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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Encontro de Mocidades Espíritas do Ceará – EMECE é um evento 

que visa a integração entre os jovens e o coletivo de mocidades, tendo em 

vista o desenvolvimento de ações que estimulem o estudo da Doutrina Espírita 

e sua aplicação, além de proporcionar a unidade do movimento espírita juvenil.  

Nesse encontro, possibilita-se a reflexão sobre questões de interesse da 

juventude à luz da Doutrina Espírita; promovem-se atividades desafiadoras, 

aliando pensamento, sentimento e ação; valoriza-se a arte e o movimento 

como forma de expressão.  

É também um espaço para a troca de experiências entre os jovens; para 

a apresentação das atividades e projetos realizados pela juventude nas casas 

espíritas.  

É uma atividade que procura favorecer o protagonismo juvenil, 

incentivando a formação de lideranças no movimento espírita do estado do 

Ceará.  

O EMECE é realizado uma vez por ano, no período do carnaval e conta 

com uma estrutura segura onde os jovens podem aprender e construir 

caminhos saudáveis para seu desenvolvimento moral.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

  

 Integrar as mocidades espíritas do estado do Ceará, fortalecendo o 

estudo e a prática dos princípios da Doutrina Espírita e do Evangelho, tendo 

em vista a evolução integral do jovem participante.  

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Potencializar o estudo da Doutrina Espírita e do Evangelho entre os 

jovens, compartilhando saberes e vivências, de forma atual e próxima do 

cotidiano juvenil.  

 Abrir espaço para a exposição de atividades e projetos desenvolvidos 

pelos jovens;  

 Destacar a arte como instrumento de educação do espírito; 

 Estimular a autonomia do movimento de juventude espírita do Ceará. 

 



4. ESTRUTURA DO EVENTO 

 

 O EMECE tem a duração de quatro dias, no período do carnaval, tendo 

início no sábado à tarde e concluindo suas atividades na teça pela manhã. Em 

geral, é realizado em local fechado (escola, pousada, etc.), visando garantir a 

segurança dos participantes. Para este evento, conta-se com a colaboração de 

um número considerável de trabalhadores, distribuídos em equipes de: 

recepção, secretaria, manutenção, cozinha, anjos, que ajudam no controle dos 

jovens nos momentos coletivos e livres, pedagógica e vibração.  

 O evento é organizado considerando momentos coletivos com os jovens, 

tanto em pequenos grupos como considerando todo o público, nas quais são 

planejadas atividades de estudo, oficinas, roda de conversas, debates, 

apresentação artística, entre outras, conforme o tema escolhido. Há também, 

momentos livres com objetivo de se observar as atitudes espontâneas dos 

jovens e promover o descanso.  

 

 

5. PRÉ-EMECE E EMECINHO 

 

 Acontece simultaneamente ao encontro dos jovens e destina-se a acolher 

os filhos menores dos trabalhadores voluntários do EMECE.  

 Tanto o Pré-emece, destinado aos adolescentes, como o Emecinho para 

as crianças menores, seguem a estrutura e o tema do Encontro de Mocidades, 

adequando as atividades ao público aos quais se destinam.  

 Ao final do EMECE, há um momento de interação entre o público juvenil e 

infantil, com amostras das atividades desenvolvidas nestes dias, visando a 

ampliação da visão infantil sobre o movimento espírita juvenil, fortalecendo 

laços afetivos e criando uma cultura espírita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EMECE – 2019  

 

 

Data: 02 a 05 de março de 2019 

Local: EEEPI Joaquim Nogueira 

Título:  A jornada do espírito: o amor é um ato de coragem 

 

Público alvo: jovens das mocidades espíritas do Ceará e de outros estados 

Estimativa de público: 150 (100 jovens e 50 trabalhadores) 

Período de Inscrição:  

Valor: R$100,00 

 

 

PROGRAMAÇÃO GERAL XXI EMECE 
 

A JORNADA DO ESPÍRITO: O AMOR É UM ATO DE CORAGEM* 
 

JUSTIFICATIVA DO TEMA 
 
Em tempos de transição os desafios para os espíritos e o planeta são 

diversos. Estamos na undécima hora lembrada por Jesus na parábola dos 
trabalhadores da última hora. Urge o esforço individual e coletivo para 
buscarmos o progresso espiritual. 

