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I FESTIVAL VOCACIONAL DIOCESANO 
ORIENTAÇÕES 
“A escolha é sua!” 

Dia 3 de setembro, das 8h às 17h 
Estância Alto da Serra (Estr. Névio Carlone, 03 – Riacho Grande / SBC) 
	

OBJETIVO GERAL 
Despertar e sensibilizar para o discernimento vocacional, promovendo a união de nossa juventude, por meio 
de algumas tarefas prévias e outras presenciais, no próprio dia do Festival. O evento também contará com 
shows, palestras, momentos de espiritualidade, isto afim de viver “o sonho missionário de chegar a todos”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Incentivar os jovens na busca do discernimento e do cultivo da vocação, por meio de palestras, 
shows, momentos de oração; 

• Divulgar e valorizar a importância de todas as vocações (ministério ordenado, vida em família, 
ministério leigo e vida religiosa e consagrada); 

• Dar a conhecer os diversos carismas e espiritualidades presentes na Diocese; 
• Favorecer a abertura ao chamado de Deus por meio da reflexão sobre a unidade diocesana; 
• Dar a conhecer a importância do Serviço de Animação Vocacional e da Pastoral Vocacional (SAV-

PV) para a vida da Igreja diocesana; 
• Desenvolver a cultura vocacional nas as paróquias e comunidades. 

 
ORGANIZAÇÃO 
O Festival será composto por missa, adoração eucarística, momentos de confissão(reconciliação), pocket-
shows, tenda de espiritualidade de Taizé, músicas, palestras breves, jogos, gincana e feira vocacional. 

• A Feira Vocacional contará com a presença de diversas congregações e institutos religiosos 
presentes na Diocese, bem como das Novas Comunidades, pastorais, movimentos e a espiritualidade 
diocesana, com o fim de apresentar os diversos carismas suscitados na vida da Igreja.  

• A Gincana Vocacional será compostas por equipes previamente inscritas, que devem cumprir 
tarefas preparatórias, em suas comunidades, e participar das reuniões prévias.  
Importante: 

1. As equipes devem possuir pelo menos 10 jovens. Dois destes serão os representantes das mesmas; 
2. Equipes compostas por número menor de componentes podem ser unidas a outras no dia do Festival; 
3. Cada equipe precisa escolher um nome, pelo qual será identificada (as cores são opcionais); 
4. Os membros das equipes devem ter entre 12 e 27 anos de idade (outras idades podem ir, participar e 

brincar, apenas não poderão competir em nome da equipe); 
 

INSCRIÇÃO 
As equipes poderão fazer a inscrição até o dia 6 de agosto (domingo). 
pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1zimu_fNKJ_hJFuoDRa0Hy2FGpGGj5S78oufHAvC8PIALr
w/viewform?c=0&w=1 
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Este link está no site da Diocese. A inscrição pode ser feita pessoalmente no Centro de Pastoral (Praça do 
Carmo n36 – Centro Santo André – Telefone 4460-2077. 
*A reunião preparatória, na qual os representantes das equipes devem participar, será no dia 06/08, 
às 15h, no CENTRO DE PASTORAL DIOCESANO 
 
TAREFAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS 
 
1ª – ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS 
A equipe deve arrecadar a maior quantidade de alimentos não-perecíveis possível. A arrecadação será feita 
no território da paróquia, a partir do dia da primeira reunião, e os alimentos serão contados e encaminhados 
para as Pastorais da Caridade da própria paróquia.  
*A arrecadação válida será aquela realizada pela própria equipe e não pelos outros modos que a paróquia 
possui. O pároco deve fazer um relatório da arrecadação. Este relatório deve ser entregue na tenda de 
pontuação no dia do Festival até as 11h.  
**A pontuação ocorrerá da seguinte maneira: 
As três equipes que mais arrecadarem 6 pontos 
Todas as equipes, por arrecadarem 2 pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 6 pontos 
 
2ª – QUESTIONÁRIO 
A equipe deve responder em conjunto às questões que serão encaminhadas após a confirmação da inscrição. 
O tema deste ano é o Sínodo dos Bispos de 2018, sobre Juventude, Fé e Discernimento Vocacional. As 
respostas devem ser entregues no dia do Festival na tenda de pontuação até as 11h (Pode ser entregue antes 
do dia pelo e-mail do SAV – pv.sav@diocesesa.org.br 
*A pontuação ocorrerá da seguinte maneira: 
Todos os que responderem pontuam (6 pontos). 
 
3ª – DOAÇÃO DE SANGUE 
A equipe deve despertar na comunidade a importância e a necessidade da doação de sangue, ato de amor e 
caridade, e conseguir o maior número de doadores possível. 
*Os comprovantes da doação de sangue devem ser entregues no dia do Festival na tenda de pontuação até as 
11h. 
**A pontuação ocorrerá da seguinte maneira: 
As três equipes que mais coletarem 6 pontos 
Todas as equipes, por coletarem 2 pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 6 pontos 
 
4ª – COLETA DE ÓLEO USADO 
A equipe deve arrecadar a maior quantidade de óleo usado possível, com vistas à conscientização acerca do 
cuidado com a Casa Comum.   
*A arrecadação válida será aquela realizada pela própria equipe, a partir do dia da primeira reunião. O 
pároco deve fazer um relatório da arrecadação Este relatório deve ser entregue na tenda de pontuação no dia 
do Festival até as 11h. 
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**A pontuação ocorrerá da seguinte maneira: 
As três equipes que mais arrecadarem 6 pontos 
Todas as equipes, por arrecadarem 2 pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 6 pontos 
 
