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O FESTIVAL VOCACIONAL SA
O Festival nasceu da união da Gincana e da Feira Vocacional, com um novo

formato, mais moderno, com mais interações e possibilidades de reflexão,

diversão e mais próximo de nossa juventude. 

Este trabalho começou em 2006, quando o então assessor vocacional, Pe.

Ademir sentiu a necessidade de despertar vocações de outra forma que não

fosse necessariamente em retiros ou encontros. Nasceu aí a Gincana

Vocacional, onde a juventude diocesana tinha a oportunidade de participar e

competir de maneira saudável entre as paróquias. 

Foram mais de 10 edições até o amadurecimento da ideia do Festival, que

chegou com tudo em 2017 em nossa diocese, e foi um sucesso imediato. 

O maior objetivo do evento é despertar e sensibilizar para o discernimento

vocacional, promovendo a união de nossa juventude, por meio 

de algumas tarefas prévias e outras presenciais em equipes.  

O evento também conta com shows, palestras, momentos de espiritualidade e

oração que, somados, têm por missão conduzir ao caminho da reflexão da

vontade de Deus para cada um. 

A realização dessa grande festa é feita pelo SAV-PV  

(Serviço de Animação Vocacional - Pastoral Vocacional)



A NOSSA IDENTIDADE VISUAL

Nossa Igreja é viva e cada vez mais jovem. Buscando dar um rosto ao

nosso Festival Vocacional SA foi elaborada uma logo marca, que reúne em

si uma forte expressão jovem e dinâmica. 

Dois jovens em movimento formam as letras F e V e juntos apontam para a

cruz de Santo André, nosso patrono diocesano. O F, em azul, representa as

vocações masculinas e o V em laranja, representam as vocações

femininas. 



OBJETIVO GERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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”. 

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. 

 



FICHA TÉCNICA 

MÍDIAS OFICIAIS

Nome: Festival Vocacional SA 

Lema: A escolha é sua (2018) 

Edição: 2018 

Realização: Serviço de Animação Vocacional - Pastoral Vocacional  

                     Diocese de Santo André 

Local: Estância Alto da Serra - Estr. Névio Carlone, 03 – Riacho Grande - SBC 

Data: 2 de setembro 

Horário: Das 8h às 18h

Site: vocacional.diocesesa.org.br 

Email: festivalvocacionalsa@diocesesa.org.br 

Facebook: Festival Vocacional SA 

Instagram: @festivalvocacionalsa 

Youtube: Festival Vocacional SA



ORGANIZAÇÃO
O Festival Vocacional SA está organizado em CAMPI, arenas temáticas que

pretendem organizar as diversas atividades espalhadas ao longo de todo o

espaço do Estância Alto da Serra.

CAMPUS YOUCAT:  Duas salas de palestras localizadas ao lado do Piso

Villa. Ao longo de todo o evento serão ministradas 22 palestras sobre temas

relacionados a fé, vocação e juventude. Os horários das palestras serão

disponibilizados em breve. 

CAMPUS TAIZÉ: Um amplo salão, espaço central no Piso Villa. Nesse

campus será realizada a oração de taizé sob responsabilidade do Setor

Juventude de nossa diocese. Os horários de oração serão disponibilizados

em breve.  

CAMPUS VITA: Esse campus abriga a portaria de ingresso ao evento e tem

ligação com outras arenas também. Nesse espaço funcionará a Praça de

Alimentação.  

CAMPUS FEST:  A principal arena, palco de grandes shows no Estância

abrigará também nossa missa de abertura e os demais shows com as

bandas convidadas, bem como o show de encerramento com o cantor Dunga

PHN.  

CAMPUS PASTORE:  Localizado à direita de quem olha para o palco será o

campus que abrigará a Feira Pastoral com a presença de 12 pastorais e

movimentos com forte missão vocacional.   



ORGANIZAÇÃO

CAMPUS VOCARE: Localizado à esquerda de quem olha para o palco será

a arena que abrigará os estandes das congregações, institutos e novas

comunidades que participam do Festival Vocacional SA. 

CAMPUS CASA: A casa do lago, que ano passado abrigou nossas palestras,

esse ano abre as portas para acolher uma pista de dança com música

eletrônica e um torneio de games. 

CAMPUS ADORARE: O coreto, como é chamado pelo Estância será o

coração do nosso festival. Ele se transformará em uma capela de adoração

ao Santíssimo Sacramento que acontecerá ao longo de todo o evento. Ele

está localizado ao fundo da trilha que leva a casa do lago. 

