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“Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir; eu o aconselharei e cuidarei de você.” 

Salmos 32:8 

Em Deus encontramos uma alegria e um cuidado especial, que nos dá força. Outras alegrias passam e 

podem esgotar nossas forças, mas essa alegria e esse cuidado é o que nos renova, nos fortalece e nos mantém em 

equilíbrio nesse mundo tão caótico!  

É com grande satisfação e muita alegria que recebemos sua associação no 51° Acampamento de MR 

Fluminense.  
 

Teremos as seguintes atividades: 

1) TRILHA E A CAMINHADA DE ORAÇÃO: Sugerimos que cada congressista (MR e Orientadora) leve 

tênis e lanterna e esteja bem agasalhada desde o início do culto.  

2) A APRESENTAÇÃO DAS CARAVANAS: será no sábado, pela manhã e as Associações poderão escolher 

uma identificação bem criativa, organizada, decorada e ensaiada para o momento oportuno, dentro da 

programação.  

3) GINCANA: A gincana será realizada no sábado pela manhã e será dividida em 3 partes:  
 

1ª: Prova Escrita Objetiva: 4 provas abrangendo as 4 etapas da Aventura Real mais uma Biografia de cada 

etapa, assim:  
Candidata + Levanta e Resplandece

Mensageira + Jovem, Sente-se  

Mensageira Real + A Missionária que Abriu Caminhos  

Mensageira Real em Ação + A Missionária que Veio pra ficar 


2ª: Gincana Bíblica: Perguntas sobre o Livro de Daniel, no plenário. 
  

3ª: Esgrima Bíblica: Logo após a Gincana Bíblica, também no plenário.  
 

OBS.: Para cada parte da gincana, deverá ser escolhida uma MR diferente, pois todas serão aplicadas 

simultaneamente.  
 

4) Este ano teremos a “NOITE CIRCENSE” – A Apresentação deverá ser de acordo com o tema do congresso 

e a vestimenta circense escolhida. 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.  Tema: “Seja uma MR 

Equilibrada Não Importa as Circunstâncias”.  Texto Base: “Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no 
mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.” João 16.33 

OBS.: As demais Mensageiras que não irão concorrer poderão estar caracterizadas também para a festa. 

5) PARTE SOCIAL acontecerá no sábado após o culto.  

6) PREPARANDO-SE PARA O PRÓXIMO ATO – Para MR que terminou a última etapa da aventura Real. 

Fica a sugestão que cada associação ou igreja leve uma lembrança para que se entregue à sua MR no momento 

oportuno. Todas as participantes deverão estar de vestido esporte social (médio ou longo). Levar a Aventura Real 
para simples conferência ou o certificado de conclusão de todas as etapas.  

7) MEDICAMENTO: caso a MR ou líder faça uso de medicamentos, favor levá-los.  
 

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

9) REFEIÇÃO – O valor que cada congressista pagou dá direito à pensão completa: café, almoço e jantar.  
 

10) VISITANTES – Não será permitida a presença de visitantes durante o congresso. 
 

11) 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 Batista 

Fluminense. 
 

12) MOTORISTAS – Não será permitida a permanência dos motoristas no Congresso. 
 

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

Sandra Oliveira de Araújo 

Coordenadora Estadual de Mensageiras do Rei 


