
 
 

Local e duração 

Sítio Toledos - Estrada da Barreira 2.110, Guapimirim 

Serão dos dias 02/02 a 06/02 

 

Local do Embarque 

ATENÇÃO 

Ônibus 1: Todos que em seus cadastros colocaram a igreja INV TIJUCA e INV 
COPACABANA como igreja de origem, o ônibus sairá da Igreja de Nova Vida da 
TIJUCA – Rua Conde de Bonfim, 604. 

Ônibus 2: Todos que em seus cadastros colocaram a igreja INV VILA ISABEL, INV 
ANDARAI, INV RIO COMPRIDO, INV BENFICA, INV RIACHUELO, INV USINA como igreja 
de origem, o ônibus sairá da Igreja de Nova Vida de VILA ISABEL – Rua Visconde de 
Abaeté 33. 

OBS.: Não haverá NENHUMA possibilidade de troca dos ônibus já estipulado para 
cada um. Por favor, siga as regras de ônibus e embarque. 

 

Dia e Hora do Embarque 

Ônibus 1: Igreja de Nova Vida da TIJUCA • Ônibus 2: Igreja de Nova Vida de VILA 
ISABEL 

Dia 02/02/2019 (sábado), a partir das 6:45 – os ônibus sairão no MÁXIMO às 7:30.  

Os dois ônibus sairão no mesmo dia e no mesmo horário, mesmo que de locais 
diferentes. 

Obs: Não haverá qualquer parada após o embarque. 

 



 
O que levar:  

• Bíblia; 
• Identidade ou documento com foto (OBRIGATÓRIO); 
• Roupas para sujar (!!!); 
• Roupa/Fantasia para a festa de tema: NETFLIX 
• Roupas leves;  
• Travesseiro; 
• Roupa de cama (lençol para cobrir o colchão, lençol para se cobrir, fronha);  
• Toalha;  
• Roupa de banho (bermuda para os homens, biquíni/maiô com shorts para as 

mulheres);  
• Repelente para mosquito;  
• Protetor solar;  
• Chapéu, viseira ou boné;   
• Produtos de higiene pessoal (toalha de rosto, escova e pasta de dentes, 

sabonete, shampoo, desodorante, escova ou pente, absorventes);  
• Remédios de uso pessoal;  
• Leve, se tiver, sua squeeze, garrafinha ou caneca para beber água ao longo do 

dia;  
• Opcional: Ventilador: se alguém quiser levar o seu, não há problemas.  
• Opcional: extensão e adaptador (dois pinos para 3 pinos).  

OBS: Leve somente o NECESSÁRIO.  

 

O QUE NÃO LEVAR 

• Notebook; 
• iPod; 
• Celular (ao menos deixe-o desligado); 
• Dinheiro em grade quantidade (somente o necessário para alguma 

emergência);  
• Roupas inadequadas; 
• Bombas; 
• Bebidas e/ou cigarrros. 

 

 



 
Orientações diversas  

• Respeite os líderes e autoridades no local; 
• As mulheres ficarão acomodadas em um alojamento, e os homens em outro; 
• Atenção aos horários do retiro; espalharemos a programação por todo o sítio. 
• Respeite o silencio entre 00:00H e 07:00H;  
• O uso da piscina, quadra de vôlei, futebol e salão de jogos e cachoeira só será 

permitido nos horários livres  
• É expressamente proibido correr ao redor da piscina, fazer saltos mortais ou 

quaisquer outras brincadeiras que coloque a sua vida ou a de outros em risco; 
• Mantenha sua cama e roupas organizadas;  
• O uso da cachoeira será somente mediante o acompanhamento de um dos líderes 

do Retiro 180º, dentro do horário designado; 
• Se precisar de auxílio, procure os monitores dos quartos, líderes dos grupos de vida 

ou qualquer um dos equipantes. 
• O uso dos celulares é restrito na parte da manhã até o almoço para dar noticias à 

família e, em alguns momentos para tirar fotos. Pedimos que nos outros 
horários, inclusive nos livres, o mesmo não seja utilizado.  

• Aproveite a conexão wi-fi com Deus, e desligue-se das demais.  

NECESSIDADES ESPECIAIS  

• Caso algum jovem tenha alguma necessidade especial (horário de remédio – 
restrição alimentar, etc), deve comunicar, antes da viagem, aos responsáveis do 
retiro para que possam tomar as providências cabíveis.  

• Teremos técnica de enfermagem no local para qualquer emergência. 

Retorno  

Retorno dia 06/02, com saída do sítio às 10:00 (da manhã). 

O ônibus 1 indo para Igreja de Nova Vida da Tijuca e o ônibus 2 para Igreja de nova 
Vida de Vila Isabel, todos retornando ao mesmo local que foi feito o embarque na ida 
para o retiro. 

Obs: Não haverá qualquer parada para desembarque, sendo esta somente do ônibus 1 
na Igreja de Nova Vida da Tijuca e ônibus 2  Igreja Nova Vida de Vila Isabel;  

Contato dos Responsáveis pelo Retiro  

Israel Danon: (21) 99434-7433  • Renan Malta: (21) 98466-0422 •                            
Marina Cardoso: (22) 99783-3546 • Bruna Danon: (21) 98176-2160 


