
MANUAL DA XXV CONJERGS 2014
Jovem querido...Evangelizador amigo... Inscritos e 

confirmados na CONJERGS/2014.
É com grande alegria que o  espera 

cada um de vocês...
Só falta arrumar as bagagens e completá-las com muito 

carinho... harmonia e paz... vivenciar momentos 
inesquecíveis de estudo, reflexão amizades antigas e 
novas. .. !!

Fique atento para todas informações deste Manual, pois 
serão muito importantes para você neste Encontro!!

FEDERAÇÃO ESPÍRITA DO RIO GRANDE DO SUL
XXV CONJERGS - CONFRATERNIZAÇÃO DE JUVENTUDE ESPÍRITA 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-RS

A XXV CONJERGS é um evento que congrega jovens 
evangelizandos e seus evangelizadores, integrantes da 
Evangelização de Juventude dos Centros Espíritas do RS, 
promovendo  a união , mediante o estudo, a difusão e a prática 

POLO BONDADE

Conectados com Jesus

da Doutrina Espírita, com foco no Evangelho de Jesus e nos ensinos 
codificados por Allan Kardec, contribuindo para o processo de auto-
aperfeiçoamento e de atuação na seara espírita e na sociedade. Também 
promove a unificação e o fortalecimento do movimento espírita juvenil do 
Estado do Rio Grande do Sul.

 entre 13 anos, completos até 16 de setembro de 
2014, e 21 anos de idade.
• Estar matriculado nos grupos de Juventude I, II e III ou em grupos de estudos 

das Casas Espíritas, por um período não inferior a um ano, na data de 
início das inscrições.

• No caso de jovens que iniciaram suas participações nos grupos de 
juventude este ano, ter freqüentado com assiduidade os grupos de 
evangelização da infância em anos anteriores.

• Possuir freqüência de, no mínimo, 75% durante um ano até o período de 
inscrições;

• Estudar as regras contidas no Manual da CONJERGS.
dos grupos de Juventude (ou Grupo de 

Estudos) e/ou responsáveis por esses grupos, desde que a partir de 22 anos 
de idade, no caso do Evangelizador estar impossibilitado de comparecer à 
CONJERGS.

• Não se afastar do ambiente da CONJERGS, nem mesmo à noite.
• Responsabilizar-se por seus jovens, antes, durante e depois da CONJERGS.
• Orientar um grupo de Juventude I, II ou III ou grupo de Estudos de uma Casa 

Espírita situada na 4ª, 5ª ou 13ª Regiões Federativas.
• No caso do Evangelizador de Juventude não comparecer à CONJERGS, 

poderá acompanhar os jovens, um trabalhador da Casa Espírita, desde 
que seja maior de idade. Esse trabalhador deve observar as mesmas 
normas dos evangelizadores, ser atuante nas atividades da Casa Espírita e 
será responsável pelos jovens sob sua tutela, durante todo o evento.

INSCRIÇÕES: de 05 de agosto de 2014 a 16 de setembro de 2014, pela 
internet, no site. Não haverá inscrições na CONJERGS nem substituição das 
mesmas.
Valor da Inscrição: R$ 50,00 por participante. (Camiseta R$ 13,00)
A Comissão Organizadora poderá impugnar as inscrições que não 
cumprirem com as exigências estabelecidas na CONJERGS/2014, sem ter 
de justificar os motivos para tal, 

Tema: 
Local: 
ABG-ACAMPAMENTO BATISTA GAÚCHO-
RUA DO ACAMPAMENTO BATISTA, 1000 - ITAARA - RS.
Início: - RECEPÇÃO / SECRETARIA / 
CREDENCIAMENTO.

PARA PARTICIPAR DA CONJERGS VOCÊ PRECISA:
SITUAÇÃO I: Ser JOVEM

SITUAÇÃO II: Ser EVANGELIZADOR 

• Estudar, juntamente com seus jovens, o Manual da CONJERGS.
• Assumir o cuidado e o controle de seus jovens, durante a realização da 

CONJERGS.
• Participar da CONJERGS desde seu início até seu término.

não havendo devolução do valor pago.

