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CONFERÊNCIA DE JOVENS 

27 a 31 de julho de 2022, Recanto Sião – São Roque/SP 

 
Aos irmãos responsáveis, pais e servidores, 
 
Graças ao Senhor por esta conferência presencial de jovens. 
 
Estamos tendo o privilégio e a responsabilidade de viver uma etapa crucial na história da humani-
dade, que certamente faz parte da consumação desta era. Desnecessário enumerar os aconteci-
mentos mundiais. 
 
Como filhos de Deus que estão na restauração do Senhor que têm, como fator norteador de nossa 
vida cristã e vida da igreja, a revelação da verdade divina, ressaltamos o nosso papel a ser desem-
penhado neste cenário. "Antes de termos sido salvos, vivíamos no mundo, onde não tínhamos Deus 
como desfrute; estávamos vazios tanto na presente era como em relação à era vindoura." (Nota 6 
de Ef 2:12). 
 
Nesta conferência de jovens, queremos proclamar que temos esperança e temos Deus e ressaltar o 
nosso papel – principalmente dos jovens – de cooperar com o Senhor para Sua pronta manifesta-
ção. 
 
Não faltem!!! 
 
 
Na comunhão, 
Serviço de inscrição do Recanto Sião – São Roque/SP  
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CONFERÊNCIA DE JOVENS 

27 a 31 de julho de 2022 

Recanto Sião – São Roque/SP 

Público: Jovens de 12 a 22 anos. 

 

Primeira reunião: quarta, dia 27 às 16:00 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

Data limite para inscrição: 10 de julho de 2022. 

Valores: 

 Até 10 de julho Após 10 de julho 

Participação integral R$ 500 R$ 580 

Participação-fim de semana (sáb-dom) R$ 300 R$ 350 

Transporte (ida e volta) R$ 120 R$ 120 

Estadia 26-27 de julho R$ 70 R$ 80 

Obs.: Devido à inflação do último período, estimamos que o valor integral seria de R$ 600, mas por ser o primeiro 

evento presencial de jovens, as despesas que passarem do valor cobrado serão cobertas pela obra. 

• Hospedagem e transporte começam na noite do dia 26 e terminam no dia 31. Encorajamos 

a todos que cheguem no dia 26 ou 27 e retornem no dia 31. 

• O Recanto Sião não estará disponível fora desse período. Faça os seus próprios arranjos de 

transporte e hospedagem se chegar antes do dia 26 ou for embora depois do dia 31.  

• Enviar 1 (um) servidor a cada 4 (quatro) jovens. 

• Inscrições serão efetivadas somente com o envio do pagamento e termos de responsabili-

dade assinados. Preencher formulário anexo e enviar juntamente com comprovante de 

depósito e termos de responsabilidade assinados para entremesclar@gmail.com. 

 

Inscrições que descumpram os itens acimas serão desconsideradas. 

Inscrições aceitas serão confirmadas mediante envio de e-mail. 

 

O almoço no dia 27 será servido das 12:30 às 14:30. A primeira reunião será às 16:00, com os servi-
dores. A conferência terminará no almoço do domingo, dia 31 de julho (veja horário completo na 
última página).  
 

A vinda de santos para participar somente de um dia (“passar o dia”) é desencorajada. 
 

mailto:entremesclar@gmail.com
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Atenção: A capacidade do Recanto para este evento é de 450 participantes. As vagas estão condi-
cionadas à inscrição com pagamento e por ordem de chegada. Assim que estivermos lotados, 
enviaremos uma carta comunicando o encerramento, e as inscrições que chegarem após o limite 
serão devolvidas, ainda que tenham sido feitas dentro do prazo. 
 
PARTICIPANTES: Jovens de 12 a 22 anos.  
 

Não enviar jovens que tenham problemas de comportamento nem crianças abaixo de 12 
anos. 

 

SERVIDORES: Todos os inscritos com 23 anos ou mais serão considerados servidores ou ajudantes. 
Se houver encargo específico de um servidor por uma determinada faixa etária, favor indicar no 
campo “observações” do formulário de inscrição. 
 

