
 
Comissão Organizadora  

Pb Marçal e Yrani 
Pb Eli e Susana 
Pb Postal e Margareth 
Diac Glauco e Rachel 
Rev. Carlos E. e Marineide  

Importante 
Qualquer item que não conste 
deste informativo ou qualquer 
ocorrência durante o evento, 
venha primeiramente 
conversar com um membro 
da comissão   

FICA CONOSCO! 
  
“Quem está aí?” ou “tem alguém em casa?” eram perguntas comuns de serem ouvidas quando 
alguém entrava na casa de outra pessoa. Claro, pois a porta (ou a janela) estava aberta, então a 
possibilidade era grande da resposta ser positiva. Hoje o medo generalizado nos coloca em prisão 
dentro de casa, com tudo fechado, ou em apartamento que não dará acesso à rua, ou num 
condomínio em que custa tanto passar pelos porteiros que faz pensar em desistir da visita... 
Mas além de gente, outras coisas entram em casa. Por uma pequena fresta, poeira entra também. E 
nem adianta reclamar pela limpeza feita no dia anterior, porque as partículas de pó penetram sem 
pedir licença. E os cheiros? Uma queimada por perto, um produto químico derramado, um caminhão 
de lixo, um vazamento de gás... Não pedem ordem e já estão no interior de casa. 
Enfim, gente, pó, cheiro, e tantas outras coisas fazem parte da rotina do lar, e muitas vezes sem 
convite algum. Agora é a hora de pensar em quem temos de propósito, por querer, com toda 
intenção. Sempre tem mais alguém em casa. E é em cima disso que vamos pensar nesse 
acampamento. No lar, não estão ali apenas os moradores que vemos; há quem também pode não ser 
visto. 
O lar em que os moradores temem a Deus fará todo esforço para que Jesus more ali com eles. Não 
será um visitante, alguém que chega e logo sai, alguém que pode ser desconhecido pelos que habitam 
ali. Ao contrário, deve ser Jesus quem dirige o lar e a vida dos que ali moram. É isso que queremos que 
seja em sua casa: para com quantos você mora, sobre quem tem a chave da casa e traz para dentro e 
guarda por atender aquilo que o Pai do Céu confiou – guarda todos aqueles que foram dados a Jesus! 
Mas e o lar que não está entregue a Jesus? Existe um ambiente neutro? Em países que dividem 
fronteiras e onde a guerra é comum, zonas neutras são criadas para negociações de paz. O lar não é 
zona neutra. Uma guerra espiritual realmente existe e é constante, e se não consagrar o lar a Cristo, o 
inimigo toma conta dele! O seu lar não é só de quem comprou ou paga o aluguel. Por quem o dirige é 
que vemos o verdadeiro DONO! 
Pais, mães, filhos, esposos, esposas, irmãos: se os corações não se voltam a Deus, outro senhor 
domina. Então chegue para este acampamento com o propósito de fazer com que, a partir de sua 
vida, sua casa seja diferente e uma entrega diária a Jesus aconteça para mostrar que ali quem manda é 
ELE! 
Por isso nossa oração será: FICA CONOSCO! Sempre tem mais alguém em casa!             

(Rev. Carlos Eduardo) 

Rev. Milas Aldrin Alves – Adultos  

Pastoreou as Igreja em Mogi das 
Cruzes/SP, Petrópolis/RJ, Primeira Igreja 
de Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Atualmente está licenciado, é Chefe de 
Gabinete do Prefeito de Cachoeiro, a seu 
convite. Palestrante para Casais e famílias 
tem atuado mais na área de 
Aconselhamento Bíblico. É Licenciado em 
Teologia Pastoral pelo Seminário Bíblico 
Palavra da Vida e 
Bacharel em Teologia pelo Seminário 
Presbiteriano José Manoel da Conceição.  
Atuou numa equipe de Conferencistas no 
HAITI após tragédia 2010 "Rebuilding a 
Hope" e ainda em visita ao Egito, Jordânia 
para conhecimento e auxilio em projetos de 
refugiados. 

 

Rev. Flávio Viola Machado – 
Juventude  
 
Flávio Viola Machado, 42 anos. Bacharel 
em Direito, pela Unitau em Taubaté 
(1999) e em Teologia, pelo Seminário 
Presbiteriano Rev. José Manoel da 
Conceição (JMC) em São Paulo(2006), 
com posterior convalidação dos créditos 
pela Universidade Presbiteriana 
Mackenzie (2011). Pastor Presbiteriano 
desde 2007. Casado com Leila há 15 
anos, pai de Guilherme  e Henrique . 

