
V
I

Pré 
Atividades



Olá Desbravadores neste Game 
Campori Online quero contar uma 
história sensacional para vocês!

Me chamo Jacques e nossa família 
vive em um feudo na região da 
Frankia, somos uma pequena 
família que lhes vou apresentar.

Primeiro meu Pai Luís ele é um 
incrível construtor e por isto o 
Senhor feudal precisa de seus 
trabalhos para que fiquemos 
seguros neste povoado, por vezes 
existe pequenos ataques então 
sempre precisamos de nossas 
muralhas fortalecidas.

Já minha mãe Joana ocupa seu dia 
nos campos de trigos e na 
produção de pães para alimentação 
do povo e nossa casa.

Cada um de nós temos tarefas 
diárias, nossa vida não é fácil, 
mas somos felizes pelo que temos 
mesmo em um momento de guerra que 
tem nos assombrando, elas estão 
cada vez mais intensas então por 
isto precisamos sem estar 
“Preparados para a Batalha”.

A minha história será contada no 
decorrer deste evento então vamos 
aos preparativos para participar?

Em breve iremos divulgar como postar suas atividades dentro 
do sistema e os logins serão liberados!

Fique atento.
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Assim como nosso feudo precisa de uma 
identidade sua unidade também terá uma neste 
evento, prepare os seguintes itens para sua 
unidade: Bandeirin, um pequeno estandarte 
para sua unidade e um uniforme de unidade 
(não precisa ser “aquele uniforme” mas 
prepare um padrão de roupa, isto já conta 
muito”).
Não esqueça de ajeita o uniforme de gala, 
tire foto disto tudo pronto!

Em nosso povoado existe o escrivão, sei que 
na sua unidade existe o secretário. Peça ele 
pra organizar uma pequena pasta com a ficha 
de cada membro, você pode seguir o modelo 
que temos neste link pra deixar tudo bem 
organizado.
Capriche na pasta hein!

Faça um escudo usando amarras. O escudo deve 
de alguma forma conter o emblema da unidade. 
GUARDE O ESCUDO POIS SERÁ USADO EM ALGUNS 
MOMENTOS DURANTE O VI GAME CAMPORI.

Ei! Conselheiro! As coisas vão começar a 
ficar corridas por aqui no feudo. Por 
enquanto vou estar um pouco fora, mas vamos 
lá, preciso de sua ajuda.
Prepare um pequeno vídeo com sua unidade 
convidando outros desbravadores a juntos 
participarem deste desafio, usem a 
criatividade, mas eles precisam saber do que 
vão participar!
Marque nossas redes sociais quando postar!

A seguir comece fazendo com sua unidade os requisitos da 
especialidade de Escatologia para o evento, segue abaixo os requisitos 

que devem ser realizados antes do evento!
Não esqueça de documentar nada com fotos ou pequenos vídeos!
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ESPECIALIDADE DO EVENTO - Saber localizar na 
Bíblia, de memória, ao menos 5 passagens 
diferentes das encontradas nesta 
especialidade que apresentem promessas 
referentes à segunda vinda de Jesus.

Realize cada atividade dentro do seu lar ou programe para realizar 
junto com sua unidade na casa de alguém evite aglomerações e 

colabore para o bem geral da nossa sociedade.
Em breve teremos vencido esta Batalha.

esperamos todos no 
VI GAME CAMPORI ONLINE!
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ESPECIALIDADE DO EVENTO – Leia com sua 
Unidade Mateus 24:3 a 14. Após completar a 
leitura, façam uma pesquisa encontrando, ao 
menos, 20 sinais que indicam a proximidade 
da 2ª vinda de Cristo acontecidos nos 
últimos 5 anos.
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