#PACI18
Escola de Liderança da AMME para
Adolescentes e Jovens – Pacificadores
7 a 21 de janeiro de 2018 em Ibiúna - SP

Pacificadooooores!!!
Essa é uma oportunidade que Deus lhe deu, de participar da primeira escola de
liderança para adolescentes e jovens evangélicos do Brasil, idealizada e
conduzida pela principal agência missionária de mobilização evangelística.
Aproveite bem essa oportunidade.
Será muito bom encontrar vocês no dia 07 de janeiro para mergulharmos nas
grandes coisas que Deus tem para nós. Aqui estão algumas orientações
importantes à você: #Bagagem – quando for arrumar sua mochila; #Viagem –
para sua vinda até o local da escola, #Relacionamentos - para você aproveitar o
máximo da companhia dos novos e velhos amigos.
Essa cartilha não tem o objetivo de estabelecer regras para sua conduta. A Bíblia
é suficiente para isso. A regra de conduta para nossa escola são os 10
mandamentos à luz do ensino de Jesus. Essa cartilha trata de coisas básicas
para o melhor aproveitamento dos dias na escola.
Para qualquer pergunta que não estiver respondida aqui, fale com a liderança da
escola pelo Face, WhatsApp, e-mail e telefone. Ficaremos alegres em ajudar.
Pacificadores
AMME evangelizar

