
 
 
GRAÇA E PAZ! 
 
É com imenso prazer que apresentamos o 21° Encontro Internacional de Líderes JUAD com o 
tema: SOLI DEO | LIGAÇÃO VITAL. 
 

“Ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem” 
“Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos: porque todos viven á él.” 

“For he is not a God of the dead, but of the living: for all live to him.” 
Lucas 20:38 

 
Nosso próximo Encontro de Líderes terá alguns objetivos bem pontuais: 
Progredir com a capacitação de Líderes de uma maneira contemporânea e orgânica 
entendendo a dependência total do Espírito Santo. 
Avançar, compartilhando com a liderança novos posicionamentos, para que de fato, possamos            
estar preparados para o alcance de 1 milhão de JUADs!  
 
OBJETIVO GERAL:  
Celebrar ao Deus que é a Ligação Vital da existência do Ministério JUAD, utilizando o texto de                 
Lucas 20:38 como base para abordar tal temática em uma visão ministerial e pessoal.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

● Realizar prestação de contas e atualizar a liderança sobre o que ocorreu no ano de               
2019;  

● Apresentar à liderança o Projeto de Certificação do JUAD e Software; 
● Divulgar novos materiais didáticos do Ministério: 30 Palavras Divertidas, Intensas e           

Marcantes para adolescentes, Manual de Identidade da Marca, entre outros. 
● Apresentar a Divisa Destaque de 2019;  
● Empossar novas lideranças (capacitadores e supervisores);  
● Divulgar o CONGRESSO INTERNACIONAL JUAD. 
● Abordar a palavra de Jesus em Lucas 20:38, mostrando a liderança que nossa razão de               

viver deve ser em Cristo através do Espírito Santo. 
 
 
 



DATA: 06 a 08 de Março de 2020. 
Início oficial do evento: 19h do dia 06 de março de 2020 (sexta-feira). 
 
LOCAL: Estância Árvore da Vida em Sumaré/SP. Conheça a estrutura do local. 
 
INSCRIÇÕES: pelo site - www.juad.org (EM BREVE) 
Encerramento das inscrições: dia 17/02/2020 às 23h55min. Todos os pacotes tem vagas 
limitadas. 
Importante: apresentar o e-mail de confirmação da inscrição no Check-in. 
 
INVESTIMENTO:  
● Pacote com hospedagem na Pousada Árvore da Vida (Veja as acomodações.) 
Quartos quádruplos, com ventilador de teto, frigobar e varanda. 
1º Lote R$ 510,00, inscrição e pagamento até 25/10/2019 
2º Lote R$ 590,00, inscrição e pagamento até 25/11/2019 
3º Lote R$ 670,00, inscrição e pagamento até 30/12/2019 
4º Lote R$ 750,00, inscrição e pagamento até 30/01/2020 
 

● Pacote com hospedagem no Brasília Village (Veja as acomodações.) 
Quartos quádruplos, com ventilador de teto e frigobar. 
1º Lote R$ 560,00, inscrição e pagamento até 25/10/2019 
2º Lote R$ 640,00, inscrição e pagamento até 25/11/2019 
3º Lote R$ 720,00, inscrição e pagamento até 30/12/2019 
4º Lote R$ 800,00, inscrição e pagamento até 30/01/2020 
 
● Pacote com hospedagem no Hotel Maple Village (Veja as acomodações.) 
Quartos quádruplos, com ar-condicionado, wi-fi, TV, frigobar, serviço de quarto. 
1º Lote R$ 710,00, inscrição e pagamento até 25/10/2019 
2º Lote R$ 790,00, inscrição e pagamento até 25/11/2019 
3º Lote R$ 870,00, inscrição e pagamento até 30/12/2019 
4º Lote R$ 950,00, inscrição e pagamento até 30/01/2020 
 
Crianças:  
0 a 4 anos – Cortesia. 
5 a 11 anos – Pagam 60% do valor do pacote. 
12 anos acima - valor integral.  
 
Crianças com até 4 anos e 11 meses, devem ser informadas na inscrição de apenas um dos 
seus responsáveis.  
Acima de 5 anos, deverá ser feita inscrição individual e pago o valor correspondente a idade.  
 
