


Jovens,
  eu vos escrevi,

  permanece em vós,

e tendes vencido o

I João 1:14I João 1:14

FORTES Convite
Líder
do Ministério Jovem! 
 2018 será um grande ano para os Jovens Adventistas do Sul do 
Brasil. Após seis anos da realização do último Campori de Jovens da 
USB, neste ano teremos o encontro da juventude dos três estados - 
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Será marcante e histórico 
reunir 7.000 jovens em um único local.  Estamos muito entusiasmados 
com a ideia da realização deste evento, pois será uma grande oportuni-
dade para demonstrarmos a força dos nossos jovens que estão cada vez 
mais envolvidos nos grandes desafios do Ministério Jovem. 
No entanto, entendemos que este sonho precisa primeiro nascer no cora-
ção do diretor JA da igreja local e do Distrital de Jovens. 

 Acreditamos que você fará o seu melhor, porque nós também faremos 
o nosso melhor para oferecer aos jovens participantes não apenas ativida-
des recreativas ou sociais, mas principalmente momentos espirituais que 
ficarão marcados na mente deles pelo resto da vida.

 Leia atentamente todas as orientações deste caderno. Mediante as pá-
ginas deste manual, você acompanhará passo a passo toda a organização 
deste sonho e, também, o caminho que você e seus jovens trilharão para fazer 
parte dele.
 
 Ore, coloque sua vida e seu Ministério Jovem nas mãos de Deus, consagre 
seus sonhos a Ele e com certeza nos encontraremos no mês de novembro na 
cidade de Curitiba/PR para juntos festejarmos as grandes conquistas que Deus 
concedeu a nós.

 Um grande abraço!

 Maranata!
 
 Ministério Jovem - União Sul Brasileira

FORTES,
porque sois

e a palavra de Deus

Maligno.

“
“
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Coordenação
Conselho Administrativo: 

Pr. Marlinton Lopes – Presidente da União Sul BrasileiraPr. Edson Erthal – Tesoureiro da União Sul BrasileiraPr. Charles Rampanelli – Secretário da União Sul Brasileira

Departamentais: 
Pr. Elmar Borges – USB
Pr. Edi Peixoto – AOP

Pr. Felippe Amorim – ANC
Pr. Fernando Brasil – MOSR
Pr. Giliard Ferreira – ANP
Pr. Otacílio Porfírio – AC
Pr. Paulo Rojaime – ASP
Pr. Tiago Fraga – ACSR
Pr. Tiago Santos – ACP

Pr. Vinícius Cardoso – ASR

Secretárias:
Miriã Belli – USB

Elaine Neves – AOP
Eliana Amaral – MOSR
Emanuelle Cruz – ACP

Ester Orella – ANC
Fernanda Sanabria – ASR
Luana de Carvalho – ASP
Priscila Aranega – ANP

Tatiane Fernandes – AC
Thais de Melo – ACSR

IV CAMPORI DE JOVENS
DA UNIÃO SUL BRASILEIRA

Título: 

“FORTES”
Data: 

15 a 18 de novembro de 2018

Participantes: 
7.000

Local: 
Expo Renault - Parque Barigui

Boletins: 
As informações serão constantes nas nossas redes sociais e 

através de boletins informativos

Lives: 
As Lives servirão para instruir e motivar nossos jovens.

A primeira será dia 23 de fevereiro de 2018

Curta e acompanhe nossas redes sociais:
Site: www.fortesusb.com.br 

Instagram: @fortesusb 
Facebook: fortesusb 

Dúvidas:
As dúvidas devem ser encaminhadas para o e-mail: 

campori@fortesusb.com.br  

Título: 

Data:

Participantes: 

Local: 

Boletins: 

Lives: 

Curta e acompanhe nossas redes sociais: 

Dúvidas: 
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Características peculiares
deste Campori:

Pela primeira vez faremos um Campori em que os 
participantes dormirão em local separado do Auditório 
das reuniões. Isso porque escolhemos 
fazer um evento urbano, 100% dentro 
da cidade, e com isso, teremos 
grandes oportunidades, mas algumas 
adaptações ao conceito antigo de 
Campori.

