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Tema: Dons Espirituais. Qual é o seu? 
Local: CAC (Complexo de Adoração e Comunhão) 
Endereço: Ramal Eudoxus – Vivenda do Pontal – Tarumã	   
Data: de 05/02 a 10/02/16 

 

 

 
• Bíblia, papel e caneta 
• Objetos de uso pessoal 
• Medicamentos de uso contínuo 
• Maiô + short (mulheres) e short tactel (homens) 
• Barraca ou rede (caso queira levar uma tenda para montar a barraca embaixo para 

evitar molhar em caso de chuva)  
• Corda para rede 
• Prato, copo e talher 
• Extensão elétrica (de 15 a 20m) 
• Dinheiro, pois teremos cantina e não venderemos fiado 
• Leve roupas suficientes para os 5 (cinco) dias, pois não teremos estrutura para 

lavagem e secagem das mesmas. 
 
 
 
 

 
• Conviva com alegria, disposição, otimismo, compreensão, cooperação e amor. 
• Mantenha o local (dormitórios, banheiros, refeitório ...) limpo e organizado. 
• Observe os horários, eles devem ser cumpridos (você receberá a programação com os 

horários no primeiro dia) 
• Cuide de seus objetos pessoais, mantenha suas coisas em ordem; 
• Colabore em tudo o que for preciso, afinal você faz parte do grupo; 
• Aproveite este tempo para se aproximar de Deus e das pessoas; 
• É proibido nadar no rio 
• Será, terminantemente proibido casais de namorados se afastarem do local das 

programações; 
• É proibido meninos entrarem no alojamento das meninas e vice-versa; 

O QUE LEVAR? 

INFORMAÇÕES: 

REGRAS DO RETIRO 

IGREJA BATISTA CONSTANTINÓPOLIS 

ACAMPAMENTO 2016 
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• Será proibido fazer qualquer espécie de brincadeira com qualquer pessoa que não 
esteja disposta a brincar, respeite o seu amigo. 

• Traje para piscina: Maiô + short (mulheres) e short tactel (homens).  
• Só será permita a permanência de crianças na área da piscina, mediante 

acompanhamento dos pais ou responsável.  
• Qualquer problema ou dificuldade comunique a liderança; 

 

 

  

 Alimentação: 

• Jantar no dia 05/02 (sexta) 
• Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar no dia 06/02 (sábado) 
• Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar no dia 07/02 (domingo) 
• Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar no dia 08/02 (segunda) 
• Café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar no dia 09/02 (terça) 
• Café da manhã no dia 10/02 (quarta) 

 Ônibus: 

• O ônibus sairá da igreja/CAC, ás 20:30h do dia 05/02/16 (sexta-feira) e retornará do 
CAC/Igreja, ás 10:00h do dia 10/02/16 (quarta-feira) 

 Hospedagem: 

Você poderá levar Barracas ou redes, que disponibilizaremos um local adequado para 
acomodação. 

Obs.: As barracas e as redes só poderão ser armadas a partir das 09:00h do dia 05/02/16. Ao 
chegar no CAC, terá uma pessoa da coordenação para lhe orientar quanto ao local onde você 
poderá se acomodar. 

Ministério Infantil: 

• Terão salas reservadas para o culto das crianças, com as professoras, que funcionará 
somente nos horários dos cultos e estudos. Fora desses horários, a responsabilidade 
ficará a cargo dos pais.   

• Será disponibilizada uma sala de conforto (descanso) para as mães com bebês na 
faixa etária de 0-3 anos. Somente para amamentação, troca e dormida dos bebês. 
Durante o dia.   

 

 

 

 

 

O VALOR PAGO LHE DARÁ DIREITO À: 
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• O não cumprimento ou desrespeito ás regras do retiro implicará em consequências. O 
assunto será levado à comissão de disciplina que avaliará a questão, sendo a punição 
máxima: voltar para casa, sem devolução do dinheiro. 

 

OBS.: CUIDE DE SEUS PERTENCES, NÃO NOS RESPONSABILIZAREMOS POR 
OBJETOS PERDIDOS. 

 

 

Informações pelos whatsApps: 

• 99188-7841 (Juliane) 
• 98115-7399 (Fábio) 

 

 

 

 

 

COMO CHEGAR? 

IMPORTANTE !!! 
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