Assim, amar, perdoar, esperançar e trabalhar no bem é um ato de 
coragem para aqueles que diante do mundo atual escolhem o caminho com o 
Cristo.  

A jornada do espírito requer que o mesmo identifique e trabalhe com 
suas imperfeições e potencialidades. Entender como isso reverbera no mundo 
e interage com o próximo. Ser resistência a negação do espírito, ao 
menosprezo da vida e ao materialismo que conduz a desumanidade. Aprender 
a lidar com esse processo incessante é fundamental na busca do "Homem de 
Bem".  

Nessa jornada heroica onde nos constituímos como "Homens de Bem" 
Jesus é o nosso grande mentor e devemos buscar nos reaproximar dele. A 
coragem de amar e de não negar Jesus em nossas escolhas, ações e 
emoções nos auxiliam nessa jornada. 

Desde modo, o XXI EMECE tem como tema " A jornada do espírito: o 
amor é um ato de coragem". Amar para crescer. Amar para combater com o 
bom combate o materialismo que deve ser superado. Amar para resistir com 
bom senso, paz e trabalho. Enfim, apenas amar! 
 

REFERÊNCIAS TEMÁTICAS 

 

A jornada do herói 



Uma das referências temáticas para trabalhar a proposta temática do 
evento é a Jornada do Herói do autor Joseph Campbell. Para aproximar do 
contexto juvenil atual decidimos relacionar a Jornada do Herói com a jornada 
evolutiva do espírito a partir de um estudo comparativo. Os desafios e 
superações de cada estágio será comparado com os estágios evolutivos do 
espírito que busca tornar-se Homem de Bem. Assim, cada turno do evento será 
baseado nos estágios da Jornada do Herói. 

 

Os 12 Estágios da Jornada do Herói - "The Writer's Journey" Christopher 
Vogler) 

 Mundo Comum - O mundo normal do herói antes da história começar. 

 O Chamado da Aventura - Um problema se apresenta ao herói: um 
desafio ou a aventura. 

 Recusa do Chamado - O herói recusa ou demora a aceitar o desafio ou 
aventura, geralmente porque tem medo. 

 Encontro com o mentor - O herói encontra um mentor que o faz aceitar 
o chamado e o informa e treina para sua aventura. 

 Cruzamento do Primeiro Portal - O herói abandona o mundo comum 
para entrar no mundo especial ou mágico. 

 Provações - O herói enfrenta testes, encontra aliados e enfrenta 
inimigos, de forma que aprende as regras do mundo especial. 

 Aproximação - O herói tem êxitos durante as provações 

 Provação difícil - A maior crise da aventura, de vida ou morte. 

 Recompensa - O herói enfrentou a morte, se sobrepõe ao seu medo e 
agora ganha uma recompensa (o elixir). 

 O Caminho de Volta - O herói deve voltar para o mundo comum. 

 Ressurreição do Herói - Outro teste no qual o herói enfrenta a morte, e 
deve usar tudo que foi aprendido. 

 Regresso com o Elixir - O herói volta para casa com o "elixir", e o usa 
para ajudar todos no mundo comum. 

 

Divisão na programação do EMECE 

 

DOMINGO (MANHÃ) – Chamado e Recusa 

DOMINGO (TARDE) – Encontro com o Mentor  

SEGUNDA (MANHÃ) – Testes e treinamento 

SEGUNDA (TARDE) – Aproximação e Provação 

SEGUNDA (NOITE) – Recompensa 

TERÇA (MANHÃ) – Ressurreição e Retorno com o Elixir  



Reencontro com Jesus 
 
 Jesus é o grande mentor dessa jornada. Para isso, promoveremos um 
reencontro com Jesus, um reencontro com seus ensinos trazendo para o 
contexto atual. Utilizaremos a própria pedagogia de Jesus para fazer essa 
reaproximação.  

Quando falamos em um reencontro faz-se importante destacar duas 
questões: primeiro, desvendar junto com a juventude que os ensinos de Jesus 
são atemporais e que muitos dos nossos dilemas sociais e individuais já eram 
trabalhados por Jesus. Apesar de no tempo de Jesus não existir ainda alguns 
termos como machismo, xenofobia e etc. tais assuntos já tinham ressonância 
em seus ensinamentos. Cabe aos evangelizadores que conduziram as 
atividades em parceria com a juventude revisitar e interpretar tais 
ensinamentos a luz da Doutrina Espírita. E segundo, destacar a coragem que é 
ter Jesus como guia e modelo de nossas ações. Falar e ter Jesus como 
referência de forma racional, sem dogmas ou fanatismo. Ver Jesus com fé 
raciocinada como ensina Kardec. 