CONECTADOS COM JESUS!
Polo Bondade (4ª 5ª e 13ª Regiões)

18/10/2014 - SÁBADO - 09horas 

Todos os participantes deverão chegar entre 
 Haverá atividades a partir das 09he30min.

Encerramento: Dia 19/10/2014- Domingo as 17horas.

 
(originais). 

Autorização Assinada pelos Pais e/ou Responsáveis dos menores de 18 
anos. 

Fichas de Inscrição impressas.
Carteira de seu plano de Saúde.
Cobertores, edredons, travesseiro, lençóis - não esqueça que o local é na 

serra, sendo bem mais frio!! 

Roupas de uso pessoal condizente com o ambiente da CONJERGS (Não 
serão permitidas: roupas muito justas ou apertadas, curtas (minissaias, 
vestidos), decotadas, transparentes ou barrigas de fora, calções, shorts, 
roupas de banho, camisetas com estampas pejorativas, ou maliciosas, de 
partido político ou de time de futebol.

: Casacos, calças, abrigos, blusas p/ frio,  camisetas, 
pijama(de acordo com o ambiente coletivo do alojamento), meias, 
roupas íntimas, absorvente, toalha de rosto, toalha de banho, sabonete e 
esponja p/ banho, xampu e creme cabelo, creme para rosto, desodorante 
e perfume,  pente e escova de cabelo,  escova de dentes e creme dental, 
calçados (chinelo p/ banho), tênis e/ ou calçados fechados, corda varal e 
prendedor; sacolas plásticas para colocar roupas sujas, sacola ou 
nécessaire para os materiais e roupas do banho. 

Na CONJERGS, DIVULGUE sua Casa e/ou Movimento Espírita. Dê 
preferência a CAMISETA de sua Casa Espírita e/ ou Movimento Espírita.

?Repelente de insetos líquido 
ou spray para pele. Este não 
pode faltar, pois o local tem 
mosquitos!!
?Seus remédios, em quanti-

dade suficiente para o período.
?Primeiros socorros. 
?Seu violão.
?Máquina fotográfica com 

pilha e carregador.
?Guarda-chuva para os deslocamentos no local que são distantes.
?Dinheiro (R$) se desejar adquirir refrigerantes, sucos , lanches, e outros 

no Bar e livros no posto de venda de livros.

09horas às 11horas do 
sábado -18/10/2014.

VOCÊ DEVE TRAZER: 
Importantíssimo: Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento

Não precisa trazer colchonetes, pois o local oferece camas e colchões.

Lembre de trazer

DICA: Ao arrumar sua bagagem, faça rolinhos das roupas, ocupam 
menos espaço!! 

Traga :

Todo material individual deverá ser etiquetado.
Sejam todos bem vindos a XXV Conjergs/2014 

Polo Bondade - Santa Maria-RS



Instituição. Por isso, consulte sempre a Comissão, antes de tomar qualquer atitude.

