FICHA N°______
2° Retiro de Carnaval para adolescentes – Raio de Luz (Paróquia Catedral N. Sra. Da Glória)
Tema: “Contemplai-o e ficareis radiantes” Salmo 34,6
(02, 03 e 04/03/2019)
Nome Completo: ______________________________________________ Data de Nascimento _____/_____/_____
Endereço: _______________________________________________Nº: __________Bairro: ____________________
Cidade: _________________CEP: _______________Fone Res: _____________________Cel: ___________________
Sexo: (____) Qual a Paróquia que pertence?(__________________________________________________________)
Participa de Grupo de Oração?(____) Qual?(___________________________________________________________)
Participa de outra religião? (____) Qual?(_____________________________________________________________)
Participou de algum encontro? (_____) Qual? (_________________________________________________________)
Email:(_____________________________________________________)
Nome (Pai/Mãe/Responsável): ________________________________Fone:________________________________
Toma algum remédio de uso contínuo: (_______) Qual? _________________________________________________
É alérgico à:
Medicamentos (_______) – Qual? ___________________________________________________________________
Insetos (_______) – Qual? __________________________________________________________________________
Alimentos (_______) – Qual? _______________________________________________________________________
Tem alguma outra doença? (_______) – Qual? _________________________________________________________
Qual o tamanho da sua camiseta 12 ( ) 14 ( ) 16 ( ) 18 ( ) P ( ) M ( ) G ( ) GG ( ) EXG ( )

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Declaro para devidos fins que eu ___________________________________________________________
pai/mãe do(a) adolescente _________________________________________________________________________
autorizando meu filho(a) a participar do 2° Retiro de Carnaval para adolescente do Grupo Raio de Luz nos dias 02 a
04 de março de 2019 na Chácara Aquarela (Maringá).
Declaro também que meu filho(a) não é portador de nenhuma doença grave que impeça de participar
deste retiro. Outrossim, isento os coordenadores do evento de qualquer responsabilidade sobre a saúde dele(a)!

______________________________________________________________
Pai/Mãe

INFORMAÇÕES
Data: 02,03 e04/03/2019.
Local: Chácara Aquarela (Rua Santa Ewirges,210 – Parque Industrial, Maringá)
Valor da inscrição + Camiseta: R$ 100,00
Informações: Claudia (44 9 9862-0115), Lana Carla (44 9 9945-7981), e no grupo Raio de Luz.
Início: Dia 02 de Março (sábado) às 07:30 horas

Encerramento: Dia 04 de Março às 16:00 horas
OBS: Os pais ou responsável deverão levar e buscar os adolescentes na chácara onde o retiro será
realizado (endereço acima).
Lembramos que este Retiro é regime de internato, ou seja as refeições e pouso serão realizados no
mesmo local. Ninguém poderá sair do local do Retiro no decorrer do mesmo.
Cada Participante deverá levar como material de uso pessoal mínimo, os seguintes utensílios: (procurar não levar
muito volume).
 Sabonete, escova e creme dental;


Barraca;



COLCHONETE;



Roupa de cama;



Boné, repelente;



Roupa que possa sujar;



Roupa para piscina (que não fiquem transparentes e sejam confortáveis, não será permitido o uso
de biquínis, maios e sungas.)



Lanterna;



Tesoura sem ponta, cola branca e aviamentos para a customização das camisetas.



XEROX DA IDENTIDADE;



BÍBLIA, CADERNO, CANETA e TERÇO.

É necessário que se leve roupas adequadas, evitando mini-saia, shorts curtos, mini blusas decotadas e
cavadas, shorts largos e camisetas cavadas para não causar constrangimentos e desconfortos diante de certas
atividades físicas.
Obs: É expressamente proibido levar: telefone celular, rádio, mp3 e lanternas que são também rádios AM e/ou FM.

A COORDENAÇÃO