 
 

ATIVIDADES 
 

JUDE: Juventude, diálogos e espiritualidade 
 
Um papo direto, descontraído e reflexivo baseado no formato TEDx Talk. A 
abordagem dinâmica será de 15 minutos convidado e aproximando todos e 
todas para o tema principal do evento. 
 
A caçada 
 
Para conseguir encontrar onde serão os seus alojamentos os jovens e as 
jovens participantes entrarão em uma caçada em busca do detentor da chave 
de seus alojamentos. Uma espécie de caça ao tesouro onde todos e todas 
resolverão enigmas criados a partir de passagens dos evangelhos. 
 
Sarau das mocidades 
 
Mocidades espíritas apresentarão produções artísticas. Teatro, música, teatro 
de sombras, poesias. Um momento de compartilhar produções e sensibilização 
com o belo.  
 
Instalações e performances artísticas 
 
A Instalação é uma forma de arte que utiliza a ampliação de ambientes que são 
transformados em cenários do tamanho de uma sala. Pintura, escultura e 
outros materiais são usados conjuntamente para ativar o espaço arquitetônico.  
Uma instalação pode ser multimídia e provocar sensações: táteis, térmicas, 
odoríficas, auditivas, visuais entre outras. 
Nessas instalações, que serão montadas e executadas pelos evangelizadores 
e evangelizadoras da equipe pedagógica do EMECE, provocaremos uma 
reflexão inicial acerca dos seguintes subtemas: Machismo, LGBTfobia, 



Xenofobia, Desigualdade social, Racismo, Intolerância político-partidária, 
Intolerância religiosa, Violência contra a mulher / feminicídio, Violência contra 
criminosos, Degradação ambiental. 
A escolha desses subtemas deu-se pela crescente discussão em nossa 
sociedade de tais questões. Essas questões refletem não são apenas 
problemas sociais, mas a própria inferioridade do espírito ainda cheio de 
intolerância, orgulho e egoísmo que segundo os espíritos benfeitores são 
chagas em nossas almas. 
Precisamos aproximar os conceitos doutrinários e os ensinos de Jesus da vida 
real, não apenas ficar em divagações conceituais. Infelizmente, na vida real 
temos racismo, intolerância, violência, desigualdades, etc e é nesse mundo de 
provas e expiações que precisamos saber agir e entender como ter uma 
postura cristã, espiritualizada para lidar com esse contexto e entender por que 
acontece. Assim, essa atividade servirá para iniciar essa problematização e 
reflexão.  
 
Círculo dialógico com os artistas 
 
O Círculo Dialógico proporciona o potencial da fala para o grupo. Nesse 
momento os evangelizadores artistas falarão sobre como criaram as 
instalações e os jovens e as jovens que apreciaram externarão o que 
sensibilizou mais, suas dúvidas, as emoções emergentes das cenas. Enfim, o 
primeiro dialogo reflexivo sobre a problemática apresentada.  
 
Teatro Fórum 
 
O Teatro Fórum é um recurso onde a plateia não apenas assiste, mas interage 
diretamente na cena. As cenas abordarão situações do nosso cotidiano onde a 
intolerância e o desamor encontra brecha. Através de um debate o 
evangelizador ou evangelizadora mediará as falas dos jovens e das jovens 
para as possíveis soluções, intervenções na cena. Qual a origem do problema? 
Como resolver tais questões sem deixar de lado o posicionamento evangélico-
doutrinário? Como agir amorosamente? Como não perder a esperança frente 
os escândalos do mundo? O fórum discutirá estas questões.   
 
Reencontrando Jesus 
 
É preciso reencontrarmos Jesus. Em nossas vidas, frequentemente colocamos 
o nosso Mestre distante da nossa realidade esquecendo que todos os seus 
ensinamentos são atemporais e para a vida real. Nesse momento 
reencontraremos com Jesus para entender o que ele nos ensinou para 
superarmos tais desafios frutos do egoísmo e do orgulho humano. O 
evangelizador ou evangelizadora aproximará o evangelho para os dias atuais e 
com uma linguagem contemporânea à juventude apresentará os ensinos de 
Jesus. Esse exercício também será feito com o aporte teórico de Kardec 
entendendo que Jesus é a porta e Kardec é a chave. Os princípios doutrinários 
auxiliarão no desvelamento dos temas, bem como dos ensinos de Jesus.  
 
