DETALHES FUNDAMENTAIS PARA TERMOS UM ÓTIMO ENCONTRO!
Características do Encontro
• Regime de internato: Início 02 de março de 2019, com recepção de 8h às 9h
e encerramento 05/03/2019, às 17h. Os responsáveis devem acompanhar o
jovem na ida e buscá-lo ao final do encontro.
• Podem participar do Encontro: jovens espíritas com idade entre 12 e 25 anos,
frequentes nas casas espíritas filiadas ao 20º CRE e AME Lavras.
• Regido por cronograma previamente elaborado pela equipe, incluindo atividades
de estudo, integração, arte, lazer, banho, descanso, refeições;
• Divisão de dormitórios Feminino e Masculino, coordenados pela equipe;
• O Jovem fará parte uma vez durante o encontro de uma escala de limpeza do
sítio. Espontaneamente poderá colaborar sempre que quiser;
• Não é permitido o uso de celular, equipamentos eletrônicos de qualquer
espécie, jogos e recursos que dificultem a relação de grupo durante o Encontro
(será disponibilizado aos pais um número de contato da equipe para eventuais
emergências).
Nossa conduta
As regras externas ainda existem porque não estabelecemos a ordem interna. Mas
nosso propósito é buscar entendimento de que podemos sempre viver de forma a
registrar experiências positivas e concretizar aprendizados. Por isso, convidamos o
participante a refletir sobre as seguintes questões:
• Amor, fraternidade, respeito, alegria, disciplina, colaboração e vigilância pessoal
são nossas diretrizes espirituais norteadoras durante o encontro.
• O Encontro é uma oportunidade de vivência espiritual. Por isso, somos todos
responsáveis pela manutenção vibratória do Sítio, que tem a colaboração da
Espiritualidade, mas que acima de tudo reflete nossa vibração particular. Por isso,
é importante ter conversas elevadas, comportamentos condizentes com o
Evangelho de Jesus, uso de roupas que não sejam contrárias a ideologia do
trabalho de evangelização.
• O cronograma de atividades é montado com muito carinho e zelo, sob a inspiração
dos amigos espirituais, com o objetivo de permitir que todos aproveitem a
oportunidade de crescer e aprender. Por isso, a adesão de cada jovem tem que ser
sincera e de coração, já que deverão cumprir o cronograma de atividades.
• Cada jovem é responsável por seus pertences, pelo cumprimento dos combinados,
pela vigilância de pensamento e comportamento. Respeitar os horários, não se
afastar do grupo, escolher com cuidado sua roupa, evitar desperdícios de

recursos, manter um ambiente harmônico e limpo (organizando inclusive o
dormitório ao acordar; lavar adequadamente seu prato, copo e talheres) é
fundamental para que o Encontro seja exitoso. Temos compromisso com o
ambiente evangelizador!
• É maravilhoso aproveitar o encontro para fazer novos amigos, estreitar os laços já
existentes. Por isso, vamos ampliar nosso campo de conversas, não ficando restritos
somente àqueles que já conhecemos (panelinha é coisa ultrapassada), inclusive e
principalmente aos casais (lá não é local pra namorar!)
Dicas e recomendações!!!

• O Jovem deve levar materiais de uso pessoal: colchão (pode ser inflável), roupa
de cama (leve um cobertor, lá faz frio durante a noite), travesseiro e produtos de
higiene pessoal (pente, escova de dente, creme dental, sabonete, shampoo,
toalha).
• Prefira roupas confortáveis e leves.
• Se quiser levar seu instrumento musical, entre em contato com o Lipe, para que
ele te oriente.
• Não precisa levar alimentos adicionais. Nossa equipe cuida do nosso corpo com
muito amor e carinho!
• Não esqueça seu remédio de uso contínuo ou eventual (na data do encontro).
Mas você precisa sinalizar isso quando preencher a ficha de inscrição!
• Coloque um tênis na bagagem. Algumas atividades podem pedir um calçado mais
confortável. Mas o bom e velho chinelo é bem propício para ficarmos bem a
vontade durante o encontro.
• Leve sua garrafinha de água! Dessa forma, você não perde nenhum detalhe das
atividades, pode se refrescar e evitar ter que lavar seu copo cada vez que
precisar de água. Ahhh, leve também um guarda-chuva. Podemos precisar!
E o mais importante: leve sua alegria e todo amor que puder!
Jesus conosco!!!
Até breve.
Equipe Encontro de Jovens
20° CRE / AME Lavras

