
2º ENCONTRÃO DA FAMÍLIA ESPÍRITA - 24 E 25 DE NOVEMBRO 
Informações Importantes 

 
 
 
 

I – DADOS  GERAIS 
Evento: ENCONTRÃO DA FAMÍLIA ESPÍRITA. 
Promoção: 13ª URE. 
Período: 24 e 25 de novembro de 2012. 
 
Público alvo: Dia 24: Jovens frequentadores das casas 
espíritas da 13ª URE que tenham entre 13 e 25 anos 
completados até a data do evento. Dia 25: Crianças e 
pais que tenham afinidade com a Doutrina Espírita. 
 

II – TEMA 
“Honrai vossa pai e vossa mãe” 
 

III – OBJETIVO GERAL 
Proporcionar à família espírita da 13ª URE, um espaço 
de convivência e estudo da Doutrina Espírita.  

 

IV – INSCRIÇÕES 
Período: De 21/10 à  
Taxa de Inscrição: R$ 10,00. 
 
Participante: Realize a sua inscrição e pague a taxa 
diretamente com o coordenador de evangelização. 
 

V – NORMAS  DE  PARTICIPAÇÃO 

1. Durante o Encontrão da Família Espírita, o 
participante deve: 

a)  manter conduta salutar nas conversações, atitudes, 
brincadeiras, músicas, atividades em grupo e no 
vestuário; 

b) evitar trajes incompatíveis com a natureza do 
evento; 

c) não tomar nenhum tipo de bebida alcoólica; 
d) não fumar; 
e) evitar a crítica destrutiva; 
f) ser solidário com todos, facilitando a integração; 
g) usar sempre o crachá; 
h) manter a disciplina durante o evento, evitando 

atividades paralelas que levem a dispersão do 
grupo; 

i) cumprir os horários estabelecidos, evitando a 
permanência em outros locais diferentes daqueles 
das atividades programadas; 

j) levar seus objetos de uso pessoal (toalhas, 
sabonetes, escovas de dentes, etc.); 

k) levar colchonetes e roupa de cama para pernoite; 
l) Proibido o uso de equipamentos sonoros (Ipod, 

mp3, etc.); 
m)  colaborar em todas as atividades propostas, tais 

como: manutenção do ambiente, prece nos 
alojamentos e limpeza em geral; 

n) evitar o desperdício de água, energia elétrica, 
material de consumo e de alimentos; 

o) evitar o uso de celulares. Dentro das salas de 
estudo e atividades o uso será proibido. 

 

2. Em caso de qualquer dificuldade ou indisposição, 
dirigir-se a um dos trabalhadores do evento. 
Obs: aqueles que fazem uso de medicamentos 
específicos devem levá-los ao evento. 

 
3. O Encontrão da Família Espírita ocorrerá em regime 

de internato. Deste modo, a entrada e saída de 
pessoas do local do evento somente poderão ser 
permitidas pela coordenação geral do evento. 

 

VI – MAIORES INFORMAÇÕES 
 
- Eliana: 9630-6400 
  E-mail: emdellatorre@hotmail.com 
 
- Ágatha: 8432-4595 
  E-mail: agathavieira@gmail.com 
 
Coordenação Geral 
- Eliana 
  DIJ - 13ª URE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