VESTIMENTA: Irmãos e irmãs, não utilizem peças de roupa curtas ou justas, inclusive no tempo de 
recreação. 
 

DESISTÊNCIAS E PERMUTAS: Desistências comunicadas até o dia 17 de julho terão 25% do valor 
total retido para cobrir custos dos materiais já preparados com base no número de inscritos até 
esta data. Do dia 18 ao 26 de julho, o valor retido será de 60%. Não haverá devolução para cance-
lamentos informados durante ou após o evento. 
 Permutas serão permitidas somente para participantes do mesmo sexo. 

Não é permitida a permuta de um(a) servidor(a) por um(a) jovem. 
 

HOSPEDAGEM: Os participantes serão hospedados em quartos coletivos, com um travesseiro para 
cada participante. Traga sua própria fronha e seu próprio lençol. Traga um casaco para o frio, toa-
lha de banho e itens para uso pessoal (mala pequena). 

Importante! Cobertores serão disponibilizados pelo valor de R$ 5,00 para cobrir custos de 
lavagem. 

 

QUESTÕES DE SAÚDE: Santos com problemas de saúde crônicos, que demandem atenção especial 
ou que apresentem sintomas de COVID-19 não podem vir. Não temos estrutura para cuidar desses 
casos, sendo assim, para sua segurança, por favor, não venha. O termo de responsabilidade anexo 
(p. 6) deve ser assinado e enviado juntamente com a inscrição. 
 

TRANSPORTE: O serviço de transporte é uma comodidade que oferecemos aos santos para o tras-
lado entre o Aeroporto de Guarulhos ou Rodoviária do Tietê e o Recanto Sião nos dias de início e 
término do evento. Os irmãos interessados devem preencher no formulário as informações de em-
presa e horário de chegada e partida nos campos devidos até o dia 17 de julho de 2019. 
 

Chegada – Dia 26 ou 27 de julho: 

Aeroporto de Guarulhos – Escolha seu horário: (1) dia 26/7 às 20:00, (2) dia 27/7 às 10:30 e (3) dia 
27/7 às 13:00. Indique no formulário de inscrição. Irmãos que vierem em voos que tenham 
conexão, favor colocar as informações do último voo e o horário de chegada em São Paulo. 

Ponto de encontro no aeroporto: Assentos na saída do Desembarque Internacional no 
térreo Terminal 2 - Leste, perto do Balcão de Informações que fica em frente ao Balloon 
Comfort Food. 

Caso haja atraso no voo ou não tenha conseguido viajar, favor avisar imediatamente por telefo-
ne, SMS ou WhatsApp no número (11) 98932-1856. É necessário que a ocorrência seja comunicada 
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imediatamente. Faremos o possível para acomodá-lo em outro horário. Caso não seja possível, o 
irmão(ã) deverá providenciar transporte próprio. 
 

Terminal Rodoviário Tietê – Escolha seu horário: (1) dia 26/7 às 20:00, (2) dia 27/7 às 10:30 e (3) 
dia 27/7 às 13:00. Indique no formulário de inscrição e preencha as informações de sua chegada. 
Você receberá um e-mail com a confirmação do horário de seu transporte. 

Ponto de encontro na rodoviária: Aguardar perto do Balcão de Informações da rodoviária, 
localizado em frente à passagem para a Estação do Metrô. 

Saída – Dia 31 de julho: 

Transporte será oferecido para o Aeroporto de Guarulhos e para o Terminal Rodoviário do Tietê, 
somente após o período do almoço. Os horários serão planejados de acordo com a programação 
de saída dos irmãos. 
 

O serviço de transporte somente poderá ser efetivamente prestado se houver uma quantidade mí-
nima por veículo disponível (van). Os horários oferecidos estão sujeitos a mudanças. 
 

