
 

 

 

 

 

 

 

 

XXV CONJERGS - CONFRATERNIZAÇÃO DE JUVENTUDES ESPÍRITAS DO RIO 
GRANDE DO SUL 

POLO C – CARIDADE – 8ª E 9ª REGIÕES 

 

DO EVENTO 

A Confraternização de Juventudes Espíritas do Rio Grande do Sul (CONJERGS) é um evento 
que congrega jovens evangelizandos e seus evangelizadores, integrantes da Evangelização 
de Juventude dos Centros Espíritas do Rio Grande do Sul, trabalhadores voluntários, 
convidados e visitantes autorizados; e na sua XXV edição tem como título: CONECTADOS 
COM JESUS. 

DOS OBJETIVOS 

Promover a Unificação, o fortalecimento do Movimento Espírita Juvenil do estado do Rio 
Grande do Sul, o estudo, a difusão e a prática da Doutrina Espírita, com foco no Evangelho 
de Jesus e nos ensinos codificados por Allan Kardec, com destaque aos 150 anos de “O 
Evangelho Segundo o Espiritismo”. 

DA REALIZAÇÃO 

A XXV CONJERGS será realizada simultaneamente em 05 Polos federativos, nos dias 18 e 19 
de outubro de 2014: Polo Amor (6ª e 7ª região), Polo Bondade (4ª, 5ª e 13ª região), Polo 
Caridade (8ª e 9ª região), Polo Doação (2ª, 3ª e 14ª região) e Polo Esperança (1ª, 10ª, 11ª e 
12ª região). Abertura: 14h do dia 18/10/2014; Encerramento: 16h do dia 19/10/2014. A sede 
do Polo Caridade é o Seminário da Sagrada Família, em Santo Ângelo. 

DOS TEMAS 

Temas: O Código do Monte; Influências Espirituais e a Prece; O Evangelho em Nossas Vidas - 
no cotidiano, na Evangelização e o Evangelho no Lar. 
 

 



 

 

COORDENAÇÃO GERAL DO POLO 

A Coordenação Geral do Polo Caridade é constituída pelos seguintes integrantes, os quais 
poderão ser acionados em caso de necessidade: 

Coordenação Geral – Liamara Nascimento – fones (55) 3312-5913 / 8401-1737 
 
Coordenação Administrativa – Cláudia Scholl – fones (55) 3313-5693 / 9924-6821 
Secretaria – Carla Bortolini, Raquel Lemes Erthal da Silva e Juliana Matzenbacker 
Finanças – Marcos Huber 
Transporte – Antonio Prado 
Apoio logístico – Luis Albiero 
Segurança – Otílio Maciel 
Assistência médica – Adriana Pizzutti 
Assistência espiritual – Antonio Nascimento 
 
Coordenação Doutrinária – Ângela Brutes 
 
Coordenação de Comunicação Social – Luis Roberto Scholl e Felipe Pretto 
 
NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E DISCIPLINA 

Todo participante do evento (jovem, evangelizador de Juventude Espírita, trabalhador 
voluntário, convidado ou visitante) deverá: 

1) Utilizar crachá de identificação em local visível durante todo o evento; 

2) Participar das atividades, respeitando horários estabelecidos na Programação e as 
orientações dadas pela Coordenação, evitando qualquer atividade paralela ou a 
permanência em local diverso do indicado para as atividades; 

3) Manter conduta espírita e vivência evangélica, contribuindo para um clima favorável ao 
relacionamento equilibrado nas conversações, atitudes de grupo e demais atividades 
coletivas; 

4) Ser solidário com todos, facilitar a integração do grupo e colaborar nas atividades do 
evento, quando solicitado; 

5) Atender com cordialidade às solicitações que visem ao bom andamento das atividades e 
ao bem comum; 

6) Evitar críticas e comentários sobre quaisquer grupos espíritas ou não espíritas, bem como 
comparações e/ou rivalidades; manter a fraternidade e a harmonia do ambiente; 

7) Respeitar normas de organização de alimentação e higiene, bem como normas de saída e 
de entrada às dependências do evento; 

8) Alimentar-se de forma equilibrada, evitando excessos ou restrições que possam 
comprometer a saúde; 



 

 

9) Não fumar e não fazer uso de bebidas alcoólicas; 

