
 

Para participar da V Festa das Nações, que será realizada no dia 15 de novembro, em Pedra de 

Guaratiba, basta ligar para o telefone: (21)2516-7797 ou 22038855 e fazer a inscrição de sua igreja com a 
Margarida . 

Não será permitido que duas igrejas representem uma mesma Nação, por isso à igreja que se inscrever 
primeiro terá o direito de representá-la.  Seja rápido na escolha! Conheça uma Nação e ore por este povo, para 
que “Senhor, envie trabalhadores para sua seara”. 
 

O que a sua igreja deverá fazer: 
 

 No dia da festa das Nações, caberá a sua Igreja fazer uma barraca sobre a nação escolhida. Nesta 
barraca deverá conter painéis para que as pessoas conheçam melhor essa nação e também deverá possuir 
comidas típicas, comidas e/ou lanches normais e lembranças para vender. Ao participar, sua igreja poderá 
ganhar até dois troféus: O grande troféu a Festa das nações; o troféu copa das nações.  
 

     1) FESTA DAS NAÇÕES  
 

Veja abaixo os itens que serão analisados, por uma comissão julgadora*, para ver qual será a melhor 
nação: 

 Animação (ato de motivar os visitantes a adotar e investir sua vida, no País escolhido, e alegria 
contagiante):  Valerá de 50 à 500 pontos. 

 

 Bandeira:   A igreja deverá levar a bandeira oficial da nação escolhida (100 pontos) e no evento deverá 

doá-la ao D.E.M.  (Vale mais 300 pontos) .  
 

 Cozinha Típica: Conseguir fazer alguma comida ou bebida típica para vender, cada variedade valerá 

100 pontos** 
 

 Criatividade e originalidade: Valerá de 50 a 500 pontos 
 

 Painéis: Nos painéis deverá conter informações, curiosidades, estatísticas, mapas, fotos etc. O painel 

valerá de 100 a 600 pontos. Deverá haver sempre alguém explicando o painel. 
 

 Pontualidade: Se a barraca estiver pronta até às 9h da manha do dia da festa. (200 pontos) 
 Participantes: Maior numero de participantes na festa. (Vale 500 pontos) 

 Pastor presente na festa. (Vale 300 pontos)  
 Cumprir todos os itens: 1500 pontos 
 MAIOR ARRECADAÇÃO: Toda renda da festa, será destinada à obra missionária Denominacional 

(DEM) e ao Seminario. Oferta deverá ser entregue até às 16 horas do dia da festa. A Igreja que 
contribuir com: 

      Mais de R$ 1000,00 ganhará – 1000 pontos 
        De R$ 500,00 a 999,00 ganhará - 500 pontos 

              De R$ 200,00 a 499,00 ganhará - 200 pontos 
              De R$ 100,00 a 199,00 ganhará - 100 pontos 
              De R$ 50,00 a 99,00 ganhará - 50 pontos 

 
 

** Cada comida típica pelo menos 10 porções 
 

A Grande Vencedora será a igreja que obtiver o maior número de pontos. 
Recebendo o troféu - V Festa das Nações 

 

 
 

    2) COPA DAS NAÇÕES: A igreja, se quiser, também poderá participar da Copa das Nações que será um 

       torneio de futebol masculino jovens, feminino e Master.  O uniforme deverá ser com as cores da bandeira da nação 
escolhida.   Cada time Inscrito valera 300 pontos.         

       Haverá uma taxa de R$ 50,00 por time. A Nação vencedora receberá o troféu Sara Kalley 

 

*OBS.: A comissão julgadora será formada por pessoas escolhidas pelo Departamento de 
Evangelização e Missões, não podendo fazer parte dele nenhum Conselheiro. 

 
Programação: 9 Hs. Culto de Abertura com participação de Missionarios Internacionais. 
                        16 Hs. Momento Final e Premiação. 
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