Graça e Paz!
Seja a verdade que você prega! Sua autoridade pode ser questionada, mas
nunca retirada. Apresentamos à você o 23° Encontro Internacional de
Líderes JUAD com o tema "MAGNO DEO: AUTORIDADE VITAL".

Objetivo Geral
Dê tempo para o que é importante: as urgências nos levam a não conseguir desfrutar de
tudo o que Deus já liberou para aqueles que O amam e O servem. "Magno Deo: Autoridade
Vital" nos leva a compreender a autoridade que Ele tem, que a nós foi delegada! O
Encontro será um incentivo para que você viva a plenitude de seu chamado.
MAGNO DEO significa "O Grande Deus"
AUTORIDADE tem a ver com "direito de exercer poder";
VITAL está ligado à "manutenção da vida de maneira essencial".

Objetivos Específicos

◦ Compartilhar o desenvolvimento do Ministério em 2021;
◦ Compartilhar práticas do #OJUADNÃOPARA;
◦ Oportunizar momentos de trocas, discussões e construções sobre nosso
posicionamento estratégico diante da sociedade;
◦ Disponibilizar orientações e práticas sobre a autoridade delegada por Deus;
◦ Aplicar a Pedagogia DIM em todos os ambientes de aprendizado;
◦ Preparar a liderança para os desafios de 2022 nos aspectos emocionais e
comportamentais dos juniores e adolescentes;
◦ Abordar e expor nossos valores, atualizando nossas convicções.

Base bíblica
"E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina;
Porquanto os ensinava como tendo autoridade; e não como os escribas."
(Mateus 7.28-29)
"Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina; Porque les
enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas." (Mateo 7.28-29)
"When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his
teaching, Because he taught as one who had authority, and not as their teachers of the law.
(Matthew 7.28-29)

Informações sobre o evento
Data
25, 26 e 27 de março de 2022. Início: Sexta-feira, às 20h. Término: Domingo, às 12h.

Local
Associação Banestado Praia de Leste/PR
Endereço: Av. das Praias, 369-379 - Praia de Leste, Pontal do Paraná - PR, 83255-000
Faça sua rota pelo Google Maps Clicando aqui!

Inscrições
Pelo site www.juad.org/encontro. Encerramento das inscrições: dia 15 de março de 2022
às 23h55min. Pacotes com vagas limitadas. Os 50 primeiros inscritos pagantes ganham a
camiseta oficial do evento!

Investimento
◦ 1º Lote R$ 760 (inscrição e pagamento até 10/12/2021)
◦ 2º Lote R$ 880 (inscrição e pagamento até 14/01/2022)
◦ 3º Lote R$ 980 (inscrição e pagamento até 14/02/2022)
◦ 4º Lote R$ 1.080 (inscrição e pagamento até 15/03/2022)
Desconto Fidelidade
◦ Quem participou do Encontro de Líderes JUAD em 2021 terá 5% de desconto na sua
inscrição, independente da forma de pagamento (use o cupom OFF5EILJ).
◦ Quem participou dos Encontros de Líderes JUAD em 2021 e 2020 terá 10% de
desconto na sua inscrição, independente da forma de pagamento (use o cupom
OFF10EILJ).
Acomodações
◦ Os quartos são duplos, triplos e quádruplos;
◦ Para quarto single (individual) há um acréscimo de R$130,00;
◦ Casados e seus filhos sinalizados na inscrição serão acomodados no mesmo quarto
sem custo adicional.
◦ A distribuição dos quartos será realizada pela equipe organizadora, alocando os
participantes por bases, separados em masculino e feminino.
Investimento para Crianças: Crianças de 0 a 7 anos são isentas; Crianças de 8 a 11 anos
pagam 50% do valor da inscrição (política é válida para crianças acompanhadas de 2

adultos pagantes). A programação do evento é direcionada a liderança, mas teremos
recreacionistas durante os horários de ministrações.
Formas de Pagamento
◦ À VISTA: via PIX tem 10% de cashback para ser usado no JUAD Store durante o
evento. Chave PIX: 91.995.241/0007-69 (CNPJ JUAD).
◦ BOLETO BANCÁRIO: em parcela única
◦ CARTÃO DE CRÉDITO: parcelamento em até 12x (de acordo com a liberação e taxa
da operadora do seu cartão).

Translado
Do Aeroporto Internacional de Afonso Pena (Curitiba/PR) trajeto de em média 1h30
◦ Ônibus de linha: passagem a partir de R$ 42
◦ Táxi: a partir de R$ 380 a corrida.
◦ Uber: em média R$ 200 a corrida.
◦ Van: R$ 185 (ida e volta por pessoa). Para ida na sexta-feira, dia 25/03/2022, e volta no
domingo, dia 27/03/2022 em van com agendamento prévio. Solicitar o serviço na
inscrição. Crianças, independente da idade, ocupam assento e pagam tarifa normal.
Observação:
◦ 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
◦ Motoristas de van e ônibus têm alimentação e estadia free durante o evento. A base
deve sinalizar a equipe organizadora.

Política de Cancelamento e Reembolsos
NÃO HÁ DEVOLUÇÃO de qualquer quantia paga em caso de desistência realizadas com
menos de 15 dias de antecedência da realização do evento e às desistências durante a
estadia no local. Desistências com 30 dias de antecedência recebem 50% do valor pago
de volta. É possível a transferência da inscrição para outro participante. A desistência
deve ser protocolada junto ao Escritório Central.

Check-in
A partir das 14h sexta-feira. Importante: apresentar o e-mail de confirmação da inscrição
no Check-in impresso ou digital.

Check-out

O evento encerrará com um almoço no domingo. A saída do local deve ser feita até às 16h
deste dia (não haverá refeições na parte da tarde). Não é possível a permanência no hotel
fora do evento, salvo casos de emergência. (Consultar organização)

Sua inscrição inclui
◦ Kit do evento;
◦ 02 diárias (sexta-feira, a partir das 14h, até domingo, às 16h);
◦ 02 cafés da manhã, 2 almoços e 2 jantares;
◦ Travesseiro, roupas de cama e toalhas de banho.

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 ao menos um representante;
◦ Não são autorizados outros eventos do JUAD na data do Encontro;
◦ Não serão aceitas inscrições após a data de encerramento;
◦ É necessário o uso do uniforme do JUAD no domingo;
◦ Refeições até o início oficial do evento e após o término são de responsabilidade
pessoal.A primeira refeição inclusa é o jantar sexta-feira às 20h e a última refeição é
o almoço no domingo;
◦ A JUAD Store (loja) estará aberta nos intervalos do evento;
◦ O hotel dispõe de uma praça de alimentação;
◦ O consumo dos produtos do frigobar dos quartos é por conta de cada participante;
◦ Pedidos de uniformes para retirada no evento serão aceitos até 14/03/2022;
◦ Voltagem local: 110V.

O que levar
◦ Uniforme JUAD: camiseta oficial e boné (uso obrigatório no domingo);
◦ Bíblia e materiais para anotação;
◦ Acessórios para Noite Woow (sexta-feira). Inspire-se no Hawai! Sugestão: colar
havaiano, camisa florida de praia, etc;
◦ Roupas e sapatos confortáveis;
◦ Roupas de banho.

Desejamos a todos um Encontro DIM!

Pra Eliane Salles
Diretora JUAD Global