Se houver necessidade de transporte fora do horário descrito o(s) usuário(s) deverá(ão) arcar com o 
custo integral do veículo. A estimativa do valor para esses casos é entre R$ 140,00 e R$ 200,00, de-
pendendo de quantas pessoas compartilharão o mesmo veículo. 
 
Transporte público: Na impossibilidade de prestarmos o serviço de transporte sugerimos aos ir-
mãos a alternativa de pegarem na Rodoviária de Barra Funda em São Paulo o ônibus da Viação Da-
núbio Azul com destino a cidade de Ibiúna. Este ônibus passa pela Rodovia Bunjiro Nakao, que fica 
perto do Recanto. Favor contatar o serviço de inscrição para avisar o horário de saída da Rodoviária 
para podermos programar buscar no km 59,5 da Rodovia Bunjiro Nakao (Auto Posto ALE). O con-
tato para este evento deve ser feito por WhatsApp para o telefone (11) 98932- 1856. 
 

Dúvidas sobre o serviço de transporte podem ser enviadas para o e-mail  
servicodetransportesaoroque@gmail.com. 

 

SERVIÇOS: Solicitamos a todos os irmãos que participarão da conferência que venham com um co-
ração para colaborar no serviço de limpeza. 
 

MATERIAIS: Os jovens deverão trazer: Bíblia, Novo Testamento-Versão Restauração, hinário, ca-
derno, caneta e marca-texto.  
 

EFETUANDO SUA INSCRIÇÃO: 

1. Para efetivação da inscrição, envie para entremesclar@gmail.com um único e-mail 
contendo: 

o formulário de inscrição devidamente preenchido (baixe o formulário aqui); 

o comprovante de pagamento; 

o termos de responsabilidade assinados (por servidores e jovens); 

2. Efetue o pagamento de sua inscrição: 
 

BANCO BRADESCO 

Agência: 0114          Conta Corrente: 16.334-1         PIX: CNPJ: 13.433.442/0001-73 

Em nome de: Associação Restaurados à Bíblia – América do Sul 

CNPJ: 13.433.442/0001-73 

mailto:servicodetransportesaoroque@gmail.com
mailto:entremesclar@gmail.com
https://mcusercontent.com/3b4bef2762b5dc050d5a8ea20/files/f4d1a253-9b07-8161-cdd7-205951c26914/Formulário_de_Inscrição_Conf_Jovens_Julho_2022.xlsx
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IMPORTANTE! A Associação Restaurados à Bíblia possui  
mais de uma conta nessa agência bancária para diferentes propósitos.  

Por favor, verifique atentamente se a transferência está sendo  
feita para a conta indicada acima. 

 

Ou pague com cartão de crédito utilizando o sistema PagSeguro em  

www.restauradosabiblia.com.br/cj2022-pagamentos.html. Há a possibilidade de parcelamento 
no cartão. 

 

CONTATO: entremesclar@gmail.com 
 
Na única comunhão, 
Serviço de inscrição do Recanto Sião – São Roque/SP 
  

http://www.restauradosabiblia.com.br/cj2022-pagamentos.html
mailto:entremesclar@gmail.com
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CONFERÊNCIA DE JOVENS 2022  

A Conferência de Jovens 2022, acontecerá no recanto Sião nos dias 27 a 31 de julho. Por 

favor, vá diante do Senhor e leia com atenção o seguinte termo de compromisso e assine-o 

ao final. 

Estas recomendações são dadas por amor ao Senhor e Seu Corpo, para evitar colocar em 

risco sua saúde e a dos outros, especialmente dos santos que fazem parte do grupo de 

risco. Outros assuntos também são contemplados aqui. 

Inscrições desacompanhadas do termo de compromisso assinado pelo participante 

(jovem ou servidor) não serão recebidas. 

Termo de Responsabilidade 

 

Eu, __________________________________, CPF_________________, declaro que: 

 

Antes da conferência: 

1. Tenho ciência dos riscos envolvidos nesta conferência presencial neste período de 

pandemia.  

