
CONBRAJE NACIONAL - 2019





“JOVEM, TUDO QUANTO 
FIZERDES, FAZEI-O DE TODO 

CORAÇÃO”

Período de realização: 20 a 23/06/2019  

Idade – 15 a 25 anos

Vagas por Estado - 33
25 vagas para jovens

05 vagas para coordenadores de juventude
03 vagas para representantes AIJ



PERÍODO DE INSCRIÇÃO

01/12/2018 a 31/03/2019

VALOR: R$150,00

Inscrições no Site do evento – realizada pelo 
coordenador estadual AIJ que possui  a senha

Possíveis locais:
- Colégio Militar de Brasília 
- Escola de Aperfeiçoamento de 

Profissionais da Educação – em Brasília







CONTRIBUIÇÃO DAS FEDERATIVAS

R$32.400,00 

Cada federativa contribuirá com R$1.200,00  

Em 3 parcelas de R$400,00
Nos meses de fevereiro, março e abril



CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO MT

1º. Ter entre 15 e 25 anos

2º. Participar do grupo de juventude do Centro Espírita por     
no mínimo 2 anos

3º. Ter interesse em participar dos assuntos tratados no 
evento, e o compromisso de repassá-los a outros jovens

4º. Ter disponibilidade e condições de saúde para viajar

5º. Ter participado de Conjemat Regional e Estadual

6º. Participar da eleição para escolha dos jovens que 
representarão a Região, na Conjemat Regional 2019



CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO MT

7º. Caso haja empate, a vaga será do jovem com maior idade

8º. Terão direito de votar jovens e evangelizadores, e  
decidirão como se dará a votação (voto secreto ou aberto)

9º. Poder assumir ônus financeiro da viagem com apoio da 
Feemt Regional e dos Centros Espíritas da região

10º. Ter conhecimento do Regulamento da Conbraje Nacional, 
e submeter-se a ele

11º. O número de vagas estabelecidas levou em consideração:
* centros espíritas com grupo de juventude implantado
* atuação da região no trabalho com jovens
* presença em Conjemat regional e estadual



REGIÃO Nº DE VAGAS

CENTRO 10

NORTE 04

OESTE 04

SUL (Roo) 03

SUL (Jaciara) 02

NOROESTE 02

LESTE 00

Total = 25

CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO MT

Distribuição de vagas:



Sejamos sementeiras 
que germinam para 
fortalecer o Bem, 

refletindo a vontade do 
Criador, e conscientes 
do nosso potencial.

AIJ/FEEMT


