a autorização expressa da direção, depois de
avaliado o caso do convidado com antecedência. Este, sendo autorizado, terá acesso a
inscrição, conforme Termos Gerais e Condições Para Inscrição e Participação

e Termo de

Compromisso e Responsabilidade do Congressista Acampante. (Que você DEVE ler).

Tendo 18

anos completos, o (a) jovem poderá se inscrever e comparecer para participar do Congresso, sem
os Termos já mencionados.

Devido à realidade e contexto de nossa região onde a maioria das mocidades também
são frequentadas por adolescentes de 13 a 17 anos, as inscrições destes também serão
validadas e aceitas. Porém, SÓ e exclusivamente, mediante um termo de autorização dos
pais e /ou responsáveis.
Não é permitida a inscrição e consequente participação de menores 13 anos de idade,
independente de autorização ou acompanhamento de um responsável. (Exceto os filhos
de casais líderes de mocidades que estejam acompanhando seus pais) ATENÇÂO:
Durante esse congresso, não serão oferecidos atividades ou monitores para crianças.
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1.4. REFERENTE A CONFIRMAÇÃO DE INSCRIÇÃO

Toda e qualquer confirmação de inscrição será enviada através do sistema,
exclusivamente, via e‐mail e Whatsapp por essa razão, é obrigatório o registro de um
endereço eletrônico (Email) e telefone, válidos e ativos, no ato do preenchimento do
formulário de inscrição.

1.5. REFERENTE A CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO

Em caso de desistência, a Política de Devolução do V CONABREJ dará o seguinte prazo:
Conforme o Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o participante pode cancelar
a sua inscrição no prazo de 7 dias, contados a partir da confirmação do pagamento, e
receber o valor integral que foi pago. ATENÇÂO: Após esse prazo, será respeitada a
Política de Devolução do Congresso.
1. Reembolso integral até 30 dias antes da data de início do evento, ou seja: (17 de
dezembro de 2022)
2. Reembolso da metade do valor pago: Desistência entre 22 de dezembro de 2022
até 01 de janeiro de 2022.
3. Após 02 de janeiro, não faremos reembolso dos valores pagos
Em caso de desistência, a Política de Devolução do V CONABREJ segue as seguintes
datas:

1.6. REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE INSCRIÇÃO

ATENÇÂO: A transferência da titularidade da inscrição somente será permitida mediante
a solicitação direta do acampante que a está cedendo (OU SEJA: O titular da inscrição)
e,

apenas

uma

vez.

Isso

deve

ser

feito

pelo

endereço

de

e-

mail: conabrej5inscricao@radiocbr.net ou acordado com a direção, até, no máximo, o
dia 15 de janeiro de 2023. ATENÇÂO: Não serão autorizadas as transferências de
titularidade após este prazo.

2. REFERENTE A AUTENTICIDADE E DOCUMENTAÇÃO
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O V CONABREJ, não se responsabiliza por “erros” ou possíveis desvios de conduta no ato
do preenchimento dos formulários de inscrições. Qualquer ato de falsidade de dados,
acarretará em consequências punitivas e um convite ao participante a se ausentar
definitivamente do evento, sem o ressarcimento dos valores pagos.

Os comprovantes de inscrição e pagamentos, são de inteira responsabilidade do Seu
titular. A perda, inutilização, roubo, ou furto, não dará qualquer direito da restituição do
valor pago ou compensação de qualquer forma.

3. REFERENTE A USO DE IMAGENS

O V CONABREJ, através da parceria com o projeto de web rádio CBR Esperança (CBR
JOVEM, Ministérios), fará o registro através de gravações, filmagens e fotografias para
possíveis posteriores publicações e divulgações de eventos, transmissão, retransmissão,
reprodução ou outras necessidades por meio de qualquer veículo de comunicação de
que se utilizar. Ao se inscrever para o V CONABREJ, 2023, o participante autoriza e cede o
uso gratuito de suas imagens, nome e voz, sem limitação, sem que caracterize uso
indevido de imagem ou qualquer outra violação de direitos e sem que deste uso decorra
qualquer ônus e/ou indenização.

4. REFERENTE A CÓDIGOS, SENHAS

O participante deve guardar o número individual da sua inscrição (comprovante), que
será gerado e enviado pelo e-mail válido ou WhatsApp, fornecido no ato de inscrição.
Estamos trabalhando para que com estes dados, seja possível consultar o seu status de
inscrição, fazer alteração de dados, acrescentar novas inscrições, emitir 2ª via de
pagamentos, entre outras.

