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Olá, Juventude Adventista! 
  
Esperamos que se encontrem animados e fortalecidos nas promessas de Jesus.  

Preparados para viver grandes aventuras com Jesus nas atividades de verão deste ano?  
  
Os anos de 2020, 2021 e 2022 ficarão marcados pela pandemia e pela enorme capacidade da 
Juventude Adventista de se adaptar às novas e inesperadas circunstâncias, sem contudo ter 
perdido a sua identidade, os seus valores e a sua Missão.  

Mesmo perante o atual contexto pandémico, ligeiramente mais favorável ao do ano passado, 
momento do retornar das atividades presenciais, é-nos requerida prudência, bom-senso e 
muita responsabilidade, de forma a garantirmos as medidas de segurança necessárias e uma 
eventual necessidade de ajustar a dinâmica dos eventos em respostas à evolução da 
pandemia. Seja como for, estamos convictos de que Deus continuará ao leme e nos mostrará 
como amá-lO e servi-lO em segurança. 

De forma a conhecerem todos os eventos disponíveis neste verão, visitem o seguinte link e 
descubram toda a informação relacionada com os mesmos. 
  
Assim, aqui vos deixamos o calendário, indicações sobre as inscrições e outras 
informações relevantes dos eventos deste verão. 
  
Calendário 
  
1 - 01 e 03 de julho | ACATNAC Logos 
     Local: Costa de Lavos 
     Data limite de inscrição: 27 de junho 
  
2 - 14 a 17 de julho | ACNAC Rebentos 
     Loca: Costa de Lavos 
     Data limite de inscrição: 04 de julho 
  
3 - 31 de julho a 07 de agosto | ACNAC Tições 
      Local: Costa de Lavos 
      Data limite de inscrição: 18 de julho 
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4 - 24 a 31 de julho | ACNAC Exploradores 
       Local: Costa de Lavos 
       Data limite de inscrição: 11 de julho 
  
5 - 07 a 17 de agosto | ACNAC Companheiros & Embaixadores 
       Local: Costa de Lavos 
       Data limite de inscrição: 25 de julho 

*Como alternativa ao programa das Classes Progressivas Avançadas, a base deste ACNAC, 
podem inscrever-se no programa Aventura e desfrutar de momentos únicos na natureza. 

  
6 - 21 a 28 de agosto | ACATNAC Impacto 
       Local: a anunciar em breve 
       Data limite de inscrição: 25 de julho 

*Estão a ser preparados workshop’s e diversas dinâmicas muito interessantes para todos os 
participantes do Impacto. 

  
7 - 2 a 6 de agosto | Congresso Internacional de Jovens 
       Local: Lahti - Finlândia 
       Data limite de inscrição: 22 de junho 

*Existem duas modalidades de inscrição, uma com viagem incluída e outra sem viagem. A 
primeira inclui: voos ida (2 agosto) e volta (7 agosto), por Lisboa, com bagagem de porão 
(23Kg) e de cabine (8Kg); transferes terrestres Aeroporto de Helsínquia/Lahti e seguro de 
viagem com cobertura de custos de cancelamento por Covid-19. A modalidade com 
viagem  será dirigida por um elemento do Departamento de Jovens da UPASD e destina-
se, não só, mas sobretudo, aos menores de idade. Poderão inscrever-se todos aqueles 
nascidos antes de 2006, inclusive. Relativamente à inscrição da modalidade com viagem, o 
valor da mesma deverá ser pago na totalidade até ao dia 22 de junho, ou então 50% do 
valor total nessa data e o restante até ao dia 11 de julho. 

O Departamento de Jovens recomenda ainda a seguinte atividade organizada pela ASI 
Portugal em parceria com o Departamento de Evangelismo da UPASD: 

8 - 22 a 31 de julho | Jovens por Jesus 
       Local: São Miguel - Açores 
       Data limite de inscrição: 15 de junho 

*Todos os anos o Jovens por Jesus proporciona a jovens de todo o país a possibilidade de 
se envolverem na missão enquanto aprofundam o seu relacionamento com Deus. O valor 
da inscrição inclui as viagens, o alojamento e a alimentação e pode ser pago de uma vez 
ou em duas prestações (1ª até 15 de junho e 2ª até 15 de julho).  
Inscreve-te já em https://forms.gle/r7sKS7iedtcqh93V8 

https://forms.gle/r7sKS7iedtcqh93V8
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Inscrição 
Ao decidirem participar num ou mais eventos, sigam o seguinte passo a passo para 
procederem à vossa inscrição: 
  
juventudeadventista.pt > Área Reservada > Agenda > Todos > Selecionar Evento e 
preenchimento do formulário > PARTICIPAR 
A vossa inscrição terá que ser aprovada no sistema pelo vosso dirigente local.  
Entrem depois na área reservada e nas MINHAS INSCRIÇÕES (POR PAGAR), cliquem e 
liquidem o valor.  
Agora sim, estarão inscritos! 