Evangelho coletivo 
 



O evangelho coletivo vem para fechar o dia de forma amorosa, esperançosa e 
cheia de vida para lutarmos contra as adversidades com amorosidade e ao 
lado de Jesus. Remontaremos um ambiente vibracional e em contato com a 
natureza para ouvirmos, vibrarmos e refletir o evangelho. 
 
FOJECE 

 

O Fórum da Juventude Espírita Cearense acontece há dois anos dentro do 

EMECE e é coordenado pelo Coletivo de Mocidades Espírita do Ceará 

(COMECE). O COMECE é formado por jovens de diversas mocidades da 

capital e região metropolitana. A proposta é um espaço de compartilhamento 

de demandas, anseios, avaliações, dificuldades, experiências e de 

deliberações de ações coletivas que envolva as juventudes do Estado. 

 

Luau da juventude 
 
O Luau é um momento onde nos reunimos e cantamos com alegria cristã. Com 
violão e microfones abertos cantamos repertórios de músicas que fazem os 
encontros de nossas mocidades. Momento de interação, confraternização e 
estreitamentos de laços. 
 
Oficinas da juventude: o fazer evangélico-doutrinário 
 
Após passarem por diversas reflexões sobre o status quo, reencontrarmos com 
Jesus para nos orientar a estar nesse mundo com amor. Os jovens e as jovens 
poderão agora iniciar seu preparo para o trabalho no bem. Para isso, serão 
realizadas oficinas de trabalhos como Oratória, Mediunidade, Atendimento 
Espiritual, Passe, Grupo de Visitas, Evangelho no Lar, Campanha do Quilo, 
Liderança, Evangelização infantil. A partir dessa experiência onde os jovens e 
as jovens terão orientações teórico-práticas desses trabalhos esperamos que 
busquem esses setores em suas casas espíritas e instigados pela necessidade 
do trabalho possam se tornar trabalhadores no bem. 
 
EMECE: bandersnatch  
 
Baseado na experiência do filme interativo Bandersnatch onde o desfecho do 
filme depende das escolhas do expectador, conduziremos um jogo onde as 
decisões são fundamentais para entendermos quem somos nós. Depois do 
preparo das oficinas será que estamos aptos para o trabalho? Minhas escolhas 
caracterizam bem ou o mal? Minhas decisões caminham com as Leis divinas 
ou com o individualismo? Digo que sou cristão, mas minhas posturas e 
escolhas caminham com Jesus? Façam suas escolhas e vejamos as 
possibilidades de desfecho do jogo.    
 
Salão de jogos (jogos de tabuleiro, cardgame, videogames, esportes) 
 
Momento de descontração entre os participantes (jovens e equipe de trabalho). 
De forma lúdica todos e todas poderão se divertir com atividades esportivas, 
jogos como UNO, Dustin Dance, FIFA, Quebra-cabeças, etc. 
 



Talk Show – Programa do Pochete 
 
Parodiando os programas de Talk Show, o Programa do Pochete vai trazer 
convidados para entrevistas, quiz, brincadeiras com a plateia, música e muito 
mais. Com bom humor o programa terá como tema: “ser jovem espírita” 
 
Pocket Show “Juventude com Kardec” 
 
Show com músicas da playlist do evento. O Pocket Show será com a banda 
Miscelância Musical que é composto por vários trabalhadores do EMECE. 
 
Na Lata 
 
Para encerrarmos teremos um bate papo com o "Engajamento social a luz do 
Evangelho e da Doutrina Espírita" com Leonardo Rodrigues trabalhador da 
Casa da Sopa e da equipe de Coordenação Mediúnica da FEEC. 
 
Plenária de avaliação 
 
Microfone livre para jovens e equipe de trabalho expor suas avaliações do 
evento, O que foi legal, o que pode melhorar, sugestões, agradecimentos. 
Pensamos assim para sempre dar voz e confiança a juventude.  
 
Vivência coletiva: avante juventude espírita!!! 
 
