
 

 

OBJETIVOS do EVENTO: 
 Unificação e fortalecimento do Movimento Espírita Juvenil; 

 Estudo de temas de interesse da Juventude à luz da Doutrina Espírita; 

 Sensibilização para a prática dos ensinamentos espírita-cristãos na família, na Casa Espírita 
e na Comunidade; 

 Convívio fraterno e troca de idéias entre irmãos do Movimento Espírita Juvenil. 

 Despertar e fortalecer no participante o desejo do crescimento espiritual, através da reforma 
íntima, possibilitando assim, sua atuação conscientizadora no dia a dia. 

 

PARTICIPANTES: 
Confraternistas: 

a) Jovens de 13 a 21 anos que tenham no mínimo 75% de freqüência nas aulas de 
evangelização da juventude, ou nos grupos de estudos na Casa Espírita, bem 

como estar vinculado à sua instituição, no mínimo, desde março de 2013. Ter 
participado, no mínimo, de 1 (um) encontro preparatório realizado na sua região 
federativa (organizado pelo CRE ou pela UNIÃO ESPÍRITA – UDE, UME, UNIME ou 
centro espírita);  

 
Membros de equipe: 
Evangelizadores, Diretores de departamentos, trabalhadores em geral das Casas Espíritas dos 
CRE’s: 2, 3 e 14, e convidados previamente avaliados e credenciados pelo DIJ FERGS. 

Observação: Cada Casa Espírita indicará apenas um Evangelizador Responsável por seus 

jovens, independente do número de jovens participantes da Casa. 

  
ORGANIZAÇÃO: 
É organizada por uma Comissão Geral e Subcomissões formadas por evangelizadores de 
Juventudes e Diretores de DIJ´s que se façam presentes nas reuniões. 

 
Subcomissões: 

 DOUTRINÁRIA - Tem a função de elaborar todo o conteúdo doutrinário da XXV 

CONJERGS – PÓLO D, bem como dinâmicas, técnicas de grupos. É dirigida pelo 
Coordenador Doutrinário. 

 INFRA-ESTRUTURA - Planejar, coordenar e executar atividades como: recepção, 

alojamento, alimentação, transporte, sonorização, decoração, limpeza, segurança, 
assistência médica e  espiritual, entre outros. Escolher local para realização do evento e 
definir o valor da taxa de inscrição. Manter informações sobre as atividades. 

 COMUNICAÇÃO - Atividades burocráticas como correspondências, atas, arquivo e 

audiovisual. Cabe a ela elaborar e distribuir o Manual do Participante e a Ficha de 
Inscrição, bem como receber e processar as inscrições dos participantes. 

 DISCIPLINAR - Estabelecer e manter a disciplina durante o Evento. Deve acompanhar 

e direcionar o cumprimento dos critérios de inscrição e treinar monitores de grupos e 
coordenadores de alojamento com relação aos aspectos disciplinares. 

 GRUPO DE PROGRAMAÇÃO JUVENIL (GPJ) - Integrado por jovens das Casas 

Espíritas. Realiza tarefas solicitadas pelas subcomissões tais como: atividades de 
integração entre os jovens, recreação, teatros, oficinas, hora de arte, etc.  

 GRUPO DE PROGRAMAÇÃO MUSICAL (GPM)- Também integrado por jovens. 

Seleciona e executa músicas no Evento, de cunho doutrinário, e que estejam de acordo 
com o tema. É responsável pelo despertar e apoia outros grupos de música na hora de 
arte. 



 

 

 
MANUAL DO PARTICIPANTE 

 

Para mantermos o bom andamento do trabalho: 

 Não será permitido o afastamento do jovem do local do Encontro a não ser por motivo de 
saúde ou problemas familiares, com a autorização da Coordenação Geral do Polo, e 

acompanhado de seu evangelizador; 

 Usar SEMPRE o crachá em local visível; 

 Manter a disciplina, evitando atividades paralelas e que não tenham relação com o evento, 
especialmente com o tema do mesmo; 

 Esperar sua vez durante horários de refeição e higiene; 

 Cumprir horários estabelecidos no cronograma do Encontro, como despertar, café da 
manhã, banho, e demais atividades relativas ao grupo de estudo. 

