
28ª  CONJERGS



Apresentação dos Participantes



Protagonize a Vida 
Jovem, “brilhe a vossa luz!” 

Jesus (Mt, 5:16).

Suicídio, Mediunidade e Obsessão 
no Jovem e Autoconhecimento



Abertura Oficial: 14h do dia 26/09/2020 

Encerramento Oficial: 17h do dia 27/09/2020

As atividades de Acolhimento deverão iniciar na 
manhã do dia 26 de setembro, com horários 
estabelecidos em cada Polo, conforme sua realidade 
e estrutura disponível. 

A abertura e o Encerramento serão simultâneos 
em todos os Polos.

Datas definidas



1. COORDENAÇÃO GERAL DA 28ª 

CONJERGS

2. LIDERANÇAS DE UNIFICAÇÃO: 
Presidentes de CREs e de Uniões

3. COORDENAÇÃO DO POLO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA 
28ª  CONJERGS



grupo.gestao@fergs.org.br



Coordenar a elaboração do PROJETO DO POLO DA 28ª 
CONJERGS e enviar à COORDENAÇÃO GERAL DA 28ª CONJERGS 
até o final do mês de fevereiro* de 2020, para aprovação e 
acompanhamento, realizando eventuais ajustes se necessário;

❖ Elaborar o detalhamento orientativo aos participantes, o 
qual deverá estar de acordo com as Orientações Gerais da 
XXVIII CONJERGS, contemplando também as especificidades do 
evento no Polo;

❖ Participar das reuniões de coordenadores dos Polos;

❖ Analisar e aprovar materiais e estratégias de divulgação 
em seu Polo;

❖ Promover e fortalecer a unificação do Movimento Espírita 
do RS, contemplando na formação das Comissões a 
participação de trabalhadores voluntários das diversas regiões 
que compõem o Polo, priorizando o Protagonismo Juvenil;

COORDENAÇÃO DOS POLOS



Elaborar o cronograma das reuniões com os 
coordenadores das Comissões Doutrinária, Administrativa 
e de Comunicação Social do Polo e definir com estes a 
operacionalidade das reuniões com os Trabalhadores 
Voluntários de preparação para o trabalho no evento;
❖ Analisar os resultados da avaliação do evento, 
registrando aspectos exitosos, dificuldades evidenciadas e 
propostas de otimização dos processos operacionais;
❖ Responsável por orientar, acompanhar e articular as 
ações das Comissões do Polo, conforme sua estrutura 
organizacional;
❖ Analisar e encaminhar à Coordenação Geral da XXVIII 
CONJERGS casos não previstos nestas orientações e 
propor alteração da mesma, quando verificada a 
necessidade.

COORDENAÇÃO DOS POLOS



19 de abril

30 de maio

28 de junho

02 de agosto

Das 8h30min às 15h

Datas dos treinamentos



A Conjergs ocorre em 
dois dias, mas ela deve 
ser trabalhada durante 
o ano todo, nas tarde 
e/ou dias juvenis.

Importante:



“Se a candeia ilumina, queimando o 
próprio óleo, se a lâmpada resplende, 
consumindo a energia que a usina lhe 
fornece, ofereçamos a instrumentalidade de 
nossa vida aos imperativos da perfeição, 
para que o ensinamento do Senhor se 
revele, por nosso intermédio, aclarando a 
senda de nossos semelhantes. O Evangelho 
é o Sol da Imortalidade que o Espiritismo 
reflete, com sabedoria, para a atualidade do 
mundo. Brilhe vossa luz! - proclamou o 
Mestre. Procuremos brilhar! - repetimos 
nós.” 
(Emmanuel, Francisco C. Xavier. Vinha de Luz, 
FEB: Brasília, 1984. )
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