45º Encontro Geral de Mocidades

Circular
O que contém neste documento?

1 - Informações gerais do encontro (local)
2 - Frentes de Trabalho
3 - Critérios de participação (atenção ao Laboratório)
4 - Inscrição e pagamento
5 - Camisetas
Já está partindo o trem com destino ao Geralzão 2018!! Bora garantir o seu ticket de embarque.
Passaremos pelas estações amor, empatia, caridade, perdão, fé, responsabilidade e muitas outras. E
como nosso guia teremos um ilustre e querido convidado, nosso Mestre Jesus! Ele nos trouxe um
mapa seguro para encontrarmos a verdadeira felicidade. Também nos lembrou que somos todos
irmãos e que, em comum, temos em nós o sentimento necessário para melhorarmos o mundo: o
amor!
“O amor que há em mim há em ti” vem da inspiração do nosso irmão, que nos mostra que nossa
capacidade de amar é infinita, maior do que podemos medir. Ele mesmo nos disse que “seus
verdadeiros discípulos seriam conhecidos por muito se amarem”. E nos ensinou também a
importância de colocar esse amor em prática, de ensinar com a força do exemplo.
Para refletirmos muitas das mensagens trazidas por Jesus, cada momento do encontro corresponderá
a uma passagem do Pai Nosso, presente que ele nos deu em forma de oração.
Que ele, que é o Caminho, a Verdade e a Vida, possa nos conduzir por seus ensinamentos, nos
mostrando nossas virtudes e aquelas que ainda precisamos conquistar, e nos dando força para
combater nossas más tendências e sentimentos.
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Que sejamos despertados pela necessidade de ajudar nossos amigos, familiares, colegas e também
pessoas desconhecidas, por que não? Se ele mesmo nos disse que somos todos irmãos, não há limite
para fazer o bem.
Que sejamos inspirados e fortalecidos pela mensagem do Mestre e que possamos vivenciar
intensamente o nosso “mundo Mocidade”, mas também levá-lo para o nosso dia a dia, com pequenos
atos de carinho, gentileza e amor. Que assim seja!

1.     INFORMAÇÕES DO ENCONTRO
Datas: 10, 11, 12 e 13 de Fevereiro de 2018
Horários: 09:00 do sábado até 16:00 da terça-feira
Locais e Endereços: Regional SP Oeste - Escola Estadual Brigadeiro Gavião Peixoto
          Rua Mogeiro, 710 - Vila Perus - São Paulo

2.     FRENTES DE TRABALHO
Seguindo o ideal de Aliança, todos os anos dividimos a organização do Encontro entre as
diversas regionais. Unindo forças e corações, fazemos juntos aquilo que sozinhos não conseguiríamos.
Para atender às demandas que um encontro dessa proporção exige, nos organizamos por
frentes de trabalho:
Estrutura: Sabe toda a demanda física do encontro? Arrumação da escola, limpeza, banho,
alimentação e diversas outras funções? Sim, elas são realizadas pela estrutura, e nela contamos com
CI (Central de Informações), Finanças, Cozinha, Equipe de apoio (Ronda, Limpeza e Banho), Recepção,
Enfermaria, Cantina, Logística, Pré e Pós Encontro, Almoxarifado e Manutenção.
Estudo: O tema do encontro é pensado com muito carinho para todos os participantes, sejam
trabalhadores ou alunos, em sala, turmas ou nos quartos, até o teatro nasce deste grupo. Cada uma
das atividades ligadas à temática passa por esse grupo e nele nos dividimos em Atividades de Estudo,
Atividades de Quarto, Fórum de Trabalhadores, Atividade das Turmas e Abertura e Encerramento.
Palco: A comunicação entre você, participante, e o encontro não poderia acontecer se não fosse
pelo Palco! Ele é responsável não só pelos recados, mas também por atividades interativas e
apresentações artísticas. Aqui estão contempladas as frentes Comunicação de Palco/Coordenação
Apresentações Artísticas e Estrutura de Som - Técnica.
Outros: Temos ainda outras frentes muito importantes para o bom desenvolvimento antes e
durante o encontro! São elas Câmara de Sustentação, Decoração, Divulgação e Comunicação,
Inscrições, Crachás, Camisetas e CDG (Canal do Geral).
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Necessitamos que os voluntários se identifiquem com as frentes e se comprometam com as
suas atividades. Tanto para os trabalhos da Estrutura quanto para Estudo, precisamos contar com
pessoas que possam se preparar e realmente colaborar pela melhor organização e desenvolvimento
do tema do Encontro. Vale lembrar que algumas frentes exigem um um envolvimento prévio com a
organização do Encontro.
Contamos com todos na escolha da frente que irá colaborar no evento. O preparo será mais do
que necessário.

