
Hora
Sexta-Feira

09/02

Sábado

10/02

Domingo

11/02

Segunda-Feira

12/02

Terça-Feira

13/02
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 
Momento de 

Talentos Gospel 
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 2018 - PROGRAMAÇÃO 
(Sitio Monte Horebe Cesario Lange/SP)

Noite dos Talentos

Jantar

Faroeste

 

Comissão Organizadora  

Pb Marçal e Yrani 
Pb Eli e Susana 
Pb Renato e Joelma 
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   

 
Este programa do governo federal você conhece. “Minha Casa, Minha Vida!” é a 
oportunidade de muita gente encontrar um espaço para morar com dignidade. À 
despeito de toda conversa que pode cercar o tema, e que levante aspectos políticos, 
eleitoreiros, paternalistas, etc., pensar na expressão é gastar um pouco de filosofia 
popular. 
Se a moradia física é o que para alguns simboliza a própria vida, tomara que a casa não 
seja perdida, não seja derrubada ou invadida, que não seja devolvida ou mal-usada. Se 
a vida se assenta nela, está por um fio para se acabar. 
Nestes dias de retiro espiritual, nós queremos pensar bem além. Nossa casa e nossa 
vida precisam ser os espaços de adoração e serviço a Deus. É de uma pobreza espiritual 
imensa pensar que o local de adoração é o templo, o dia de adoração é o domingo e o 
condutor da adoração é o pastor.  
Quando entendemos que nossa vida toda deve inclinar-se a servir e adorar a Deus, 
entendemos que é uma atividade “full time”, de tempo integral, sem parada, férias ou 
descanso. Se tornamos isso vivo em nós, nossa casa também será Casa do Senhor. E 
quem ali entrar não terá como não perceber quem é o Senhor daquele espaço. 
O apóstolo Paulo escreve aos Efésios sobre família. Ele direciona a participação de 
todos e o vínculo comum da exortação é dizer “como para o Senhor”. Isso é adoração e 
assim obedecemos ao princípio bíblico que contribui com a paz e alegria da casa. 
Adoração que começa individualmente e é compartilhada com a família.  
Em poucos dias retornamos para a vida comum. Trabalho, estudos, comunidade, 
vizinhos e amigos, tudo o que deixamos um pouco de lado para descansar no feriado. 
Vamos nos ocupar das Escrituras para alimentar o coração e nos vermos envolvidos na 
adoração pessoal e de casa. A pergunta é: quanto disso vai respingar em quem andar ao 
nosso lado quando voltarmos à rotina? 
Participe desses dias com a alma aberta. O Senhor Jesus haverá de falar ao seu coração 
e, com toda certeza, bênçãos e experiências especiais serão vividas nestes dias. 
Que Deus cuide de você e da sua família! 
 

Rev. Carlos Eduardo 

ADULTOS 

 

Rev Alexandre Porfírio  

(Lorena e Davi)  

Igreja Presbiteriana do 

Centenário (São Paulo) 

 

JUVENTUDE 
 
Rev Alexandre Antunes 
(Patrícia, Sarah e Beatriz) 
Capelão do Mackenzie de 
Campinas, Auxiliar executivo da 
APECOM/IPB 
 

CRIANÇAS 
 
Equipe Ipcamp 
Leila Machado 
Joelma Sousa 
Marineide Aranha 
Roseli e Lúcio  
 

Preletores !  
 



 

1 Ônibus   
Se você for de ônibus (aqueles que 
durante a inscrição fizeram a opção), 
deverá estar na igreja, sexta-feira 
09/02/2018 às 19:00hs. O ônibus 
sairá às 19h30hs, portanto não se 
atrase. O retorno do Acampamento 
será na terça-feira, dia 13/02/2018, 
às 17hs. 
 
2 Vai com seu carro 
Para quem vai de carro: o horário de 
chegada ao Acampamento no dia 
09/02 é a partir das 18hs. 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 Deborah 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 
Beneficência Hospitalar de Cesário 
Lange, distante a 30 min. 

 

16 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. 
 
17 Jantar Especial 
“FAROESTE”. Venha a Caracterizado ! 
 

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 Quarto 
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 ! 

O Acampamento Monte Horebe vem trabalhando 
para promover comunhão, restauração, 
fortalecimento e benção na vida do povo do 
Senhor. Um local consagrado a Deus, a oração, a 
dedicação, a meditação da Palavra tem sido o 
centro dos eventos realizados aqui. Presenciamos 
muitas reconciliações, muitas voltas para o Pai 
entre outras inúmeras e maravilhosa benção 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, 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 23h-23:45h. 
 
 

 
12 O que 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.   

 
15 Culto da fogueira  
A juventude, promoverá em uma das 
noites, após a programação um 
momento de compartilhar, 
testemunhos e comunhão. Está 
aberto a todos. 
 

AW A RE NE S S  

Responsáveis 
Ônibus: Mariluce e Márcia Ferrari 

Apoio Médico: Dra Deborah Patrocínio 

Louvor: Pb Márcio Iamarino 

Som: Vinicius Venitelli 

Piscina: Lúcio Freitas 

Esportes: Mauro Carvalho 

Noite de Artes: Vandré e Marco Rocha  

Jantar Especial: Rachel, Rita e Susana  

Culto da Fogueira: Rev. Flávio 

Oração Matinal: Pb Patrocínio  

Crianças: Equipe Ipcamp  

 

18 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). 
 

19 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. 

 
 


