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MENSAGEM DE ABERTURA 

 
Olá, amigo DIRETOR, Maranata! 

 

Você sabia que o Campori não é um evento, e sim um projeto? Ele não começa apenas 

quando a machadinha é fincada num tronco, lá no palco, declarando-o aberto 

momentos antes do show pirotécnico. Não, não é assim. Na verdade, muitas 

lembranças povoam a imaginação de um líder naquele instante. Então, ele lembra 

com emoção de tudo o que teve que fazer para estar ali. E conclui que o Campori 

começou muito antes, no clube de líderes ou no dia em que você e sua equipe, usados 

por Deus, plantaram o sonho em seu coração. Esse Campori não será diferente, ele 

pode estar começando agora para você. E acredite, vai ser uma experiência 

inesquecível na vida dos seus jovens. 

O tema escolhido para nortear esse lindo projeto dos jovens da Associação 

Pernambucana é bastante inspirador: IDENTIDADE. Indubitavelmente, essa é a meta 

do Céu para todos nós que somos jovens: sermos missionários. Deus almeja ter um 

exército de jovens, que marche sempre com firmeza e garbosidade na cadência 

marcada pelo Espírito Santo. Aquele que for “fiel” até a morte, em breve será investido 

por Jesus com a coroa da vida eterna, em virtude do amor de Deus que é 

incomparável. 

Queremos desafiar VOCÊ e sua sociedade jovem, para que “juntos, num só ritmo”, 

possamos viver mais essa grande aventura por Cristo. Esse Campori está sendo 

preparado com muito carinho para recebê-los. Lá vai ter tudo que um jovem deseja 

fazer: novas amizades, vibração, aventuras, eventos com muita adrenalina, música e 

pregações tocantes, tendo como convidado de honra o Senhor Jesus Cristo. Você não 

pode perder essa chance de viver fortes emoções ao lado de Deus e seus amigos. O 

nosso Campori será, por assim dizer, um ensaio para o acampamento dos santos na 

Nova Jerusalém. 

Então, o que você está esperando para cumprir a parte que lhe corresponde, arregaçar 

as mangas, aceitando o IDE de Cristo e deixar a sua marca na história? 

 

#partiuCampori... A gente se encontra lá! 

 

Maranata! 

 

Equipe Organizadora 

 



 

 

IPOJUCA – PERNAMBUCO 

 
Para realizar o I Campori de Jovens da Associação Pernambucana, foi escolhido Porto 

de Galinhas, que oferece uma boa área para acampamento e todas as condições para 

as atividades que serão realizadas. Porto de Galinhas está localizado em Ipojuca/PE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFIA DO CAMPORI 

 

 
1 . Deus é o centro. Ele é o foco de todo o Campori; 

2. O sermão é mais importante do que o programa; 

3. Decisões para Jesus são mais importantes do que um troféu; 

4. Diretores e jovens, com o mínimo de estresse possível no Campori; 

5. As atividades devem marcar a vida dos jovens; 

6. 40%  da pontuação será alcançada no local; 

7. Eventos criativos com base no espírito jovem; 

8. Menos competição e mais COOPERAÇÃO; 

9. O Campori deve causar um impacto físico, mental e espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS DO CAMPORI 

1 . Reunir os jovens da Associação Pernambucana para inspirá-los e instruí-los na 

missão de pregar e testemunhar; 

2. Proporcionar aos jovens uma grande oportunidade de integração; 

3. Fortalecer no Jovem Adventista a alegria de pertencer a esta igreja; 

4. Desenvolver projetos voluntários com os jovens em Porto de Galinhas durante o 

Campori; 

5. Dar a coordenação e aos diretores de jovens uma oportunidade de aprimoramento 

da sua liderança; 

6. Oferecer ao Jovem Adventista um ambiente saudável para construir bons 

relacionamentos; 

7. Motivar e envolver os jovens nos projetos da Missão Calebe e Um Ano em Missão; 

8. Renovar nosso relacionamento com Deus e com a Bíblia. 

9. Adorar a Deus. Venha com o intuito de adorar, não somente de assistir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1 .Tema: “IDENTIDADE” 

2.Data: 1 4 a 1 7 de novembro de 201 9 

3.Participantes: 2.000 líderes 

4. Local: Porto de Galinhas (Rodovia PE-009, Km 38, Ipojuca - PE, 55590-000) 

5. Página oficial do Campori: Instagram.com/jovensadventistaspe 

6. Classificação das Sociedades Jovens: As sociedades serão classificadas por padrões 

e a pontuação será disponibilizada no dia do Campori. A classificação, de acordo com 

os pontos recebidos, será: 

a. Ouro – De 85%  a 1 00%  dos pontos alcançados; 

b. Prata – De 70%  a 84%  dos pontos alcançados; 

c. Bronze – Menos de 69%  dos pontos alcançados. 

