
"Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam!" Lucas 11.28 

  A minha primeira palavra nesta carta é de GRATIDÃO a você querida líder, a você querida
MCM JOVEM, depois de algum tempo estamos voltando ao nosso Congresso Estadual de
MCM JOVEM, nos dias 15 a 17 de julho de 2022. A Pandemia nos afastou um pouco do
convívio com amigos, irmãos, familiares e a sociedade, mas nos aproximou de DEUS.
Tivemos a oportunidade de nos conhecermos melhor e de saber que a cada dia
precisamos viver no Centro da VONTADE DE DEUS, nos permitindo viver o MELHOR DELE em
nossas vidas. 
  Grandes desafios nos foi proposto de vivermos nessa nova caminhada e eu quero
desafiar a você neste ano de 2022 a se permitir, a mergulhar no que Deus tem preparado
para a sua vida. E com isso nos encontraremos no Congresso Estadual onde poderemos
compartilhar muitas experiências vividas neste tempo e nos PERMITIR VIVIER O MELHOR DE
DEUS. 
  O tema PERMITA-SE lhe dará as ferramentas necessárias para que você, querida líder e
jovem, possa reconstruir ideias e conceitos para esse novo tempo. 

  Segue algumas orientações para você participar do congresso: 

1) PERMITA-SE DAR COR À VIDA: Na sexta-feira, teremos a Festa das Cores, pedimos que
cada congressista esteja vestida com cores alegres, cores vivas... Afinal de contas temos
muito o que CELEBRAR. Venha animada para aproveitar cada momento.

2) SENTIDO DAS CORES: Será no sábado pela manhã após o culto. Para esse momento
pedimos que todas as congressistas levem uma camisa branca. Vamos trabalhar com
tinta na camisa.

3) 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.
 

4) DESPEDIDA: – Se você tem alguma jovem que estará casando até junho de 2023 não
deixe de enviar o nome, igreja e a associação para a despedida. Solicitamos que a líder
também envie uma foto nítida e atual da Jovem até 14 de junho (data limite da inscrição). A
foto deverá ser enviada para o e-mail: secretaria@ufmbf.org – com o nome completo da
Jovem, nome da Igreja que congrega e a Associação. Fica a sugestão que cada
Associação ou Igreja leve uma lembrança para que seja entregue à sua Jovem no
momento oportuno. Todas as participantes deverão estar de vestido esporte social (médio
ou longo). 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A CONGRESSISTA

Preparamos para você essas informações, pois o nosso desejo é deixá-las por dentro de tudo
o que vai acontecer no Congresso Estadual de MCM Jovem no Acampamento Batista.

Tema: “PERMITA-SE REAVALIAR, RECONSIDERAR, RECOMEÇAR, REINVENTAR E RECONSTRUIR”
Divisa: “Refleti sobre o rumo de minha vida e resolvi seguir Teus preceitos." Salmos 119.59
Hino Oficial: “É Tempo de Voltar” de Ariane  

LOCAL DO CONGRESSO – ACAMPAMENTO BATISTA EM RIO BONITO – Rodovia BR 101, Km 251 -
Rio Bonito, RJ.

CHECK-IN –  O horário de entrada é à partir das 14h da sexta-feira. Ao chegar no
Acampamento para o congresso, é necessário a líder da Associação se apresentar à
recepção para pegar a chave dos quartos.

CHECK-OUT – O horário de saída será após o almoço de domingo. Certifique-se que nada foi
esquecido nos quartos. A líder da Associação deverá devolver as chaves dos quartos à
equipe.

ROUPA DE CAMA E BANHO – É NECESSÁRIO LEVAR roupa de cama e banho.

ESTACIONAMENTO DE ÔNIBUS E VANS – Após deixar as congressistas os ônibus e vans
poderão estacionar no próprio Acampamento. 

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

MATERIAL DO CONGRESSO – Você receberá no Acampamento a pulseira de identificação para
ter acesso ao Congresso e também irá receber a bolsa da congressista.

PROGRAMA – O programa do congresso será DIGITAL, ele estará disponível somente na versão
digital e será enviado para o número do whatsapp cadastrado no ato da inscrição. É
primordial que seja realizado o download prévio em algum dispositivo pessoal. Ressaltamos
que não haverá wi-fi disponível no local.

MEDICAMENTO: caso a Jovem ou Líder faça uso de medicamentos, favor levá-los. 

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

PAGAMENTO DE REFEIÇÃO – Os pais, motoristas e pastores que forem buscar as Jovens no
domingo e quiserem almoçar deverão pagar a refeição. Determinação da administração do
Acampamento Batista Fluminense.

https://www.bibliaonline.com.br/nvt/sl/119/59+


CRIANÇAS – Não será permitida a presença de crianças.

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

HORÁRIO LIVRE – Sábado à tarde será livre. Aproveite esse momento para ir à piscina, assistir
um filme ou participar dos games e também fazer novas amizades. 

BOA CONVIVÊNCIA – Quando chegar ao Acampamento, trate as pessoas que a cercam como
gostaria de ser tratada. Seja gentil e amável com as congressistas, funcionários do
Acampamento e demais pessoas com quem fizer contato durante esses dias. Um SORRISO faz
diferença. Sorria sempre...

TESTEMUNHO PESSOAL – Alguns funcionários do Acampamento ainda não conhecem Jesus
Cristo como Salvador. Aproveite essa excelente oportunidade e deixe JESUS CRISTO ser
refletido em suas ações, palavras e atitudes.

BÍBLIA - Não esqueça de levar sua Bíblia.

Agradecemos desde já sua atenção e valiosa participação! Permanecemos à disposição para
quaisquer outros esclarecimentos. 

Equipe UFMBF


