FESTA DAS NAÇÕES – 07/09/19
Distribuição das Tarefas: 02/06/19
• Objetivo: envolvimento dinâmico, criativo e espiritual com a obra missionária, despertando a Igreja à oração e manutenção deste trabalho.
• Regulamento Geral:
1. Os grupos estarão divididos conforme as classes da Escola Dominical e são: Departamento Infantil, Intermediários +
Adolescentes, Jovens, Doutrinas Básicas, Ética Cristã, História Bíblica e Discipulado;
2. Os estados brasileiros distribuídos por sorteio no dia 02/06 entre as classes serão um de cada região do Brasil, com as
seguintes observações: Sudeste exclui o Estado de São Paulo, Norte e Nordeste terão 2 estados representados;
3. As tarefas serão apresentadas no dia 07/09, exceção das tarefas 1,2 e 3.
• Tarefas da Gincana:
PARTE 1 – TAREFAS PARA DATAS ANTERIORES
1. A partir do dia 04/08 até 01/09, para cada domingo, os visitantes de 1ª vez trazidos na Escola Dominical contarão pontos para o dia da gincana – 5 pts. por visitante que deve ser informado na secretaria da EBD;
2. Entregar até o 14/07 um texto para ser publicado no boletim dominical, de até 15 linhas, sobre o respectivo estado
com informações gerais e sobre o cristianismo local – 10 pts.;
3. Trazer a bandeira de mesa do estado, no dia 14/07 (personalizada na medida 14×10 cm com haste e pedestal) – 10
pts.;
PARTE 2 – TAREFAS PARA O DIA DA FESTA, 07/09
4. Trazer comprovante de envio de 10 cartas escritas, individualmente, não podendo ser cópias feitas por qualquer meio,
redigidas pelos integrantes do grupo, enviadas aos missionários do estado – se trouxer a resposta do missionário à carta, bônus. Atenção: na carta não pode ser pedido que o missionário responda para a gincana – 5 pts. por carta e + 10
pts. por resposta;
5. Trazer mensagem de saudação do Governador do Estado – 20 pts.;
6. A classe deverá divulgar a Festa das Nações por algum meio de comunicação para o bairro (por ex.: jornal, faixas nas
ruas, carro de som, redes sociais para fora da IPCamp, etc.) – 50 pts.
7. A equipe que estiver com maior número de presentes (porcentagem de presença na lista de chamada) – 20 pts.;
8. A equipe deve estar uniformizada, com algum traje típico do seu estado, ou parte dele, ou ao menos uma peça característica – atenção: todo o grupo deverá estar portando – 10 pts.;
9. Em cartolina, montar um painel informativo, bonito e criativo, que contenha as seguintes informações: Nome do Estado, Mapa, População, Religiosidade e porcentagem de evangélicos, identificando no Mapa as cidades onde existem
missionários da IPB e o nome deles – 25 pts.;
10. Trazer alguma pessoa com vestimentas típicas e características do estado – 20 pts.;
11. Trazer a maior quantidade de cartões postais do estado – 20 pts. para a classe que trouxer mais;
12. Trazer um prato de comida típica do seu estado, e refrigerante, em quantidade suficiente para os participantes da Festa – 20 pts.;
13. Trazer objetos característicos do estado – 10 pts.;
14. Cada equipe deverá trazer um ilustre visitante: pastor ou membro de grupo de apoio missionário (ministério de missões, secretaria de missões) que não tenha relação direta com a IPCamp, para vir na Festa – 35 pts.;
15. No dia, cada equipe deverá montar um stand do seu estado, que será julgado pelos visitantes da tarefa anterior – 30
pts. para o melhor stand;
16. A classe deverá trazer alimentos não perecíveis para doação à Junta Diaconal – 30 pts;
17. A classe deverá cantar pelo menos uma estrofe do hino do estado representado, não podendo usar playback ou gravação com vozes para acompanhar – 20 pts;
18. Deverão ser trazidas lembranças a serem distribuídas a todos os participantes da festa – 20 pts.;
19. Trazer um livro de um escritor do estado e um disco (vinil ou CD) de cantor do respectivo estado – 20 pts.;
20. Apresentar uma dança cultural típica do estado, apenas por integrantes da classe – 50 pts.;
21. A classe irá cantar um cântico espiritual em ritmo característico e de origem (composição) do estado – 20 pts.;
22. Trazer pessoas nascidas no estado (com documento de comprovação) – 10 pts por pessoa trazida;
23. Trazer alguém vestido com o uniforme do time de futebol campeão estadual 2019 do estado representado – 10 pts.

