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ROBEN 

15 Anos 
Fundada em: 

27/02/2004 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

Eu, _______________________________________________________, RG ou CPF nº 

______________________________________, desejo participar do Retiro Especial 

Adoração e Lazer 2019 da Igreja Rocha da Bênção e, portanto, estou ciente do Código de 

Conduta abaixo que regerá a convivência de todos: 

CÓDIGO DE CONDUTA 
 

1) DEVERES: 
1.1) Estar disposto(a) a seguir os horários do programa de atividades do Retiro (hora de acordar, refeições, cultos, 

brincadeiras, hora de dormir etc.), bem como atentar para as regras de vestimentas (horários de culto, momentos 
de descontração e banho na piscina).* 

1.2) Atender as solicitações dos líderes em relação às normas de silêncio, higiene dos ambientes, trabalho de 
revezamento das equipes de limpeza etc. 

1.3) Não levar o smartphone para os momentos de culto. A direção do Retiro providenciará um fotógrafo oficial que vai 
registrar esses eventos e depois disponibilizar, depois do Retiro, as fotos para o e-mail de cada participante. 

1.4) Não utilizar o smartphone para filmar ou tirar fotos de participantes em situações constrangedoras. Em caso de 
brincadeiras, deve-se PRIMEIRO PEDIR AUTORIZAÇÃO DE QUEM ESTÁ NA FOTO/FILMAGEM ANTES DE REPASSÁ-
LA/PUBLICÁ-LA EM REDES SOCIAIS. 

1.5) Ter uma bagagem com cadeado e trancá-la quando deixar o smartphone e qualquer outro pertence de valor na 
mesma. A direção do Retiro NÃO SE RESPONSABILIZA por objetos de valor, incluindo o smartphone, que sejam 
perdidos no local.   

1.6) Ter um proceder de atenção aos bons costumes: não utilizar palavras de baixo calão (palavrões), não levar nem 
beber bebidas alcoólicas, não levar nem fumar cigarros ou outras substâncias, não beijar na boca ou manifestar 
outras expressões de afeto em caso de namoro (somente pegar na mão e beijo na testa). O Retiro é uma 
oportunidade para um maior foco na Palavra de Deus e para aprofundar laços de amizade entre irmãos, e as 
ações proibidas nesse item atrapalham esse nobre propósito.  

1.7) Ter conhecimento na integra do Regulamento Geral do Retiro (Resolução 01/2019 – GAB/ROBEN) 
 

2) DIREITOS: 
2.1) Todo participante deverá ser tratado(a) com respeito e cordialidade.  
2.2) A bagagem individual deve ser respeitada, e ninguém tem autorização de mexer no que não lhe pertence - salvo 

quando o(a) dono(a) da mesma assim o houver autorizado. 
2.3) Em caso de mal-estar ou ocorrência de acidentes, a direção do retiro contatará os pais/responsáveis do(a) 

participante para a condução do socorro necessário. 
2.4) Todo participante tem seu horário de descanso respeitado no quarto. 
2.5) Os primeiros a se inscreverem terão direito às acomodações de preferência (cama, rede, colchonete) e o que for 

sobrando de opções será preenchido à medida que as vagas no Retiro se completarem. 
2.6) Todo participante tem o direito de se divertir de modo saudável nas brincadeiras/gincanas e, sobretudo, ser 

renovado(a) e suprido(a) espiritualmente pelas pregações, devocionais e estudos bíblicos. 

* Folha em anexo 
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Infrações aos deveres mencionados acima são passíveis de advertências e, em 
casos que a direção julgar muito graves, a expulsão do Retiro, sem mencionar o 
risco de recursos judiciais por parte daqueles que se sentirem prejudicados de 
alguma forma. 
 

Como participante, também estarei atento para levar para o Retiro todos os 
itens demandados pela direção do mesmo, em especial os seguintes: 
1) Bíblia impressa na tradução Ferreira de Almeida Revista e Atualizada, já que 
nos cultos não será permitido smartphone. 
2) Todos os medicamentos que faço uso contínuo, tendo tido também o 
cuidado de informar à direção os tipos de alergia que eventualmente possuo. 
 

Sei que sou responsável pelos cuidados relacionados à minha saúde, 
principalmente se possuo alguma alergia alimentar. Nas refeições, devo estar 
atento (a) aos alimentos que não posso ingerir. 

 
 

Macapá, ........../............./2019. 
 
Assinatura do Participante:  .................................................................................. 
 
 
 
Assinatura do Pai/Mãe/Responsável Legal: .................................................................................
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TERMO DE COMPROMISSO - Anexo (Apêndice “A” ) 

 

REGRAS DE VESTIMENTAS 

RAPAZES 

Cultos: Camisetas e calças compridas (chinelos são permitidos) 

Banho: Bermuda de banho (não é permitido sunga) 

Momentos de descontração: Camisetas e bermudas 

MOÇAS 

Cultos: Camiseta (camiseta de alcinha não é permitido) e calça comprida ou saia na altura do joelho  

Banho: Maiô + bermuda de lycra OU camiseta escura + bermuda de lycra (não é permitido biquini). 

Momentos de descontração: Camiseta e bermuda (camiseta com barriga à mostra não é permitida) 

 

Exemplos de Vestimenta: 
 

MOÇAS 

Saia Bermuda Bermuda de Lycra 
Vestimenta 
para culto 

Calças compridas justas 
devem ser acompanhadas de 

camisões 

 

 

 

 
 

 

RAPAZES 

Vestimentas para o Culto Bermuda de banho 

 

 

 
 

* Em caso de dúvidas, deve-se contactar a Equipe Organizadora do Retiro. 
Macapá, ........../............./2019. 

Assinatura do Participante:  .................................................................................. 
 
Assinatura do Pai/Mãe/Responsável Legal:  .................................................................................. 