O objetivo é não apenas sermos abençoados pelo 
evento, mas sermos a bênção de Deus na vida das 
pessoas. Por essa razão, vamos nos misturar com as 
pessoas. Vamos rodar pela cidade, fazendo a diferença 
tanto social quanto espiritualmente.

Mais do que um espectador, neste Campori, 
cada participante terá um papel ativo e 
fundamental. Queremos viver na prática o 
objetivo do Ministério Jovem: “Salvar do 
Pecado e Guiar no Serviço”. Serão dias 
que viveremos o evangelho em toda a 
sua plenitude. Teremos: Fé & Ação.

a)

Objetivos
 Reunir os jovens do Sul do Brasil para inspirá-los e instruí-los na 
missão de pregar e testemunhar;

 Proporcionar aos jovens uma grande oportunidade de integração;

 Fortalecer no Jovem Adventista a alegria de pertencer a esta igreja;

 Desenvolver projetos voluntários com os jovens na cidade de 
Curitiba/PR, antes e durante o Campori;

 Dar aos distritais e aos diretores de jovens uma oportunidade de 
aprimoramento da sua liderança;

 Oferecer ao Jovem Adventista um ambiente saudável para construir 
bons relacionamentos;

 Motivar e envolver os jovens nos projetos de Missão Calebe, Um ano 
em Missão, Send Me e Serviço Voluntário Adventista;

 Renovar nossa relação com Deus e com a Bíblia;

 Adorar a Deus. Venha disposto a adorar e não somente assistir.

b)

c)
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ORIENTAÇÕES 
SOBRE A
INSCRIÇÃO

Explicação:

1 - No IV Campori de Jovens da 
USB, as inscrições serão feitas e 
gerenciadas pelo Distrital Jovem. 
Por quê?

a) Para incentivar a figura do 
Distrital Jovem a fim de que 
seja cada vez mais relevante. 
Entendemos que para a estrutura 
de Calebes, G-148 e Celebrações 
funcionar, é fundamental que 
haja um fortalecimento na 
função do Distrital Jovem. Se o 
distrital desempenhar bem suas 
atividades, as igrejas estarão 
fortes e unidas;

b) Devido a dificuldade em 
conseguir um local fechado, 
livre de possíveis chuvas para 
reunir um número grande de 
pessoas na região sul do Brasil, 
optamos por Curitiba/PR em 
função da quantidade de escolas 
adventistas, para abrigar os 
participantes e também pelo 
Auditório da Expo Renault Barigui 
com capacidade para 7.000 
pessoas. Entendemos que este 
número não é o bastante para 
tantos jovens que gostariam de 
participar do Campori, por isso 
gostaríamos de que as inscrições 
fossem completadas com 
jovens comprometidos, ativos e 
influentes, que ao retornarem para 
suas igrejas, possam ser um fator 
de mudança local. Então, devido 
ao número limitado de vagas, 
optamos em fazer inscrições por 
distrito, visto que, assim, todas as 
igrejas tenham pelo menos alguns 
representantes.

2 - O número total de vagas é 
de 7.000 inscritos. As vagas por 
campo estão divididas assim:

AC     779

ACP     836

ACSR     722

ANC     779

ANP     798

AOP     589

ASP     684

ASR     703

MOSR     722

RESUMO
Siga estes passos

a)  As inscrições serão realizadas por meio do SGMJ- Sistema de Gerenciamento 
do Ministério Jovem - sistemaja.org;

b)  Cada Distrital de Jovens deverá solicitar à sua secretária de campo seu login 
e senha para se cadastrar e acessar o sistema. ISSO DEVERÁ OCORRER ENTRE OS 
DIAS 19 de fevereiro a 30 de abril de 2018;

c)  Neste mesmo período, serão inscritos no Campori somente as pessoas que 
tiverem o seguro anual;

d)  No dia 10 de maio, o responsável deverá comprar a quantidade de vagas 
destinadas ao seu distrito e gerar o boleto bancário no SGMJ. Essa divisão de 
vagas por distrito será informada pela sua Associação/Missão;

e)  O responsável pagará o boleto no banco com validade de 48h. Se não for pago, 
deverá ser gerado outro boleto, caso ainda haja vagas;

