
encontro
vem com a gente pro

Nós da Associação de Comunidades de Vida Mariana ACVM somos um movimento católico ligado a Arquidiocese do Rio de
Janeiro e através dos nossos dos nossos retiros e encontros procuramos levar o evangelho à adolescentes, jovens e
adultos. É com grande alegria que recebemos a sua inscrição para participar conosco de um final de semana totalmente
diferente daquilo que você já vivenciou dentro da Igreja católica. Através dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola
buscamos experimentar Deus no nosso dia a dia e aprender que podemos saborear pequenos milagres em todas as coisas.

Medicamento de uso pessoal

Você pode estar se perguntando o que levar e o que vai acontecer durante este encontro...
O que nós podemos dizer é que estamos preparando um final de semana cheio de surpresas

e muita animação. Quanto ao que levar nós temos um check list para você:

Roupas confortáveis

Itens de higiene pessoal

Toalha de banho

Repelente

Cobertor

Fronha

Lençol

Com relação aos cuidados contra a Covid 19 nós temos alguns pedidos especiais: 

Apresente a versão impressa
ou digital do seu cartão de
vacinação, dependendo da sua
idade será exigido até a
segunda dose da vacina contra
a Covid 19. 

Em espaços fechados será
exigido o uso de máscaras,
sendo assim leve de 2 a 3
máscaras para a utilização
durante o encontro no final de
semana.

Também será disponibilizado
álcool nos espaços comuns
da casa. Caso possua, pode
levar o seu próprio spray de
álcool para utilização
durante o final de semana.

É importante levar o seu próprio
copo para que nós possamos
diminuir a quantidade de copo
descartável, diminuindo o prejuízo
ao meio ambiente e o risco de
contaminação por Covid 19.

Se você ainda tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a
gente através do WhatsApp da ACVM ou qualquer integrante da
ACVM, nós teremos um imenso prazer em te ajudar a se preparar
melhor para essa experiência. Estamos esperando por você!

(21) 97680-0119