7. Orientações atualizadas serão disponibilizadas no Instagram e no site do Campori. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSCRIÇÕES 

COMPRA DE VAGAS 

A compra de vagas será no valor de R$ 1 1 0,00 (se for apenas em uma vez) ou dividida 

em 2 lotes cada uma ao valor de R$ 60,00, uma a partir de 1 9 de agosto e finalizando 

em 21  de agosto e a outra a partir de 1 6 de Setembro e finalizando em 1 8 de 

Setembro. Passando desta data, ainda poderá ser realizada a compra de vagas, se 

ainda houver vagas disponíveis. O valor total das inscrições será de R$ 1 1 0,00 (se for 

em apenas em uma única parcela) ou R$ 1 20,00 (dividido em 2 lotes) contemplando 

o dia D. Se ainda houver vagas após o dia D, o valor será de R$ 1 50,00. 

- Dia D (parcela única): 1 9 a 21  de agosto – R$ 1 1 0,00 (As vagas estarão liberadas a 

partir das 0h do dia 1 9 de agosto e encerrarão às 1 7h do dia 21  de agosto. 

- Dia D (1 º lote): 1 9 a 21  de agosto – R$ 60,00 (As vagas estarão liberadas a partir das 

0h do dia 1 9 de agosto e encerrarão às 1 7h do dia 21  de agosto. 

- Dia D (2º lote): 1 6 a 1 8 de setembro – R$ 60,00 (As vagas estarão liberadas a partir 

das 0h do dia 1 6 de setembro e encerrarão às 1 7h do dia 1 8 de setembro. 

- 23 a 30 de setembro – R$ 1 50,00 (Se ainda houver vagas, estarão liberadas a partir 

das 0h do dia 23 de setembro e encerrarão às 1 7h do dia 30 de setembro). 

O orçamento do Campori é composto por: valor das inscrições e doações. 

Absolutamente tudo o que for arrecadado será investido no Campori, seja no 

promocional, infraestrutura, serviços, programação, cenografia, eventos, artístico, 

materiais, prêmios, etc. A equipe organizadora se compromete em aplicar os recursos 

de tal forma que os participantes do Campori se sintam beneficiados por esses 

recursos. 
 

 

PONTUAÇÃO 

A pontuação pela compra de vagas será dada apenas para as sociedades que 

realizarem a sua inscrição no 1 º lote e efetuarem o pagamento entre os dias 1 9 a 21  

de agosto. Após este período, se houver vagas, a sociedade poderá comprá-las, porém, 

lembramos que não ganhará os pontos referentes à inscrição. 



 

INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 

As inscrições dos participantes deverão ser feitas através do SGMJ (Sistema de 

Gerenciamento do Ministério Jovem). O passo a passo de como proceder nas 

inscrições segue abaixo. Lembramos que só poderão ser inscritos no Campori, 

pessoas que estiverem com o seu cadastro completo no Sistema de Gerenciamento 

do Ministério Jovem, bem como seu seguro ativo. 

 

SIGA ESTES PASSOS: 

1 . As inscrições serão realizadas pelo SGMJ (Sistema de Gerenciamento do 

Ministério Jovem) através do link: www.sistemaja.org. 

2. Cada diretor de jovens deverá entrar no sistema com seu login e senha (caso 

ainda não tenha recebido, deve procurar o Ministério Jovem), a partir do dia 1 9 

de agosto, acessar o menu Inscrições na opção Pagamentos e fazer a compra 

da quantidade de vagas, incluindo a liderança, os jovens, segurança, 

profissional de saúde, cozinheiras e apoio. Será gerado um boleto e o mesmo 

deve ser pago em qualquer banco ou casa lotérica no prazo de 48 horas. Caso 

não seja pago, as inscrições serão canceladas. 

3. Após o pagamento, em 48 horas o banco dará o retorno e o SGMJ irá liberar o 

clube para realizar as inscrições dos participantes. Sendo assim, o diretor deve 

entrar no sistema novamente, acessar o menu Inscrições na opção Inscrição. 

Nessa opção, de modo nominal, irá selecionar todos os participantes do clube 

para o evento (lembrando que todos eles devem estar com o seguro pago para 

que a inscrição seja validada). A idade mínima para as inscrições é de 1 5 anos. 

O prazo para inscrever os participantes será até o dia 1 1  de outubro. 

  

 

 

 

http://www.sistemaja.org/


 

QUANTIDADE MÍNIMA 

A quantidade mínima da primeira compra de vagas será de 20 jovens, incluindo a 

diretoria. Após o pagamento desta quantidade, enquanto houver vagas, a Sociedade 

JA poderá comprar quantas vagas mais se fizerem necessárias, até o encerramento 

das compras de vagas.  