f)  O responsável deverá cadastrar os nomes dos participantes do evento no 
SGMJ após a confirmação do pagamento pelo sistema até o dia 22 de outubro. 
Até essa mesma data os nomes podem ser alterados. Após o dia 22 de outubro, o 
nome só poderá ser alterado na secretaria do evento ao custo de R$ 5,00.
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DATA
da inscrição

a) 1ª data: as inscrições serão abertas às 8h do dia 10 de maio de 2018; 

b) 2ª data: 11-31 de maio de 2018 (com acréscimo do valor);

c) A cota destinada à sua Associação/Missão poderá terminar nos primeiros minutos 
ou horas do dia 10 de maio. Assim, garanta as vagas e se programe para fazê-las o 
mais rápido possível. “Quem corre no início não chora no final”. Programe-se!

VALOR
da inscrição

Dia 10 de maio de 2018:
a) Cidades até 300 Km de distância de Curitiba/PR:   R$ 149,00;

b) Cidades com 301Km - 600Km de distância de Curitiba/PR:   R$ 139,00;

c) Cidade com mais de 601Km de distância de Curitiba/PR:   R$ 129,00;

Depois do dia 10 de maio de 2018:
a) R$ 159,00;

b) R$ 149,00;

c) R$ 139,00.

ORIENTAÇÕES
gerais

a) Idade: A idade para participar do Campori de Jovens será de 16 a 40 anos, ou seja, contando 
o ano em curso que o participante completa 16 anos ou 40 anos (1978 - 2002). Não serão feitas 
inscrições na recepção do Campori;

b) 30% das vagas podem ser preenchidas por pessoas com mais de 40 anos e ou entre 5-15 
anos.

c) Crianças de 5 anos ou menos devem ser inscritas no SGMJ pelo valor de R$ 70,00, e não terão 
direito aos brindes do evento;

d) Em caso de desistência de qualquer participante inscrito, não serão devolvidas as taxas já 
pagas. Não haverá exceção;
 
e) A inscrição é individual, mas deverá ser feita pelo Distrital Jovem;

f) O Campori de Jovens é um programa destinado aos Jovens Adventistas, que estejam 
vivendo os princípios da Igreja. No entanto, jovens ainda não adventistas podem ser 

inscritos, desde que estejam em processo de estudo da Bíblia e não sejam usuários 
de cigarro, drogas ou bebidas alcoólicas;

g) Os pagamentos devem ser feitos SOMENTE via boleto bancário, gerado no 
Sistema de Gerenciamento do Ministério Jovem;

h) Não será permitida a entrada no Campori sem inscrição;

i) Solicitamos a gentileza de selecionarem os jovens que participarão do 
Campori. Não permita que jovens de mau comportamento na Igreja, 

de princípios relaxados, que causam influência negativa e 
tragam problemas, ao se unirem a grupos maiores, sejam 

incluídos na lista de inscritos;
 
j) A comissão da Igreja deverá recomendar os nomes 
dos inscritos e aprovar a saída ao Campori.
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DICAS
GERAIS

1 - Montagem de 
acampamento
A parte da manhã do dia 15 
de novembro de 2018 está 
reservada para a chegada e 
montagem do acampamento; à 
tarde, para o turismo na cidade;
A área de acampamento estará 
disponível para chegada dos 
participantes a partir das 6 
horas do dia 15/11/2018.

2 - Local de 
acampamento
Teremos dois tipos de área: 
a) Camping: é uma área 
de gramado em um lugar 
extremamente seguro - dentro 
da Academia da Polícia Militar 
do estado do Paraná. Nesta 
área, teremos um bom local 
de camping e banheiros com 
chuveiros e sanitários;
b) Escolas: utilizaremos as 
escolas da rede adventista 
para acomodar os acampantes. 
Mesmo dentro das escolas, 
alguns poderão levar barracas 
para montar em alguns locais;
c) Definição: nos próximos 
boletins informaremos o local 
em que cada Associação/Missão 
ficará.

