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REGIMENTO DO FESTIVAL - 2018 

Segundo Dom Bosco, Pai e Mestre da Juventude, “as leis devem ser 
obedecidas mais pelo impulso do coração, do que por força do temor”. Por 
isso, apresentamos para toda a juventude o regulamento do 1º Festival da 
Juventude do Divino; ele orienta como proceder diante de situações que 
possam comprometer nossa convivência e amizade. O Espírito Santo que 
inspirou-nos a realizar este Pentecostes na vida da juventude e da paróquia, 
nos ajude a vivermos sempre na alegria, como amigos de Cristo.  

 QUE É O FESTIVAL?  

O Festival da Juventude do Divino é a grande celebração anual dos jovens 
que fazem parte da Pastoral Juvenil da Forania 7.2. É um encontro especial 
para partilhar e celebrar a vida e para conhecer novos amigos.  

NOSSOS VALORES:  

Eis aqui alguns valores para o bom êxito do encontro:   

ALEGRIA - “estar sempre alegre” é um princípio deixado por Dom Bosco, 
Pai e Mestre da Juventude;   

RESPEITO - aos colegas que estão participando e organizando o evento, 
aos horários, aos ambientes e regulamentos;   

AMIZADE - o ser humano é um ser de relações, de alianças e de interação 
com o outro. 

QUANDO ACONTECE?  

Esta 1ª edição, que reunirá aproximadamente 300 participantes, 
acontecerá nos dias 16 a 18 de novembro de 2018, na Paróquia Divino 
Espírito Santo – Salvador/BA, onde se encontrarão jovens das Paróquias 
Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos); Paróquia Nossa Senhora do Carmo 
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(07 de Abril); Paróquia Cristo Libertador (Vila Canária); Paróquia Cristo 
Operário (Castelo Branco); Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Pau da 
Lima) e Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana) e outras. O 
encerramento será com o almoço do domingo, servido a partir de 11h30.  

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS. 

 A participação no festival será prioritariamente das Paróquias 
representadas na reunião do Núcleo.  A comissão organizadora 
encaminhará uma sondagem para verificar o interesse das Paróquias em 
participarem do Festival. Em seguida fará os ajustes para que não ultrapasse 
o número estipulado de participantes.  Havendo vagas, dar-se-á 
oportunidade às outras Paróquias que não se fizeram presentes na reunião 
do Núcleo.   

QUEM PARTICIPA DO FESTIVAL:   

Adolescentes e jovens escolhidos pelas Paróquias que tenham a idade 
mínima de 14 anos.  Os adolescentes e jovens escolhidos pelas Paróquias 
devem ter participado da caminhada durante o ano. 

VOCACIONADOS:   

As Paróquias que têm grupos vocacionais ativos devem oportunizar a 
representatividade dos(as) vocacionados (as) entre os jovens das 
Paróquias. 

ASSESSORES E COORDENADORES:  

Os Grupos são acompanhados e assistidos pelos(as) Assessores(as) e 
Coordenadores(as), cujos nomes estão indicados na ficha de inscrição. 
Esses responderão pelo grupo junto à Coordenação Geral.  Os (As) 
Assessores(as) e Coordenadores(as) são responsáveis pela inscrição do 
grupo.  Todo o material do Festival será entregue pela equipe de secretaria 
aos Assessores(as) e Coordenadores(as) das Paróquias.  Os(As) 
Assessores(as) e Coordenadores(as) devem acompanhar os jovens nos 
alojamentos e estarem integrados aos grupos que acompanham em todos 
os momentos do evento.  Os (As) Assessores(as) e Coordenadores(as) são 
responsáveis de acordar os componentes de sua Paróquia e de encaminhá-
los para dormir no horário previsto na programação. Cada grupo deverá 
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apresentar na ficha de inscrição o nome seu coordenador e coordenadora 
para acompanhar desde a chegada do Festival até o final. 

CHEGADA E ACOLHIDA   

A entrada dos grupos na Paróquia Divino Espírito Santo, será a partir das 
17h da sexta-feira (16/11), pelo portão de Pedestre, onde serão 
recepcionadas pela equipe de acolhida.  As meninas que vão se hospedar 
no Convento das Calazansianas devem ficar atentas a todas as orientações. 
Ao final das atividades do dia, devem procurar seu coordenador que 
apresentará as instruções. Atenção ao horário de saída – evitar atrasos.  A 
Equipe de Acolhida receberá as Paróquias de 17h às 19h30.  Cada 
participante, ao entrar na Paróquia Divino Espírito Santo, receberá uma 
pulseira de identificação para ser utilizada durante todo Festival.  A pulseira 
e o crachá devem ser usados em todos os momentos: eles são seu 
passaporte.  Não será permitida a saída do local: salvo com autorização 
escrita da coordenação do evento.  A coordenação da Pastoral da 
Juventude da Paróquia Divino Espírito Santo representada por (Irmã 
Nemesia e Elaine) deve indicar alguém como referência para todos os que 
serão hospedados no Convento das Calazansianas. 