www.ammeevangelizar.org/paci17/

Bagagem
Fazer sua mala para duas semanas fora de casa pode exigir algum
planejamento. Não deixe isso para a última hora, e pense no seguinte:
1. Instruções gerais: escolhemos um acampamento com ótima estrutura para
que os alunos tenham conforto suficiente para se concentrarem nos estudos.
Contudo, nossa hospedagem coletiva exige alguma adaptação.
a) Nossa escola não exige muita coisa. Os trajes são simples. Por isso
traga pouca coisa, assim você viajará com mais facilidade e conforto;
b) Não lotaremos os quartos para garantir maior conforto para os alunos.
Os quartos são amplos, bem arejados e iluminados, e têm banheiros bem
equipados. A organização dos alunos nos quartos será feita pela
liderança, portanto, cada um traga sua própria mala;
c) Os banheiros têm divisórias para privacidade, estão dentro dos quartos,
mas são coletivos, por isso, tenha em mente que você deve fazer o trajeto
até o banheiro sempre vestido e calçado.
2. Artigos de cama e higiene: Os quartos possuem camas com colchões, mas
não possuem guarda-roupas, portanto:
a) Para o quarto: traga, seu travesseiro, fronha, lençol e cobertor leve (as
temperaturas no verão ficam entre mínima = 21º C e Máxima = 30º C).
Não esqueça a roupa para dormir. Todos os pacificadores devem estar
sempre vestidos, mesmo no quarto.
b) Para o banheiro: traga toalha de banho e de rosto, itens de higiene
pessoal (sabonete, shampoo, pasta e escova de dente, fio dental,
desodorante, pente) e um chinelo para usar no banho. Algumas atividades
serão feitas ao ar livre, então traga protetor solar.
c) Papel higiênico será provido pela escola e estará à disposição nos
banheiros.
3. Calçados e Roupas: O ambiente será informal, mas esse ano haverá
atividades externas com igrejas da região.
a) Quantidade de roupas: você deve evitar lavar roupas durante o evento,
mas não exagere. Traga apenas o suficiente. Aqui está uma sugestão
para ser adaptada por meninos e meninas: 15 camisetas/ camisas; 5
calças/ bermudas/ saias; 16 mudas de roupa íntima; 10 pares de meias;
1 boné; 1 chinelo/ 2 tênis ou sapato. Bermudas devem alcançar logo
acima dos joelhos, evitem shorts, exceto para a prática esportiva.
b) No ambiente de culto e aula: os cultos e aulas serão informais, a roupa
deve ser simples, prática e confortável. Camiseta e jeans, brim ou sarja
será ótimo, bermudas (não shorts) e chinelos serão permitidos. Você terá
a oportunidade de usar suas camisetas com dizeres bíblicos ou que
promovem seu ministério preferido. Não traga roupas decotadas, blusas
ou shorts curtos, e transparentes. Meninas - calças de cotton, stretch e
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malha devem ser usadas com camiseta comprida. Meninos - não será
permitido ficar sem camiseta nem o uso de camiseta regata.
c) É melhor trazer roupas para os 15 dias (contando com a chegada e
saída), evitando a distração de lavar roupas durante o período de aulas.
Porém se planeja lavar alguma, lembre-se de trazer sabão em pó,
pegadores e outros itens que julgar serem necessários.
d) Na prática esportiva: teremos de futebol society no campo, futsal e
basquete na quadra, voleibol na areia, tenis de mesa, pebolim e sinuca
no salão de jogos, jogos de mesa, além de piscina, somente nos horários
definidos pela liderança. Estimulamos você a participar dessas atividades
por causa da comunhão, para isso, lembre-se de trazer tênis apropriado,
shorts esportivos, camisetas, roupas de banho, e toalhas.
e) Na Piscina: na piscina deve prevalecer a modéstia cristã conforme a
Bíblia. Meninas - o uso de biquíni e maiô, só é permitido com shorts por
cima. Não serão permitidos biquíni ou maiô decotados, transparentes ou
muito pequenos. Meninos – devem usar shorts de tactel escuro por cima
de sunga. Não poderão circular sem camisa pelo campus. Meninos e
meninas não devem deixar a área da piscina com trajes molhados.
f) Uniforme: Faremos algumas ações externas em contato com as igrejas,
para as mesmas, usaremos os coletes fornecidos pela escola, de uso
obrigatório. Várias das igrejas com que trabalharemos são bastante
tradicionais, por isso será exigido que os meninos usem calça comprida e
as meninas devem estar preparadas para a eventual exigência de saia.
g) Saco para roupa suja: ajuda bastante se você tiver um saco plástico
em sua mala para ir dobrando e guardando a roupa suja que vai levar de
volta para casa.
4. Medicamentos: A administração da escola não está autorizada ou capacitada
a receitar remédios. Estaremos à disposição para encaminhar alunos ao seu
convênio médico ou ao serviço público de saúde, mas cada aluno deve cuidar
de sua própria medicação.
a) Uso pessoal: se você está em tratamento de saúde, não esqueça de
trazer remédio suficiente para os 15 dias em que estará conosco
(incluídos os dias de chegada e saída).
b) Utilidade geral: se você sofre de alergias, enxaquecas, cólicas, ou outra
enfermidade crônica, previna-se com aqueles remédios que você tem o
hábito de utilizar.
c) Repelente: a vegetação e os lagos do local abrigam alguns mosquitos,
principalmente no verão, repelente para a pele será muito útil.
d) Protetor: traga seu protetor solar para usar nas atividades ao ar livre,
principalmente se você tem a pele sensível a manchas e queimaduras.
5. Didáticos e documentos: A maior parte do que você precisa para o programa
de Pacificadores estará disponível no kit do aluno e nas atividades. Aqui estão
alguns itens que você fará bem em trazer:
a) Bíblia impressa, canetas, lápis e borracha.
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b) Documentos: Sua identidade (RG), cartão de convênio médico,
passagens.
c) Dinheiro: Teremos uma cantina para aquela fomezinha entre as
refeições, um sorvete ou uma sobremesa especial. Teremos uma
pequena livraria com materiais adicionais sobre os temas da escola e
lembranças para seus amigos; haverá também uma excelente
oportunidade de contribuir com a obra missionária, ofertando em um dos
projetos da missão. Então ore e separe um valor – você vai investi-lo muito
bem.
6. Equipamentos: Você vai querer se lembrar da escola Pacificadores por muito
tempo, por isso mantenha o foco e procure captar tudo.
a) Registre: se você escreve um diário, traga. Se você tem o hábito
saudável de tomar notas, venha com seu caderninho.
b) Equipamento I: o lema de Pacificadores é ‘Presente’, isso quer dizer
que devemos nos manter 24x7 antenados com o que Deus está fazendo.
Portanto, não se admitirão itens que distraiam ou afastem você das
atividades: escutar música, jogar vídeo games, falar ao telefone, texting
etc. Se você acha que será tentado a se distrair, deixe seus gadgets em
casa. A direção da escola vai confiscar os gadgets que estiverem
impedindo você de se concentrar. Não queremos que você se perca entre
os fones de ouvido, e se aliene do que Deus vai fazer.
c) Equipamento II: haverão várias oportunidades para usar seus talentos
na composição e execução de músicas, na produção de fotografia, vídeos
e gráficos. Se você faz bem essas coisas, provavelmente desejará trazer
instrumento musical e ou notebook. Nesses casos lembre-se de que você
será responsável pela segurança de seu equipamento e deverá utilizá-lo
sem se distrair do propósito e das atividades da escola.