2. Caso eu seja parte do grupo de risco para Covid-19 definido pelo Ministério da Saú-

de, me responsabilizo por qualquer eventual complicação que possa sofrer. 

3. Em caso de suspeita de Covid-19, estou ciente de que não poderei comparecer se 

tiver um resultado de teste positivo nos últimos 7 dias antes da conferência, ou se ti-

ver tido contato com alguém que testou positivo nos últimos 7 dias. 

 

Durante a conferência:  

4. Estou ciente de que o uso de máscara é opcional. 

5. Informarei meu estado de saúde com transparência, caso apresente algum sintoma. 

6. Serei responsável pelos meus pertences. (Evite trazer artigos de valor). 

7. Seguirei as orientações diárias dos servidores.  

 

______________________________________________ 

Assinatura 

Tudo o que fizerdes, fazei-o com a alma, 
como para o Senhor...(Cl 3:23) 
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ANEXO – LOCALIZAÇÃO DO RECANTO SIÃO 

 

Como chegar de carro vindo de São Paulo: 

Saindo de São Paulo, seguir pela Rodovia Raposo Tavares até a saída 45.  
Tomar o viaduto e seguir em direção a Ibiúna pela Rodovia Bunjiro Nakao até o km 59,5. Antes de 
chegar neste ponto há o Supermercado Dia à direita da rodovia. No km 59,5 tomar a estrada à di-
reita. Siga a indicação das placas até a Clínica Adventista Vida Natural. Logo após a Clínica vire à 
esquerda e depois novamente à esquerda. O local do evento é o primeiro portão à direita.  
 

Como chegar de carro, vindo do interior: 

Vindo pela Rodovia Castelo Branco em sentido São Paulo, sair no km 54 para São Roque. Seguir pela 
estrada até a cidade de São Roque. Então, seguir as indicações para Rodovia Raposo Tavares, e em 
seguida pegar a saída para Ibiúna e Cangüera. Ao chegar ao bairro de Cangüera, pegar o acesso da 
Estrada dos Venâncios a esquerda (há placas da Clínica sinalizando) e seguir essa estrada cerca de 7 
km até encontrar a placa da Clínica sinalizando a entrada à esquerda, 800m antes da Clínica (O Re-
canto Sião fica atrás da clínica). 
 

Coordenadas para GPS: 

Para encontrar o recanto Sião no Google Maps ou Waze, digite “Recanto Sião, São Roque”.  



Horário Quarta-feira dia 27 Quinta-feira dia 28 Sexta-feira dia 29 Sábado dia 30 Domingo dia 31

06:30-07:15 Reunião de Servidores Reunião de Servidores Reunião de Servidores Reunião de Servidores

07:00-07:45 Despertar/Comunhão Despertar/Comunhão Despertar/Comunhão Despertar/Comunhão

07:45 - 08:45 Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã

09:00 - 10:30 Grupo de Estudo Grupo de Estudo Grupo de Estudo

10:30 - 11:00 Intervalo Intervalo Intervalo

11:00 - 12:30 Sessão 2 Sessão 4 Sessão 6

12:30 - 13:30 Almoço Almoço Almoço Almoço

13:30 - 15:30 Descanso/Recreação Descanso/Recreação Descanso/Recreação

15:30 - 16:00
Entrega Material
(15:00 - 16:00)

Reunião de Servidores Reunião de Servidores Reunião de Servidores

16:00 - 17:30
Reunião de Servidores

(16:30 - 17:30)
Grupo de Estudo Grupo de Estudo Grupo de Estudo

17:30 - 18:00 Intervalo Intervalo Intervalo Intervalo

18:00 - 20:00 Sessão 1 Sessão 3 Sessão 5 Sessão 7

20:00 - 21:00 Jantar Jantar Jantar Jantar

22:00 - 22:30 Oração e Apagar Luzes Oração e Apagar Luzes Oração e Apagar Luzes Oração e Apagar Luzes

CONFERÊNCIA DE JOVENS 2022
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Transbordar