ALOJAMENTOS   

Os alojamentos femininos serão nas salas de aula do Convento das 
Calazansianas.  Os alojamentos masculinos, serão nas áreas da Igreja Matriz 
do Divino Espírito Santo.  É proibida a entrada dos rapazes nos alojamentos 
femininos e das moças nos alojamentos masculinos.  A distribuição dos 
grupos nos alojamentos é feita pela Coordenação Geral. Cada participante 
deve trazer seu colchonete.  Os Grupos que serão hospedados no Convento 
das Calazansianas, após o encerramento das atividades, serão conduzidas 
por seus assessores e coordenadores.  O sistema de ar-condicionado das 
salas é de responsabilidade das Irmãs Calazansianas, com horários de início 
e término de funcionamento já estabelecidos.  Os alojamentos estarão 
abertos até às 8h e serão reabertos às 22h (Cada um deve colocar em sua 
bolsa seus pertences necessários para passar o dia). No final da tarde do 
sábado (17h), horário de banho, os dormitórios serão abertos até a hora do 
jantar.  Os participantes devem preservar a infraestrutura e equipamentos 
do recinto.  Qualquer dano que seja constatado deverá ser atribuído 
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monetariamente à Paróquia que usou o ambiente (Salas, banheiros, 
espaços de convivência, etc.). 

REFEITÓRIO   

O refeitório iremos combinar o local.  Os participantes devem evitar o 
desperdício de alimentos e conservar o ambiente limpo.  

APRESENTAÇÕES   

Não há competição entre as apresentações.  Cada presença poderá se 
inscrever durante a reunião do Núcleo (Coreografia ou Teatro).  As 
Paróquias estejam atentas aos regulamentos para as apresentações de 
teatro e coreografia.   

FICHA DE INSCRIÇÃO DA APRESENTAÇÃO  

Até o dia 31/10. Caso a ficha não seja enviada, repassaremos a vaga para 
outra Paróquia que tenha interesse.  A Paróquia que não respeitar os 
regulamentos específicos de cada festival será penalizada com a diminuição 
de 05 vagas no ano seguinte. 

FINANCEIRO   

Para participar do Festival, cada jovem deve contribuir com o valor de R$ 
20,00.  A Comissão organizadora disponibilizará uma rifa (01 M7S PLUS - 
Tablet Wi Fi – 7 – Multilaser). Não é obrigatória a venda da mesma para que 
o jovem participe do Festival.  A taxa de inscrição será de R$ 20,00. Cada 
Paróquia (grupo) receberá um talão da rifa com 100 bilhetes, cada bilhete 
no valor de R$ 5,00.  

PARTICIPAÇÃO EXTERNA   

Não será aberta ao público externo a possibilidade de entrada na Paróquia 
Divino Espírito Santo durante o festival, por medida de segurança, o portão 
ficara fechado.   

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO   

As Paróquias são convidadas a realizar um gesto concreto destinado às 
obras sociais da Paróquia que atendem famílias em situação de 
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vulnerabilidade social. Para tal, cada Grupo participa doando alimentos não 
perecíveis.  

MOMENTOS LITÚRGICOS   

Os momentos litúrgicos e religiosos são importantes para todos. Nenhum 
jovem deve se esquivar de participar das orações e celebrações do Festival. 
Cristo é o centro da nossa vida. Portanto, merece toda a nossa atenção! 

VESTIMENTAS   

O ambiente do festival exige vestes condizentes com as atividades a serem 
desenvolvidas: seja cuidadoso(a) com as roupas que usará durante o 
evento.  É proibida a circulação dos/as jovens com roupas de dormir 
(camisola, pijama, Babydoll, cueca) nos espaços do Festival. Para se dirigir 
aos vestiários devem estar com roupas condizentes.  

EQUIPAMENTOS DE SOM   

É proibida a utilização de equipamentos de som nos alojamentos. Eles 
podem perturbar a boa convivência e o repouso dos outros, exceto no pátio 
da Igreja. 

FUMO E BEBIDAS ALCOÓLICAS   

Por razões educativas e éticas, em nossos ambientes católicos não se 
permite fumo e bebidas alcoólicas, nem qualquer outro tipo de droga.  
Pessoas que forem pegas com bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de 
droga ficam impedidas de participar do festival por 3 (três) anos.  

PERTENCES PESSOAIS   

Durante o Festival, mantenha todos os seus documentos, cartão de saúde 
(se possuir) e objetos de valor e dinheiro sempre consigo. Cada participante 
é inteiramente responsável por todos os seus pertences. A organização do 
evento não irá ressarcir nenhum objeto perdido.  
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SANITÁRIOS E CHUVEIROS   

Sanitários e chuveiros estarão identificados e disponíveis para os 
participantes do Festival, nos horários estabelecidos. Todos devem zelar 
por esses ambientes: higiene é fundamental.  

SEGURANÇA   

Profissionais de segurança contratados pela Coordenação Geral estarão 
circulando pelo território da Igreja durante todo evento e verificando a 
utilização da pulseira pelos participantes. 

POSTO DE SOCORROS   

No recinto do Festival existirá um Posto de primeiros socorros com uma 
equipe de saúde especializada para atender no sábado e domingo.  

SERVIÇO DE VENDAS   

Haverá no recinto do Festival uma Lojinha aberta para venda de alimentos 
e produtos. O funcionamento se dará de acordo com o horário estabelecido 
pela Coordenação Geral.  

AVALIAÇÃO   

Após o término do Festival, os Grupos devem enviar para a equipe central 
o questionário de avaliação devidamente respondido.   

DISPOSIÇÕES FINAIS   

A Paróquia ou Grupo que infringir qualquer uma destas regras será sujeita 
a punições estabelecidas pela equipe central do Festival.  Pessoas que 
causem danos (de qualquer tipo) ao festival e (ou) aos seus participantes 
ficam impedidas de participar do festival por 03 (três) anos.  Os casos 
omissos nesse regulamento serão resolvidos pela Comissão Geral. 

 

Paróquia Divino Espírito Santo 
Estrada das Muriçocas, 714 – Salvador – Bahia – CEP.: 41.250-420 

Tel.: (71) 3393-1323 – email: secretaria@pdesvl.com.br 


