
Fanuel? Hein?!!
FANUEL = Face de Deus (Gn 32,30) 
O Fanuel é um acampamento para adolescentes de 13 
a 17 anos realizado pela Comunidade Católica Maanaim. 
Tem o objetivo de levar os jovens a um encontro pessoal 
com Deus, com os irmãos e consigo mesmo. 

Onde e quando? 
Local
Sitio Boa Nova - Piraí - RJ

Data
De 12 à 14 de Outubro de 2018

Saídas 
Do Rio: Igreja de São Sebastião - Tijuca - 07h30
De Piraí: Rodoviária - 09h30

O que levar? 
- Roupas confortáveis para 3 dias; 
- Dois tênis (de preferência velhos) ;
- Boné e protetor solar; 
- Material de higiene pessoal;
- Toalha de banho; 
- Colchonete, travesseiro, roupa de cama/saco de dormir; 
- Bíblia e caderno de anotações.

O que NÃO levar? 
- Objetos de valor como Joias, tablets e câmeras fotográficas;
   (obs: celulares terão uso restrito)
- Roupas curtas e decotadas. 

Vou me Inscrever
Preencha a ficha ao lado e a entregue pessoalmente nos 
locais e horários abaixo. Atenção: A FICHA PRECISA SER 
ASSINADA POR VOCÊ E PELO SEU RESPONSÁVEL. 

 

Você pode fazer sua pré-inscrição no site do Maanaim: 
www.maanaimrj.org.br. Depois é só entregar sua 
ficha impressa em um dos locais abaixo: 

- Reuniões de Perseverança Piraí
  Paróquia de Sant’Ana (domingos às 16h)

- Reuniões de Perseverança Rio de Janeiro
  Paróquia de São Sebastião (terças-feiras às 20h)

- Loja Simply Chick Noivas
  Praça de Sant’Ana - Piraí - RJ

Maiores informações: 
Vanessa Cambraia - (0xx24) 98865-4557
Ana Clara - (0xx24) 98855-7046
Pâmela - (0xx21) 98894-2724

FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome: _____________________________________

RG: ________________  e-mail: _________________

Endereço: __________________________________

Cidade: _____________ Estado: ____ CEP: ________

Telefones: __________________________________

Data de Nascimento: ____ /___ /_______  Sexo: (F)  (M)

Paróquia(Opcional) : _________ Você é Batizado? (S) (N)

Possui algum tipo de alergia/doença? Se sim, qual?

___________________________________________

Nome do Pai: ____________________ telefone:_____

Nome da Mãe: ___________________ telefone:_____

Declaro que tenho pleno conhecimento de todas as 
informações contidas nessa ficha de inscrição e me 
comprometo a seguir as determinações da equipe 
durante o Acampamento. 

____________________________________

Assinatura do campista

Autorização dos pais:

Eu, _______________________, RG _____________, 

responsável por ______________________________, 

autorizo-o (a) a participar do Acampamento Fanuel, que 
será realizado nos dias 12 à 14 de Outubro de 2018, no 
Sítio Boa Nova, realizado pela Comunidade católica 
Maanaim e declaro estar ciente de todas as informações 
contidas nessa ficha de inscrição.

____________________________________

Assinatura do responsável

Taxa de inscrição saindo do Rio de Janeiro:
R$60,00 (custos com alimentação e estadia) + transporte;
Taxa de inscrição saindo de Piraí:
R$60,00 (custos com alimentação e estadia);