3 - Crachá e pulseira de 
identificação
O uso do crachá e pulseira 
identificadora será obrigatório 
durante todo o período do evento, 
tanto para a entrada no local 
das reuniões como também nos 
locais de acampamento, sendo 
que o Campori fornecerá esses 
dois itens. A perda resultará em 

proibição de entrar em alguns lugares. A 
confecção de um novo crachá ou pulseira 
será feito na secretaria geral do evento 
com o custo de R$ 5,00.  

4 - Seguro de vida no período de 
viagem e durante a programação
Deverá ser verificado com a empresa de 
ônibus contratada o seguro de viagem 
que já está incluso no preço pago pelo 
transporte. Recomenda-se não contratar 
uma empresa que não ofereça esse tipo 
de seguro. No Campori, os acampantes já 
estarão segurados com o seguro anual.

5 - O que levar
a) Boné
b) Protetor solar
c) Repelente
d) Bíblia e Lição da Escola Sabatina
e) Extensão elétrica
f) Guarda chuva/Capa de chuva
g) Colchão
h) Roupas de cama
i) Coberta
j) Travesseiro
k) Itens de higiene pessoal: pasta de 
dente, escova de dente, papel higiênico, 
desodorante, sabonete, shampoo
l) Toalha de banho e rosto

6 - O que NÃO levar
a) Animais domésticos
b) Aparelho de som
c) Fogos de artifício 
d) Mau humor e espírito de rivalidade
e) Jogos eletrônicos

7 - Cozinhas
a) Restaurante do evento: No boletim de 
julho, informaremos o valor que deverá ser 
pago pelas pessoas que optarem por fazer 
as refeições no restaurante do evento;

b) Área de cozinha: não teremos área de 
cozinha para as igrejas montarem suas 
estruturas. Por isso, os acampantes 
poderão comprar as refeições na cozinha 
do evento ou se alimentar em outros 
lugares da cidade;

8 - Manter a ordem e a disciplina 
dos jovens no local do evento
Tendo em vista o grande número de jovens 
participantes e a dificuldade para mantê-
los reverentes e totalmente integrados 
a programação, ficarão estabelecidos 
desde o início alguns critérios:

• Não será permitido entrar no ambiente 
de culto, mesmo na cerimônia de abertura 
ou conclusão, jovens com instrumentos 
musicais ou percussão, cornetas ou outro 
instrumento qualquer que possa gerar 
barulho. O local de adoração a Deus deverá 
ser respeitado;

• Não será permitido entrar no ambiente de 
culto com bandeiras;
 
• O Diretor de Jovens/Ancião/Pastor/
Distrital deverá manter a atenção do seu 
grupo concentrada na participação dos 
jovens em todas as atividades do evento;

• Quanto ao namoro durante o 
acampamento, não será permitido casal 
de jovens sozinhos em lugares isolados. 
Caso isso seja detectado, a comissão 
disciplinar do Campori tomará as devidas 
providências.
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9 - Ao organizar a viagem, 
observe

a) Condição do ônibus para uma viagem 
de longa distância;

b) Se a empresa tem estrutura de apoio 
dentro da rota da viagem;

c) Se a empresa apresenta todas as 
documentações necessárias para a 
viagem estadual e/ou interestadual;

d) A documentação legal exigida para a 
viagem de menores de idade;

e) Se há necessidade de algum 
documento especial;

f) Deve acertar previamente com a 
empresa de ônibus uma quilometragem 
extra de 250 km para os projetos 
comunitários que acontecerão na 
cidade de Curitiba-PR. Nosso Campori 
é urbano e isso significa que iremos 
nos deslocar com frequência dentro da 
cidade;

g) Coloque uma informação no vidro 
dianteiro do ônibus com o nome dos 
distritos que estão representados 
entre os passageiros. Assim evitará de 
pessoas entrarem em ônibus errado;

h) Lembre-se de pegar o número do 
celular do motorista para que, em caso 
de imprevisto ou necessidade, possa 
entrar em contato.

10 - Responsabilidades dos 
líderes locais

a) Fazer um trabalho de conscientização 
espiritual nos jovens antes do evento;

b) Levar os jovens a entenderem que nos 
horários dos cultos o espírito deve ser 
de adoração e que todos devem estar 
dentro do auditório;

c) Ler e discutir com os participantes o 
“Compromisso de Boa Conduta”. 