Viagem
Chegar ao local do evento é uma parte da aventura. Se você vai viajar com
amigos combine tudo em detalhes e mantenham-se juntos. Se vai viajar só,
tenha certeza de manter alguém em casa informado de cada etapa – é uma boa
medida de segurança. Se alguém vem trazer você de carro, tenham certeza de
que o carro está em condições de viajar, respeitem os limites da estrada e não
viagem cansados. Em qualquer situação, mantenha a direção da escola
informada. Além disso procure aproveitar a viagem.
1. Transportes: Aqui estão algumas orientações importantes sobre o transporte
até o local.
a) Roteiro: anote horários, números e locais dos seus transportes, bem
como pontos de encontro e identificação dos contatos. Tenha uma cópia
com você e deixe outra cópia com uma pessoa responsável.
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b) Segurança: tenha seu celular carregado e ligado para qualquer
emergência. Avise uma pessoa responsável sobre cada parada ou
mudança de transporte. Não exiba joias, eletrônicos ou dinheiro em
público.
c) Bagagem – tenha cadeados próprios ou lacres nas malas e mochilas e
guarde bem os tickets de bagagem. Um cadeado na mala será útil mesmo
durante a hospedagem na escola, pois os quartos serão limpos
diariamente por trabalhadores contratados.
d) Documentos e dinheiro – leve sempre bem junto ao corpo em bolsos
internos. Tenha à mão, separado, o dinheiro suficiente para despesas e
guarde o que reservou para outros gastos ou alguma emergência.
e) Itinerário: envie para eduardocarvalho@ammeevangelizar.org o seu
itinerário informando seu transporte e horário em que deverá chegar ao
ponto de encontro ou ao local da escola. Isso nos ajudará na organização
e na segurança.
f) Traslados: até o momento está prevista a contratação de vans para
saírem dos aeroportos e rodoviárias de São Paulo para Ibiúna. Se você
precisa desse serviço envie os dados de chegada e partida do voo (nome
companhia aérea, número do voo, horário) para o missionário Eduardo
Carvalho em eduardocarvalho@ammeevangelizar.org e prepare-se para
contribuir com os custos desse transporte especial.
g) Apoio local: Se você planeja tomar um ônibus de São Paulo até Ibiúna
(Empresa Danúbio Azul/ Terminal Barra Funda) encontrará na rodoviária
de Ibiúna – SP transporte gratuito da AMME às 13:00, 14:00, 15:00; 16:00
e 17:00 horas. Procure pelos missionários com a camisa amarela da
AMME. Veja também o item 2. Contatos.
2. Contatos: O que você fará se precisar entrar em contato com a AMME durante
sua viagem para a escola?
a) Em Congonhas: Se você solicitou o serviço de Van a partir do aeroporto
de Congonhas, poderá contatar o missionário da AMME que dará suporte
pelo telefone (11) 96701-8300/ Oi.
b) Rodoviária: se você precisar de contatar o apoio de transporte na
rodoviária de Ibiúna (Veja item 1g. Apoio local), ligue para (11) 98640
1338/ TIM. Insista pois há áreas do trajeto que não têm sinal. c) No
acampamento: Durante todo o dia 07/01, os missionários que cuidarão do
check-in estarão na portaria do acampamento com os telefones (11)
97777-1502/ Rosana, ou (11) 97304-6247/ Eduardo/ TIM.
c) Informações: estaremos concentrados em uma escola de liderança, por
isso a conexão com internet e celular de internet não são uma prioridade
e nem estarão facilmente disponíveis. Contudo, os alunos, principalmente
os mais jovens poderão falar periodicamente com pastores e pais ou
responsáveis. Estes também poderão entrar em contato com a direção da
escola para informações e recados aos alunos a qualquer momento pelos
telefones (11) 97777-1502 e (11) 97304-6247/ TIM (Não será possível
falar com os alunos por esses número). A direção da escola também
disponibilizará um grupo no WhatsApp para mantê-los informados.
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d) AMME: do dia 2 ao dia 6 de janeiro, no horário comercial, os telefones
da Casa da Palavra, escritório sede da AMME estarão atendendo
normalmente (11) 4428 3222 a 3228. Após esse período o Escritório
Central estará em recesso até o dia 22 de janeiro, por causa da escola.