3.     CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO
Todos os critérios são acumulativos, assim, para participar é preciso ter todos os critérios
agregados para validar sua inscrição.
● Inscrição de Alunos
Idade mínima para participação: 14 anos completos
Programa: presença em no mínimo 10 aulas (até a inscrição).
Atenção: Não serão aceitas inscrições de alunos como trabalhadores, não importando a idade
ou número da aula.
● Inscrição de Trabalhadores
A. Dirigentes e Secretários
→ Ser dirigente ou secretário ativo de uma turma de Mocidade.
→ Idade mínima: 17 anos completos.
→ Ter feito o curso de Dirigentes/Voluntários de Mocidade.
→ Estar participando de um Encontro pela 3ª vez (Geral ou Regional).
B. Voluntários
→ Ser voluntário ativo da Casa Espírita da qual faz parte ou da Regional de Mocidade da qual faz
parte.
→ Ter concluído o Curso de Mocidade ou cursar a Escola de Aprendizes do Evangelho a partir de
seu 2° ano.
Vale ressaltar que se entende por ativo o trabalhador/voluntário que integra tal posição em pelo
menos um dos segmentos de uma Casa Espírita ou Regional, como a Escola de Aprendizes,
Evangelização Infantil, Mocidade ou qualquer outra atividade relacionada ao movimento, atuando
como dirigente, secretário ou voluntário em outra função.
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PRESENÇA NO LABORATÓRIO

Data
Laboratório

20 e 21 de janeiro de 2018 –
Sábado e Domingo

Horário e Local

SP Oeste - O horário e local serão informados na
Circular própria do Laboratório.

No modelo de trabalho que adotamos todos os anos para o EGM, todo aquele que se inscreveu
como trabalhador é aguardado no Laboratório, afinal, ele faz parte do Encontro e, para que tudo
ocorra conforme o planejado, é preciso que todos os trabalhadores estejam cientes de suas missões
a alinhados com suas equipes.
Para o EGM 2018, não será diferente neste quesito. Vale destacar alguns dos diversos aspectos
extremamente importantes do Laboratório:
o Apresentação das equipes que compõem cada uma das frentes de trabalho;
o Conhecimento e aprendizado acerca das tarefas de cada Frente;
o Integração entre os participantes de todas as Frentes;

o Ajustes e pequenas soluções até a data do Encontro, entre outros.
É com o Laboratório que todos os voluntários passam a sentir e saber que o Encontro “já
começou”!
Para o EGM18, desde o meio deste ano foi montada uma equipe que, após diversas reuniões e
tarefas, já começou a pensar e estruturar o Encontro. Dessa forma, é mais importante ainda a
participação no Laboratório.
O trabalhador voluntário deverá preencher, na Ficha de Inscrição, as Frentes de Trabalho que
gostaria de participar (por ordem de preferência) e se possui ou não experiência na Frente. Para a
divisão das equipes de cada Frente de Trabalho, além da preferência, serão levadas em consideração
a participação no Laboratório e a experiência do participante naquela frente.
Atenção: Haverá uma circular exclusiva do Laboratório, que será enviada em breve. Fique atento
a essas informações.

4.     INSCRIÇÕES E PAGAMENTO
Para a participação no Encontro, solicitamos a contribuição de R$35,00 – acertados no
momento da inscrição – e a doação de 01 pacote de bolacha + 01 litro de leite, entregues na recepção
do evento.
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A. Inscrição
Cada interessado em participar do EGM (alunos, dirigentes/secretários e voluntários) preencherá
pessoalmente o link que será enviado pela Coordenação Regional de Mocidade. O link é personalizado
para cada regional.
Portanto, a missão de preencher os dados no link não será do coordenador, e sim de cada aluno
e trabalhador. Os coordenadores de Mocidade serão responsáveis por validar as inscrições que estão
dentro dos critérios de participação, como aconteceu no último EGM. Essa validação será feita junto
aos dirigentes e somente após ela é que o aluno e o trabalhador serão considerados inscritos.
O dirigente será responsável por recolher o pagamento das inscrições e camisetas dos seus
alunos e repassar à Coordenação Regional de Mocidade.

➔ O prazo final para inscrição e pagamento é dia 03 de dezembro de 2017.
Observações para inscrição: Favor preencher todos os campos da ficha e verificar se o e-mail está
digitado corretamente. Vale lembrar que, para participantes menores de 18 anos, a autorização para
deslocamento é obrigatória e deve ser entregue ao dirigente antes do encontro.

5.     CAMISETAS
As camisetas - cores: vermelha e branca - poderão ser adquiridas no momento da inscrição, por
meio de pagamento antecipado. O valor antecipado é de R$22,00 e, no dia do Encontro, R$27,00.
Caso o pedido seja feito e o pagamento não detectado, o pedido será cancelado.

6.     KIT APOIO AO EXTERIOR
Os trabalhos da Mocidade fora do Brasil estão se fortalecendo e demandando, cada vez mais, o
nosso apoio. Em 2015, por exemplo, a Mocidade aplicou pela primeira vez o curso de dirigentes em
Cuba. Em 2016, fomos para lá novamente e, em 2017, o curso de dirigentes foi aplicado na Argentina
e em Cuba. Além disso, planejamos ter conosco pela primeira vez dirigentes de Mocidade cubanos,
além de nossos hermanos argentinos. Sim, teremos Brasil, Argentina e Cuba reunidos no nosso
geralzão!! Por isso, precisamos muito da ajuda de vocês para viabilizar essas viagens e, assim, ajudar
a fortalecer nestes países o trabalho de Mocidade que tanto amamos e nos faz bem. Neste EGM,
temos uma oportunidade muito legal para você. É o Kit Apoio ao Exterior:
Caneca + Ecobag + camiseta do EGM18 = R$ 40,00 para as compras realizadas junto com a inscrição.
Em caso de dúvidas, procure o seu Coordenador Regional de Mocidade.
Vamos nessa?

Aliança Espírita Evangélica

Grupo de Coordenadores Regionais de Mocidade
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