 

INSCRIÇÕES PARA CRIANÇAS  

As inscrições para crianças poderão ser realizadas, entretanto O EVENTO É PARA 

JOVENS. Caso haja a necessidade de levar crianças por serem filhos de diretoria ou 

até mesmo dos demais membros, as inscrições serão da seguinte forma: 

ATÉ 5 ANOS: Crianças de 0 a 5 anos e 1 1  meses serão isentas; 

DE 6 A 1 0 ANOS: Pagarão 50%  do valor,de apenas R$ 60,00; 

A PARTIR DE 1 1  ANOS: Pagarão 1 00%  do valor da inscrição.  

 

ALTERAÇÃO DE INSCRITOS 

Para alteração de inscritos, será aberto um prazo de 5 dias, das 0h do dia 28/1 0, até 

às 1 7h do dia 01 /1 1 , para serem feitas as alterações necessárias. Entendemos que 

existem imprevistos e que nos últimos dias alguns poderão ter dificuldades em ir e 

que alguns nomes serão necessários mudar. Este período é exatamente para isso, 

para você organizar os detalhes finais. 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

As Sociedades Jovens que levarem profissional de saúde ganharão ponto extra. 

Profissionais requeridos: médico, enfermeiro(a) e técnico(a) de enfermagem. A 

inscrição é isenta e o mesmo não contará na cota de inscritos. Essa inscrição deverá 

ser feita junto com as inscrições da Sociedade JA, com a ficha de cadastro do 

profissional de saúde completa, assim como a ficha médica preenchida e seguro 

anual ativo. A Sociedade JA deverá enviar uma cópia do Registro do COREN desse 

profissional de saúde na sala do Ministério Jovem ou para o e-mail 

ministeriojovemape@gmail.com até o dia 30 de setembro. 

mailto:ministeriojovemape@gmail.com


 

Esse profissional deverá trabalhar como voluntário no Posto Médico do Campori em 

2 turnos de 8 horas (ou conforme a necessidade) durante o evento. O mesmo será 

informado, no mês de outubro, quais serão esses turnos e receberá algumas 

orientações quanto ao procedimento. 

Talentos Extras: 

• Médico(a) – 200 pontos 

• Enfermeiro(a) – 1 50 pontos 

• Técnico(a) de Enfermagem – 1 00 pontos 

IMPORTANTE: 

1 . Não serão realizadas inscrições na recepção do Campori, e nem fora dos prazos. 

2. Não será possível entrar no Campori sem inscrição. 

3. O local do Campori é exclusivo para inscritos. 

4. Nenhuma pessoa, não inscrita, poderá acampar dentro da área da Sociedade JA. 

5. Em caso de algum Líder ou Sociedade JA desistir, as inscrições pagas não serão 

devolvidas. 

SEGURO 

Para realizar a compra de vagas, a Sociedade JA deverá estar com o seu Seguro Anual 

(ARM) em dia. 

Este seguro é obrigatório para todos as Sociedades, não apenas da APe, mas também 

de toda a DSA e renovado todos os anos junto ao seu Campo. É importante atualizar 

e acrescentar as pessoas que irão ao Campori. 

ATENÇÃO: Somente poderão participar do Campori pessoas com seguro. 

Resumindo: o número total dos inscritos deve ser o mesmo que o número total de 

pessoas no seguro. 

ATENÇÃO: Equipe de apoio e coordenadores de Jovens serão segurados pelo campo. 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO 

INÍCIO - A abertura oficial será às 20h do dia 1 4/1 1 /201 9, junto ao palco principal. 

ENCERRAMENTO - Dia 1 7/1 1 /201 9 às 1 0h com a premiação final. 

Cada liderado deverá ser orientado a levar a sua Bíblia em todos os programas. 

Todas as reuniões serão realizadas ao ar livre. 

ENTRADA NO LOCAL 

A área de acampamento em Porto de Galinhas estará liberada para a chegada dos 

Clubes a partir do dia 1 4 de novembro às 1 0h. Caso os clubes cheguem antes do 

horário previsto, deverão aguardar o horário estipulado na entrada do local. 

 

VISITAS NO CAMPORI  

A visitação estará liberada todos os dias do Campori, respeitando o limite diário e 

mediante a aquisição de DAYPASS. O horário do DAYPASS é das 08h às 1 6h. 

A compra do DAYPASS deverá ser realizada, antecipadamente, junto a sua Associação 

a partir do dia 23 de setembro até dia 30 de setembro de 201 9.  

O valor de cada DAYPASS é R$ 35,00. 

 

IDENTIFICAÇÃO NO CAMPORI  

O sistema de identificação individual será a pulseira (disponibilizada pelo Campori) e 

crachás (produzidos pela sociedade jovem). Não será permitido circular no local sem 

essas identificações, com risco de perder pontos.    