Transição nas faixas etárias 
Alertamos para a decisão efetuada pelo Departamento de Jovens cessante a propósito da 
alteração da transição de idades nas faixas etárias, a saber :“a transição nas faixas etárias passa 
a ser realizada de acordo com o ano de nascimento e não com o dia de nascimento”. A 
plataforma da Juventude Adventista ainda se encontra em processo de atualização para 
enquadrar esta alteração. 

Simulador dos valores 
De forma a conhecerem os valores dos eventos deste verão, consultem o Simulador de valores, 
em anexo. Mais informamos que não serão aplicados descontos de irmãos. 
  
Voluntários JA 
Se quiserem candidatar-se a serem voluntários JA das atividades deste verão, poderão 
inscrever-se no seguinte link. No caso de serem aceites, serão contactados. 
  
Dirigentes nos Eventos 
a) Um dirigente para cada seis participantes, nos casos em que a idade destes seja inferior a 
10 anos. 
b) Um dirigente para cada 10 participantes, nos casos em que a idade destes esteja 
compreendida entre os 10  e os 15 anos. 
c) Por cada dois dirigentes, um poderá ser menor de idade. O dirigente menor de idade 
deverá ser mais velho do que o intervalo de idades da faixa etária a que ministra. 
  
Pagamento inscrição - Dirigentes 
Informamos as Igrejas, os seus Conselhos e responsáveis, que se mantém o sistema de 
pagamento tripartido para as inscrições dos Dirigentes enviados com os jovens: 1/3 pago pela 
Igreja local, 1/3 pelo Dirigente e 1/3 pelo Departamento de Jovens. Assim, o dirigente deve 
realizar o pagamento de 2/3 do valor, correspondente à sua parcela e à do núcleo local, no ato 
de inscrição.  
  

http://juventude.adventista.pt
https://juventudeadventista.pt/agenda/205


Associação da Juventude Adventista
Rua Acácio de Paiva, 35
1700-004 Lisboa            NIPCR. 506 074 064

https://juventudeadventista.pt     
Tel. (+351) 213 510910,
E-mail: geral@juventudeadventista.pt

Seguros e Registo Criminal 
a) Os dirigentes e participantes deverão ter o seu seguro ativo na plataforma da Juventude 
Adventista. 
b) Os dirigentes deverão submeter o registo criminal na plataforma da Juventude Adventista. 

Acompanhantes dos elementos das direções (Staff)  
Os acompanhantes das direções (Staff) dos eventos devem inscrever-se no formulário “Staff e 
Dirigentes” de cada evento e suportar o valor das diárias, a informar pelo Departamento de 
Jovens diretamente a cada caso. 

Autorizações  
a) A assinatura dos Encarregados de Educação para os participantes menores de idade é 
obrigatória. 
b) A recomendação dos pastores e dos coordenadores JA, também é obrigatória. 
  
Batismos e cerimónias de investiduras nos eventos 
Como tem acontecido, o Departamento de Jovens estará disponível para organizar Cerimónias 
batismais e/ou de Investiduras em qualquer um dos eventos, pelo que os jovens, dirigentes e 
Pastores que pretendam viver esta experiência única de entrega e compromisso, deverão 
entrar em contacto connosco, antecipadamente. 
  
Regras de apresentação e conduta 
a) Recordamos a importância de cada participante Desbravador, se apresentar com a sua farda 
completa e corretamente preparada. Este aspeto deve ser trabalhado com antecedência pelos 
pais e dirigentes.  
b) Para além disso, existem outras regras que são de cumprimento obrigatório nas atividades 
da JA e que incluem: a ausência de pendentes (piercings, etc), alargadores ou outros objetos 
de adorno extravagantes; decência nas roupas usadas; proibição de entrada de qualquer 
bebida alcoólica, cafeinada, tabaco ou substância ilícita. 
c) Os relacionamentos no ser e no parecer devem expressar toda a ética e dignidade cristã e o 
respeito pelos valores da JA. 
  
Visitas de familiares e amigos 
Apesar de se autorizar a entrada dos familiares nos locais de avento, no dia do seu início, no 
dia do seu término e durante a manhã do dia de Sábado (e tarde se a dinâmica do evento o 
justifique/permita), recomenda-se, considerando o atual contexto pandémico, que essas 
visitas sejam reduzidas ao mínimo. 
  
Outras regras 
Existem regras relacionadas com a pandemia e com o funcionamento dos diversos eventos 
que, para o bem e a segurança de todos os participantes, deverão ser respeitadas. A 
administração dos eventos veiculará essa informação no local e de acordo com as orientações 
das autoridades de saúde existentes na altura. 
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Oramos desde já para que Deus esteja presente em cada evento e que cada campo seja uma 
grande bênção na vossa vida. 
  
Contamos convosco. Não se atrasem na inscrição! 
  
Qualquer dúvida, estaremos à vossa disposição. 

Saudação JA 
 

Departamento de Jovens da UPASD 

________________________ 
(Tiago Alves, Diretor)