11 - Compromisso de Boa 
Conduta

Todo o participante do Campori de 
Jovens deverá assinar o compromisso de 
comportamento exemplar que deve ser 
cumprido durante todo o evento. Esse 
compromisso deve ser entregue junto com 
os alimentos arrecadados na secretaria 
do Campori. Infrações contrárias serão 
advertidas e, caso a gravidade seja notória, 
será submetida à análise da equipe de 
disciplina do Campori de Jovens, que terá 
toda e qualquer liberdade para tomar 
a decisão imediata que for necessária. 
Modelo do compromisso também está 
disponível no site www.fortesusb.com.br e 
anexo ao final deste caderno.
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PRÉ-
REQUISITOS

Prezado Diretor de Jovens e 
Distrital de Jovens, lembre-se 
de que o Campori de Jovens 
não é um programa, mas um 
projeto. Não se trata de uma 
festa de fim de semana, mas 
uma mobilização de um ano 
inteiro de trabalho. Para que 
cada igreja e distrito tenha um 
visível crescimento durante os 
preparativos para o Campori e 
um bom rendimento durante o 
evento, é necessário que haja 
envolvimento prévio. 
O Campori é a culminação deste 
trabalho realizado. Aproveite 
a motivação dos jovens para 
ter em 2018 um ano “agitado” 
e com excelentes atividades 
para a juventude da sua igreja. 
Para isso, realize os pré-
requisitos com muita animação 
e comprometimento. Não se 
esqueça de que os pré-requisitos 
contemplam atividades ao longo 
de todo o ano. Se deixar para a 
última hora, não vai dará certo!

FORTES NA
ORGANIZAÇÃO

Inscrição
Boleto gerado e pago no dia 10 de maio de 2018.
Pontuação: 150
Comprovação: Secretária Jovem do campo.

1
Jovem para ser investido
A pontuação é por investido. Quanto mais investidos no 
distrito, mais pontos.
Pontuação: 100
Comprovação: Secretária Jovem do campo.

2
Save One
Presença de pelo menos um representante por igreja 
no SAVE ONE.
Pontuação: 100
Comprovação: Secretária Jovem do campo. 

3
Presença do pastor ou
ancião jovem responsável
A presença destes dois líderes é fundamental no 
Campori de Jovens. Eles ajudarão diretamente os 
jovens em suas necessidades.
Pontuação: 100
Comprovação: Secretária Jovem do campo.

4
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FORTES COM
DEUS

Classe de Escola Sabatina Jovem - bônus de 50% 
de pontos para cada classe customizada. 
Ter em cada igreja: Uma Classe de Jovens, ou uma Unidade de Jovens.
Pontuação: 100
Comprovação: Distrital Jovem. 

5
Vigília Jovem
Até o dia 3 de novembro, o distrito precisa promover 
uma vigília jovem com no mínimo 4 horas de duração. 
Pontuação: 50
Comprovação: Distrital Jovem.

6
Semana Santa
Os jovens do distrito precisam ter pelo menos um ponto de 
pregação fora da igreja no período da Semana Santa. Pode ser 
via G-148, Escola Sabatina Jovem, Coral Jovem ou outra forma de 
organização local. 
Pontuação: 100
Comprovação: Distrital Jovem.

7
Semana de Oração Jovem
Esta semana poderá ser feita no mês de julho ou no 
mês de setembro, conforme acerto prévio com o 
pastor distrital.
Pontuação: 100
Comprovação: Pastor Distrital.

8
CRM
Ter o cartão do CRM de cada classe de jovens 
respondido nos últimos três trimestres.
Pontuação: 150
Comprovação: sistema da Escola Sabatina.

9

FORTES NO
AMOR

Acampamento
Realizar um acampamento durante o ano de 2018 envolvendo os jovens e amigos que 
estejam estudando a Bíblia. O AcampVerão pode ser utilizado para este requisito.
Pontuação: 100
Comprovação: Distrital Jovem.

