
 

 

 

 

 
  

REGULAMENTO DA 10ª GINCANA VOCACIONAL DA DIOCESE DE Sto. ANDRÉ   

“Nenhuma vocação nasce por si, nem vive para si. A vocação brota do coração de Deus 
e germina na terra boa do povo fiel, na experiência do amor fraterno”. Papa Francisco 

Data: 20/09/2015 

Local :  “Complexo Poliesportivo Ginásio Milton Feijão” (Capacidade 6000 pessoas) 

Endereço   : Av. Walter Thomé, 64 – Bairro Olímpico São Caetano do Sul 

 

Objetivo geral: Promover a união da nossa juventude e despertar e 

sensibilizar para as vocações por meio de tarefas prévias (estudo de temas 

atuais e importantes na vida da Igreja e da sociedade ) e tarefas presenciais 

no dia da Gincana (brincadeiras e dinâmicas), e nesse refletiremos em torno 

do tema & Lema : 

Tema: " Mande trabalhadores para a sua messe” (Lc 10, 2)      
Lema: “O êxodo, experiência fundamental da vocação”   

   Objetivos específicos: 

1.  Refletir através de estudo de textos , atividades culturais diversas e 

brincadeiras a nossa busca da conscientização para a Defesa da Vida, 

Vocação maior de todo ser humano; 

2 . Dar a conhecer a importância do SAV-PV para a vida da Igreja diocesana; 

3.  Divulgar e valorizar a importância de todas as vocações e ministérios 

(ordenados e não-ordenados) dentro da Igreja. 

4.  Tornar conhecida e visível a toda a diocese a atuação do SAV-PV; 

5.  Ser incentivo aos jovens na busca do despertar, discernir e cultivar da 

sua vocação. 

6.  Auxiliar no crescimento eficaz de uma Cultura Vocacional em todas as 

paróquias, pastorais, movimentos e associações presentes e atuantes em 

nossa diocese. 

 



 

 

 

 

Organização: 

1. A organização da gincana será por equipes previamente formadas e 

inscritas e que cumpram as tarefas preparatórias da gincana, que serão 

feitas nas próprias paróquias e comunidades das equipes; 

2. As equipes da gincana devem ser compostas de 15 a 20 adolescentes e 

jovens, dentre os quais, dois serão escolhidos para serem os responsáveis 

pela equipe (os Líderes de Equipe).  

 3. Podem ser inscritas equipes com menos de 15 participantes, porém 

poderão ser agrupadas pela Organização, no dia da Gincana. 

4. Uma Paróquia pode ter uma ou mais equipes participando da gincana. 

5. Cada equipe vai escolher um nome para a mesma, e uma cor com o qual 

será identificada. 

6. A idade dos participantes das equipes poderá ser de 12 a 30 anos. 

7. No caso dos padres que sejam religiosos, colocar o nome da congregação. 

8. No caso das religiosas, é necessário também o nome da congregação. 

 

As equipes poderão fazer a inscrição até o dia 31 de Agosto de 2015 . 
 As inscrições deverão ser enviadas através dos e-mail:  
marcio.milani@yahoo.com.br ; sav.diocese.sa@gmail.com    

 

INSCRIÇÃO :  

10ª GINCANA VOCACIONAL DIOCESANA  inscrição até 31/Agosto por e-mail 

 

Equipe / Paróquia / Pároco / 

 Nome do cordenador 

 (os nomes dos participantes poderá ser 
enviado por e-mail até 7/setembro e 

confirmado na reunião preparatória do dia 
12/Setembro) 

Contato : 

email/ Celular 

Cor 

Conselheiro da 

Equipe 

        

        

 
Importante : A inscrição que será enviada até 31/Agosto por e-mai deverá conter as 

informações da Equipe Acima,   os nomes dos participantes poderá ser enviado por 

e-mail até 7/setembro e confirmado na reunião preparatória do dia 12/Setembro  
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 DATAS IMPORTANTES: 

 31/Agosto/2015 

Data máxima para inscrição por email: 

 

 12 /Setembro/2015 

1. Nesta data às 15h, no Centro de Pastoral (prédio da Mitra – Praça do 

Carmo SA), acontecerá a reunião com os responsáveis (Líderes) das 

equipes para falar das motivações da Gincana Vocacional de 2015 e 

explanar detalhes das brincadeiras e os critérios de pontuação. 

2. As equipes neste dia, receberão o Regulamento Geral da Gincana 

Vocacional 2015. 