?Não retirar colchões do quarto.
?Comunicar quaisquer anormalidades, tais como vazamentos, mau funcionamento 
nas descargas, lâmpadas queimadas, etc.
?Coloque latas, garrafas, embalagens, etc na lixeira do quarto (nunca no Banheiro – 
na do papel higiênico). 
?Antes de sair do acampamento feche a janela do seu quarto, verifique se as luzes 
estão apagadas e deixe a chave pendurada na porta no lado de fora.
?Leve seu prato, talheres, copos, latinhas para o balcão da cozinha.
?Coloque seus resíduos nas lixeiras indicadas junto ao recolhimento dos pratos.
?Amasse a sua latinha no dispositivo específico. 
?Não retire cadeiras do auditório, sem autorização.
?Espalhe a erva mate usada na grama (NUNCA nas lixeiras)
?Não remova mesas, bancos e outros objetos sem a prévia autorização da 
administração. 
?É terminantemente Proibido colher flores ou mudas das mesmas.
?Frutas do pomar somente para consumir no local. Proibido levar para casa.
?Proibido o fumo e uso de bebidas alcoólicas.
?Uso da luz é de 220volts.
?Não esquecer o REPELENTE em spray ou líquido para pele, pois no local tem 
mosquitos!!
?Manter atitudes condizentes (trajes, conversações, namoro (não será permitido 
ficar), postura e clima de permanente fraternidade) durante o evento.
?Manter uma conduta individual que possibilite um clima favorável ao 
relacionamento equilibrado nas conversações, atividades em grupo e demais 
atividades coletivas.
?Ser solidário com todos, facilitando a integração do grupo.
?Evitar a crítica destrutiva.
?Evitar desperdiçar materiais de consumo, materiais didáticos, alimentos, energia 
elétrica e água, principalmente no horário de sua higiene pessoal. Procure tomar 
banhos rápidos.
?Colaborar com a limpeza e organização de todos os ambientes (salas, dormitórios, 
auditórios, banheiros, corredores, refeitórios, jardins, pátios, alojamentos, entre 
outros). 
?Cuidar do seu material (bolsas, pastas, documentos, entre outros), tendo-os 
sempre junto de si para evitar extraviá-los. Lembre que a Comissão Organizadora não 
se responsabiliza pelos pertences dos participantes. Cabe a cada um zelar por seus 
materiais. 
?Usar sempre o seu crachá colocando-o em local bem visível.  
?Levar consigo apenas o material necessário. Evite carregar aquilo que, 
naquele momento, não está sendo solicitado. Do alojamento para o local das 
atividades de estudo/oficinas, levar apenas pasta do evento, material de higiene 
bucal e remédios, se necessário. Durante os horários de estudos os dormitórios 
permanecerão fechados.
?Cumprir com os horários estabelecidos, pois as dinâmicas das atividades 
requerem ordem e organização. 
?Evitar permanecer nos corredores e/ou outras áreas durante a realização 
das atividades. Você deve permanecer nos locais para os quais a Comissão 
Organizadora lhe enviar naquele momento. 
?Manter uma postura de participante espírita, agindo com o outro como 
você gostaria que agissem com você.

?O uso de aparelhos eletrônicos, de jogos e/ou de músicas (Walkman, MP3 

Atente para o que o ACAMPAMENTO BATISTA GAÚCHO nos pede:

NÃO SERÁ PERMITIDO 

e similares), nem atividades paralelas que levem a separação do 
grupo ou prejudiquem a harmonia do encontro. 
?O uso de aparelhos celulares durante a realização das atividades. 
Ligações para familiares só devem ser feitas nos horários de intervalos. 
Caso seja indispensável ligar em outro horário, é necessário solicitar 
permissão para a Comissão Organizadora ou Coordenadores dos 
Grupos. 
?Fumar, trazer e/ou consumir bebidas alcoólicas. 
?Afastar-se do ambiente da CONJERGS sem autorização da 
Comissão Organizadora. 
?Relacionamentos do tipo “ficar”. 
?Manifestações exageradas de carinho e certas intimidades por 
parte de casais e de namorados. 
?Cantar outras músicas que fujam a finalidade do encontro. 
?Participar da CONJERGS sem a autorização por escrito do pai/mãe 
ou responsável pelo jovem menor de 18 anos.

Você deverá permanecer no ambiente da CONJERGS o tempo todo, 
inclusive nos alojamentos.

Você é responsável por seus jovens, lembrando a eles as 
importantes Normas da CONJERGS, evitando assim excessos. Se algum 
de seus jovens apresentar alguma necessidade especial (por exemplo, 
deve tomar certo medicamento em certos horários), lembre-se que é sua 
responsabilidade verificar se isso está ocorrendo.

Durante a estadia nos alojamentos, refeitórios e nos espaços de 
convivência, filas, auxilie os Coordenadores do Encontro, lembrando o 
seu grupo da importância da harmonia do Encontro.

?Perceber que algum jovem, mesmo não sendo de sua Casa Espírita, 
está apresentando comportamento que destoa do esperado;
?Identifique problemas, para que sejam tomadas as devidas 
providências.
?Não tome decisões antes de conversar com a Comissão 
Organizadora, por exemplo: autorizar os jovens a realizarem algo sem 
saber se isso é permitido.