10
Base Geração 148
No distrito deve haver pelo menos uma base do G-148 
funcionando.
Pontuação: 125
Comprovação: Distrital Jovem.

11
1 Kg de alimento não perecível e um item de 
higiene pessoal por jovem inscrito
Esses alimentos e itens de higiene pessoal serão arrecadados pelos jovens em campanha 
antes do evento, sendo acrescentados aos que arrecadaremos no período do evento. Assim, 
somaremos muitas toneladas que serão entregues a famílias carentes do município.

Para a campanha aceitaremos apenas os seguintes itens:
• Arroz
• Feijão
• Trigo
• Fubá
• Óleo
• Açúcar

Os diretores deverão fazer antecipadamente nas Igrejas um trabalho de orientação para 
que não seja levantado apenas um tipo de alimento. O importante é a diversidade deles. Não 
gostaríamos que uma sociedade de jovens trouxesse apenas um ou dois itens. 
Pontuação: 100
Comprovação: estes itens devem ser entregues na secretaria do Campori no momento da 
chegada.

12
• Macarrão
• Sabonete
• Pasta de dente
• Shampoo
• Escova de dente
• Desodorante
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Coral Jovem
Pelo menos uma das igrejas do distrito com Coral 
Jovem.
Pontuação: 125
Comprovação: Distrital Jovem.

13
FORTES NA
MISSÃO

Ter pelo menos uma equipe de Calebe no período 
de janeiro ou julho de 2018
Pontuação: 118
Comprovação: Secretária do campo.

Ter cumprido pelo menos cinco dos desafios 
propostos pelo Geração 148 em 2018
Pontuação: 125
Comprovação: Distrital Jovem.

15
Dia do Jovem Adventista
Desenvolvimento de atividades no dia do Jovem Adventista.
Pontuação: 125
Comprovação: Distrital Jovem.

16
Pelo menos seis Celebrações JA até 
novembro de 2018:
Ter realizado pelo menos seis Celebrações distritais.
Pontuação: 150
Comprovação: Distrital Jovem .

17
Batismo
Um candidato para o batismo no Campori.
Pontuação: 100 
Comprovação: Secretária do campo. 

18
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CONCURSOS
Como organizamos o Campori por distritos, os 
concursos também seguem a mesma lógica. 
Sendo assim, aceitaremos apenas uma música, 
uma foto e um vídeo por distrito. Nos casos em 
que existam mais de um concorrente por distrito, 
aconselhamos que tenha uma etapa de eliminação 
distrital.

1 - Concurso de música

Tema: FORTES 
Cada Associação/Missão definirá a música que representará seu território. Um 
júri definido pela USB irá escolher três músicas entre as nove representantes 
das Associações/Missão. Estas músicas serão colocadas nas redes sociais 
para o voto popular. No Campori os três finalistas serão apresentadas e serão 
classificas em 1o, 2o, e 3o lugar. O voto popular valerá um ponto somado aos 
outros quatro dos juízes da USB.   

Todos que participarem ganharão pontos: 100
Pontuação dos três primeiros colocados: 200
Prêmio para os três primeiros colocados: serão anunciados nos boletins 
posteriores. 

Data de entrega na Associação/Missão: 28 de junho.
Data da definição do representante da Associação/Missão: 3 de setembro.

2 - Concuso de fotos

Tema: FORTES
Será avaliada a criatividade, a conexão com o tema e a qualidade. 
A USB terá um júri que escolherá as 10 melhores, entre todas as participantes.  
Essas fotos serão colocadas em nossas redes sociais para voto popular. As 3 
melhores serão apresentadas no Campori sendo 1º, 2º e 3º lugar. O voto popular 
valerá um, que será somado aos outros quatro votos dos juízes.

Todos que participarem ganharão pontos: 100
Pontuação dos três primeiros colocados: 200
Prêmio para os três primeiros colocados: serão anunciados nos boletins 
posteriores. 