FORMAS DE PAGAMENTO:  
• Dinheiro: pagamento à vista no Escritório Central terá 10% de desconto.  
• Boleto bancário (parcela unica). 

http://www.estanciaarvoredavida.com.br/
https://photos.app.goo.gl/bXmuVdQCybR8kDNw7
https://photos.app.goo.gl/e9af5ZzioUsBJh3t5
https://photos.app.goo.gl/qKjNrbpGK9c49J75A


• Cartão de crédito: parcelamento em até 18x (de acordo com a liberação da operadora do seu 
cartão).  
 
Pacote inclui:  
Kit do evento 
2 diárias (sexta a domingo). Check-in a partir das 14h.  
2 cafés da manhã, 2 jantares e 2 almoços.  
Obs.: Na Estância Árvore da Vida haverá cantina para compra de bebidas e lanches, 
funcionando no sistema de banco: cada participante deverá depositar um valor em sua conta, e 
as compras serão debitadas ao longo do evento, enquanto houver saldo 
 
Acomodações:  

● Pousada e Brasília Village: suítes moduláveis para casais, famílias ou individuais até 
quatro pessoas, 2 camas box + 1 beliche, ventilador de teto, frigobar.  

○ Pousada - veja aqui! 
○ Brasília Village  

 
● Hotel Maple Village: apartamentos para até quatro pessoas (camas box + beliche). 

○ Hotel Maple Village 
 

● A distribuição dos quartos será feita por bases, separados em masculino e feminino. 
Casais que queiram ficar juntos, em quarto exclusivo, devem acrescentar R$120,00 ao 
total de suas inscrições.  
 

● Incluso no pacote fornecimento de roupa de cama (somente lençóis, toalha de banho e 
travesseiro). Se você costuma sentir frio, deve levar uma manta.  

 
● Voltagem: quartos 110V. 

 
● Não utilizaremos os prédios de quartos coletivos (12 pessoas). 

 
COMO CHEGAR:  
• Do Aeroporto de Campinas até o local são aproximadamente 30 minutos de táxi (em torno de 
R$ 140,00 a corrida). 
• Do Terminal Rodoviário de Campinas até o local são aproximadamente 32 minutos de táxi 
(em torno de R$ 115,00).  
• Vindo de ônibus ou carro particular acesse o mapa e trace sua rota. Ver mapa 
 
Cada base será responsável pelo deslocamento de sua liderança até o local do evento.  

● Carros e ônibus poderão ficar no local durante o período do evento. Serão estacionados 
em locais pré-definidos pela organização do evento.  

● Por determinação da Estância Árvore da Vida, os motoristas dos ônibus não podem 
permanecer no local durante o evento. Ficarão hospedados em outro local, sendo por 
sua conta as despesas com hospedagem. Assim, cada base deverá se organizar em 
relação a este valor. (Sugestão de hospedagem) 

https://photos.app.goo.gl/bXmuVdQCybR8kDNw7
https://photos.app.goo.gl/e9af5ZzioUsBJh3t5
https://photos.app.goo.gl/qKjNrbpGK9c49J75A
https://goo.gl/maps/yW5WbJ7w1efkwCJv5
https://docs.google.com/document/d/1g78thYTvtp2pI0vjypCFeifTHqjnYE_qj8jgQVIOllY/edit?usp=sharing


●  As refeições durante o horário da chegada até o início oficial do evento são de 
responsabilidade pessoal, sendo que nossa primeira refeição será às 19h.  

 
CHECK-OUT:  
O evento encerrará com um almoço no dia 08/03/2020 (domingo).  
A saída do local deve ser feita até às 15h deste dia (não haverá refeições na parte da tarde).  
Não é possível a permanência nos hotéis fora do evento, salvo casos de emergência. 
(Consultar organização).  
 
PRÉ-RECOMENDAÇÕES:  
• É imprescindível a presença da Chefia Funcional neste evento, salvo motivos extremamente 
relevantes que devem ser informados ao Supervisor responsável antecipadamente;  
• Todas as bases devem enviar representação;  
• Não são autorizados outros eventos ministeriais JUAD na data do Encontro;  
• Não serão aceitas inscrições após a data de encerramento das mesmas;  
• Não haverá pessoas para cuidar das crianças durante o evento; 
• Leve seu uniforme JUAD. 
• Teremos a loja da Grife JUAD, funcionando nos intervalos do evento. 
 
 
 
Desejamos um encontro DIM para todos. Até lá!  
 
 
 
Mais informações:  

 
encontro@juad.org 
 

55 51 3582-3620 - ramal 216 
 
51 99221-2376  


