Carta-Convite
“E não há salvação em nenhum outro; porque
abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que
sejamos salvos” (At. 4:12)
Amém amados jovens, com alegria no Senhor, convidamos todos
os jovens a participar da conferência europeia de jovens –
inverno 2018 – em Roma, Itália.

● Requisitos para Participação:

o Ter um coração aberto para ouvir e se regozijar com
as palavras do Senhor;
o Ser dotado do sentimento de aperfeiçoamento com
vistas a edificação do corpo de cristo;
o Almejar ser um vencedor e reinar com Cristo no
mundo que há de vir;
o Idade superior a 10 anos.

● Inscrição:
o As inscrições tem VAGAS LIMITADAS vista a
dimensão do local da conferência, por tal efeito

pedimos aos irmãos que não deixem para ultima hora a
inscrição.
o As inscrições são realizadas online através do link
abaixo:
o https://goo.gl/forms/MKWdMGsmZnfMfHap1
Valores:
Até 31 de Novembro:
- 130,00€ (Sem tranfer)
- Em 1x ou 3x:
1º) 10/10: 45,00€
2º) 10/11: 45,00€
3º) 10/12: 40,00€
- 160,00€ (Com transfer de Aeroporto/Roma
–Conferência - Aeroporto/Roma)
- Em 1x ou 3x:
1º) 10/10: 55,00€
2º) 10/11: 55,00€
3º) 10/12: 50,00€
A partir de 01 de Dezembro:
- 140,00€ (Sem tranfer)
- 170,00€ (Com transfer de Aeroporto/Roma
–Conferência - Aeroporto/Roma)

● Pagamento:
o Deve ser realizado através de transferência ou
depósito bancário, abaixo dados bancários:

▪ Banco ActivoBank
▪ Favorecido: Marília Gabriela Pereira Dantas
Palmeira

▪ IBAN: PT50 0023 0000 4546 1277 9949 4
▪ NIB: 0023 0000 4546 1277 9949 4
▪ SWIFT/BIC: ACTVPTPL

● Datas e Horários:
o De 02 a 06 de Janeiro de 2018:
▪ Check-in: 02 de Janeiro, a partir das 16:00
(Horário de disponibilidade de entrada nos
quartos);

▪ Check-out: 06 de Janeiro, até as 14:00 (Horário
limite para retirada dos pertences pessoais dos
quartos).

● Local:
o Realizar-se-á na pousada rural Borgo dell’Archetto;
o Via fosso della cerqueta 30, 00052, Cerveteri, Roma,
Itália.

● Transportes:
➔ Avião:
o Aeroporto Internacional de Roma – Leonardo da
Vinci (Aeroporto Roma Fiumicino), Roma - Itália.
▪ Aeroporto mais próximo do local da conferência,
pedimos aos irmãos que, se possível, dêem
preferência a voos para esse aeroporto.
o Aeroporto Giovan Battista Pastine (Aeroporto Roma
Ciampino), Roma - Itália.
➔ Autocarro:
o Empresas de autocarro para R
 oma:
● Flixbus;
● Eurolines;
● Baltuor;
● Buscenter.it;
➔ Comboio:
o Trenitalia
o Italotreno
▪ Estação: Roma-Termini (Principal estação da
cidade de Roma).

▪ Estação próxima ao local da conferência:
Ladispoli-Cerveteri
● Obs: Aos irmãos de fora de Roma, que
pensem em ir ao local da conferência sem o
transfer, queremos encoraja-los a usarem
o transfer, uma vez que podem ter
dificuldades em chegar ao local da
conferência sem o mesmo.

● Alojamento:
o Em apartamentos e quartos múltiplos, separados por
sexo.
o Toalha não inclusa, sendo obrigatório trazer tolha
própria;

● O que os Jovens devem Trazer:

o Bíblia, hinário e suplemento;
o Roupa d
 e inverno;
o Fato para atividades desportivas/recreativas
adequadas ao frio;
o Toalha.

●

Alimentação:
o 02 d
 e Janeiro (Terça):
▪ Jantar;
▪ Ceia
o 03 a 05 de Janeiro (Quarta, Quinta e Sexta):
▪ Pequeno-almoço;
▪ Almoço;
▪ Lanche da tarde;
▪ Jantar;
▪ Ceia.
o 06 de Janeiro (Sábado):
▪ Pequeno-almoço;
▪ Almoço.

● NOVIDADE!!!
o Os caminhos de Paulo em Roma

▪ Teremos pela primeira vez, um passeio histórico
pela cidade de Roma pelos caminhos onde
percorreu o apóstolo Paulo pela cidade de Roma.
Onde veremos a luz da palavra o que aconteceu
em cada ponto visitado. Será uma reunião
histórica, não perca!

● Obs: Amados, é nítido que o valor das inscrições dessa conferência é
mais elevado que as conferências anteriores, porém a mesma será
realizada na Itália onde os preços são mais elevados que os países
onde se realizou anteriormente (Portugal e Espanha). Por isso
pedimos a compreensão dos irmãos e temos certeza que o Senhor vai
superabundar para os irmãos com um coração de participar da
conferência. Jesus é o Senhor!
●

Contactos:

Quaisquer dúvidas ou questões, não deixe de contatar o serviço de
conferência.

o Telemóvel: + 351 916 945 048;   
o Email: josmandantasp@gmail.com;
Jesus Cristo é o Senhor!
Dos vossos conservos,
O Serviço da conferência.