Data de entrega: 28 de junho – o distrital Jovem deve anexar na aba de relatórios 
dentro do SGMJ.
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3 - Concurso de vídeo

Tema: FORTES 
Será avaliado: criatividade, atuação e roteiro. 
Cada Associação/Missão definirá o vídeo que representará seu território. As 
concorrentes apresentarão a um júri definido pela USB e serão selecionados 
três concorrentes. O voto popular dos participantes do Campori será 
computado ao voto de mais quatro juízes que definirão o vídeo campeão.
Os três vídeos finalistas serão apresentados no Campori como: 1º, 2º e 3º lugar.

Todos que participarem ganharão pontos: 100
Pontuação dos três primeiros colocados: 200
Prêmio para os três primeiros colocados: serão anunciados nos boletins 
posteriores. 

Data de envio para Associação/Missão: 28 de junho.
Data da definição do representante da Associação/Missão: 3 de setembro. Premiação

final do Campori
Finalmente, todos os distritos serão reconhecidos pela sua pontuação nos 
requisitos durante o Campori de Jovens, por meio de três classificações gerais:

Igual ou acima de 80% da pontuação possível - Ouro

Entre 60-79% da pontuação possível – Prata

Entre 50-59% da pontuação possível – Bronze

Esta classificação será oficialmente registrada e documentada pelo SGMJ para 
que todos recebam sua posição final. Visando apenas motivar os participantes a 
darem o máximo de si. Independente da categoria, todos aqueles que romperem 
as barreiras e vencerem os obstáculos para estarem lá já serão vencedores. O 
evento somará no total 2018 pontos.
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Eu                                                                                                                                     participante do IV Campori 
de Jovens da União Sul Brasileira comprometo-me perante Deus e meus líderes de cumprir 
fielmente os seguintes princípios de comportamento assinalados abaixo:

1. Seguir toda e qualquer sugestão escrita no Caderno de Orientações do Campori de 
Jovens;

2. Participar das atividades disponibilizadas na programação do Campori;

3. Ter um comportamento que reflita o caráter cristão e espiritual de um jovem 
comprometido com os princípios bíblicos;

4. Evitar qualquer contato físico com o sexo oposto e que venha a faltar com a moral, a 
decência e o respeito num ambiente coletivo como este;

5. Respeitar e acatar toda e qualquer ordem que venha de minha diretoria local a que 
pertenço, da diretoria distrital, bem como da direção do Ministério Jovem de meu campo 
local e, também, da direção geral do Campori;

6. Não ouvir músicas que não reflitam o princípio de louvor a Deus;

7. Respeitar os momentos de culto, evitando gritos, assobios, gracejos e desordem;

8. Não usar e nem possuir bebidas alcoólicas, cigarro ou drogas;

9. Ajudar o meu próximo a manter o bom espírito cristão em todos os momentos do 
Campori de Jovens;

10. Não fazer uso da força para resolver problemas nem utilizar facas ou outro tipo 
qualquer de arma no local do Campori;

11. Colocar Deus em primeiro lugar a cada instante.

Assinatura do participante

Compromisso
de Boa Conduta

PONTUAÇÃO 
CAMPORI   
   

FORTES NA ORGANIZAÇÃO   
Nº REQUISITO                     PONTUAÇÃO 
1 Inscrição                               150 
2 Jovem Investido        100 
3 Save One                               100 
4 Pastor/Ancião        100 
   
FORTES COM DEUS   
Nº REQUISITO            PONTUAÇÃO 
1 Classe Escola Sabatina      100 
2 Vigília Jovem        50 
3 Semana Santa        100 
4 Sema de Oração        100 
5 CRM                               150 
   
FORTES NO AMOR   
Nº REQUISITO                     PONTUAÇÃO 
1 Acampamento         100 
2 Base G-148        125 
3 Alimento e Item Higiene     100 
4 Coral Jovem        125 
5   
   
FORTES NA MISSÃO   
Nº REQUISITO                     PONTUAÇÃO 
1 Ponto de Calebe        118 
2 Desafios G-148        125 
3 Dia do Jovem Adventista    125 
4 Celebrações        150 
5 Batismo                              100 
   
CONCURSOS   
Nº CATEGORIA         PONTUAÇÃO PARTICIPAÇÃO    PONTUAÇÃO PREMIAÇÃO
1 Música                               100                                             200
2 Fotos                               100                                             200
3 Vídeo                               100                                             200

24 25




