
Querida Líder,

Liderar é um privilégio, uma tarefa dada pelo Senhor. Estamos numa guerra espiritual que só
pode ser vencida com as armas espirituais.

“Forjada” será o tema de nosso 53º Congresso Estadual. A divisa está no livro de Joel 3.10 -
“Forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de sua foices façam lanças. Diga o fraco: Sou
um (a) guerreiro (a).”

No livro de Joel  temos o profeta nos falando de uma época futura, trazendo salvação ao
mundo inteiro através do testemunho de Jesus Cristo. Mas esta guerra também é atual e
acontece aqui e agora, precisamos nos preparar para ela da maneira correta. Deus está
conosco, e sempre haverá esperança em sua presença. Seremos forjadas e transformadas,
capacitadas para uma  vida abundante.
  

Segue as diretrizes para o preparo de cada atividade:
1) FLASH MOB: Na sexta-feira, após o culto, será realizado um flash mob. A música e a
coreografia serão enviadas posteriormente às Coordenadoras das Associações. Este
momento será para todas as congressistas (MR e Líderes). 

2) 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) ACERTANDO NO ALVO: Será realizado no sábado pela manhã e será dividido em 3 partes: 

    1ª: Prova Escrita Objetiva - 4 provas abrangendo as 4 etapas da Aventura Real mais 4 provas
com uma Biografia de cada etapa, assim: 

 

 

  2ª: Quiz Bíblico - Perguntas sobre o Livro de Joel (na versão NTLH) e o Manual de MR no
plenário.
 

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

OBS.: Para cada parte do Acertando no Alvo, deverá ser escolhida uma MR diferente, pois
todas serão aplicadas simultaneamente. A coordenadora deverá dividir as tarefas para que
todas tenham a oportunidade de participar. A prova escrita só poderá ser realizada pela MR
que está naquela etapa.

Candidata 
Mensageira
Mensageira Real
Mensageira Real em Ação

AVENTURA REAL
Levanta e Resplandece – 1ª etapa
Jovem sente-se! – 2ª etapa
 A Missionária que Abriu Caminhos – 3ª etapa
O Missionário que enfrentou o Leão – 4ª etapa

BIOGRAFIA



4) EMBATE – ENCONTRO IMPETUOSO: após o culto, cada Associação deverá apresentar o
embate com banda e/ou coreografia com hinos do Cantor Cristão ou HCC. A Apresentação
deverá ser em grupo (com a criatividade de cada Associação) e de acordo com o tema do
congresso. A vestimenta poderá ser como guerreira ou camponesa, estilo medieval. Será
avaliado vestimenta, expressão, criatividade e tempo de apresentação de 5 minutos.

5) QUARTO - Será computado na gincana o processo criativo de ornamentação dos quartos.

6) ESTANDARTE - Será computado na gincana o processo criativo da confecção do Estandarte
da associação.

7) NOITE SOCIAL – No sábado à noite, após o culto, teremos o momento social, cujo tema será:
"O BANQUETE" – A entrada da noite social será com a apresentação dos reinos (Associações)
precedida do seu Estandarte, seja criativa e aproveite esse momento para celebrar. 
OBS.: Solicitamos às Mensageiras e Líderes que estejam vestidas como guerreiras ou
camponesas, estilo medieval para participarem do Banquete.

8) O DESAFIO REAL – Para MR que terminou a última etapa da Aventura Real. Solicitamos que a
líder envie uma foto nítida e atual da MR que está se despedindo até 13 de julho (data limite da
inscrição). A foto deverá ser enviada para o e-mail: secretaria@ufmbf.org – com o nome
completo da MR, 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 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. 

A pontuação da gincana envolverá os seguintes itens: Acertando no Alvo, Embate, Arrumação
do Quarto, Confecção do Estandarte e a participação dos cultos. 

A graça de Deus está em nunca desistir de nós. Em crer que podemos ser forjadas e nos
acharmos aprovadas.

Sandra de Oliveira Araújo
Coordenadora Estadual de Mensageiras do Rei

mailto:secretaria@ufmbf.org


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 MR no Acampamento Batista.

Tema: “FORJADA”
Divisa: “Forjem seus arados, fazendo deles espadas, e de sua foices façam lanças. Diga o
fraco: Sou um (a) guerreiro (a).” Joel 3.10 NVI
Hino Oficial: “Forjado” de Grazy Maia  

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

CHECK-IN –  O horário de entrada é a 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 MR 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 MR no
domingo e quiserem almoçar deverão pagar a refeição. Determinação da administração do
Acampamento Batista Fluminense.



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

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 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 se refletir
em suas ações, palavras e atitudes.

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

Equipe UFMBF