PASSEIOS 

Os passeios serão um dos momentos marcantes de nosso Campori. Conhecer locais 

paradisíacos de Porto de Galinhas será extraordinário. Algumas opções de passeios 

estão listadas abaixo. Outras informaremos posteriormente por meio de boletins. 

PASSEIO DE BUGGY: R$ 40,00 

PASSEIO DE CATAMARÃ: R$ 40,00 

MERGULHO: R$ 60,00 



 

COMPORTAMENTO 

A segurança do local será feita pela equipe de apoio composta da coordenação do 

Ministério Jovem do campo, bem como de uma companhia de segurança terceirizada. 

Eles serão responsáveis pela segurança das áreas comuns, pela entrada e saída de 

pessoas. A segurança do Campori NÃO será responsável pela segurança dos 

acampamentos e barracas das Sociedades. Neste caso, cada sociedade jovem deverá 

incluir 1  (um) segurança na lista de suas inscrições, pois ele deverá permanecer no 

local do acampamento e ser responsável por ele. Haverá um coordenador na equipe 

de disciplina atuando durante o Campori, com o objetivo de administrar os pontos de 

disciplina de cada Sociedade JA. Essa equipe trabalhará para manter a ordem e para 

informar aos líderes sobre possível perda de talentos. Todo a Sociedade JA deve 

recordar e cumprir nossos princípios de comportamento.   

Todos os Clubes receberão 200 talentos referentes à disciplina e poderão mantê-los 

ou perdê-los durante o Campori, conforme o procedimento de seus liderados e/ou 

diretoria. O valor do demérito será baseado no tipo de infração e no julgamento da 

comissão de disciplina.    

 

MOTIVOS PARA DEMÉRITO  

1 . Desrespeito aos horários pré-estabelecidos.   

2. Namoro na área do Campori.   

3. Qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio alheio.   

4. Desrespeito à equipe de apoio.   

5. Agressão física.   

6. Palavrões.   

7. O vestuário usado durante o evento deve ser próprio para um encontro de JOVENS, 

o mais decente possível.  

8. Não será permitida a circulação sem camisa ou enrolado em toalhas ao sair do 

banho.  



 

9. Na arena principal, não será permitido o uso de apitos, tambores, buzinas ou outros 

aparatos sonoros.  

1 0. As Sociedades Jovens não deverão sair durante a programação espiritual. O maior 

demérito do Campori será para aquelas Sociedades ou Jovens que, no momento da 

programação espiritual, estiverem ausentes da arena.   

ACAMPAMENTO 

MONTAGEM DE ACAMPAMENTO 

A parte da manhã do dia 1 4 de novembro de 201 9 está reservada para a chegada das 

Sociedades e montagem do acampamento. A área de acampamento estará disponível 

para a chegada das sociedades a partir das 1 0h do dia 1 4/1 1 /201 9. 

O acampamento de cada Sociedade Jovem será um grande cartão de visitas, por isso, 

planeje muito bem a distribuição, a beleza e a funcionalidade do mesmo. A metragem 

da área de acampamento para as Sociedades de Jovens, proporcional ao número de 

inscritos, será orientada através de Boletins. Cada Sociedade JA deverá ter o portal 

principal identificado com o nome da igreja e Cidade. A criatividade será levada em 

conta, além da proximidade para com o tema geral do Campori. A área de 

acampamento deverá estar ajustada da seguinte forma: 

• A barraca do diretor JA deverá estar identificada com uma placa escrita: DI-

RETOR. 

• Casal casado, poderá ficar na mesma barraca. 

• Divisão por sexo: rapazes e moças. 

• Devidamente sinalizadas. 

• Demarcação e isolamento: a área deve ser demarcada com cordas e pequenas 

estacas de, no máximo, 80 centímetros de altura. 

• Local para estender roupas molhadas. 

• Não será permitido o uso dos cordões das barracas ou as cordas de demarcação 

para isso. 

• Local para lixo. 

 



 

COZINHAS 

Cozinha das Sociedades de Jovens: As cozinhas ficarão em um local separado da área 

de acampamento da Sociedade JA. Serão instalados pontos de água e tomadas de 

energia em cada cozinha, mas Sociedade JA deverá levar sua extensão em “bom 

estado” e “segura”. A metragem da área de cada cozinha será orientada através de 

Boletins.  

A cozinha deve estar identificada com o nome da Sociedade JA. O Campori estará 

disponibilizando a compra de água mineral em garrafões de 20 litros e de botijão de 

gás (em hipótese alguma viajem com botijão de gás, mesmo estando vazio. Essa 

prática é perigosa e proibida por lei). Ambos os valores serão anunciados em boletins. 