Rosely e Lúcio Freitas – Crianças  
 
O casal Rosely e Lúcio são membros da 
Ipcamp e trabalham com crianças nos 
diversos ministérios da Igreja. Lucio é 
bacharel em Educação Física, e em 
Teologia pelo SPS, estudou também 
Missão Transcultural no Centro 
Evangélico de Missões (CEM)/Viçosa-
MG. Rosely é bacharel em Economia, e 
no chamado para Missões, estudou e 
deu aulas no CEM. Lúcio e Rosely tem 3 
filhos, Estevão, Filipe e Gabriel.   

Nossos Preletores !  
 

Hora
Sexta-Feira

24/02
Sábado
25/02

Domingo
26/02

Segunda-Feira
27/02

Terça-Feira
28/02

Hora

07h00
Sala de Oração

Matinal 
Sala de Oração

Matinal 
Sala de Oração

Matinal 
Sala de Oração

Matinal 
07h00

08h00 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã 08h00
09h15 LOUVOR LOUVOR LOUVOR LOUVOR 09h15

10h00
Palestras

Adultos/Jovens
Palestras

Adultos/Jovens
Palestras

Adultos/Jovens
Palestra Geral

Encerramento/Ceia
10h00

12h00 Almoço Almoço Almoço Almoço 12h00

14h30
Esportes/Livre

Piscinas
Esportes/Livre

Piscinas
Esportes/Livre

Piscinas

Volta pra Casa
Saída do ônibus 

17h00
14h30

19h00
Sáida ônibus 
Ipcamp 19h30

Jantar Jantar 19h00

20h30 LOUVOR LOUVOR 20h30

21h00
Chegada Sitio 
Monte Horebe 

Palestra Geral
Culto/Reflexão 

(21h30)
21h00

22h00
Dinâmicas/Jogos

Livre
Culto da Fogueira 

DA JUVENTUDE
22h00

23h00 Lanche Lanche Lanche Lanche 23h00
00h30 Recolher Recolher Recolher Recolher 00h30

01h00  
Futebol/Voley da 

Madrugada
Futebol/Voley da 

Madrugada
Futebol/Voley da 

Madrugada
01h00

ACAMPAMENTO IPCAMP 2017 - PROGRAMAÇÃO 
(Sitio Monte Horebe Cesario Lange/SP)

Jantar
Personagens 
QUADRINHOS

Noite dos Talentos



 

1 Ônibus   
Se você for de ônibus (aqueles que 
durante a inscrição fizeram a opção), 
deverá estar na igreja, sexta-feira 
24/02/2017 às  19:00 hs. O ônibus 
sairá às 19h30 hs, portanto não se 
atrase. O retorno do Acampamento 
será na terça-feira, dia 28/02/2017, 
às 17 hs. 
 
2 Vai com seu carro 
Para quem vai de carro: o horário de 
chegada ao Acampamento no dia 
24/02 é a partir das 18 hs. Veja o 
mapa, caso tenha dúvida procure a 
comissão para te orientar. Ao chegar 
lá você receberá também orientação 
onde estacionar o seu carro. 
 
3 Telefones no Monte Horebe 
Os telefones fixos são para 
emergências 15-3246-3266 ou 15-
3246-2350, lembrando que a 
cobertura de celular é fraca. 
 
4 Primeiros Socorros 
Temos a Dra Déborah e Dr. Mateus 
para verificar casos simples. Haverá 
uma maleta de primeiros socorros no 
acampamento. Porém se você faz 
uso de algum medicamento especial, 
não esqueça de levar. Caso 
necessitemos de algum outro 
procedimento, deslocaremos para a 
Beneficiência Hospitalar de Cesário 
Lange, distante a 30 min. 
 

 
15 Alimentação Especial 
Se você é hipertenso, diabético ou requer 
algum cuidado especial com sua 
alimentação, Informe à Comissão com 
antecedência. Se entende que será difícil 
a comissão cuidar de algum alimento 
muito especial, pode levar e acondicionar 
na cozinha do acampamento. 
 
16 Jantar Especial 
“PERSONAGENS DE QUADRINHOS”. 
Venha caracterizado ! 
 
17 Noite de Talentos 
Programe com antecedência a sua 
apresentação, pois ela assim terá melhor 
qualidade. Todas as apresentações 
deverão ser submetidas previamente para 
apreciação dos Coordenadores (Vandré e 
Marco). 
 
18  Oração 
Todas as manhãs às 7 horas teremos 
reunião de oração. Essa é uma 
oportunidade especial, pois você tem o 
privilégio de estar bem próximo do local 
da reunião com a sua família, crescendo 
sua comunhão com Deus. 
 
19 Culto da fogueira  
A juventude, promoverá em uma das 
noites, após a programação um momento 
de compartilhar, testemunhos e 
comunhão. Está aberto a todos. 
 