10) Evitar levar alimentos e bebidas para consumo próprio ou coletivo sem autorização, 
exceto por restrições alimentares específicas (intolerância ao glúten, lactose, entre 
outros); 

11) Usar roupas e calçados adequados com a natureza do evento; 

12) Levar medicamentos de uso pessoal, responsabilizando-se pelo seu armazenamento e sua 
utilização; 

13) Responsabilizar-se por seus pertences e encaminhar objetos perdidos e achados à 
Recepção; 

14) Manter aparelhos celulares desligados durante as atividades; 

15) Não utilizar aparelhos sonoros (MP3 player, MP4 player, iPods e similares); 

16) Distribuir ou afixar mensagens, folhetos, livros, jornais e outros materiais somente com 
autorização da Coordenação Geral do Polo; 

17) Evitar desperdícios de qualquer natureza; zelar pela limpeza e pela conservação dos 
ambientes e materiais utilizados, preservando o patrimônio do local do evento; 

18) Conhecer e respeitar a coordenação da XXV CONJERGS, levando ao conhecimento dos 
responsáveis eventuais irregularidades ou queixas e registrar na avaliação do evento, com 
as respectivas sugestões de melhoria. 

Os jovens participantes e evangelizadores de Juventude Espírita deverão participar da 
Confraternização em regime integral e só poderão deixar o local durante o período da 
realização do evento com autorização da Coordenação Geral do Polo, por indicação médica 
ou por conduta considerada imprópria ao ambiente/à atividade ou que fira o disposto neste 
Regulamento, sendo necessária a comunicação aos pais/responsáveis legais e a sua devida 
Autorização, quando menor de idade. Outros impedimentos não previstos no Regulamento 
serão avaliados pela Coordenação Geral do Polo. 

Caso o deslocamento implique o acompanhamento de um evangelizador de 
Juventude Espírita, os demais jovens sob sua responsabilidade ficarão sob os cuidados de 
outro evangelizador de Juventude participante do evento, a ser designado pelo Coordenador 
Geral do Polo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

A abertura oficial da CONJERGS está prevista para as 14 horas do dia 18 de outubro 
(sábado). Porém, é importante que as caravanas se programem para chegar às 13 horas no 
local do evento (Seminário da Sagrada Família), a fim de haver tempo suficiente entre a 
chegada, recepção, distribuição do material para cada participante e direcionamento aos 
dormitórios. 
 

A abertura ocorrerá no salão principal do Seminário. Às 14 horas, todos serão 
orientados a estarem no referido local. 
 

Cada participante – jovem ou evangelizador – deverá: 
 Portar documento de identidade ou cópia autenticada da certidão de nascimento; 
 Portar cartão de seu plano de saúde e cartão do SUS (caso possua); 
 Materiais de higiene e limpeza pessoais, tais como creme dental, escova de dente, 

sabonete, xampu, pente / escova de cabelo, desodorante / perfume. Há toalhas 
disponíveis no local; 

 Medicamentos e receitas (caso estiver fazendo algum tratamento); 
 Vir com roupas e calçados confortáveis e adequados à natureza do evento. É importante 

trazer também um pijama e uma muda de roupa reserva, pois haverá atividades físicas. 
Peças de roupas como shorts, minissaias, blusas com decote, camisetas regatas, peças 
transparentes ou roupas que realcem ou exponham o corpo não são permitidas. 
Também não são permitidas roupas de times de futebol ou partidos políticos. 

 
É necessário trazer as fichas individuais e da Casa Espírita assinadas pelos 

responsáveis. 
 

Haverá assistência espiritual e médica no local; 
 

No domingo (dia 19) inicia o horário de verão. O horário de término da CONJERGS 
está mantido para as 16 horas. No entanto, é importante orientar cada participante para 
ajustar os seus relógios, adiantando em uma hora na noite de sábado, a fim de não “perder” 
o horário na manhã de domingo. 
 

Atenção! Tanto o jovem, como seu evangelizador deverão tomar conhecimento deste 
regulamento antes do evento. Durante a CONJERGS haverá uma atividade na qual os 
participantes deverão saber quais são as normas de participação e disciplina. 

Agradecemos a atenção de todos e nos colocamos à disposição para quaisquer 
informações. 


