
NOVA OLINDA DO NORTE – AM 

PR. ANTONIO CARLOS VIEIRA PAULINO 

 



• TEMA 2018: VALEU A PENA 
JESUS MORRER POR MIM 

 

• VERSÍCULO: “PORQUE DEUS 
AMOU O MUNDO DE TAL 
MANEIRA QUE DEU SEU FILHO 
ÚNICO PARA QUE TODO AQUELE 
QUE NELE CRÊ, NÃO PEREÇA, MAS 
TENHA A VIDA ETERNA.  

 (JOÃO 3.16) 

 



• LOCAL: Comunidade do Laguinho/ Município de Nova Olinda 
do Norte - AM   

 

• DATA: 18/19 e 20 de Maio de 2018 

 

• FAIXA ETÁRIA: 06 a 12 anos 

 

• Nº DE CRIANÇAS: 200 acampantes 

 

• Nº DE ADULTOS: 40 equipantes 

 

• OBJETIVO: EVANGELISMO  

 



CUSTO POR CRIANÇA: R$ 100,00 

 

• Energia, combustível (luz/ água e transporte), gelo, papel 
higiênico, material para oficinas, material de papelaria, 
cópias, decoração, logística e alimentação (04 refeições/ dia: 
café da manhã/almoço/ lanche/ jantar). 

 



• A Congregação Batista em Vila Centenário através da 
Primeira Igreja Batista de Curitiba promove o Acampamento 
na Comunidade de Laguinho, para 200 crianças, na faixa 
etária de 06 a 12 anos, com o objetivo de levá-las a 
conhecerem Jesus e ter um relacionamento pessoal com Ele. 

 

• A partir dos trabalhos desenvolvidos pelos casais de 
Missionários Jonaze e Andreza, Alessandro e  Mauricéia  em 
onze (11) Comunidades: Baruri, Ituense, Lago do Apapa, Lago 
do Romão, Laguinho, São Paulo, São Pedro, Tarumã, Vila 
Centenário, Califórnia, Vila Nova e nos Rios Paracony e 
Curupira. 

 



• A proposta é deixar com cada criança uma bíblia,  kit de 
higiene bucal, um brinquedo e um kit lanche (suco e 
biscoito). 

 

• A Primeira Igreja Batista de Curitiba, através do Pr. Antonio 
Carlos Vieira Paulino (Pr. Toninho) é responsável por toda 
organização do acampamento como: captação de recursos; 
liderança e formação da equipe; programação; ministrações; 
louvor; jogos e brincadeiras.  



PALESTRA HIGIENE BUCAL 

 

• Conscientizar as crianças da importância para a saúde e o 
bem estar da higiene bucal. 

 

• Ensinar o procedimento correto na escovação dos dentes, 
aplicação e quantidade de creme dental, limpeza com fio 
dental e utilização. 

 

• Causas da falta de higiene e possíveis doenças.  

 



PROPOSTA 

 

• Abençoar as crianças ribeirinhas da Região de Nova Olinda do 
Norte na Amazônia. 

  

• Fazer missões orando e ofertando com o objetivo de que 
nenhuma criança deixe de participar do acampamento. 

 

• VOCÊ PODE ADOTAR UMA CRIANÇA. 



Se você quer saber mais informações sobre o acampamento 
entre em contato com: 

• Pr. Antonio Carlos Vieira Paulino 

Telefone/WhatsApp 

• (41) 99124.9319 (Claro) 

E-mail: antonio.paulino@pibcuritiba.org.br 

https://www.pibcuritiba.org.br/amazonia/ 

 

 



Apoio financeiro pode ser feito através do link: 

http://bit.ly/2HRxqLz (se não funcionar clicando copie e cole no seu navegador) 

Obs. Você será direcionado para a página de Missões da Primeira 
Igreja Batista de Curitiba. Sua contribuição será creditada na 
Conta Viagem Missionária a Amazônia contabilizado pela 
Tesouraria e fiscalizado pelo Conselho Fiscal da Igreja. 

 

 

 

Acompanhe a seguir como preencher o formulário para apoio 
financeiro. 

 

 

 

http://bit.ly/2HRxqLz
http://bit.ly/2HRxqLz


Ao colocar o link no seu navegador você será direcionado á 
página do formulário: 

 

 

 



Ao colocar o link no seu navegador você será direcionado á 
página do formulário: 

 

 

 
Escolha uma das opções: 
Novo mantenedor: se é a primeira 
doação através do sistema. 
Já sou mantenedor: se você já doou 
através do sistema para este projeto 
Já sou Mantenedor mais quero investir 
em mais campos: se você já é 
mantenedor de algum outro projeto 
através do sistema, mas quer 
contribuir para este projeto também.  

Preencha com seu Nome completo 
Inclua o seu 
número de 
telefone Clicando no calendário, encontre a 

data do seu nascimento. Escolha 
primeiro o ano, depois o mês e por fim 
o dia. 

Inscreva o email pessoal que você mais 
utiliza. 



Ao colocar o link no seu navegador você será direcionado á 
página do formulário: 

 

 

 

Confira todas as informações 
preenchidas e clique em confirmar! 

Coloque o seu endereço 

Valor que deseja investir no projeto 

Escolha a Forma de Pagamento 

Inclua o seu CPF 

O número de vezes que deseja 
contribuir para o projeto com o valor 
informado 



“Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês 
receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em 

toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da 
terra.”  

 

(Atos 1:8) 

 