5ª – COLETA DE BÍBLIAS 
A equipe deve arrecadar Bíblias, que serão encaminhadas para o Centro Catequético Diocesano, e por eles 
destinadas a quem precisa. Vale lembrar que é preciso que as Bíblias estejam em bom estado e que sejam de 
tradição católica (Por exemplo: “Edição Pastoral”, “Ave-Maria”, “Jerusalém”, “Peregrino”, “CNBB”). Os 
comprovantes serão emitidos pelo Centro de Pastoral até a véspera do evento e no dia a arrecadação na tenda 
de pontuação será até as 11h. 
A pontuação ocorrerá da seguinte maneira: 
As três equipes que mais arrecadarem 6 pontos 
Todas as equipes, por arrecadarem 2 pontos 
PONTUAÇÃO MÁXIMA 6 pontos 
 
ATIVIDADES REFLEXIVAS PARA O DIA DO FESTIVAL 
 
1ª – MOMENTO DE ESPIRITUALIDADE 
Durante o dia, haverá uma Tenda promovendo momentos de espiritualidade (segundo o carisma de Taizé), a 
equipe deve escolher um dos horários (previamente agendados pela equipe na Tenda de pontuação – 
agendamento até as 10h30 – preferência de agendamento por ordem de chegada) e participar. Todos que 
participarem (ao menos 70% da equipe inscrita deve estar presentes) pontuarão (9 pontos).  
 
2ª – TED TALK - PALESTRAS 
Durante todo dia, haverá palestras formativas, sobre temas vocacionais, a equipe deve escolher um dos 
horários (previamente agendados pela equipe na Tenda de pontuação – agendamento até as 10h30 – 
preferência de agendamento por ordem de chegada) e participar. Todos que participarem (ao menos 70% 
da equipe inscrita deve estar presente) pontuarão (9 pontos). 
 
BRINCADEIRAS DO DIA DO FESTIVAL 

BRINCADEIRA PONTOS VÁLIDOS CRITÉRIOS 
Futebolha 9 pontos 9 para os membros da equipe que ganha 

partida; 1 para quem perde 
Footdards 9 pontos 9 no primeiro lugar, 6 no segundo, 1 aos 

demais que participarem (em caso de empate 
ganham os dois a mesma pontuação) 

Archery Tag 9 pontos 9 para os membros da equipe que ganha 
partida; 1 para quem perde 

Cotonete 9 pontos 9 para quem vence; 1 para quem perde 
Totó Humano 9 pontos 9 para os membros da equipe que ganha 

partida; 1 para quem perde 
Futebol de Sabão 9 pontos 9 para os membros da equipe que ganha 

partida; 1 para quem perde 
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Sinuca Humana 9 pontos 9 para os membros da equipe que ganha 

partida; 1 para quem perde 
Big Voley 9 pontos 9 para os membros da equipe que ganha 

partida; 1 para quem perde 
* As brincadeiras coletivas terão os times formados por um membro de cada equipe. 
Deste modo se numa brincadeira um time precisa de 4 membros de cada lado, serão 
oito equipes brincando ao mesmo tempo através de um represente cada. O time que 
vence a partida faz com que as 4 equipes que estavam representadas pontuem.  
 
** Haverá 16 monitores contratados para conduzir as brincadeiras. São profissionais 
acostumados com os brinquedos que serão utilizados e a decisão deles sobre pontuações 
é irrevogável. 
 
Pontuação total da Gincana 

• MÁXIMA: 120 pontos 
• TAREFAS PRÉVIAS: 30 pontos 
• TAREFAS DO DIA: 90 pontos 

 
OBSERVAÇÕES FINAIS 

1. O lanche será comunitário e deve ser providenciado e partilhado por toda a equipe; haverá também a 
presença de profissionais de food truck, que comercializarão alimentos; 

2. O horário de início será 7h e o término, às 17h. 
3. Os três primeiros colocados ganharão uma Imagem do Padroeiro da Diocese, Santo André e um 

Troféu de Honra ao Mérito. 
4. Os membros da equipe vencedora ganharão, pelo menos, 10 exemplares do Youcat Bíblia.  
5. A equipe que obtiver a 1ª colocação receberá a imagem de Nossa Senhora Mãe das Divinas 

Vocações, que ficará por um ano com a mesma. 
6. As equipes que obtiverem as três primeiras colocações auxiliarão na organização do próximo 

Festival e na Hora Santa Vocacional Diocesana, no 4º Domingo da Páscoa, dia mundial de oração 
pelas vocações; 

7. Todas as esquipes receberão diplomas de participação; 
8. O Festival prezará pela convivência e pelo incentivo da fraternidade; 
9. Os representantes das equipes devem orientar os membros das mesmas para que não haja espírito de 

rivalidade, mas sim espírito de comunhão, pois “queremos continuar a caminhar juntos, em 
comunhão, como Igreja” (Dom Pedro Carlos Cipollini, Oração pelo Sínodo Diocesano); 

10. Trazer folhetos “ABC Litúrgico” para a celebração da missa. 
11. Orientar os membros das equipes quanto à vestimenta adequada para o evento (roupas leves, tênis e 

trazer uma muda de roupa, haja visto que haverá brincadeiras como “futebol de sabão”).  
 

Dúvidas, entrar em contato com o Centro de Pastoral – 4449-2077 ou no site da Diocese de Santo André.
 