Orientações 
GERAIS  

Acampamento Monte Horebe - Estr. Mun. Cesário Lange / Pereiras - Aleluia, Cesário Lange - SP, 18285-000 
GoogleMaps ou Wase insira  – ACAMPAMENTO MONTE HOREBE (138Km 1h30min a partir da Ipcamp) 

www.montehorebe.org.br 

Alegria, Descontração, Comunhão são 
bênçãos de Deus a seu povo, que você tenha 
tudo isso nestes momentos 

“ 
” 

5 Seu Alojamento 
Você tomará conhecimento, de qual 
será o seu quarto/suíte. Pedimos a 
sua colaboração e informamos que 
não será permitia mudanças nesta 
divisão feita, a não ser em casos 
excepcionais a critério da Comissão. 
Cada acampante é responsável pelos 
seus pertences.  

6 Filhos Menores 
Os pais ou outros autorizados por 
estes, serão os responsáveis pelos 
filhos menores no acampamento. 
Haverá uma programação especial 
para as crianças de 4 a 11 anos nos 
horários dos estudos. Nos demais 
horários ficarão sob a 
responsabilidade dos pais ou 
responsáveis, que deverão tomar 
cuidado com seus filhos, 
especialmente na piscina, lago e 
entorno do Acampamento que é muito 
amplo. 
 

Monte Horebe, um 
acampamento a serviço 
de Deus !  

Há décadas o acampamento Monte Horebe vem 
trabalhando com o intuito de promover comunhão, 
restauração, fortalecimento e bençãos na vida do 
povo do Senhor. Como um local consagrado a 
Deus, a oração, a dedicação, a meditação da 
Palavra tem sido o centro dos eventos realizados 
aqui ao longo de nossa história. Presenciamos 
muitas convenções, muitas reconciliações, muitas 
voltas para o Pai entre outras inúmeras e 
maravilhosas bençãos que Deus tem derramado 
neste lugar. E este é o nosso desejo e muito mais 
que isso, nosso legado para as próximas 
gerações: um local de comunhão com o Senhor e 
com o próximo, local de consagração, local de 
entrega e de transformações. Deus seja louvado 
por todo sustento, pois até aqui nos ajudou o 
Senhor! 

 
7 Cantina  
Estará funcionando, vendendo 
refrigerantes, doces, bolachas, 
lembre-se portanto de levar dinheiro 
para essas despesas que correrão por 
conta de cada acampante. A cantina 
estará fechada nos horários de 
palestras/cultos. 
 
8 A Piscina  
Estará aberta todos os dias das 11:30 
às 18:30 horas. 
 
9 Silêncio 
Horário de silêncio da meia noite às 6 
horas. Você até pode ficar acordado 
conversando com sua turma, etc, mas 
lembre-se de não prejudicar os que 
dormem nos quartos.  
 
10 Salão de Palestras/Cultos 
As cadeiras e outros móveis não 
poderão ser removidos para outro 
local, caso haja alguma modificação 
oficial das reuniões para outro local 
(ao ar livre) após, deverão retornar ao 
salão. 
 

11 Refeições 
Café da manhã : 8 às 9 horas 
Almoço: das 12 às 14 horas 
Jantar: 19 às 20 horas 
Lanche noturno:  das 23 às 23:45. 
 
12 Você deve Levar 
Bíblia, Caderno para anotações, 
Caneta, Roupa de cama, Banho, 
Travesseiro e objetos de uso pessoal, 
Roupa e toalha para a piscina, Roupa 
para esporte. 
E ESPÍRITO DE ALEGRIA E 
COMUNHÃO!  
 
13 Lago  
Temos a informações de peixes no 
local. Você poderá levar seu material 
para pescar. Não será permitida a 
entrada no lago para nadar.  
 
14 Caiaques no Lago  
O Acampamento conta com caiaques 
para lazer no lago, os horários 
observações de segurança, coletes , 
procedimentos, são por conta do 
pessoal do acampamento.   
 

AW A RE N E S S  

Responsáveis Diversos  
 
Ônibus: Mariluce Ferrari 
Apoio Médico: Dra Déborah Patrocínio e 
Dr Mateus Felicio 
Louvor: Yrani e André Santos 
Som: Mateus Baço e Ivo Fernandes 
Piscina: Lúcio Freitas 
Esportes: Mauro Carvalho e Rita Rocha 
Noite de Artes: Vandré e Marco Rocha  
Jantar Especial: Rachel e Susana 
Culto da Fogueira: Rev. Flávio 
Oração Matinal: Sem. Maurício 
Crianças: Rosely e Lúcio Freitas  
 