5- REFERENTE AS NORMAS DO V CONABREJ – 2023 – E AS REGRAS DO ACAMPAMENTO ELIM
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NORMAS DO V CONGRESSO NACIONAL BATISTA REGULAR PARA JOVENS
REFERENTE AO ACAMPAMENTO
1- Não é permitido nadar longas distâncias. Observar marcadores. (Pv. 22: 23; 27:12)
2- Manter diariamente o zelo pelo acampamento, sempre colaborando e mantendo limpo todos
os ambientes de seu acesso, internos e externos. SEMPRE colocando lixo nas lixeiras e orientando
outros a fazerem o mesmo (Rm. 12:11)
REFERENTE A CONDUTA E AO COMPORTAMENTO
Aos casais de namorados, não é permitido:
- O “contato físico".
- Atitudes exclusivistas serão sempre passivas de repreensão. (Pv. 18:1)
- Atitudes escandalosas, indecorosas, desrespeitosas ou qualquer outra, fora do padrão cristão
de pureza, serão passivas de severas consequências, inclusive a expulsão do local do evento. (I Ts.
4:-8)
3- Não é permitido isolar-se, perambular sozinho ou em grupo em locais não apropriados (pode
ser perigoso) (Pv. 18:1)
4- Não é permitida a saída do acampamento sem autorização da direção do congresso.
5- Não é Permitido aos Congressistas, estarem nos quartos durante os cultos.
REFERENTE AO CULTO
6- Não é permitido conversas paralelas durante o culto a Deus e nem a utilização de aparelhos
eletrônicos ou quaisquer distrações para você e os demais. Antes e após o culto, será permitido o
uso do “celular”, mas, sempre com a recomendação de cautela e zelo cristão. (Rm.12:1; Mt.
13:15,16; Ne. 8:3; Pv.1:23; I Co. 14:33; Hb. 12:28)
PARA OS CULTOS, RECOMENDAMOS
- Recomendamos que utilize a sua Bíblia de papel (Exceções, obedecer o item 6 ref. Ao culto)
- Tanto rapazes quanto moças, devem utilizar roupas modestas e que apontem para Cristo e não
para você e seu corpo, precioso para Deus. (I C. 6:20) EM CONFORMIDADE com o ítem 4º das
Normas Do Acampamento Elim.
7. É terminantemente proibido a presença ou qualquer tipo de acesso e exposição de material
pornográfico de qualquer tipo, ou qualquer coisa ou atitude que caracterize sensualidade ou
imoralidade sexual. ATENÇÂO: A quebra desta regra, acarretará no convite ao congressista, por
parte da direção, à sua retirada definitiva do Acampamento Elim, sem exceção. Caso isso ocorra
este participante não poderá participar deste evento por um período de 2 anos e mesmo que
retorne, deverá provar que confessou e se arrependeu do seu pecado e que este foi tratado por
sua liderança e / ou pela igreja onde é membro. (No caso de descrentes, este só poderá tornar a
participar numa outra ocasião, se tiver feito uma decisão para Cristo e com a recomendação do
pastor, a ser avaliada pela direção do evento). (I Co.5:1-8; I Co. 6:15 a 7:2)
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NORMAS DO ACAMPAMENTO ELIM
O Acampamento Elim é uma organização Cristã, associada a Associação de Igrejas
Batistas Regulares do RN. Seguimos princípios bíblicos e perseguimos um procedimento
cristão que glorifique a Deus. Por esta razão, temos normas que devem ser observadas e
cumpridas, a fim de honrarmos ao Senhor que representamos, o Deus de ordem e de
decência. (I Co. 10:31; I Co.14:40)
1° Qualquer Equipamento danificado ou louça quebrada deve ser apresentados ao
morador (Para que o Acampamento seja reembolsado do prejuízo).
2° Não é permitido subir nas árvores nem derrubar frutos. Qualquer necessidade deve-se
falar com o morador (durante o dia) e com a Direção (Dia ou noite).
3º Não é permitido o uso de: bebidas alcoólicas, cigarros, drogas, palavras indecorosas,
aparelhos sonoros, bem como músicas mundanas.
4° PARA O TABERNÁCULO (capela): Não é permitido o uso de roupas de banho ou shorts.
Vestimentas escandalosas e que fujam da modéstia cristã, poderão ser reprovadas e
passíveis de advertência e reclamação. Revistamo-nos da decência durante as aulas e
cultos ao trino Deus, bem como em todos os momentos e ocasiões.
5°PARA O REFEITÓRIO: Recomendamos a que se utilize da modéstia e do bom senso. Não
será permitido o uso de roupas de banho e recomendamos a atenção especial ao ítem
4, acima.
6° PARA OS DORMITÓRIOS: Não será permitida a RETIRADA DOS COLCHÕES das camas,
pelo acampante. (aos membros da diretoria está reservado este direito, conforme a
necessidade) É expressamente proibido qualquer tipo de brincadeira que venha a
prejudicar o próximo ou venha a danificar ou destruir o patrimônio do Acampamento.
7° PARA O BANHO NA LAGOA: Não será permitido, às pessoas do sexo masculino, o uso de
calções transparentes ou sungas. Às pessoas do sexo feminino fica proibido o uso de
biquínis (ainda que sob camiseta). Chamaremos a atenção pelo uso de maiôs
transparentes ou cavados. Para as mulheres recomendamos o uso de maiô composto ou
short de banho (decentes).
8º A diretoria do Acampamento Elim poderá, a qualquer momento, convidar um infrator
de uma ou mais dessas normas a se retirar, bem como, também, chamar a atenção de
qualquer usuário por algum ato incoerente com o modo de vida cristã pelo qual
prezamos. (I Co 14:40)
9° O infrator responderá pelos seus atos.
Nota: O Acampamento Elim poderá ser reservado por qualquer de nossas igrejas Batistas
Regulares, como e também por qualquer igreja que se assemelhe aos nossos princípios de
fé e que ande de conformidade com esses princípios bíblicos. Porém, para tanto,
necessita-se de, no mínimo de 70 pessoas. A Igreja interessada, deverá entrar em contato
com o responsável para que seja feita a reserva e paga a devida taxa de manutenção.
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ACAMPAMENTO ELIM