A vivência de encerramento será com o lema utilizados em todos os encontros 
federativos de jovens espíritas no Brasil.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 
1. Machismo 
(Cap. VIII,5-7: Pecado por pensamento. Adultério. Cap. V,11-12 Não julgueis... 
. Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo. Cap. XVII Sede perfeitos. Livros 
dos Espíritos: sexo nos espíritos, Lei de igualdade, Perfeição Moral) 
2. LGBTfobia 
(Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo. Cap. XVII Sede perfeitos. Livros 
dos Espíritos: sexo nos espíritos, Lei de igualdade/Livre-arbítrio, Perfeição 
Moral) 
3. Xenofobia 
(Cap. III Há muitas moradas na casa de meu pai. Cap. XI Amar ao próximo 
como a si mesmo. Cap. XV. Fora da caridade não há salvação. Parábola do 
bom samaritano. Cap. XVII Sede perfeitos.) Ver nota explicativa ao final da 
edição história do ESE, publicado pela FEB em 2013, tradução de Guillon 
Ribeiro. Livros dos Espíritos: Lei de igualdade, Lei de sociedade, Perfeição 
Moral) 
4. Desigualdade social 
(Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo. Cap. XVI Não se pode servir a 
Deus e a mamon. Cap. XVII Sede perfeitos. Livros dos Espíritos: Lei de 
igualdade, Perfeição Moral) 
5. Racismo 



(Cap. XV. Fora da caridade não há salvação. Parábola do bom samaritano. 
Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo. Cap. XVII Sede perfeitos. Livros 
dos Espíritos: Lei de igualdade, Perfeição Moral) 
6. Intolerância político-partidária 
(Cap. VII Bem-aventurados os pobres de espírito. Cap. XI Amar ao próximo 
como a si mesmo. Cap. XII Amai os vossos inimigos. Cap. XVII Sede perfeitos. 
Livros dos Espíritos: Lei de igualdade, Lei de liberdade, Perfeição Moral) 
7. Intolerância religiosa 
(Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo. Cap. XVII Sede perfeitos. Cap. 
XVIII Muitos os chamados e poucos os escolhidos, 10-12 Muito se pedirá 
àquele que muito recebeu, 16. Reconhece-se o Cristão pelas suas obras. Cap. 
XX Os trabalhadores da última hora. 4. Missão dos espíritas. Livros dos 
Espíritos: Lei de igualdade, Lei de liberdade, Perfeição Moral) 
8. Violência contra a mulher / feminicídio 
(Cap. XI, 1-5 Injúrias e violência, 9-10 Cólera. Cap. XI Amar ao próximo como a 
si mesmo. Cap. XVII Sede perfeitos. Livros dos Espíritos: sexo nos espíritos, 
Lei de igualdade, Perfeição Moral) 
9. Violência contra criminosos 
(Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo; 14-15 Caridade para com os 
criminosos. Cap. XII Amai os vossos inimigos. Cap. XVII Sede perfeitos. Livros 
dos Espíritos: Lei de igualdade, Lei de liberdade, Perfeição Moral) 
10. Degradação ambiental. 
(Cap. XI Amar ao próximo como a si mesmo. Cap. XVII Sede perfeitos. Cap. 
XXV Buscai e achareis 6-8 Observai os pássaros do céu. Livros dos Espíritos: 
Os três reinos; Lei de conversação e destruição) 
 
Outras referências 
 
Revista Espírita 
Evangelhos – Mateus, Marcos, Lucas e João 
Cartas de Paulo 
São chegados os tempos – Kardec em A Gênese 
A Geração nova – Kardec em A Gênese 
O Consolador - Emmanuel 
Coleção Fonte Viva – Emmanuel 
Coleção a vida no mundo espiritual -  André Luiz 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
SÁBADO  
 
13h30 – Credenciamento 
14h00 – Abertura oficial 
14h15 – Apresentação das comissões de mocidades 
15h15 – JUDE: Juventude, diálogos e espiritualidade 

A jornada do espírito: perdendo e encontrando o caminho - Larissa 
Bezerra 
Medo ou ousadia, coragem ou covardia: o dilema do jovem espírita - 
Francisco Jahannes 

15h45 – Intervalo 



16h15 – Regras de convivência 
16h35 – A caçada 
17h30 – Organização dos alojamentos e banho  
19h00 – Jantar 
20h00 – Sarau das mocidades 
22h00 – Alojamentos e evangelho 
 
DOMINGO  
 
07h00 – Despertar e banho 
07h30 – Café da manhã 
08h30 – Acolhida artística 
09h00 – Instalações e performances artísticas 

     1. Machismo 
     2. LGBTfobia 
     3. Xenofobia 
     4. Desigualdade social 
     5. Racismo 
     6. Intolerância político-partidária 
     7. Intolerância religiosa 
     8. Violência contra a mulher / feminicídio 
     9. Violência contra criminosos 
     10. Degradação ambiental. 