3. É fundamental a presença de todos os Líderes de Equipe nesta 

reunião, pois nela se vai apresentar e esclarecer dúvidas sobre o 

Regulamento Geral da Gincana e as Atividades a serem realizadas 

previamente e no dia da Gincana. 

4. Também neste dia serão atribuídas as cores às equipes, para serem 

facilmente identificadas no dia da Gincana. 

5. Nesta data todas as equipes deverão assinar termo de participação e 

conhecimento das regras. 

18/Setembro 

1. As Equipes deverão enviar por email (e entregar o original no dia da 

Gincana) o relatório com os detalhes das Tarefas Prévia da Gincana sendo 

que este relatório deverá ser aprovado pelo Padre responsável pela Paróquia 

da Equipe juntamente com sua assinatura, carimbo paroquial e deverá 

conter se possível “FOTOS QUE COMPROVEM O CUMPRIMENTO DAS 

TAREFAS PRÉVIAS”.  

As tarefas prévias através das quais as equipes nas suas respectivas 

paróquias e comunidades vão se preparar e celebrar a gincana são sete. As 

seis primeiras são OBRIGATÓRIAS.  

 



 

 

 

 

 PRIMEIRA TAREFA PRÉVIA E OBRIGATÓRIA 

JUNTAR A MAIOR QUANTIDADE DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS NA SUA 

PRÓPRIA PARÓQUIA (Os alimentos, após a contagem oficial ficarão na 

própria paróquia e a equipe se encarregará da sua destinação) .  

Importante : Os alimentos à serem considerados para Gincana deverão ser 

arrecadados pela própria Equipe, não é permitido considerar outras 

arrecadações da Paróquia, contamos com a integridade de todos , Jesus 

Cristo e Nossa Senhora serão nossos juízes.  

Critérios de Pontuação: 

1. Qualquer arrecadação até 50 kg, a equipe receberá 50 pontos pelo 

esforço. PM = 50 

2. Acima de 50 kg será considerado 1 ponto por kg (Exemplo: 40 kg=50 

Pontos ;  60 kg = 60 Pontos) 

3. A cada 100 kg será pontuado um bônus de 10 pontos além da contagem 

normal (exemplo: 120 kg = 130 Pontos ; 1000kg = 1100 Pontos).   

=> Os alimentos devem ser não perecíveis e serão computados 

transformando-se tudo em quilos.  

 

 SEGUNDA TAREFA PRÉVIA E OBRIGATÓRIA 

ESTUDAR O “YOU CAT (CATECISMO JOVEM) E RESPONDER AS 30 

PERGUNTAS QUE SERÃO PREVIAMENTE ENCAMINHADAS APÓS A 

INSCRIÇÃO DE CADA EQUIPE.   

A equipe deve enviar as respostas juntamente com o material das tarefas 

prévias que serão entregues a coordenação até dia 18/09.  

Critérios de Pontuação: 

Pontuação máxima desta tarefa: 300 pontos. 

1. Cada pergunta vale 10 pontos, totalizando 300 pontos. 

Quanto aos prazos para cumprir a tarefa: 

2. Se forem entregues depois da data, a pontuação será reduzida pela 

metade, salvo se a justificativa for aceita pela Comissão Organizadora. 



 

 

 

 

 

 TERCEIRA TAREFA PRÉVIA E OBRIGATÓRIA 

DOAÇÃO de SANGUE !!! UMA PROVA DE AMOR 

Em I Coríntios 13,2 Paulo diz: “Ainda que eu tenha o dom da profecia e 

conheça todos os mistérios e tenha todo o conhecimento, ainda que eu 

tenha toda a fé, a ponto de remover montanhas, se não tiver amor, nada 

serei”.  

A doação de sangue é uma prova de amor e caridade. Isso por que, não 

sabemos para quem esse precioso líquido, imprescindível à vida, será 

entregue. Só sabemos que vai salvar vidas. 

 

Se as pessoas conhecessem a importância da doação de sangue, não 

haveria necessidade de fazer-se campanhas para solicitar à população, um 

ato simples, indolor e seguro, pois não provoca risco ou prejuízo à saúde do 

doador.  

A Equipe deve despertar na comunidade a importância e necessidade da 

Doação de Sangue e conseguir o maior número possível de doadores até o 

dia 18 de setembro e enviar junto com o material prévio o scanner ou foto 

dos comprovantes de doação. 