O cardápio deverá ser ovo-lacto-vegetariano, seguindo a orientação da igreja e deverá 

estar exposto e fixado em forma de cartaz ou outra maneira criativa, porém bem 

visível. A voltagem da área de cozinha e acampamento é 220V. Cada cozinha deverá 

ter um extintor de incêndio (pó químico seco com, no mínimo, 2 kg) em local 

acessível, uma despensa/armário/caixas para guardar os alimentos e água disponível 

para os jovens beberem a qualquer momento que tiverem sede. Mantenha um 

aspecto de higiene. Cada cozinheira deverá estar uniformizada com avental (ou 

similar) e proteção para o cabelo.  

Obs.: O registro e a mangueira do botijão de gás precisam estar dentro da data de 

validade e padrão INMETRO. Procure não dobrar a mangueira, não a deixe encostar 

em nada quente, para que não derreta e não permita vazamentos. Deve haver uma 

lixeira fechada para o lixo orgânico e outra para o reciclável a fim de evitar a presença 

de insetos e assim contribuirmos para a qualidade do meio ambiente. A alimentação 

deve ser substancial, nutritiva e saborosa. Peça ajuda para nutricionistas ou pessoas 

que entendam dessa área, assim os jovens serão alimentados de forma correta. A 

limpeza da área de cozinha será de responsabilidade da Sociedade JA. 

 

 



 

VENDAS 

1 . Será cobrada uma taxa fixa pelo tipo de produto comercializado e pela utilização 

do espaço. O valor da taxa será divulgado no próximo boletim. 

2. Cada comerciante deverá montar seu próprio stand, levando seu material de apoio. 

(Fios, extensão, balcões, divisórias, prateleiras, etc). 

3. O local de vendas é coberto. É de total responsabilidade do vendedor o cuidado 

com as suas mercadorias. 

4. O pagamento da taxa deverá ser feito à APe via depósito bancário e envio do 

comprovante de depósito via fax ou e-mail, até 1 5 dias antes do início do evento. 

5. Cada empresa ou comerciante deverá assinar um contrato de venda com a APe, 

após o pagamento da taxa. 

6. Haverá no local uma pessoa exclusiva para supervisionar as vendas e os produtos 

comercializados. 

7. Em horários de reuniões gerais a comercialização deverá estar fechada. 

8. A comercialização deverá ser encerrada 30 minutos antes do toque de recolher. 

9. Não venderemos os espaços durante o evento. Todos os acertos deverão ser feitos 

com antecedência. 

1 0. Trabalharemos com a moeda do Campori chamada “Talentos”. Não será permitido 

comercializar com outra moeda. 

1 1 .O contato da pessoa responsável será enviado via boletim. 
 

INVESTIDURA 

Durante o Campori será realizada uma cerimônia de investidura envolvendo a classe 

de liderança.  Este será um dos momentos mais marcantes de todo o Campori. Por 

uma única razão: nossos jovens devem assumir cargos de liderança e serem 

preparados para isso. Agora é o momento de começar uma maratona com vitória 

garantida. Ali acontecerá uma grande investidura da Associação Pernambucana, com 

a presença de toda a liderança da APe e da União Nordeste Brasileira, ou seja, valerá 

a pena todo e qualquer esforço para levar o maior número de jovens a serem 



 

investidos neste momento inesquecível. Converse com o seu coordenador regional e 

acerte os detalhes sobre o cumprimento dos requisitos. Apesar do grande número de 

participantes, todos os requisitos do cartão serão devidamente analisados e 

avaliados. Queremos jovens em quantidade, mas com liderança de qualidade. Prazo 

para entrega dos Portfólios: 1 1 /1 0/201 9. 

Os portfólios devem estar dentro das normas e padrões exigidos pelo Ministério 

Jovem da Divisão Sul-Americana. 

BATISMO 

As Sociedades de Jovens terão a oportunidade de levar jovens ao Campori para serem 

batizados. Será um momento marcante em um cenário inesquecível. Para tanto, será 

necessária a cópia da ficha batismal votada pela comissão da igreja e assinada pelo 

pastor, jovem e secretária(o) da igreja. É preciso também, informar ao Ministério 

Jovem a quantidade de batizandos de sua Sociedade JA e seus nomes até o dia 01  de 

outubro. 

