
Graça e Paz! 
Fazer a vontade de Deus não é fácil, mas fugir dela, dá mais trabalho ainda. Quando você entrega sua

vida em favor do próximo, promove o Reino e,  quando promove o Reino, é honrado pelo Rei.
Apresentamos o 24º Encontro Internacional de Líderes com o tema:

"Pelo Teu Propósito"

Objetivo Geral

Quando lutamos pelos outros, nós também somos salvos. Com o início desse novo triênio
(2023-2025), vamos potencializar a compreensão de cada líder a respeito das atitudes que nos
fazem perseverar e crescer como indivíduos influentes, ao ponto de salvar um povo, apurando nosso
olhar interior ao ponto de identificar o tempo e a circunstância que cada um está vivendo.

Objetivos Específicos

◦ Compartilhar o desenvolvimento do Ministério em 2022;

◦ Projetar o triênio (2023-2025), no tocante aos Congressos Regionais e Encontros de Líderes.

◦ Oportunizar momentos de trocas, discussões, e esclarecimentos sobre JUAD Kids, Projetos
Especiais e uso das ferramentas;

◦ Na gestão qualificável, prestar contas sobre o realinhamento dos Supervisores na Certificação;

◦ Disponibilizar orientações e práticas sobre a vocação de cada líder e sua aplicabilidade no Reino;

◦ Aplicar a Pedagogia DIM em todos os ambientes de aprendizado;

◦ Preparar a liderança para os desafios de 2023 nos aspectos emocionais dessa geração;

◦ Abordar e expor nosso novo Guia do Líder com as atualizações pertinentes aos tempos atuais.

Base Bíblica

Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe: "Não pense que pelo fato de estar
no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e
livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem
sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?"

Então Ester mandou esta resposta a Mardoqueu: "Vá reunir todos os judeus que estão em Susã, e
jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas
jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer,
morrerei". (Ester 4:12-16)



Informações sobre o evento 

Data
03, 04 e 05  de março de 2023. Início: Sexta-feira, às 20h. Término:  Domingo, às 12h.

Local
SESC Venda Nova/MG
Portaria 1 - Entrada somente de pedestres
Rua Maria Borboleta, s/n - Novo Letícia
Belo Horizonte/MG

Portaria 2 - Entrada de pedestres e veículos de passeio
Rua Dr. José Felix Martins, 1.246 - Mantiqueira
Belo Horizonte/MG

Faça sua rota clicando aqui!

Inscrições
Pelo site www.juad.org/encontro. Encerramento das inscrições: dia 15 de fevereiro de 2023 às
23h55min. Pacotes com vagas limitadas.
Os 50 primeiros inscritos pagantes ganham um brinde exclusivo do evento! 

Investimento
◦ 1º Lote R$ 780 (inscrição e pagamento até 20/11/2022)
◦ 2º Lote R$ 899 (inscrição e pagamento até 20/12/2022)
◦ 3º Lote R$ 999 (inscrição e pagamento até 20/01/2023)
◦ 4º Lote R$ 1.100  (inscrição e pagamento até 15/02/2023)

Desconto Fidelidade
◦ Quem participou do Encontro de Líderes JUAD em 2022 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 2022 terá 10% de desconto na sua
inscrição, independente da forma de pagamento (use o cupom OFF10EILJ).

Obs.: Desconto será válido somente utilizando o código do cupom no momento da compra do
ingresso. Não serão enviados links ou boletos para pagamento.

https://www.google.com/maps/dir/Aeroporto+Internacional+de+Confins+-+Tancredo+Neves+(CNF),+Confins+-+MG/Sesc+Venda+Nova+-+Rua+Maria+Borboleta,+s%2Fn+Novo+-+Let%C3%ADcia,+Belo+Horizonte+-+MG,+31640-120/@-19.7243655,-44.0107929,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0xa6631c0e742453:0x9cb0e3528a7a1983!2m2!1d-43.965396!2d-19.634099!1m5!1m1!1s0xa6908fe6cae29f:0x3e14381698dad263!2m2!1d-43.9777472!2d-19.7968179
http://www.juad.org/encontro


Acomodações
◦ A distribuição dos quartos será realizada pela equipe organizadora, alocando os participantes por
bases, separados em masculino e feminino.
◦ Os quartos são duplos, triplos e quíntuplos;

◦ Para quarto single (individual) há um acréscimo de R$ 200,00 por pessoa (Apenas 10 quartos
disponíveis para este modelo)

Investimento para Crianças: Crianças entre 0 e 5 anos, isentas, até 02 por acomodação; Crianças de
6 a 11 anos pagam 50% do valor da inscrição (política é válida para crianças acompanhadas de 2
adultos pagantes). A partir de 12 anos pagam o valor integral.

A programação do evento é direcionada a liderança, infelizmente neste ano não teremos
recreacionistas no local do evento.

Formas de Pagamento
◦ À VISTA: via PIX tem 10% de desconto. Chave PIX: 91.995.241/0007-69 (CNPJ JUAD). Enviar o
comprovante para o e-mail eicli.juad@gmail.com.
◦ BOLETO BANCÁRIO: em parcela única, diretamente no ato da inscrição. 
◦ CARTÃO DE CRÉDITO: parcelamento em até 12x (de acordo com a liberação e taxa da operadora do
seu cartão, diretamente no ato da inscrição). 

Translado
Do Aeroporto Tancredo Neves ( Confins/MG) trajeto de em média 30 minutos.
◦ Táxi:  a partir de R$115 a corrida. 
◦ Uber: em média R$ 70  a corrida.

Do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade ( Pampulha/MG) trajeto de em média 20 minutos.
◦ Táxi:  a partir de R$50 a corrida. 
◦ Uber: em média R$ 35  a corrida.

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

Política de Cancelamento e Reembolsos
NÃO HÁ DEVOLUÇÃO de qualquer quantia paga em caso de desistência antes da realização do
evento e às desistências durante a estadia no local.
É possível a transferência da inscrição para outro participante até o encerramento das inscrições.
Neste caso, contate o 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 13h 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 13h);
◦ 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 consumo dos produtos do frigobar dos quartos é por conta de cada participante;
◦ Pedidos de uniformes para retirada no evento serão aceitos até 05/02/2023;
◦ Voltagem local: 110V.
◦ Não haverá opção de Day Use, somente aquisição de pacote completo.

O que levar
◦ Uniforme JUAD: camiseta oficial e boné (uso obrigatório no domingo);
◦ Bíblia e materiais para anotação;
◦ Roupas e sapatos confortáveis;
◦ Roupas de banho.

Desejamos a todos um Encontro DIM!

Pra Eliane Salles 
Diretora JUAD Global 