Local
A edição #PACI18 da Escola Pacificadores acontecerá nas dependências do
Acampamento Jardim Regado, à Rua Bertioga, 412 - Figueira, Ibiúna - SP,
Cep.18150-000. O espaço da escola é bonito, uma chácara com ótimas
instalações e bem equipado, a programação é intensa e o conteúdo é muito
importante.
Em Pacificadores procuramos uma concentração absoluta para obter o melhor
resultado possível. O programa inicia-se com o despertar e finaliza com o
recolher. Há momentos para o lazer e a descontração, mas, inclusive esses
momentos, fazem parte do desenvolvimento dos alunos. Prepare-se para uma
escola que leva a sério a capacidade de liderança de adolescentes e jovens!
a) Cantina: para aquele lanchinho entre as refeições ou um sorvete com
os novos amigos, teremos o espaço da cantina.
b) Livraria: o ministério Salva Vidas da AMME preparou uma seleção de
livros pertinentes aos temas estudados, além de presentes, inclusive uma
série nova de camisetas e outros artigos que você poderá levar de
lembrança para seus pais, pastores etc.
c) Internet: para que os alunos se concentrarem nas atividades da escola,
não ofereceremos acesso à internet. O acampamento não tem sinal de
celular bom ou constante e desaconselhamos o uso da Internet e celular
durante esses dias. O uso inapropriado do celular e de outros eletrônicos
será disciplinado com rigor. A comunicação com os familiares e pastores,
quando necessária, será garantida pela liderança (Veja tópico 2c).
d) Refeições: a escola fornecerá o café da manhã, almoço, café da tarde,
jantar e lanche. As refeições serão preparadas por uma equipe
profissional especialmente contratada e supervisionadas pela direção da
escola para garantir a qualidade. Será uma alimentação balanceada e
saudável. A escola não atenderá exigências particulares de alimentação,
exceto aquelas que forem combinadas antecipadamente por motivo de
saúde (alergias e diabetes).

Relacionamentos
Desde a sua fundação a AMME tem ensinado a milhares de crentes que a
santificação é coletiva. Somos membros especializados do Corpo de Cristo, logo
o comportamento de cada membro reflete diretamente nos outros membros,
portanto, precisamos cuidar de nós e também dos nossos irmãos.
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É tempo de fazer amigos: além da santificação, a edição #PACI18 retoma o
tema da evangelização relacional. Portanto, a construção da amizade será um
tema da maior importância. Pensando nisso, observe:
a) Caravana: muitas igrejas enviam vários alunos e estar com um grupo
assim é muito importante. Porém, a escola enfatiza a construção de novas
amizades, portanto recomendamos que as caravanas não planejem
reuniões durante o período da escola. Os alunos da mesma igreja ficarão
em grupos diferentes para obterem o máximo do que a escola oferece.
b) Liderança: vários alunos virão com líderes adultos de suas igrejas.
Durante a escola, os líderes adultos são alunos também, portanto não
exercerão liderança sobre os alunos que acompanharem. Todos os
alunos atenderão a liderança que for apontada para seu grupo, que
consiste nos missionários da AMME. Não será tolerada desobediência à
liderança da escola (10) e a essas orientações específicas.
c) Namoro 1 - O namoro costuma reduzir as amizades e dificulta novos
relacionamentos, por isso, somente admitimos casais quando se
comprometeram a não se isolarem em nenhum momento da escola.
Durante os doze dias deverão abrir mão de qualquer contato privado e
demonstrações de afetividade. Não é permitido o namoro durante a
escola, nem o isolamento de pares ou pequenos grupos de alunos.
d) Namoro 2 – O programa da escola será bem intenso e exigirá toda a
sua atenção e dedicação para a realização de cada atividade. Não serão
admitidos flertes, corte, início de namoro ou qualquer outro tipo de
relacionamento que prive o aluno do convívio coletivo e o desvie das
atividades da escola.
e) Amizade - Incentivamos as amizades dentro do mais elevado padrão
espiritual, sem discriminação, acepção de pessoas, e sem manifestações
carnais, zombarias e violência de qualquer tipo. O equilíbrio e moderação
no trato entre os alunos são fundamentais para que esse padrão espiritual
seja conservado até o término do PACI. Aconselhamos você cuidar bem
do seu vocabulário, a certificar que suas roupas são decentes e ficar
atento com os exageros no contato físico.

A falha em observar estas instruções pode acarretar a demissão do aluno, não
necessariamente precedida de outra advertência ou aviso prévio. Essas
instruções são consideradas últimas. Essas instruções não substituem a ética
bíblica requerida dos alunos, a qual é baseada nos 10 mandamentos à luz do
Evangelho. Observando com atenção essas orientações você estará preparado
para receber a capacitação que Deus reservou para sua vida e ministério.
Então, esteja “PRESENTE”.

Um forte abraço da equipe do #PACI18.
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