CAMPUS REFLEXUS: Seguindo a trilha ao redor do lago, o campus reflexus

será um espaço de procação vocacional. Sua trilha termina próximo ao

pedalinho e contém uma capela que abrigará ao longo do festival a imagem

de Nossa Senhora das Divinas Vocações onde cada jovem poderá escrever

sua vida e sua vocação e depositar aos pés da Mãe. 

BRINCADEIRAS: Nesta edição de 2018, teremos muitas brincadeiras

espalhadas pela chácara. Elas estão localizas ao redor do Campus Casa e

ao fundo do Campus Fest.   



A GINCANA VOCACIONAL
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

líderes; 

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); 

*Todas as equipes receberão diplomas de participação; 

**O Festival prezará pela convivência e pelo incentivo da fraternidade; 

***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); 

****Trazer folhetos “ABC Litúrgico” para a celebração da missa. 

*****Orientar os membros das equipes quanto à vestimenta adequada para o

evento (roupas leves, tênis e trazer uma troca de roupa, haja vista que haverá

brincadeiras como “futebol de sabão”). 



ATIVIDADES PRÉVIAS
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  - 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 (ou cópias) com datas a partir do dia 24/06
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 

ATENÇÃO: ESTE ANO SERÃO APENAS ESTAS AS ATIVIDADES PRÉVIAS 



BRINCADEIRAS NO DIA
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 

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 

* A organização se reserva no direito de suspender ou inserir alguma

brincadeira no dia do evento.  

** Será entregue, após a missa de abertura, o cronograma das brincadeiras

com os horários de competição das equipes. 

*** As brincadeiras coletivas terão os times formados por um membro de cada

equipe (divididas por região ou não). 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. 

****Nem todas as brincadeiras espalhadas pela chácara serão utilizadas para

a Gincana.



CAMPUS TAIZÉ: Durante o dia, haverá uma Tenda promovendo momentos de
espiritualidade (segundo o carisma de Taizé). Todos que participarem (ao
menos 70% da equipe inscrita deve estar presentes) pontuarão (9 pontos). 

CAMPUS VOCARE: Teremos também ao longo do dia a Feira Vocacional
organizada com os estandes das nossas congregações, institutos e novas
comunidades. (100% da equipe inscrita deve prestigiar, salvo os membros que
estiverem em competição pela equipe naquele horário.) pontuarão (9 pontos). 

CAMPUS YOUCAT:  Duas salas de palestras, que abordarão temas vocacionais
(segundo o conteúdo do YOUCAT). Todos que participarem (ao menos 30% da
equipe inscrita deve estar presente) pontuarão (9 pontos para a equipe). 

PERGUNTAS E RESPOSTAS - TORTA NA CARA: Antes das bandas
animarem o público do Campus Fest, teremos no palco quatro maratonas de
perguntas e respostas. Quem acerta a questão pontua (9 pontos) quem erra a
questão pontua (2 pontos).  
*As perguntas terão três alternativas, sendo apenas uma alternativa a correta. 
** Os temas das perguntas estão relacionados a história de nossa diocese, a
vida dos papas, os sacramentos da Igreja e as jornadas mundiais da juventude. 
*** O integrante da equipe que for competir irá sortear a pergunta que precisa
responder. 

Será entregue no dia do evento, após a missa de abertura. o cronograma
das atividades reflexivas com os horários de participação das equipes. As
equipes devem respeitar esses horários.  

ATIVIDADES REFLEXIVAS NO DIA



PREMIAÇÕES

PREMIAÇÃO POR REGIÃO: Será realizado uma média de pontuação

somando as equipes e dividindo pela mesma quantidade. A região que

alcançar a maior média será premiada com a imagem de Nossa Senhora das

Divinas Vocações. Maria é sinal de unidade na vida de nossas comunidades,

sendo assim as equipes da região devem organizar atividades que envolvam

a presença da imagem e promover o vínculo da juventude regional. 

PREMIAÇÃO POR EQUIPE: Os três primeiros colocados ganharão uma

Imagem do Padroeiro da Diocese, Santo André e um Troféu de Honra ao

Mérito. Essas equipes ficam responsáveis por organizar em suas regiões

pastorais a Hora Santa no dia mundial de oração pelas vocações, sempre no

quarto domingo da Páscoa (Bom-Pastor). 