 Colaborar com a manutenção do ambiente, limpeza geral, evitando desperdícios de água, 
luz, alimentos, material de consumo e material didático; 

 Evitar permanecer nos corredores, pátios, dormitórios e outros recintos durante o período 
das atividades; 

 Deverá colaborar com as atividades propostas, com os deslocamentos para as atividades, 
salão almoço, etc; 

 Não usar shorts, calções, minissaias, blusas com decotes, roupas transparentes e roupas 
que realcem ou exponham o corpo. 

 Comunicar qualquer irregularidade para a Coordenação Geral ou a Subcomissão de 
Disciplina. 

 Os instrumentos musicais deverão ser entregues na Comunicação, sendo permitido o uso 
somente na Hora de Arte ou demais momentos pré-estabelecidos pela Comissão Geral. 

 

CONDUTA MORAL 
 
 Manter um clima favorável ao relacionamento equilibrado das conversações, atividades de 

grupo e demais atividades. 

 Ser solidário com todos, facilitando a integração do grupo. 

 Evitar crítica destrutiva. 

 Atender com cordialidade as solicitações que visem o bom andamento das atividades. 

 Não fumar nas dependências da Entidade. Não fazer uso de bebidas alcóolicas e 

assemelhados. 

 Não utilizar aparelhos sonoros e instrumentos musicais. 

 Não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos e telefone celular 
durante o encontro. Se houver necessidade de comunicar-se com seus familiares, 

dirigir-se com seu evangelizador até a sala da Comunicação para que seja autorizada a 
utilização do celular. 

 O jovem que for surpreendido utilizando esses aparelhos fora do horário permitido, terá o 
aparelho recolhido, sendo devolvido somente ao final do encontro. Durante esse período 
ficará sob a guarda da Coordenação. 

 O participante deverá manter conduta espírita, de acordo com um ambiente de Centro 
Espírita, colaborando pela harmonia do encontro. 

 



 

 

 
INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 
RECEPÇÃO/HOSPEDAGEM – A cidade sede da edição/2014 da XXV 
CONJERGS – PÓLO D será Caxias do Sul. Endereço: Murialdo Centro de 
Eventos e Hospedagem, Rua Dante Marcucci, 5335 – Fazenda Souza.  Os 

confraternistas serão recepcionados a partir das 10:00h até as 11h30min do dia 18 de outubro. 
É fundamental o cumprimento deste horário com rigor, para evitar atrasos no programa pré-
estabelecido. 
Os participantes serão orientados para o credenciamento e posteriormente para dormitórios 
onde deixarão suas bagagens, e serão direcionados para o almoço. 

 
LEMBRETES – Você deve trazer roupas, calçados, agasalhos, escova e creme dental, 

sabonete, toalha de banho e rosto, roupas de cama (só lençóis e fronha), remédios (caso 
esteja fazendo algum tratamento), o livro “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e a sua cópia 
deste Manual da XXV CONJERGS – PÓLO D. 

 
NÃO SERÁ ACEITO: 
 
- Inscrição fora do prazo ou no dia; 

- Participar sem estar inscrito; 

- Substituição de inscrição com menos de 10 dias da realização do Evento; 

- Solicitar devolução de taxas dos ausentes; 

- Acompanhamentos de pai, mãe ou outros familiares;  

- Jovens sem acompanhamento de Evangelizador responsável, credenciado 
na inscrição definitiva para o evento. 

 
HAVERÁ NA XXV CONJERGS – POLO D 

 

 Um pronto socorro médico e espiritual para qualquer indisposição dos 
participantes. 

 Camisetas (serão comercializadas previamente). 

 Amizade, alegria, confraternização, muito estudo, bons momentos de 
reflexão, espiritualização, música, teatro, dinâmicas, sorrisos e a certeza 
de um ótimo encontro. 

 

 
O Clima Espiritual da XXV CONJERGS – PÓLO D, é o resultado da 

maneira de pensar e agir 
de todos os participantes, nos dois lados da vida. Faça a sua parte. 

Colabore, seja solidário, 
procure integrar-se, confraternize-se e aproveite. 