11h00 – Círculo dialógico com os artistas 
12h00 – Almoço 
13h30 – Teatro Fórum 
15h00 – Intervalo 
15h30 – Reencontrando Jesus 
17h00 – Evangelho coletivo 
18h00 – Banho 
19h00 – Jantar 
20h00 – FOJECE: Sou jovem espírita e o que tenho para contribuir com o  

mundo?! 
21h00 – Luau da juventude 
22h00 – Alojamentos e evangelho 
 
SEGUNDA  
 
07h00 – Despertar e banho 
07h30 – Café da manhã 
08h30 – Acolhida artística 
09h00 – Oficinas da juventude: o fazer evangélico-doutrinário 
     1. Oratória 
     2. Mediunidade 
     3. Atendimento Espiritual 
     4. Passe 
     5. Grupo de Visitas 
     6. Evangelho no Lar 
     7. Campanha do Quilo 
     8. Liderança 



     9. Evangelização infantil 
10h30 – Intervalo 
11h00 – Continuação das Oficinas da juventude 
12h00 – Almoço 
13h30 – EMECE: bandersnatch  
15h30 – Intervalo 
16h00 – Salão de jogos (jogos de tabuleiro, cardgame, videogames) 
18h00 – Banho 
19h00 – Jantar 
20h00 – Talk Show – Programa do Pochete 
21h30 – Pocket Show “Juventude com Kardec” 
22h00 – Alojamentos e evangelho 
 
TERÇA  
 
07h00 – Despertar e banho 
07h30 – Café da manhã 
08h30 – Acolhida musical 
09h00 – "Engajamento social a luz do Evangelho e da Doutrina Espírita" com 
Leonardo Rodrigues 
10h00 – Plenária de avaliação e foto oficial 
11h00 – Vivência coletiva: avante juventude espírita!!! 
12h00 – Organização bagagens/alojamentos 
12h30 – Saída 
 

SOBRE A ESTRUTURA 

 

Recursos e Orçamento:  

  

 O custo do EMECE para 150 pessoas será de R$15,000.00. Esse 

orçamento foi feito a partir dos custos do EMECE de 2016, edição que teve a 

mesma dinâmica organizacional da edição de 2019. Para atualizar o orçamento 

fizemos a somatória dos valores da inflação dos anos de 2016, 2017 e 2018 

mais um somatório de 20% de margem de segurança. Esse custo aumenta ou 

diminui com a quantidade de inscrições. As receitas para cobrir custos do 

evento terão origem principalmente nas inscrições do evento que será de 

$100.00. Além disso, teremos campanha de apadrinhamento de jovens e 

trabalhadores que não podem pagar, bem como um evento artístico, vendas de 

camisas para arrecadar fundos. 

  

Material pedagógico:  

 

 O material pedagógico será angariado em parceria com os 

evangelizadores/educadores que estarão no evento. Cada equipe fica 

responsável de conseguir tais materiais. Caso não consiga algum item 

solicitam com antecedência a coordenação. Valores para esse quesito está 

previsto na inscrição. 



 

Material de Estrutura:  

 

 O material de estrutura é destinado para a secretaria (crachás, remas de 

papeis, tintas para impressoras, fitas gomadas, canetas, etc) e para a 

decoração do auditório do evento. Valores para esse quesito está previsto na 

inscrição. 

 

Alimentação 

 

 Durante o encontro teremos 5 refeições diárias: 

3 cafés da manhã 

2 almoços 

3 jantas 

6 lanches nos intervalos 

 

REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 

1 – Jovem participante 

Idade 

O jovem deverá ter a idade mínima de 13 anos e idade máxima de 25 anos. 

 

Frequência Suficiente 

Ter frequentado nos últimos 06 meses, com assiduidade, algum grupo de 

Mocidade Espírita. 

 

2 – Trabalhadores 

Idade 

O trabalhador espírita deverá ter a idade mínima 18 anos completos. 

 

Vínculo 

O trabalhador voluntário deverá ter vínculo com uma instituição espírita atravé 

de grupos de estudo e trabalho em algum setor. 


