
:: ORIENTAÇÕES :: 

ENCONTRO COM DEUS 
 

 

Igreja 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Pr. Adão Brasileiro 

 

ORIENTACOES AOS ENCONTRISTAS 

 

 

01) É importante fazer o Pré-Encontro; Caso Não fez, Pergunte a quem te convidou para ir ao Encontro... É um 

estudo de preparo para você ir ao Encontro 
 
02) O Investimento para participar do ENCONTRO pode ser feito diretamente na secretaria da Igreja (Procure Elaine ou a 
Pastora Simone Brasileiro) O Valor do Investimento é R$ 265,00 
 
03) A inscrição é Feita ÚNICA E EXCLUSIVA Pelo site da Igreja www.bersebalife.com. Um vez feita, pergunte a quem te 
convidou se seu nome ja esta na Lista. A Vaga só estará garantida após confirmação do Investimento.  
 
04) Não será permitido no ENCONTRO aparelho celular, rádio, walkman, Pager, livros, material extra de trabalho, 
revistas,  biscoitos, doces, chicletes, balas e outros comestíveis. Caso seja necessário qualquer um dos itens acima, informe ao 
Coordenador Geral do Encontro, e fale o Motivo. 
 
05) Quando for membro de outra denominação, aconselhamos pedir autorização do seu Pastor; 
 
06) Deverá levar roupas que você se sinta bem e confortável para uso pessoal, ROUPA DE CAMA E  BANHO, travesseiro caso 
use; Levar Cobertor Pois A região de Mogi costuma ser frio a noite 
(LEMBRE, VOCÊ SAIRÁ EM UMA SEXTA A NOITE, E RETORNARÁ NO DOMINGO DIRETO AO CULTO) 
 
Não esquecer de levar, agasalhos  e material higiene pessoal (escova, pasta, etc.) 
 Obs.: Levar uma roupa que você usa para o culto de domingo a noite,  
 
07) Convide  seus amigos/as e  familiares para estarem  presentes na chegada do Encontro no culto de domingo para a sua 
recepção. (VOCE VAI DESEJAR MUITO VER QUEM VOCE REALMENTE AMA) 
 
08) Apos o Encontro voce fará o pós-Encontro, É MUITO IMPORTANTE... Converse com Seu Pastor e ELE vai te informar o Dia 
e horário... (NAO DEIXE DE FAZER) 
  
09) Ninguém poderá ser recebido no Encontro após a ministração da primeira noite, 
 
10) O Encontrista só poderá ir ao local do Encontro através dos meios de transportes previamente autorizados 
pelos  organizadores; 
 
11) O horário de saída para o encontro será:  
INICIO DO EMBARQUE Sexta-Feira – 26/04  as 19:00 h com PREVISÃO DE SAÍDA AS 20:00h (não se atrase); 
Obs As Pessoas que por questoes geográficas vão direto ao local, porem vossos pastores precisam estar cientes e de igual 
forma o Encontrista saber o Local e Horario e chegada no Sitio. Tudo previamente bem ajustado! 
 
12) O Encontro terá a duração de 3 dias, começando na sexta-feira com o horário de partida acertado pelos organizadores e 
terminando no domingo à tarde, e retornando diretamente para a igreja no culto a noite; 
 
13) Sua família deve ser comunicada que você está no Encontro,  por isso, qualquer emergência  o Coordenador Geral  
     do Encontro tomará as providências necessárias para entrar em contato com seus familiares, ou com você se eles  
     precisarem; 
 
14) Como você não poderá usar o celular nos momentos do Encontro,  
deixe o numero do telefone do Sítio (11) 6347-3791  com os seus familiares para urgências. Deixe também  do seu Pastor 
  
15) O local do encontro será  Em MOGI DAS CRUZES no Sítio IÊOA, sairemos da Igreja sexta-feira e  retornaremos no 
Domingo, para  participarmos do  culto na Igreja. Não esqueça de convidar seus familiares para  
      participarem do culto. Será uma  grande festa espiritual. Aguarde. 
 
16) Você receberá algumas outras INSTRUÇÕES quando chegar no Encontro, faça o possível para cumpri-las.  
 
Estamos a meses trabalhando por todas as questões, para que você tenha o melhor final de semana da sua Vida... Quem sabe 
você ja reservou um final de semana para Descansar, para viajar, para ir em uma praia, para fazer uma visita a um amigo/a ou 
FAMILIAR. AGORA CHEGOU A SUA VEZ DE RESERVAR UM FINAL DE SEMANA PARA VOCE PASSAR COM O DEUS 
CRIADOR DO CÉUS E DA TERRA!  
 
 
O ENCONTRO É TREMENDO!!!!!!! 

 

http://www.bersebalife.com/