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO CONGRESSISTA ACAMPANTE
Eu, _________________________________________ (NOME DO PARTICIPANTE), CPF Nº ________________,
residente no domicílio:__________________________________________________(ENDEREÇO COMPLETO),
na Cidade:____________________________Telefone:___________________,WhatsApp: ________________
Declaro que sou membro da Igreja Batista Regular: ___________________________ (NOME DA IGREJA)
pastoreada por Pastor _________________ (NOME DO PASTOR) desde___________ (ano que o pastor
assumiu a igreja).
TELEFONE/ E-mail e WhatsApp do pastor:________________________________________________________

Com a graça de Deus, comprometo-me diante dEle, de meus pais, dos meus líderes
espirituais e do Conselho Diretor deste evento que: irei participar do V CONABREJ em
espírito de oração, que irei me esforçar para não me distrair com as coisas secundárias,
mas que buscarei guardar os Santos Princípios Eternos que ali serão ensinados e lá ser um
exemplo e uma influência positiva na vida de outros, servindo-os, como se estivesse
servindo ao próprio Cristo. Me responsabilizo inteiramente pelas informações que forneço
e declaro que não menti e nem omiti qualquer informação do formulário de inscrição,
com o fim de me beneficiar a todo custo deste Congresso, prejudicando assim o seu
andamento e pureza diante de Deus e de outros.
Declaro que li, procurarei conhecer melhor e concordo em cumprir as NORMAS DO V
CONABREJ e REGRAS DO ACAMPAMENTO ELIM (MOD) CBR JOVEM MINSTÉRIOS, prezando assim
pelo bom testemunho cristão e me esforçando e cooperando por manter o bom
andamento do evento através de um comportamento que traga honra e glória ao nome
do trino Deus a quem sirvo.
Comprometo-me de obedecer aos organizadores do evento e de estar presente em
todos os cultos na hora certa, e de me esforçar para não me isolar, mas, participar das
atividades sugeridas, interagindo amigavelmente, buscando ser compassivo e bondoso
para que Cristo seja visto em mim. Também estou ciente de que não poderei me ausentar
do local do evento, conforme descrito nos TERMOS GERAL E CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
E PARTICIPAÇÃO.
Comprometo-me a esforçar-me o mais possível para não murmurar, não reclamar da
alimentação nem das instalações do Acampamento, pois estou indo sabendo que lá não
é um Hotel Fazenda.
Por fim, declaro que sou um crente em Jesus, que estou em plena comunhão com a igreja
local que participo, conforme o ue descrevi no formulário de inscrição e que não estou
em processo de disciplina. (Caso esteja, pedir para seu pastor ligar para a direção.)
(Caso seja um descrente ou convidado de outra igreja, após preenchimento do
formulário, marcar a caixinha: [ ] Sou convidado, mas concordo com todas as regras e
me comprometo em cumpri-las todas e estou ciente das possíveis consequências, caso
não as cumpra) Estou indo como convidado de __________________________________
(NOME DO RESPONSÁVEL) da Igreja _________________________________ (NOME DA IGREJA).
ATENÇÂO: Caso seja um convidado, ainda é necessária a recomendação do pastor de
quem está convidando.
o Li, e concordo
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RECOMENDAÇÃO PASTORAL
Eu__________________________________________________,

