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“Vou derramar... minha benção sobre meus filhos” Isaías 44.3 

Você já ouvi a expressão: “sinta-se em casa”, é isso que Jesus quis dizer quando falou: “Sintam-se em casa no 

meu amor.” Você nunca foi e nunca será amado por alguém tanto quanto Deus ama você.  

É com satisfação que receberemos sua associação no 50° Acampamento de MR Fluminense.  

O 50º Acampamento Estadual de Mensageiras do Rei, já está sendo planejado com oração e ação. Conto com 

seu entusiasmo e divulgação, para que tudo aconteça com excelência para o Senhor nosso Deus. O tema do 

Acampamento é: “Novo Dia de Glória”.  

O acampamento tem como finalidade o desenvolvimento das MR no propósito de missões. Teremos as 

seguintes atividades: 
 

1. APRESENTAÇÃO DAS CARAVANAS – será na sexta-feira e as associações poderão escolher uma 

identificação bem criativa, organizada, decorada e ensaiada para o momento certo, dentro da programação 

2. TRILHA DE ORAÇÃO – na sexta-feira teremos a Trilha de Oração, momento bem marcante (sugerimos que 

cada MR e líder levem lanterna e tênis para a caminhada). 

Sugerimos que cada MR e líderes levem tênis, pois teremos atividades ao ar livre. 

3. GINCANA – a gincana será dividida em três partes 
 

1ª Parte – Sábado pela manhã – Perguntas relacionadas à Aventura Real a cada MR representante da sua etapa. 

 Candidata: perguntas relacionadas à Aventura Real 1ª etapa (incluindo a biografia correspondente a 

etapa);  

 Mensageira: perguntas relacionadas à Aventura Real 2ª etapa (incluindo a biografia correspondente a 

etapa);  

 Mensageira Real: perguntas relacionadas à Aventura Real 3ª etapa (incluindo a biografia correspondente 

a etapa);  

 Mensageira Real em Ação: perguntas relacionadas à Aventura Real 4ª etapa (incluindo a biografia 

correspondente a etapa); 

2ª Parte – Sábado à tarde – visita aos quartos. 

3ª Parte – Presença de toda a associação durante as programações. 
 

4. NOITE DA REALEZA (DESFILE) – Este ano teremos na parte social a “Noite da Realeza”. As MRs poderão 

estar vestidas como rainhas ou princesas. No momento do Desfile, cada associação deverá apresentar uma 

representante para concorrer, podendo participar outras desde que estejam caracterizadas. No momento do desfile 

a MR deverá fazer uma apresentação do tema: “Seja uma Princesa Digna da sua Coroa”, texto base será I Pedro 

5.4. Para seleção da princesa será avaliado vestimenta, expressão e tempo de apresentação de 5 minutos. Poderá 

ser em grupo ou individual, de acordo com a criatividade de cada associação. 

5. PRINCESAS DE VALOR – será no domingo para MR que terminou a última etapa da Aventura Real. Quem 

foi homenageada no ano anterior não poderá participar. Levar por escrito uma experiência vivida neste período 

em que pertenceu a organização. Fica a sugestão da igreja ou associação levar um presente para entregar a sua 

MR no momento oportuno. No momento da despedida, todas as MR devem estar com vestido especial. Levar a 

Aventura Real para simples conferência ou o certificado de conclusão de todas as etapas. 
 

6. MEDICAMENTOS – Caso a MR ou líder faz uso de algum medicamento, favor levá-lo. 
 

7. CRIANÇAS – Não será permitida a presença de crianças menores de 8 anos. 
 

8. REFEIÇÃO – O valor que cada acampante pagou dá direito à pensão completa: café, almoço e jantar.  
 

9. VISITANTES – Não será permitida a presença de visitantes durante o acampamento. 
 

10. PAGAMENTO DE REFEIÇÃO – Os pais, motoristas e pastores que forem buscar as MR no domingo e 

quiserem almoçar deverão pagar a refeição. Determinação da administração do acampamento. 
 

11. MOTORISTAS – Não será permitida a permanência dos motoristas no acampamento. 
 

Promova, incentive e colabore para que seja um acampamento agradável e bem animado. 
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