EVANGELIZADOR DE JUVENTUDE

Comunique-se com a Comissão Organizadora da CONJERGS caso:

Cante com seus jovensas músicas para a XXV CONJERGS Polo Bondade

INFORMES

O local dispõe de 
estacionamento mas precisamos cadastrar os veículos e motoristas

Atenção

O responsável pela Excursão

são de responsabilidade dos 
responsáveis pelos jovens ou familiares do mesmo

Atendimento Espiritual
Atendimento Fraterno Atendimento de Enfermagem

Haverá no encontro: Bar (lanches, refris, sucos, guloseimas) 
e venda de livros e Cds. 

 FanPage do Polo Bondade no 
Facebook  polobondadeconjergs@gmail.com

Os participantes serão alojados em dormitórios femininos e masculinos, em alas 
separadas, por isso irmãos (Masculino e Feminino) devem trazer seus pertences em 
bagagens individuais, assim como os casais. Dispomos de alojamentos com 10, 20 e 30 
camas com colchões onde os participantes serão distribuídos por Casa Espírita.

A Casa Espírita deverá nos informar o quanto antes o horário de chegada ao ABG, e 
se virão de ônibus, van ou carro e também a quantidade de veículos. 

. 
: Os motoristas de onibus, microônibus ou van que irão se hospedar no 

local(ABG), deverão:
 - Comunicar a Comissão organizadora da Conjergs com urgência;
- Pagar a estadia R$ 50,00;
- Enviar seus dados pessoais (nome completo, RG, cidade)  junto com a lista de 

participantes.

, deverá expôr ao motorista as normas do encontro e 
que ele(motorista)  também deverá cumpri-las (vestimenta, proíbido fumar nem fazer 
uso de bebida alcoólica , não ao uso de aparelhos eletrônicos, de jogos e/ou de músicas 
(Walkman, MP3 e similares) , somente as permitidas pelo Evento.

Os participantes que utilizarem ônibus de linha  para vir ao encontro, chegando à 
rodoviária, providenciem (adquiram) a sua passagem de  retorno. 

Os deslocamentos para o local da CONJERGS 
, ficando isentos à Organização 

da CONJERGS os deslocamentos até o local do Encontro.
Durante as atividades da CONJERGS haverá serviço de , 

 e , para quem necessitar. 
Traga seus medicamentos de uso freqüente.

A distribuição, divulgação ou venda de qualquer material como: Cds, livros, 
mensagens, jornais, folhetos, Boletins e outros, somente poderão ser feitos pela 
comissão Organizadora após prévia análise. Para isso, entre em contato com a 
organização da CONJERGS.

A taxa de inscrição cobre as despesas de hospedagem, banho, alimentação e 
materiais didáticos.

?Luciano Carneiro (55) 9153.3505-claro
?Angela  Assis(55)  96209973-vivo-8137.6457-TIM
?Janice Assis (55) 9155.4348—claro 
?Fernanda Rodrigues (55) 99776022-vivo
?Fátima Lorenzi (55) 9647.7631—vivo
?Binato (55) 9978.4502—vivo

Forneça estes números para seus pais/responsáveis.
Para saber mais sobre a CONJERGS/2014 acesse a

, ou através do .

Estaremos reunidos nestes dias para: Estudarmos a Doutrina Espírita  vivenciando 
os ensinamentos cristãos, Intensificando a Unificação do Movimento Espiritual, por 
isso pedimos a sua colaboração e atenção para as normas de ação da CONJERGS/2014:

As atividades do Encontro acontecerão em espaço delimitado e fechado, locado, 
onde todos são responsáveis pelo zelo e conservação do local.  Siga sempre a 
orientação da Comissão Organizadora, pois foi ela que assumiu o compromisso, em 
nome do Movimento Espírita. 

Existem restrições de comportamento e de acesso a determinados locais, dentro da 

Qualquer informação ou contato poderá ser feito pelos telefones abaixo:

LEMBRETES
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