pastor

na

IGREJA

BATISTA

REGULAR__________________________cidade________________________________,
desde_________________________________________,

Recomendo

__________________________________________________________

a

pastor
participação

de

Atesto ainda que o (a) referido(a)

jovem é (Membro(___) (Congregado(a)(___) nesta igreja desde ___/___/_____ e que está apto para
participar deste evento, em conformidade com os TERMOS GERAIS

& CONDIÇÕES PARA

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO e o TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE DO
CONGRESSISTA ACAMPANTE e que ambos estamos cientes das NORMAS DO V CONABREJ (CBR
Jovem, Ministérios) e Regras do ACAMPAMENTO ELIM, disponíveis no ato da inscrição.
Assinatura do pastor________________________________________
(Enviar por WhatsApp ou E-mail à Organização)
conabrej5inscricao@radiocbr.net
Sem. Lucas Breno: Whats: 84 9 96903998
Pr. Pedro Quintiliano: 84 9 99863840
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DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL
(Para menores de 18 anos)

Eu, _________________________________________________ (nome completo do
pai/mãe ou responsável legal), nacionalidade ______________, portador(a) do RG nº
__________________, órgão expedidor __________, e inscrita no CPF/MF nº
____________________________ Declaro que li e concordo com os: Termos Gerais e
condições para inscrições e participação, Termo de Compromisso e
Responsabilidade Do Congressista Acampante e as Regras do IV Congresso
Nacional Batista Regular Para Jovens e assim, conscientemente, autorizo o(a)
adolescente / filho(a) ____________________________________________________,
com ______ anos de idade, conforme documento de identidade que porta, de quem sou
______________________ (relação de parentesco) a participar do evento denominado: V
CONGRESSO NACIONAL BATISTA REGULAR PARA JOVENS, no local: Acampamento
Elim,
Lagoa
do
Bonfim
RN,
nos
dias
17
a
21
de
janeiro
de
2023,
em
companhia
de
__________________________________________,(nome do acompanhante ou líder da
mocidade) com ______ anos de idade, portador da carteira de identidade nº.
_________________
residente
e
domiciliado
em:
________________________________________________________________________
(Endereço do responsável).
Isso o faço com a minha bênção e sem nenhuma restrição à sua participação no
V CONABREJ. Me comprometo diante de Deus de me envolver em oração pelo
evento, pedindo a benção, proteção e agir do Senhor, não apenas pelo(s) meu(s)
autorizado(s) mas também, por todos os presentes.

Local: _____________________ Data ____/_____/_____ (data da assinatura)
_________________________________________________
Assinatura do pai (ou responsável legal) OBRIGATÓRIO
Telefones de contato do responsável: (OBRIGATÓRIO)
_________________________________________________

