
Cartilha
Presencial



Estamos felizes como igreja pela oportunidade de retomarmos os
encontros de forma presencial do Novas Gerações. 

Diante do cenário atual nosso retorno ainda será com restrições, na
quantidade de pessoas, nos espaços dentro das salas e nas
atividades, seguindo os decretos governamentais e de saúde,
sempre buscando o melhor dentro do que o momento nos permite,
fazendo tudo para a glória de Deus.

Olá, família!



RESERVA
A participação no Voo Zero será por ordem de chegada (vagas
limitadas), não sendo necessária a reserva prévia para uso do
espaço.

CADASTRO
Este é o primeiro passo para o cadastramento do seu filho no App
IBMS. Para que seja realizada a reserva dele nas celebrações do
Novas Gerações, ele deverá estar cadastrado no aplicativo. Caso
não esteja, siga os passos do Manual Aplicativo (em
igrejabatista.org.br na página APP IBMS). Se precisar de ajuda,
escreva para suporte@igrejabatista.org.br.

DINÂMICA
Vamos contar com a ajuda do papai ou da mamãe (ou de outro
responsável) para acompanhar a criança durante toda a
permanência em sala, em uma área identificada no tatame,
respeitando o distanciamento das demais crianças e pais.
Teremos transmissão da celebração, ao vivo (9h30) e sua
gravação (18h30). 

O Voo Zero, representado pelo 14 Bis,
é o primeiro hangar onde as crianças

de até 02 anos farão sua parada para
os primeiros vôos com Jesus.

0 a 2 anos



Na Esquadrilha da Fumaça, as
crianças de 3 a 5 anos fazem nova

escala para seguir aprendendo a
amar a Deus e pessoas e, assim

como o modelo Staggerwing,
podem voar mais alto, mais rápido

e com maior autonomia.

CADASTRO
Este é o primeiro passo para o cadastramento do seu filho no App
IBMS. Para que seja realizada a reserva dele nas celebrações do
Novas Gerações, ele deverá estar cadastrado no aplicativo. Caso
não esteja, siga os passos do Manual Aplicativo (em
igrejabatista.org.br na página APP IBMS). Se precisar de ajuda,
escreva para suporte@igrejabatista.org.br.

RESERVA
Para participar, é necessário reservar a participação do seu filho
em nosso aplicativo - no mesmo local onde é feita a reserva da
celebração dos adultos (Serviços > Confirmação Presença).  Ao
clicar na aba “Confirmação Presença”, abrirá a possibilidade de
selecionar qual celebração você deseja realizar a reserva. Você
pode fazer a reserva a partir da quinta-feira. Escolha de acordo
com a idade do seu filho e o horário (9h30 ou 18h30) e confirme a
presença dele (a).

3 a 5 anos



CADASTRO
Este é o primeiro passo para o cadastramento do seu filho no App
IBMS. Para que seja realizada a reserva dele nas celebrações do
Novas Gerações, ele deverá estar cadastrado no aplicativo. Caso
não esteja, siga os passos do Manual Aplicativo (em
igrejabatista.org.br na página APP IBMS). Se precisar de ajuda,
escreva para suporte@igrejabatista.org.br.

RESERVA
Para participar, é necessário reservar a participação do seu filho
em nosso aplicativo - no mesmo local onde é feita a reserva da
celebração dos adultos (Serviços > Confirmação Presença). Ao
clicar na aba “Confirmação Presença”, abrirá a possibilidade de
selecionar qual celebração você deseja realizar a reserva. Você
pode fazer a reserva a partir da quinta-feira. Escolha de acordo
com a idade do seu filho e o horário (9h30 ou 18h30) e confirme a
presença dele (a).

6 a 8 anos

Os Aerodinâmicos voam na
freqüência entre 6 e 8 anos de idade,
fazendo um vôo a jato, como o Mig-

15 - e melhor preparados para os
desafios da vida no alto.



CADASTRO
Este é o primeiro passo para o cadastramento do seu filho no App
IBMS. Para que seja realizada a reserva dele nas celebrações do
Novas Gerações, ele deverá estar cadastrado no aplicativo. Caso
não esteja, siga os passos do Manual Aplicativo (em
igrejabatista.org.br na página APP IBMS). Se precisar de ajuda,
escreva para suporte@igrejabatista.org.br.

