GUIA DO PARTICIPANTE

OSCAL – ORGANIZAÇÃO SOCIAL CRISTÃ-ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ
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Queridos irmãos,
A cada dois anos, a OSCAL promove a SEMANA
DA FRATERNIDADE, a fim de unir os grupos de
fraternidade espírita de todo o país.
Estamos felizes por recebê-los na Cidade da
Fraternidade, na 26ª SEMANA DA FRATERNIDADE!
Agradecemos e contamos com sua vibração
elevada.
Este manual guarda a intenção de oferecer-lhes
algumas informações úteis para que este encontro
seja realizado de forma organizada e harmoniosa,
alcançando o sucesso almejado.

Pedimos a gentileza de lerem com
atenção.
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1. Cidade da Fraternidade
A Cidade da Fraternidade é uma comunidade cristã espírita
em edificação permanente, localizada no Município de Alto
Paraíso – GO. Tem como objetivo a promoção do Ser, com base no
Evangelho de Jesus.
A Cidade da Fraternidade tem compromisso ainda com a
implementação de projetos relacionados à proteção ambiental, à
agroecologia e demais ações pertinentes ao desenvolvimento
social e sustentável da região.
Seu compromisso também é com a educação, por meio do
Educandário Humberto de Campos, podendo ainda firmar
parcerias, visando a integração com as famílias que residem no
seu entorno.

2. Objetivos do encontro
• Unir os grupos de fraternidade espírita de todo o Brasil,
divulgando e fortalecendo a vivência do programa de trabalho
permanente, proposto pelos mentores espirituais do
Movimento da Fraternidade.
• Criar e/ou ampliar a convivência fraterna a partir do encontro,
de todos os participantes.
• Divulgar a filosofia do Movimento da Fraternidade.
• Aproximar os Grupos de Fraternidade da Cidade da
Fraternidade.
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3. Atividades que serão realizadas
•
•
•
•
•
•

Atividades integrativas
Palestras sobre o tema do encontro
Estudos participativos
Visitação Fraterna a lares do núcleo Cifrater e região
Apresentações musicais
E muito mais...

4. Preparo da viagem
Alguns cuidados no preparo fazem à diferença. Atenção!
• A vacina contra a febre amarela tem validade de 10 anos e
deve ser tomada com, pelo menos, 10 dias de antecedência!
• Leve um documento de identidade.
• Leve roupa adequada ao clima e ao ambiente. Geralmente faz
frio à noite (12/14º) e durante o dia faz calor (26/28º).
• É muito útil levar remédios que você está acostumado a fazer
uso, caso necessário: dor de cabeça, enjoo, repelente, etc.
• É imprescindível você levar roupa de cama, banho, travesseiro
e cobertor.
• Se você tiver uma lanterna, leve-a que poderá ser útil.
• Identifique toda a bagagem com seu nome e, por favor, não
leve mais de 15 kg. (Para os que irão no ônibus da região)
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5. Embarque
• Chegue com 15 minutos de antecedência ao local do
embarque.
• Certifique-se de que sua bagagem foi totalmente embarcada e
de que a de mão está próxima ao seu banco.

6. Durante a viagem (de ônibus com a região):
•

•
•
•
•
•
•
•

Apesar de todo o esforço na organização, imprevistos
podem ocorrer. Nestas horas, acione seu espírito
esportivo e não se esqueça: “orai e vigiai”.
Leve seu lanchinho para confraternizarmos na viagem.
A alimentação na ida e na volta é por conta do
caravaneiro.
A viagem é longa e é preciso manter o ambiente material e
espiritual bem limpo: Coloque seu lixo em um saquinho.
Mantenha pensamentos e atitudes de alegria e de paz.
A preocupação em manter um ambiente espiritualizado
deve ser constante.
Respeite seu companheiro de viagem: todos têm os
mesmos direitos!
Procure ser ágil nas paradas: são muitas pessoas e se cada
um demorar um pouco menos, o conforto será maior para
todos.
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7. Na Cidade da Fraternidade:
É bom relembrar... Disciplina, fraternidade e solidariedade: é o
que esperamos de você! Enquanto estiver na Cidade, gostaríamos
que você considerasse o seguinte:
• Dê destaque às coisas boas que você observar e vivenciar.
• Se você constatar possíveis necessidades da Comunidade, não
prometa soluções. As iniciativas são bem-vindas, mas fale antes
com a coordenação do evento.
• Respeite usos e costumes da Comunidade.
• Participe de todas as atividades programadas, a fim de
preservar a harmonia do encontro, respeitando todos os
horários propostos.
• O fraternista é um modelo vivo para as crianças. Assim, deixe o
hábito de fumar durante o encontro.
• Evite qualquer tipo de desentendimento, buscando exercitar o
perdão e a paciência. Sintonia, só com o Alto!
• Compreenda que o interesse coletivo poderá limitar a
liberdade individual.
• Enfim, aplique o Evangelho!

8. Imprevistos podem acontecer...
Como estaremos em ambiente rural, alguns cuidados deverão ser
tomados:
• Na hora da emergência, não perca a calma. Aja de maneira
segura e rápida. Acione os cuidados de alguém mais
experiente.
• Cuidado com aranhas, cobras, escorpiões.
• Verifique roupas e sapatos antes de vesti-los.
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9. Como posso AJUDAR?
•

•
•

Participando das atividades nas horas indicadas, jogando o
lixo no lixo, mantendo quartos e banheiros limpos,
diminuindo o tempo do banho ao mínimo possível, pois
em virtude de um grande número de pessoas estarem
utilizando a água e energia, o desperdício e má utilização
pode acarretar na queda de energia e falta de água.
Você pode, também, se oferecer para ajudar a lavar a
louça do café, almoço ou jantar.
A equipe de limpeza é pequena. Assim, colabore!

10. Volta para casa
É hora de preparar o retorno...
Os nossos alojamentos deverão permanecer como nós os
encontramos.
Nosso trabalho foi bem cumprido, graças à sua ajuda.
Assim, deixamos nosso agradecimento sincero e esperamos nos
encontrar em breve.
Foi muito bom estarmos juntos!
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