Olá! Estamos de volta. E que bom fazer isso novamente.
Quantas “voltas” precisamos dar na vida para torna-la melhor. Se o lugar que estamos é o mesmo de anos passados, voltar
pro Monte Horebe pode ajudar a descansar, repensar a vida e retomar a jornada com novos propósitos pessoais.
Existem várias “voltas” na Bíblia. Jacó teve que voltar para as terras de seu pai, encontrou-se com seu irmão com quem
havia brigado, mas nessa volta deparou-se com o Anjo do Senhor que, literalmente, mudou sua vida, nome e propósitos.
Deu nome a uma nação. Moisés também se encontrou com Deus, manifestado numa sarça que pegava fogo, e foi
comissionado a voltar ao Egito para recomeçar a história do povo escolhido. A grande família que havia entrado no Egito
saía pelas mãos de Moisés como uma enorme nação. Caminhe pela Bíblia e vai encontrar outras voltas. Como em
Apocalipse, em que a recomendação pra acertar a vida surge na expressão “lembra de onde caíste, arrepende-te e volta às
primeiras coisas”. Nem sempre essas voltas são confortáveis, mas vão dar outro impulsionamento para a vida.
Por isso estamos de volta para o retiro deste ano. É porque continuamos certos de que a volta traz bênçãos de Deus à sua
vida, traz bênçãos à sua casa e à sua família. Talvez tenha acontecido algum desconforto – tanta coisa a fazer e parar por 5
dias, cálculos financeiros que pesam no orçamento mensal e entram na lista de despesa e não investimento, arrumar quem
cuide dos bichos de estimação nesse tempo, etc. Mas não deixe de avaliar como isso pode se transformar em bênção e
graça de Deus! Vários comentaristas bíblicos dizem que Horebe e Sinai eram nomes diferentes do mesmo monte. Dali
Moisés recebeu os Mandamentos. E isso é o que viemos buscar mais uma vez. Voltamos ao Monte Horebe para nos
encontrarmos mais uma vez com a Palavra de Deus, ouvir dos preletores o comando de Deus para nossa vida. De novo, mais
uma vez, voltando... Até chegarmos na estatura de Jesus, nosso Senhor!
Então, chegamos para adorar. Na hora de voltar para casa, vamos voltar para servir, servir ao Senhor, servir de benção para
a família. Afinal de contas, “Edifício de Deus sois vós”.
Bom acampamento.
Rev. Carlos Eduardo
Equipe de Coordenação do Acampamento

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

Orientações
GERAIS
1 Ônibus
Se você for de ônibus (aqueles que
durante a inscrição fizeram a opção),
deverá estar na igreja, sexta-feira
01/03/2019 às 19:30hs. O ônibus
sairá às 20:00hs, portanto não se
atrase. O retorno do Acampamento
será na terça-feira, dia 05/03/2019,
às 17hs.
2 Vai com seu carro
Para quem vai de carro: o horário de
chegada ao Acampamento no dia
01/03 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 153246-2350, 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.
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.

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.

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
“IPCAMP NO FUTURO”. Venha a
Caracterizado, use sua
criatividade !
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
(Débora Patrocínio e Marcos Cruz).

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.

Responsáveis
Ônibus: Suelene e Márcia Ferrari
Apoio Médico: Dra Deborah
Patrocínio
Louvor: André Iamarino
Som: Vinicius Venitelli
Piscina: Lúcio Freitas
Noite de Artes: Débora e Marcos
Jantar Especial: Rachel, Susana,
Joelma e Marineide
Culto da Fogueira: Rev. Flávio
Oração Matinal: Marizete e Pb
Patrocínio
Programação de Crianças: Casal
Lúcio e Rosely e voluntários

Monte Horebe, um
acampamento a
serviço de Deus !

ACAMPAMENTO IPCAMP 2019 - PROGRAMAÇÃO
(Sitio Monte Horebe Cesario Lange/SP)
Hora

Sexta-Feira
01/03

07h00
08h00
09h15
10h00
12h00
14h30
19h00

Sáida ônibus
Ipcamp 19h30

20h30
21h00

01h00

Domingo
03/03

Segunda-Feira
04/03

Terça-Feira
05/03

Sala de Oração
Matinal
Café da Manhã
LOUVOR
Palestras
Adultos/Jovens
Almoço

Sala de Oração
Matinal
Café da Manhã
LOUVOR
Palestras
Adultos/Jovens
Almoço

Sala de Oração
Matinal
Café da Manhã
LOUVOR
Palestras
Adultos/Jovens
Almoço

Esportes/Livre
Piscinas

Esportes/Livre
Piscinas

Esportes/Livre
Piscinas

Sala de Oração
Matinal
Café da Manhã
LOUVOR
Palestra Geral
Encerramento/Ceia
Almoço
Volta pra Casa
Saída do ônibus
17h00

Jantar
IPCAMP NO
FUTURO

Jantar

Jantar

19h00

LOUVOR

Momento de
Talentos Gospel

20h30

Chegada Sitio
Monte Horebe

Palestra Geral

Lanche
Recolher

Dinâmicas/Jogos
Livre
Lanche
Recolher
Futebol/Voley da
Madrugada

22h00
23h00
00h30

Sábado
02/03

Culto/Reflexão
(21h30)
Culto da Fogueira
DA JUVENTUDE
Lanche
Recolher
Futebol/Voley da
Madrugada

Hora
07h00
08h00
09h15
10h00
12h00
14h30

21h00
Noite dos Talentos

22h00
Lanche
Recolher
Futebol/Voley da
Madrugada

23h00
00h30
01h00

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

