
INFORMAÇÕES SOBRE O FAMILY CAMP

Bem vindo ao Family Camp do Projeto Restaure. O Family Camp e um evento que provê refrigério 
espiritual para toda a família – casados ou solteiros, pais, filhos ou avós. Durante o evento você desfrutará 
de seminários práticos, testemunhos, troca de experiência e atividades recreativas que promovem a 
unidade da família. 

O Family Camp tem o propósito de fortalecer os relacionamentos em família, por isso, temos muitos 
momentos para interação entre pais e filhos e com os demais famílias participantes. Teremos dois 
momentos de palestra por dia nos quais as crianças deverão permanecer com os pais. Além desses 
momentos teremos  recreação em família, uma feira educacional e várias outras atividades. 

O QUE TRAZER? – Bíblia, caderno e caneta para anotações, toalhas, roupa de cama, cobertores, 
travesseiros, colchões e SUA PRÓPRIA BARRACA para acampar. Traga também itens de higiene pessoal, 
repelente, lanterna e garrafa de água. 

HOSPEDAGEM – As barracas serão montadas em locais designados próximo ao salão e as casas do sítio. 
Temos dois banheiros com chuveiros localizados em diferentes partes da propriedade. Um deles com dois 
chuveiros aquecidos, e o outro com três chuveiros não aquecidos (masculino e feminino).

VESTUÁRIO – O vestuário durante o evento é casual, mas traga algo mais especial para as horas do 
sábado. (Dica: O público que atende os Family Camps geralmente adota um vestuário mais modesto). 

REFEIÇÕES - As refeições servidas no Family Camp são vegetarianas, saudáveis e deliciosas. Servimos 3 
refeições durante o evento: o desjejum, o almoço e um lanche mais leve no final do dia. 

MÚSICA – No Family Camp temos uma orquestra que acompanha o louvor congregacional.  Se você toca 
um instrumento e desejar participar traga seu instrumento. 

Se sua família gostaria de apresentar uma mensagem musical, entre em contato conosco nos informando. 
No Family Camp optamos por músicas inspiradoras, não ritmadas e sem bateria. 

FEIRA EDUCACIONAL – Durante o Family Camp, em alguns intervalos das reuniões, teremos um espaço 
para vendas e exposição de materiais. Famílias interessadas em participar poderão apresentar atividades 
criativas que tem desenvolvido com os filhos no estudo da Bíblia ou natureza, vender materiais 
relacionados ao crescimento espiritual da família, bem como projetos de indústria que as crianças tem 
desenvolvido (cookies, artesanatos, etc.) Se você deseja participar avise à coordenação do evento. 

FILMAGEM E FOTOGRAFIA – Ao participar do Family Camp, você autoriza que você e sua família sejam 
filmados ou fotografados, e autoriza também o uso das imagens em vídeo ou fotografia para a divulgação 
do evento, sem nenhuma remuneração pelas mesmas. Caso você não deseje que sua imagem apareça, 
informe a direção. 

PEDIDOS ESPECIAIS – Para qualquer pedido de acomodação ou necessidade especial, por favor, 
comunique-se com os coordenadores do evento. 