O QUE LEVAR 

Para que não falte nada importante, a seguir vai uma lista que poderá ajudar:  

 

CLUBE  

1 . Pasta do Clube (Ficha individual de cada participante, autorização dos pais (sendo 

menor) para que o líder participe do Campori, ficha médica - pode ser feita a 

impressão do próprio Sistema de Gerenciamento de Clubes - xerox do RG de todos os 

que fazem parte do Clube); 

2. Barracas; 

3. Mastros; 

4. Material de primeiros socorros. 

 

 

 



 

JOVENS  

1 . Bíblia e lição de escola sabatina;  

2. Boné e protetor solar;  

3. Colchão, saco de dormir, travesseiro, cobertas, lençol, etc. 

4. Materiais de higiene pessoal (pasta de dente, escova de dente, papel higiênico, 

desodorante, perfume, sabonete, shampoo);    

5. Repelente; 

6. Toalha de rosto e de banho. 

O QUE NÃO LEVAR 

1 . Equipamentos de som;  

2. Jogos eletrônicos; 

3. Fogos de artifício ou similares; 

4. Mau humor e espírito de rivalidade; 

5. Laser point; 

6. Leituras não cristãs; 

7. Animais domésticos. 

Em caso de dúvida quanto ao que levar, consulte o Ministério Jovem.     

SAÚDE 

O equipamento de primeiros socorros, sugerido para cada Clube, deverá ser composto 

por:   

BANDAGENS e CURATIVOS  

a) Álcool 70% . 

b) Algodão hidrófilo. 

c) Atadura de crepe (1 5cm). 

d) Band-aid. 

e) Esparadrapos. 

f) Gaze. 

g) Luvas de procedimentos. 



 

h) Povidine tópicos (200ml). 

i) Soro fisiológico (1 000ml).    

MATERIAIS  

a) Tesoura pequena de pontas curvas;  

b) Pinças para remover espinhos ou corpos estranhos;  

c) Seringa;  

d) Cotonetes;  

e) Termômetro;  

f) Bolsas térmicas para aplicar sobre lesões e abaixar febre;  

g) Esparadrapo / Micropore;  

h) Repelente;  

i) Protetor solar.   

CLASSES DE MEDICAMENTOS SUGERIDAS E EXEMPLOS   

a) Anti-inflamatório. 

b) Antiácido. 

c) Náusea e vômitos: exemplo, Plasil. 

d) Antisséptico líquido: Povidine tópico ou clorexidine. 

e) Antiespasmódico: para cólicas, tipo Buscopan.  

f) Descongestionante nasal: Aturgyl, Naridrin ou Sorine. 

g) Colírio: Lacrima, Lacril. 

h) Dor e febre: Tylenol (paracetamol) ou Novalgina (Dipirona). 

i) Pomada analgésica: Gelol ou similar. 

j) Pomada para queimadura.     

Os diretores e pais que não têm a preparação como profissional de saúde, não devem 

administrar remédios. A recomendação é: visitar o médico antes do Campori, comprar 

o remédio e enviá-lo juntamente com a receita para ser ministrada por alguém 

responsável da área de saúde. Aos que fazem uso de medicação contínua, devido 

algum problema de saúde, fazemos a mesma recomendação.     

Importante: 



 

a) Atente para a data de validade dos medicamentos.  

b) Automedicação pode comprometer a saúde e até a vida.  

c) Não medicar sem orientação adequada, pode ser muito perigoso, portanto siga as 

orientações do profissional habilitado.  

d) Mantenha a caixa de primeiros socorros em lugar seguro, porém acessível.  

e) Oriente, enfaticamente, seu jovem a levar sua medicação, se estiver usando, 

principalmente as de uso crônico. (É importante alguém da diretoria verificar se ele 

está tomando o remédio nos horários orientados).   

f) Toda vez que precisar encaminhar um liderado ao posto de atendimento central do 

Campori, o mesmo deverá ser acompanhado de um membro da diretoria.  

g) Ter todo o cuidado com a saúde e segurança do jovem é sempre o que os familiares 

esperam da liderança da Sociedade JA. 

Deve-se levar em conta a quantidade de remédios necessária para o número de 

acampantes do Clube.   

Haverá um posto médico no Campori. Cada caso será avaliado pela equipe, conforme 

a ficha médica preenchida no Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem, por 

isso, insistimos que a Ficha Médica seja preenchida com dados verdadeiros, para que 

não tenhamos problemas.  

PRÉ-REQUISITOS 

O Campori de Jovens não é um programa, mas um projeto. Não se trata de uma festa 

de fim de semana, mas uma mobilização de um ano inteiro de trabalho. Para que 

cada Sociedade JA tenha um visível crescimento durante os preparativos para o 

Campori, e um bom rendimento durante o mesmo, é necessário que haja 

envolvimento prévio. O Campori de Jovens é a culminação deste trabalho realizado. 

