CAMP CRIANÇAS
PROJETO CAMP SERTÃO
Evangelismo e Discipulado através de Relacionamentos
Resumo do projeto
Este é um projeto de parceria entre o Camp Brasil, Inculcar (Escola de
Pais), e igrejas. Sua execução envolve o treinamento de adultos,
adolescentes e jovens de igrejas locais a fim de alcançar crianças
através de atividades interativas que proporcionem bons e edificantes
relacionamentos missionais, objetivando o convívio cristão pela prática
da Palavra de Deus. As crianças serão captadas, participarão de um
Day CAMP, onde terão oportunidade de desenvolver laços com seus
líderes e posteriormente serão acompanhadas em um relacionamento
discipulador. O CAMP dará o treinamento para as igrejas locais, as
quais irão acompanhar os Pequenos Grupos. Os adolescentes e jovens
darão relatórios aos seus líderes ou pastores que encaminharão ao
CAMP, para envio dos módulos seguintes e continuação do projeto.
Objetivo
Este projeto tem como objetivo envolver adultos, adolescentes e jovens
no alcance e discipulado do maior número possível de crianças em suas
comunidades e desenvolver um estilo de vida missional. Ele foi
projetado para que estes líderes sintam-se validados e produtivos
servindo a Deus. Desta forma, podem crescer em seu caráter e
conhecimento da Palavra e influenciar positivamente as crianças com
ensino e discipulado. As crianças, por sua vez, podem ter uma
experiência de salvação em Cristo e cultivar relacionamentos com seus
líderes que proporcionem comunhão e amadurecimento a fim de
prepará-las para uma vida missional.
Justificativa
A prostituição e o uso de drogas, acompanhados da marginalidade,
desinteresse pelo estudo e pela profissionalização, tem aumentado a
cada dia. Assim também, ao longo dos anos foi observado que há muita
evasão de jovens e adolescentes do meio cristão. A mídia e a influência
da sociedade não cristã e, agora do estado, têm disseminado valores
contrários à família e à igreja. Além disso, existe uma lacuna no que se
refere ao ministério dos adolescentes e jovens muitas vezes justificada

pela falta de conhecimento de seu potencial evangelístico e
discipulador. Este projeto visa preencher esta lacuna, direcionando esta
camada da igreja para o próximo grupo, ou seja, as crianças. A
facilidade de comunicação entre os dois grupos é maior, bem como a
tendência ao estabelecimento de referenciais por parte das crianças,
geralmente é dirigida aos jovens.
Público-alvo
Jovens, adolescentes e crianças, por meio da intermediação de líderes
de crianças, líderes de adolescentes e líderes de jovens em conjunto e
com o apoio do pastor e liderança da igreja local.
Importante
O número de adolescentes, jovens e crianças que poderão participar do
projeto, irá depender somente da realidade de cada cidade, de suas
igrejas locais e das facilitações existentes. Ou seja, da disponibilidade
dos participantes e do espaço físico disponível na cidade para a
realização dos encontros de treinamento, do Day Camp e/ou do
Acampamento. No mais, não há limitação quanto ao número de
participantes. A princípio é estabelecido que para cada 5 crianças um
adolescente ou jovem, vinculado geograficamente e estas crianças deve
está envolvido.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
PRÉ PROJETO – Captação, exposição e planejamento.
Contato com pastor ou líder interessado.
Reunião com pastores locais para exposição do projeto e desafio.
Responsável - Equipe CAMP – Café da manhã
ETAPA PRIMEIRA - Capacitação e planejamento
Responsável: Equipe Camp - Capacitação de Jovens e adolescentes (
6 horas. - Estrutura para alimentação no Day Camp.
ETAPA SEGUNDA – Day Camp
Responsável: Equipe Camp e Jovens e adolescentes – Day Camp.
ETAPA TERCEIRA - Discipulado
Responsável: Coordenadores, jovens e adolescentes (Líderes de PG)
Equipe Camp. – Capacitação contínua dos líderes de PGs
Coordenadores: Acompanhar os Líderes de PG e recolher relatórios
(Estes Coordenadores terão treinamentos à disposição no Camp
Nordeste).
Líderes de PG: Realizar os PGs e prestar relatórios a seu coordenador.
Equipe Camp: Treinamento continuado e recursos. O Camp Nordeste,
por intermédio do Inculcar, fornecerá kits com material (lições, ideias de
jogos, cartas para as crianças e roteiro do líder), para acompanhamento
das crianças após o evento. Este material será subsidiado, caso haja
necessidade, pelo Inculcar (Escola de Pais). Os kits serão enviados em
forma de módulos, que serão passados às igrejas depois de
comunicada a data de término de cada módulo e prestados os
relatórios.

