
 

 

 
 
 
ACREG 2022  
Coordenação Regional de Rebentos      

 

30 de Março de 2022 

 

Olá Tutores e REBENTOS! Olá Dirigentes! 

Finalmente chegou o momento que tanto aguardávamos: Vamos ter um ACREG presencial! 

Muito provavelmente para alguns de vocês este será o seu primeiro acampamento, a primeira vez que vão dormir em tendas … e tudo 
isto na companhia de outros Rebentos! 

O tema deste ano é MOISÉS – Muda o teu Mundo! Teremos oportunidade de aprender mais sobre esta personagem bíblica. Vamos 
reviver momentos especiais da sua vida.  

Vamos cantar e orar juntos, descobrir a natureza e brincar, mas sobretudo … passar tempo com Jesus e com os nossos amigos! 

O que vão ter que levar os Rebentos? 

1. Lenço (se forem investidos) 
2. Bíblia 
3. Mochila 
4. Estojo com lápis de cor, tesoura e cola 
5. Lanterna 
6. Garrafa de água 
7. Calçado confortável, impermeável e boné 
8. Meninos – um turbante / Meninas – um véu 

O que precisam preparar os Tutores/Dirigentes: 

1. Vamos aproveitar as meias velhas ou sem par e fazer um boneco simples conforme o seguinte link: 
https://www.pinterest.pt/pin/211174974318482/ 

2. Um cestinho à prova de água para colocar o boneco. Pode ser uma garrafa de água cortada ao meio, um tetra pak ou feito 
com outros recursos.  

Muito importante: Os Rebentos não deverão ver o boneco. Só lhes será entregue na quinta-feira à noite, depois da cerimónia de 
abertura.  

3. Para os dirigentes: um cajado. 
 

Outras notas: 

1. Na sexta-feira almoçaremos no parque de campismo. 
2. Depois do almoço de sexta-feira reservamos tempo para os nossos Rebentos poderem recuperar as forças para a atividade da 

tarde. 

 

Oramos para que o Senhor permita que este acampamento vos ajude a viver este ministério com os nossos Rebentos e com o nosso 
amado Deus. 

Sempre ao vosso dispor, 

 

Nancy Pedrosa                                                                       Catarina Ramos                                          
 nancypedrosa18@gmail.com                                             Cathy.sramos@gmail.com 

914846694                                                                              917474243 