Aproveite a motivação dos jovens para ter, em 201 9, um ano “agitado” e com muita 

coisa boa para a juventude da sua igreja. Para que tudo se coadune perfeitamente ao 

tema do Campori, optamos por dividir seus requisitos em seções cujos títulos 

constituam um convite aos nossos jovens a fim de que eles, sob o comando do Grande 

Mestre, possam esbanjar força no cumprimento de cada requisito de nosso manual 



 

de orientações. Cada pré-requisito tem pontuação (talento) diferente e deverá ser 

preenchido no Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem (SGMJ) e validado pelo 

regional até dia 01  de outubro. O total de talentos do Campori: 201 9. Queremos nossos 

jovens cada vez mais fortes, por isso, os pré-requisitos e requisitos do Campori estão 

divididos de acordo com a seguinte configuração:  

 

IDENTIDADE NA ADMINISTRAÇÃO 

1 . Cadastro no SGMJ– Cada Sociedade JA deve fazer o seu respectivo cadastro no 

SGMJ (Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem) até dia 28/06/201 9. 

2. Seguro – Cada Sociedade JA deve fazer o seguro anual, incluindo todos os seus 

participantes, junto a ARM até o dia 28/06/201 9. Entre em contato com o 

Ministério Jovem da sua Associação para obter informações. 

3. Inscrição no prazo - Cada Sociedade JA deve fazer a inscrição dos seus 

participantes, para o I Campori de Jovens da APe, de acordo com as orientações 

contidas neste manual. 

4. Camiseta do Clube/Sociedade de Jovens – Cada Sociedade JA deverá 

confeccionar sua própria camiseta. Fica a critério do mesmo escolher o modelo, 

porém deverá conter o logo JA, nome da Sociedade JA e o nome do Campo. 

5. Presença do pastor distrital ou do ancião jovem responsável – A presença 

desses dois líderes é fundamental no Campori de Jovens. Eles ajudarão 

diretamente os jovens em suas necessidades. 

6. Investidura – Preparar, pelo menos, 20%  dos inscritos no Campori para a 

investidura nas classes de liderança jovem. 

 

IDENTIDADE NA COMUNHÃO 

1 . Ano Bíblico – 1 00%  dos jovens inscritos no Campori em dia com o Ano Bíblico 

ou um programa sistemático de leitura da Bíblia. 

2. Lição da Escola Sabatina Jovem – 1 00%  dos jovens inscritos no Campori devem 

ter a assinatura da lição e/ou renová-la através do Projeto Maná. 



 

3. Classe de Escola Sabatina de Jovens – Ter em sua igreja uma classe de Escola 

Sabatina de jovens funcionando regularmente. 

4. Clube de leitura - Ter, pelo menos, 51 %  do Sociedade JA inscritos no Campori 

participando do Clube de Leitura JA. (Livro de 201 9: Prazer em conhecer Ellen 

White). 

5. Cultos Jovens especiais - Participar, até o Campori, de 03 cultos jovens 

especiais: 02 cultos jovens distritais e 01  culto jovem regional. 

6. Semana de Oração Jovem – Realizar a Semana de Oração Jovem, conforme 

acerto prévio com seu pastor distrital. 

 

IDENTIDADE NO RELACIONAMENTO 

1 . Pequeno Grupo – Ter 1 00%  dos jovens participando ativamente de um PG. 

2. Intercâmbio – Organizar um intercâmbio com outra igreja da Associação 

Pernambucana para promover o companheirismo e integração entre os jovens. 

O intercâmbio consistirá em visitar a outra igreja e realizar um culto jovem e 

uma atividade recreativa. 

3. 1 kg de alimento não perecível - Esses quilos de alimentos e itens de higiene 

pessoal deverão ser arrecadados pelos jovens em campanha antes do evento. 

Eles serão entregues a famílias carentes durante o Campori. 

Para a campanha aceitaremos apenas os seguintes itens: 

•  Arroz 

•  Feijão 

•  Trigo 

•  Fubá 

•  Óleo 

•  Açúcar 

•  Macarrão 

Obs.: Os diretores deverão fazer antecipadamente, nas Igrejas, um trabalho de 

orientação para que não seja levantado apenas um tipo de alimento. O interessante 



 

é a diversidade desses alimentos. Não gostaríamos que uma Sociedade JA trouxesse 

apenas um ou dois itens. Os alimentos devem estar em caixas ou em sacolas de cestas 

básicas. Atividades Recreativas – Promover, entre os jovens de sua Sociedade JA, pelo 

menos, duas atividades recreativas. 

4. Atividades Físicas – Promover, pelo menos, uma atividade física (exercício físico 

coletivo, caminhada, pedalada, etc.) entre os jovens de sua Sociedade JA. 

5. Dia de Fazer o Bem – Realizar com seu Clube/Sociedade de Jovens 2 (dois) dos 

seguintes projetos sociais/comunitários: 

a) Feira de Saúde/Ação Social/Ação Comunitária em benefício da sua 

comunidade. 

b) Pintura/reforma de uma casa e/ou limpeza de um local público (praças, 

escolas, praias, etc). 

c) Realizar um trabalho junto aos moradores de rua (Ideia: Sopão da 

Madrugada). 

d) Vida por Vidas – Participar do projeto de doação de sangue na captação de 

doadores. O Clube/Sociedade de Jovens deve levar à participação na doação, 

no mínimo, o número equivalente aos inscritos no Campori. 