Observação importante: É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DE UM DOCUMENTO
COM FOTO, NOME COMPLETO E DATA DE NASCIMENTO JUNTO COM ESTA
AUTORIZAÇÃO. Sem estes, o menor não poderá participar no evento.
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ANEXOS I
DICAS DE BAGAGEM
- COLOQUE NOME EM TUDO e faça a mala para que ele saiba identificar seus pertences no acampamento e
localizá-los. CUIDE e não deixe em todo lugar para não perder.
- Coloque dentro da mala uma lista de todas as roupas e pertences que irá levar. Assim, poderá cuidar melhor
de tudo isso!
- Todos os dias, haverá uma programação intensa com atividades adequadas e orientadas pelos monitores
e coordenadores.
- Leve roupas e tênis mais usados e confortáveis "para se sentar no chão" e "para brincadeiras na terra e na
água", se neessário. Elas poderão voltar com manchas de tinta, lama, sabão, barro, etc.
- Monitores (Conselheiros) os acompanharão durante o evento (1 para cada grupo de 14 congressistas).
- Se possível leve um cadeado para a sua mala
PROGRAMAÇÃO
- Sendo definida após a montagem e acertos das equipes.
O QUE LEVAR (Só dicas) – Não leve muitas coisas e malas, concentre-se em levar só o necessário. •Roupas
para 6 cultos programados para a capela e •Material de higiene pessoal • Escova e pasta de dente • Sabonete
com saboneteira • 1 protetor labial • 1 hidratante • 1 repelente • Shampoo/ condicionador • Pente e escova
de cabelo • Absorventes (meninas, se necessário) •ROUPAS de, CAMA E BANHO • 1 cobertor (opcional) •
toalha • calças (jeans ou social) • blusas para o dia e camisa social para os cultos •shorts e calção para
esportes • 6 cuecas ou calcinhas • meias • 1 boné ou chapéu • tênis ou sandália •chinelos • lanterna •sacos
plásticos para roupa suja. • Tenis para maratona • chuteiras • Roupas de banho (rapazes: Calção / Moças:
maiô composto com blusa para usar por cima observando sempre as normas do Evento e do Acampamento
Elim) •Extensão elétrica + T . (fique de olho no instagram do acampamento e da Rádio CBR.)
O QUE NÃO ACONSELHAMOS LEVAR
- Material eletrônico, máquinas fotográficas, celulares, iPad, e similares, etc. O extravio dos itens citados,
caso levados, será de responsabilidade exclusiva dos proprietários.
O QUE NÃO PODE LEVAR
- Qualquer material que represente perigo à saúde, à segurança ou à integridade moral própria e de outros.
(estes, se encontrados poderão ser confiscados pela direção e aplicadas as devidas consequências, conforme
regras, já mencionadas no manual)
ATENÇÃO: Você é responsável por todos seus pertences! Para que não perca ou esqueça alguma coisa no
acampamento, deixe tudo bem organizado todos os dias. Escreva seu nome e sobrenome em TUDO o que
levar. Você ficará na companhia de colegas e sob a orientação de um (a) monitor (a) responsável!
No acampamento, nós respeitamos todos e você também deverá respeitar todos e acatar as orientações dos
monitores e demais da direção e organização. Contamos com a sua colaboração!
E LEMBRE-SE: Mexer nos pertences alheios, desacatar orientações, colocar outras pessoas em situações
constrangedoras, causar danos ao acampamento, portar material que represente perigo à saúde, à
segurança ou à integridade moral própria ou de outros são TERMINANTEMENTE PROIBIDOS.
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ANEXOS II
COMO CHEGAR?
Digite em seu navegador: LOCAL: Acampamento Elim, Lagoa do Bomfim –
Nísia Floresta RN
MAPA / GPS: Pesquisar por: Acampamento Elim – Lagoa do Bomfim
OU: Clicar neste link:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=14XVybtsjx19xRlfoPgTVC
vvIR4izIaCY&ll=-6.025463136009951%2C-35.23994999999999&z=16

__________________________________________________________________________
SUGESTÕES DE LOCAIS PARA REFEIÇÕES, “PRÓXIMOS” AO ACAMPAMENTO:
CHURRASCARIA E LANCHONETE GAÚCHA –BR 101
WhatsApp: (84) 8117-5242
(Café/ Almoço)
FRIGIDEIRA POTIGUAR – São José de Mipibu RN
Aberta das 05:30 às 15:00 horas
WhatsApp: (84) 9171-8332
(Café e almoço)
OBSERVAÇÃO: Estes locais não têm nenhum vínculo com o Acampamento
Elim, são apenas sugestões aos que por ventura necessitem de um local para
comprar refeições com preços razoáveis.
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DIREÇÃO GERAL & ORGANIZAÇÃO – 2023
Pr. Pedro Quintiliano
Pr. Inaldo Faustino
Sem. Lucas Breno

(Conselho)
Pr. Rubens Eduardo
Pr. Flamarion Mata
Pr. Elmano Júnior
Pr. Valter Moraes
Pr. Emanoel Lins
Pr. Carlos Júnior
Pr. Ariel Lima
Pr. Mark Swedberg (Preletor)

DÚVIDAS
Entre em Contato
conabrej5inscricao@radiocbr.net
WhatsApp: 84 9 92111942 (Radio CBR Esperança)
WhatsApp: 84 9 96903998 (Lucas Breno)
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Manual em desenvolvimento. Sujeito a correções.

