
 

 

 
Obrigado por seu interesse no programa de férias de JOCUM Recife! É sempre empolgante receber 

adolescentes e jovens vindos de várias partes do Brasil para nosso treinamento.  
Se você procura uma oportunidade missionária nas férias, então, prepare suas malas para uma 

imersão no nordeste brasileiro. Esta é uma oportunidade única de aproveitar ao máximo suas férias e 
conhecer pessoas novas, convivendo dentro de um ambiente cristão e missionário. 

A Escola de Férias é realizada duas vezes ao ano, nos meses de janeiro e julho, em JOCUM Recife, 
que está localizada em Santa Mônica, bairro periférico do município de Camaragibe (Região Metropolitana 
do Recife). A escola tem duração de três semanas (uma semana teórica e duas semanas de prático) e é 
de caráter e regime interno. 

Nosso alvo é marcar a história e vida de jovens e adolescentes com Deus. Ajudar você a se conhecer 
e encontrar sua missão no mundo, desenvolvendo e potencializando suas habilidades para o Reino de 
Deus; marcando as sete áreas de influência da sociedade. 
 
DATA  06 a 26 de janeiro de 2020 
 
REQUESITOS 
- Acima de 14 anos; 
- Autorização dos pais (para os menores de idade); 
- Referência pastoral; 
 
CUSTOS 
Inscrição: R$ 50,00 (cinquenta reais, paga no processo de aceitação; Caso haja desistência, não haverá 
reembolso). 
Taxa única: R$ 500,00 (quinhentos reais). 
 
TEÓRICO 
Durante o teórico, o participante ficará hospedado dentro das dependências de JOCUM e terá 
oportunidade de conviver com alunos de outras escolas e com os missionários da base de treinamento. 
Serão ministradas aulas teóricas com o seguinte currículo: 
 
GRADE CURRICULAR 

 Compromisso com Deus; 

 Evangelismo e Missões;  

 Meditação e Intercessão; 

 Temor do Senhor; 

 Louvor; 

 Oficinas de teatro e dança, e etc. 
 
PRÁTICO/ESTÁGIO 
Durante o prático, são desenvolvidos trabalhos práticos, envolvendo: projetos evangelísticos, teatro, 
louvor e adoração em igrejas locais e cidades vizinhas. No período teórico, os locais serão definidos e as 
equipes serão divididas.  
 

Esperamos serví-lo da melhor maneira possível.  
Em Cristo, 

JOCUM Recife – Treinamento 