 

IDENTIDADE NA MISSÃO 

1 . Missão Calebe – Participar da Missão Calebe com o seu Clube/Sociedade de 

Jovens em janeiro e/ou julho deste ano. 

2. Distribuição do livro missionário – Participar com o seu Clube/Sociedade Jovem 

da distribuição do livro missionário deste ano (Esperança na Família). Sugestão: 

25 de maio. 

3. Batismo da Primavera – Preparar, no mínimo, 2 candidatos para serem 

batizados em setembro deste ano, no “Batismo da Primavera”. 

 

 



 

4.  Compaixão – Realizar uma visita missionária, fazendo a diferença, em pelo 

menos um dos seguintes lugares: 

(     ) Hospital 

(     ) Asilo 

(     ) Orfanato 

(     ) Lar de crianças 

(     ) Outro 

 

IDENTIDADE NOS CONCURSOS 

1 . Bom de Bíblia – Este concurso terá como base o livro de Daniel. 

2. Bom de Lição – Este concurso terá como base a lição da escola sabatina de 

jovens. 

3. Bom de PG – Este concurso terá como base a lição de Pequenos Grupos de 

Jovens. 

4. Concurso de fotos – O tema será IDENTIDADE. Será avaliada a criatividade, a 

conexão com o tema e a qualidade. A APe terá um júri que escolherá as 1 0 

melhores entre todas as participantes. Essas fotos serão colocadas em 

nossas redes sociais para voto popular. As 3 melhores serão apresentadas 

no Campori sendo 1 º, 2º e 3º lugar.O voto popular valerá um que será 

somado aos outros quatro votos dos juízes. A data de entrega da foto será 

23 de agosto através do e-mail: ministeriojovemape@gmail.com 

 

IDENTIDADE NOS EVENTOS 

Serão disponibilizados em boletins. 

 

 

 

 

 

mailto:ministeriojovemape@gmail.com


 

QUADRO DE TALENTOS 

IDENTIDADE NA ADMINISTRAÇÃO 

ATIVIDADES PONTOS POSSÍVEIS PONTOS ALCANÇADOS 

Cadastro no SGMJ 50  

Seguro Anual 50  

Inscrição no prazo 1 00  

Camiseta do Clube/Sociedade J.A 50  

Presença do pastor/ancião 1 00  

Investidura 50  

Total 400  
 

 

 

IDENTIDADE NA COMUNHÃO 

ATIVIDADES PONTOS POSSÍVEIS PONTOS ALCANÇADOS 

Ano Bíblico 50  

Lição de Escola Sabatina 50  

Classe de Escola Sabatina Jovem 50  

Clube de leitura 50  

Cultos Jovens especiais 1 00  

Semana de Oração Jovem 1 00  

Total 500  

 

IDENTIDADE NO RELACIONAMENTO 

ATIVIDADES PONTOS POSSÍVEIS PONTOS ALCANÇADOS 

Pequeno Grupo 50  

Intercâmbio 50  

1 kg de alimento não perecível 50  

Atividades físicas 50  

Dia de fazer o bem 50  

Total 250  



 

IDENTIDADE NA MISSÃO 

Missão Calebe 50  

Distribuição de Livros (Impacto) 50  

Batismo da Primavera 1 00  

Compaixão 50  

Total 250  
 

 

 

IDENTIDADE NOS CONCURSOS 

ATIVIDADES PONTOS POSSÍVEIS PONTOS ALCANÇADOS 

BOM DE BÍBLIA 50  

BOM DE LIÇÃO 50  

BOM DE PG 50  

CONCURSO DE FOTOS 50  

TOTAL 200  
 

 

 

 

IDENTIDADE NOS EVENTOS 

ATIVIDADES PONTOS POSSÍVEIS PONTOS ALCANÇADOS 

SERÁ DIVULGADO NOS PRÓXIMOS 

BOLETINS 
51 9  

TOTAL 51 9  
 

 

QUADRO TOTAL DE TALENTOS 

ATIVIDADES PONTOS POSSÍVEIS PONTOS ALCANÇADOS 

IDENTIDADE NA ADMINISTRAÇÃO 400  

IDENTIDADE NA COMUNHÃO 500  

IDENTIDADE NO RELACIONAMENTO 250  

IDENTIDADE NA MISSÃO 250  

IDENTIDADE NOS CONCURSOS 200  

IDENTIDADE NOS EVENTOS 51 9  

TOTAL 201 9  

 


