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61.ª SEMANA ESPÍRITA DO NOROESTE FLUMINENSE

19 a 25.07.2019 – Em São Fidélis (RJ)
ANEXO 2
INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES DA SEMANA ESPÍRITA
Compete ao participante da Semana Espírita:
1) Declara-se ciente que as vagas só serão liberadas após a comprovação do pagamento e que
inscrições após o número limite só serão liberadas em caso de desistências;
2) Participar de todas as atividades programadas, com observância das normas estabelecidas,
colaborando para a manutenção de um clima de harmonia e fraternidade, porquanto, durante o
evento, importante trabalho de socorro espiritual também é realizado;
3) Vestir-se de forma adequada, mantendo atitudes, posturas e conversações condizentes com a
moral cristão-espírita;
4) Ser solidário com todos, facilitando a integração e atendendo, com cordialidade, as solicitações
que visem ao bom andamento das atividades e ao bem comum;
5) Evitar a critica destrutiva;
6) Não fumar;
7) Encaminhar à Coordenação Geral da SENOF folhetos, livros, mensagens, jornais, CD, DVD e
qualquer outro tipo de publicação para seleção, controle e distribuição durante o evento. A
Coordenação Geral da SENOF reserva-se o direito de não dar publicidade a material que não
esteja dentro dos objetivos da SENOF, ou que não seja oportuno no momento.
8) Permanecer no local do encontro e das atividades do evento, não sendo permitido ficar nos
alojamentos durante as referidas atividades, a não ser com autorização do Setor MédicoEspiritual;
9) Evitar o uso de aparelhos de telefonia móvel (celular), salvo quando a atividade o exigir e nos
intervalos das atividades, mantendo-os desligados;
10) Sugerir medidas que visem a aprimorar as Semanas Espíritas;
11) Cumprir as presentes instruções;
Além de outras recomendações, os participantes deverão observar:
1) Só é permitida a saída do participante do recinto da SENOF com a autorização da
Coordenação Geral;
2) O crachá será sempre usado na altura do peito, a fim de facilitar a visualização e a
identificação do nome do participante por parte dos outros confraternistas;
3) Manter a disciplina durante as atividades da Semana, evitando trabalhos paralelos que levem a
separação do grupo ou que prejudiquem a harmonia do evento;
4) O banho deverá ser tomado nos horários preestabelecidos;
5) Acatar as orientações dos Coordenadores dos Alojamentos, devendo, após 23 horas, manter
silêncio absoluto, para o refazimento de todos;
6) Colaborar na manutenção da limpeza dos banheiros, conservando limpo o local após o seu uso,
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não lançando no vaso sanitário material usado na higiene pessoal, bem como na manutenção da
limpeza de todo o local da SENOF, interno (salas, pátio, corredores, etc.) ou externamente
(passeios, lares visitados, vias públicas etc.);
7) Não desperdiçar água, alimentos, energia elétrica, material de consumo ou didático;
8) Comunicar qualquer anormalidade à Coordenação Geral da SENOF;
9) Em caso de qualquer dificuldade ou indisposição dirigir-se a um dos membros da Coordenação
Geral ou ao Posto de Atendimento Médico Espiritual;
10) Não causar danos ao patrimônio do local da SENOF, ou por onde transitar na localidade, sede
do evento. Lembre-se de que você está agindo em seu nome próprio, no de sua família, no da
Instituição a que pertence e no do Movimento Espírita. A manutenção e a preservação do
patrimônio público é de responsabilidade de todos;
11) Ao despedir-se dos demais confrades, ao final da SENOF, devolver o crachá, quando for o caso,
para uso em outros eventos;
12) Colaborar, após o encerramento da SENOF, na arrumação das dependências do local do evento,
a fim de não sobrecarregar a equipe da cidade anfitriã que é reduzida.
(Instruções aprovadas pelos representantes das Instituições Espíritas
que compõem o 1.º CEU/CEERJ, em reunião de 08.11.98)

ATENÇÃO!
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Levar colchonete, roupas de cama e objetos de uso pessoal, tais quais: pasta de dente e sabonete, remédios, etc;
Caso vá utilizar fitas de vídeo e áudio, CD, DVD e filmes fotográficos, solicitamos leva-los em quantidade
suficiente, pois não será permitida a saída para a compra dos mesmos;
Levar também: “O Evangelho Segundo o Espiritismo” e “O Livro dos Espíritos”;
OBSERVAR QUE O VALOR DE R$ 120,00 REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 7 DIAS DO
EVENTO, EQUIVALE A UMA COLABORAÇÃO DIÁRIA DE R$ 17,14, PARA COBRIR DESPESAS
INDIVIDUAIS COM 2 REFEIÇÕES, 4 LANCHES E TODO O MATERIAL DIDÁTICO, DE LIMPEZA, ETC.
O valor da inscrição refere-se a refeições durante o evento e é pago antecipadamente, sendo administrado pela
Coordenação do Evento.
Ao fazer a inscrição o inscrito concorda que possíveis saldos sejam aplicados no Movimento Espírita.
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