RESERVA
Para participar, é necessário reservar a participação do seu filho
em nosso aplicativo - no mesmo local onde é feita a reserva da
celebração dos adultos (Serviços > Confirmação Presença). Ao
clicar na aba “Confirmação Presença”, abrirá a possibilidade de
selecionar qual celebração você deseja realizar a reserva. Você
pode fazer a reserva a partir da quinta-feira. Escolha de acordo
com a idade do seu filho e o horário (9h30 ou 18h30) e confirme a
presença dele (a).

9 a 12 anos

O time dos Supersônicos é a galera
dos 9 aos 12 anos de idade que pode

voar 2x mais rápido que o próprio
som e, assim como o F-15, está super

equipada para lutar as batalhas da
vida ao lado de Jesus.



Celebrações de Novas Gerações

- Esquadrilha da Fumaça (Hangar 3-5 anos) - 9h30
- Esquadrilha da Fumaça (Hangar 3-5 anos) - 18h30
- Aerodinâmicos (Hangar 6-8 anos) - 9h30
- Aerodinâmicos (Hangar 6-8 anos) - 18h30
- Supersônicos (Hangar 9-12 anos) - 9h30
- Supersônicos (Hangar 9-12 anos) - 18h30

RESERVA NO APP



Na chegada do Hangar, teremos uma equipe disponível para receber
o seu filho (check-in) onde será feita a identificação e os pais
receberão uma cópia da identificação. Para a saída (check-out), as
crianças serão entregues somente aos pais ou responsáveis com as
devidas identificações.

Que horas preciso chegar?
O check in inicia às 9h para celebração da manhã e 18h para a
celebração da noite.

Preciso levar e buscar meu filho na sala?
Sim, você mesmo levará e buscará seu filho, de acordo com a
orientação de nossa equipe de recepção.

Quantas vagas existem em cada Hangar e celebração?
As vagas de cada Hangar aparecerão ao selecionar a celebração
escolhida.

CHECK IN / CHECK OUT

Hangares 3 a 12 anos



A criança precisa usar máscara?
Sim, o uso de máscara é obrigatório, em todo o tempo.

Meu filho não irá presencialmente. Haverá recurso virtual?
Não, nesse momento teremos apenas o encontro presencial.

Como sei que meu filho pode participar?
• Será feita a aferição da temperatura na entrada do prédio da
igreja, tendo como referência que a temperatura não poderá ser
igual ou superior a 37,5º C.
• Se o seu filho estiver com quadro de tosse, coriza, dor de
cabeça, falta de ar, diarreia, ou dor de garganta, não traga-o (a)
para participar presencialmente;

Importante:
• Não será permitido o uso de celular.
• Não traga alimentos ou bebidas.

ORIENTAÇÕES 1



Preciso acompanhar meu filho durante a programação?
• No Voo Zero (Hangar 0 a 2 anos) o espaço é aberto para que os
pais fiquem com seus filhos em lugares demarcados. Haverá servos
para recepção e orientação.
• Na Esquadrilha da Fumaça (Hangar 3 a 5 anos) será permitida a
presença de um dos pais, caso seja necessário, por um determinado
período.
• Caso seja necessária a presença do responsável no ministério
durante a celebração, será enviada uma mensagem ao celular
cadastrado ou projetado a identificação no telão do auditório.

Quais os protocolos que serão aplicados e como?
Os protocolos estão de acordo com os decretos governamentais:
distanciamento, uso de máscara e álcool em gel. Haverá higienização
de todo o material que for disponibilizado, assim como das salas. As
janelas permanecerão abertas para ventilação.

Posso conhecer o ambiente do ministério?
Você será muito bem vindo para conhecer os novos espaços do
Novas Gerações, mas pedimos que faça isso durante a semana. Aos
domingos, daremos atenção exclusiva às crianças, respeitando os
protocolos sanitários e mantendo nosso compromisso com as
dinâmicas anunciadas.

ORIENTAÇÕES 2



Crescendo e
voando com

Jesus!


