
DETALHES DO PROJETO 
 

1. INSCRIÇÃO 
 
 A inscrição para participar e receber os materiais é voluntária e deverá ser proporcional às 

necessidades do campo. 
 
 As inscrições serão feitas em formulário preparado para este Projeto, através da Missão ou da 

Associação. 
 
2. MATERIAIS 
 
 A. DIVISÃO 

 Página da Web. 

 Cartaz. 

 Bíblia com Estudos. 

 Vídeos promocionais. 
 
 B. UNIÃO 

 DVD (karaokê, propaganda, slides para pregar). 

 Mochila ou pasta com o logo do projeto. 
 
 C. CAMPOS 

 Camiseta. 

 Estudos bíblicos com o logo do Projeto. 

 Histórias bíblicas para o evangelismo infantil. 

 Jaleco. 

 Medalha Calebe. 
 
3. PASSAGENS 
 
 O custo da passagem (ida e volta) e os gastos decorrentes da viagem, do ponto de origem até o 

local onde será realizado o projeto, é de responsabilidade de cada voluntário participante. 
 
4. ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM 
 
 A alimentação e a hospedagem durante os dias do projeto ficarão sob a responsabilidade de cada 

igreja e/ou pequeno grupo onde o projeto é realizado. 
 
 O pastor distrital, anfitrião, é responsável pela coordenação e atenção a cada voluntário 

participante. 
 
5. COORDENAÇÃO DOS LUGARES 
 
 Cada campo, distrito ou igreja, através de seu Ministério Pessoal, Missão Global e Diretor de 

Jovens, descreverá o território, os lugares a serem visitados, as igrejas e congregações e os 
pequenos grupos. 

 
 As inscrições serão feitas em formulário preparado pela Missão ou Associação. 
 
 Os diretores do Ministério Jovem, em coordenação com o diretor da Missão Global, farão chegar, 

até a data limite determinada pelo Campo, a relação dos participantes de cada Associação/Missão. 
 
 
 
 



6. IMPLICAÇÕES LEGAIS, SEGURO E EXAME MÉDICO 
 
 Cada país, em consulta com seu departamento jurídico, realizará o estudo das implicações legais 

para a participação do voluntário e demais normas afins, com vistas à prevenção de conflitos legais 
para a instituição e para salvaguardar os direitos e interesses dos participantes do projeto. 

 
 Dependendo da região onde o projeto será executado, é importante que os participantes sejam 

vacinados. Devem tomar as devidas vacinas para zonas tropicais: febre amarela, dengue, outras 
(requisito obrigatório para participar neste Projeto). A coordenação será por Campo. 

 
7. RESPONSABILIDADES DO CAMPO/IGREJA ANFITRIÃO 
 

 Descrever os lugares a serem visitados. 

 Designar os lugares e distritos missionários que participarão do projeto. 

 Preparar, avaliar e monitorar os centros Calebe. 

 Designar coordenadores, por zonas. 

 Organizar a cerimônia de encerramento e turismo (último fim de semana). 

 Coordenar, junto às autoridades de cada cidade, os projetos comunitários. 

 Planejar a poupança para as passagens. 

 Coordenar a hospedagem e alimentação. 

 Outros, para o bom andamento do projeto. 
 
8. MATERIAIS A SEREM LEVADOS PELOS PARTICIPANTES 

 Bíblia e Lição da Escola Sabatina. 

 Documentos pessoais. 

 Uniforme opcional (Jovens, Desbravadores e Aventureiros). 

 Roupa de trabalho. 

 Traje de banho. 

 Roupa para os sábados. 

 Guarda-chuva. 

 Boné, chapéu ou sombrinha para o sol. 

 Repelente contra insetos. 

 Protetor solar. 

 Utensílios de asseio pessoal: toalha, escova de dente, creme dental, sabonete, xampu, papel 
higiênico, sabão, etc. 

 Lápis, caneta, lanterna. 
 
9. PROGRAMA DE BOAS-VINDAS E DE CAPACITAÇÃO 
 

 Os primeiros dois dias serão de reunião de boas-vindas e de descrição do trabalho a ser 
realizado. 

 Esta reunião ocorrerá na sede de cada distrito missionário ou em cada igreja anfitriã. A 
responsabilidade pela coordenação está a cargo dos pastores distritais e dos anciãos. 

 No último sábado, à tarde, será realizada uma cerimônia de gratidão e de condecoração dos 
voluntários, pelos distritos, em lugar previamente estabelecido. 

 Se a igreja desejar, poderá ser organizado um pequeno passeio em gratidão pela participação 
dos Calebes. 

 
10. METODOLOGIA DO TRABALHO DURANTE O PROJETO 
 

 O trabalho é realizado em equipes (cada uma composta de 6 a 10 participantes). 

 Atividades de proteção à comunidade. 

 Visitação aos estudantes da Bíblia. 

 Pregação nos pequenos grupos, nas igrejas, nos centros de pregação e lugares sem presença 
adventista. 

 Desafios da Missão Global. 



 Investidura. 

 Turismo. 
 
11. PROGRAMAÇÃO SUGESTIVA 
 

05h00 – Levantar. 
05h30 – Comunhão pessoal. 
06h30 – Desjejum. 
07h30 – Culto. 
08h30 – 12h00 – Projetos Comunitários (em coordenação com as autoridades). 
13h00 – Almoço. 
14h30 – 17h30 – Visitas aos estudantes da Bíblia ou visitas aos contatos. 
18h30 – Jantar. 
19h30 – Pregação nos centros estabelecidos. 
22h00 – Dormir. 

 


