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BOAS VINDAS

Estamos muito felizes de poder compartilhar 
de um tempo tão especial como esse da 

Escola Missionária de Férias com você. Seja 
muito bem-vindo a família JOCUM Carioca. 

Esperamos que esse tempo possa ser inspi-
rador para você. Nossa expectativa é a de 

que o Pai se revele de uma forma pessoal e 
inédita a você. Abra o seu coração, se dis-

ponha aos desafios e vamos juntos viver 
esses dias conhecendo mais de Jesus, seu 

caráter e do nosso chamado. 



EMF... quê?

A EMF é uma escola em tempo INTEGRAL, ou seja, você 
fica imerso durante 7 dias em um período teórico, onde 

você tem aulas, tempo de devocional individual e em 
equipe, tempo de manutenção, workshops e tempo de 

comunhão com pessoas de vários lugares do Brasil. Após 
o tempo teórico você viverá seu tempo prático também 

com a duração de 7 dias, onde você poderá servir a igreja 
que estará recebendo você e sua equipe, servir comuni-
dades locais, fazer evangelismos de rua e tantas outras 

coisas mais.
UFA! Agenda cheia né?

Considere-se privilegiado em poder viver 15 dias das suas 
férias vivendo coisas tão intensas e lindas como você  

terá a oportunidade de viver com Jesus e seus irmãos 
aqui nesses dias. A EMF quer proporcionar para todos os 

estudantes que vierem,  um tempo de profundidade e 
intimidade com o Senhor, preparando um espaço para a 
escuta da voz de Deus sobre seus chamados e vocações.

Vamos Juntos?
Nossa escola tem o tema CREIO. Esse tema vem como a 
resposta que precisamos dar a Deus diariamente para 

tudo que ELE vem fazendo em nós e ao nosso redor, e a 
nossa escola e você que fará parte disso. Iremos gritar 

em alto e bom som que CREMOS EM DEUS, na sua fideli-
dade e amor, CREMOS nessa geração e na transfor-

mação que virá a partir dela, na multiplicação e expansão 
do Reino.



• Colchão (meninas terão camas portanto colchões in-
fláveis não são uma boa idéia)
                    obs: caso você esteja vindo de outro estado          
M                 ou de avião, o que impossibilita você de trazer, 
M                 por favor nos deixe saber com antecedência. 
M                 Colchões infláveis são a melhor opção para os  
M                 MENINOS.
• Roupa de cama, travesseiro e toalha de banho;
• Protetor solar e Repelente;
• Ventilador (caso você seja do Rio);
• Roupas leves para manutenção e ensaios (não serão 
permitidos shorts curtos);
• Materiais de malabares, caso tenha;
• Bíblia;
• Caderno e canetas para anotações de meditação e 
aulas;
• Calça preta  e blusa branca para apresentações;
        
SOBRE SUA MALA: Traga somente o que irá usar, você 
estará com outras pessoas e você mesmo irá carregar 
sua bagagem, pense nisso.
Serão permitidas somente malas tamanho PEQUENO e 
MÉDIO

O QUE trazer?



Não oferecemos translado, mas se você está vindo de outro 
estado ou é menor de idade, temos as seguintes opções:

RODOVIÁRIA
Na rodoviária Novo Rio, teremos pessoas aguardando você 
para te acompanhar até a base - seja com ônibus R$ 9 (esse 
valor pode sofrer algum tipo de alteração até a data da 
escola) ou de Uber R$ 60|70.

AEROPORTO
É necessário que informe o horário de chegada para montar-
mos equipes de vinda com Uber ou Ônibus. Caso seja o Uber, 
o valor poderá  ser dividido entre você e mais dois partici-
pantes.
Observação: A escola cobrirá o valor de ida do obreiro até o 
Aeroporto ou Rodoviária, porém o retorno para a base, fica 
por conta do aluno ou da Equipe que estiver a caminho para a  
Base.

ATENÇÃO
janeiro é verão no Rio, 
então se prepare para 
temperaturas que podem 
ir de 27° a 35°C. Capriche no 
protetor solar, repelente e 

óculos de sol.

TRANSLADO



grade CURRICULAR

AULAS PERIODO TEÓRICO:
Meditação e Ouvir a Voz de Deus

Principios básicos (Perdão, Renuncia de Direito, 
Temor do Senhor e Consciência Limpa)

Paternidade
Chamado e Vocação

Sexualidade
Evangelismo

WORKSHOPS
Intervenções Urbanas

Ministérios Universitários
Desenvolvimento Comunitário

Crianças em Risco

OFICINAS
Dança
Teatro

Circo (Malabarismo, Flag e Portagem)
Clown



Mal podemos esperar para 
te receber aqui na nossa 
casa. Se tiver mais alguma 
dúvida, nos chame no 
WhatsApp (21) 96593-1215 
que podemos esclarecer 

qualquer dúvida.

Deus te abençoe, e até breve!