INSCRIÇÕES PELO SITE

CADASTRO PARA A GINCANA

Todos os participantes do Festival Vocacional SA devem se inscrever pela
gerenciadora de ingressos Eventbrite. (www.eventbrite.com.br) 

Menores de 12 anos não pagam ingresso, porém precisam estar acompanhados
de seus responsáveis ou por alguém devidamente autorizado por eles. Vide o
trecho sobre autorização. 

As informações inseridas são simples e de maneira mais específica pedem a
região pastoral e paróquia na qual o participante frequenta. Outras pessoas que
não residem no ABC também conseguem se inscrever.  

Os ingressos estão divididos em lotes 
Primeiro lote - R$ 15,00 - Até dia 22/07 
Segundo lote - R$ 20,00 - Até dia 06/08 
Terceiro lote - R$ 25,00 - Até dia 02/09  
* A organização se reserva no direito de alterar os valores dos ingressos
respeitando a data do início das compras de cada lote. 

As formas de pagamento são por meio de boleto bancário enviados ao email
cadastrado ou por cartão de Crédito, cobrado automaticamente.  

Para não sobrecarregar de informações o sistema de inscrição e emissão de
ingressos da Eventbrite a organização não vinculou o controle das equipes a
este sistema. Sendo assim, os líderes das equipes devem enviar até dia 20/08 -
23h59 o número dos membros da equipe, para o email:
festivalvocacionalsa@diocesesa.org.br.  

Ex: Juventude Amorosa de Cristo - 36 membros na equipe. 

Recordamos que todos os membros das equipes devem estar inscritos pelo
sistema para terem acesso a Festival Vocacional SA e consequentemente à
competição da gincana. 

As equipes que não enviarem o número dos seus participantes até a presente
data terão seu cadastro cancelado.



CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO: O Estância Alto da Serra possui um amplo
estacionamento com área para 2 mil carros. Esse estacionamento estará
disponível aos participantes do Festival Vocacional SA e não possui custo.
Sugerimos aos participantes que combinem caronas e venham em grupos. Os
ônibus das equipes da gincana podem estacionar no local também.  

ARRECADAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO: Em reunião realizada no dia 24/06 no
Edifício Sede Santo André Apóstolo, ficou acordado que os alimentos arrecados
esse ano seriam destinados a instituições de caridade. Porém, tendo em vista o
estoque de alimentos a nível diocesano reiteramos que os alimentos sejam
depositados nos bancos de nossas comunidades (fiquem nas paróquias),
para reforçar o atendimento caritativo que cada comunidade já presta.  

CRONOGRAMA DO EVENTO: 

7h - Abertura do portões - Campus Vita / Entrada principal 
8h - Missa - Campus Fest 
9h30 - Reunião com os líderes das equipes 
10h - Início das atividades (feiras, brincadeiras, games e shows.) 
16h - Encerramento das brincadeiras 
         Transladação do Santíssimo Sacramento até o Campus Fest 
         Adoração Eucarística 
17h - Shows  
18h - Premiação e encerramento 

* A organização se reserva no direito de alterar o cronograma do evento,
informando seus participantes pelas mídias sociais.  



CONSIDERAÇÕES
Todos os participantes do festival devem portar um documento válido com

foto, sem isso a entrada ao evento não será permitida. 

COLETES: Os coletes serão utilizados apenas nas competições da Gincana e

não mais durante todo o evento, sendo assim as equipes não serão identificadas

por cores e consequentemente por região. Salientamos que é bem vinda a

organização das equipes por meio das camisetas.  

AUTORIZAÇÃO: 

*Menores de 12 anos devem ter uma autorização escrita de próprio punho

pelo responsável. Essa autorização deve transferir a outra pessoa,

devidamente identificada com nome, e RG, maior de 18 anos a responsabilidade

do menor durante o evento. 

**De 12 a 17 anos o seguinte modelo digitado, em anexo, pode ser utilizado. 

***Recordamos que essas exigências são normais legais e não podem ser

desrespeitadas pela organização do evento. 

ALIMENTAÇÃO DO DIA: 

A entrada de alimentos externos está autorizada. É comum que os grupos se

organizem para lanches comunitários. Apenas pedimos que esses alimentos

estejam bem embalados, para que não estraguem. Não indicamos produtos

gordurosos ou muito pesados, pois podem fazer mal. Lembramos a todos que

haverá a comercialização de alimentos pelo Estância Alto da Serra.



CONSIDERAÇÕES
AUTORIZAÇÃO: ANEXO 1 