Critérios de Pontuação: 

10 Pontos para cada Doação, com um bônus extra de 20 Pontos para cada 10 

doadores (Exemplo: 9 doadores = 90 Pontos ; 11 doadores = 130 Pontos ; 50 

doadores = 600 Pontos 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 QUARTA TAREFA PRÉVIA E OBRIGATÓRIA 

ARRECADAR A MAIOR QUANTIDADE DE ÓLEO RECICLÁVEL NA SUA PRÓPRIA 

PARÓQUIA / COMUNIDADE. 

Critérios de Pontuação: 

A Equipe deve buscar fazer um trabalho de conscientização junto de sua 

comunidade e toda a paróquia além de buscar arrecadar o máximo possível 

de óleo reciclável.  

Cada equipe deve entrar em contato com o responsável pela campanha do 

Óleo da Fraternidade Diácono Permanente Sr. Mauro Aldo Facciolongo no 

número: 4425-7116/ Cel. 97637-9324 ; email 

<eneralreciclaecologicaltda@hotmail.com> , e agendar o local e a coleta do 

óleo arrecadado.  

1.Qualquer arrecadação até 50 Litros, a equipe receberá 50 pontos pelo 

esforço. PM = 50 

2. Cada equipe que arrecadar acima de 50  receberá 1 ponto por Litro 

arrecadado. (Exemplo 60 litros = 60 Pontos  

3. A cada 100 litros será acrescido um bônus 10 pontos da pontuação total. 

Exemplo: 500 litros de óleo arrecadado Pontuação = 550 Pontos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 QUINTA TAREFA PRÉVIA E OBRIGATÓRIA 

ARRECADAÇÃO DE BÍBLIA CATÓLICA EM BOM ESTADO (Nova ou semi-nova) 

PARA DOAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS SUAS COMUNIDADES 

COMO ATO MISSIONARIO DE EVANGELIZAÇÃO.  

 

Pontuação desta tarefa: 5 pontos por Bíblia arrecadada (Exemplo 50 Bíblias= 

250 Pontos . 

   

 SEXTA TAREFA PRÉVIA E OBRIGATÓRIO 

INCENTIVAR O PADRE DE SUA PARÓQUIA A PRESTIGIAR A GINCANA 

VOCACIONAL , VISITANDO O EVENTO NO DOMINGO DIA 20/SETEMBRO 

ENTRE O HORARIO DAS 9:00h ATÉ ÀS 14:00h .  

Critérios de Pontuação: 

100 pontos para a Equipe que levar o Padre de sua paróquia no decorrer do 

dia da Gincana (NO PERÍODO DAS DAS 9:00 ATÉ ÀS 14:00H) .  

.SÉTIMA TAREFA PRÉVIA NÃO OBRIGATÓRIA, PORÉM NÃO MENOS 

IMPORTANTE 

1. Organizar e levar uma torcida grande e bem animada.  

Observação importante: 

1. A Equipe deverá levar faixas, banners, e outros adereços para identificar a 

Paróquia e a Equipe. 

2. Se possível, a torcida deverá portar elementos da cor da equipe 

(camisetas, fitas, etc.) 

 

 



 

 

 

 

Critérios de Pontuação: 

Pontuação máxima desta tarefa: 90 pontos. 

1. A equipe que trouxer faixa, banner ou elemento visual similar, 

identificando a Paróquia e a Equipe, obterá 5 pontos. A equipe que portar 

elementos visuais na cor da equipe obterá outros 5 pontos. 

2. A equipe que mantiver a torcida até o final do dia da competição, obterá 

outros 20 pontos. 

Critério para os itens 1 e 2: Observação visual da Comissão e dos jurados. 

3. A equipe que apresentar torcida superior a 50 pessoas, obterá 20 pontos. 

4. A equipe que apresentar torcida com qualquer numero abaixo de 50 

pessoas, obterá 10 pontos. 

Critério para os itens 3 e 4: Contagem da Comissão a ser solicitada pela 

equipe. 

5. A equipe que apresentar a torcida mais animada e organizada e melhor da 

questão limpeza da sua área obterá até 10 pontos. 

Critério para o item 5: Observação visual dos jurados, no inicio e no final do 

dia, através da manifestação das torcidas com seus gritos de guerra, 

instrumentos, etc.  

Quanto aos prazos para cumprir a tarefa: 

1. A tarefa será cumprida ao longo do dia da realização da Gincana.  

OBSERVAÇÕES FINAIS: 

1. Trazer alimentos para a PARTILHA na hora do almoço (Lanche 

comunitário). 

2. O horário do início da gincana será às 8h com a acolhida de todo o pessoal 

e o encerramento às 16h 30. 

3. É importante destacar que a premiação do 1º Lugar será por meio de uma 

imagem de Nossa Senhora das Divinas Vocações, que ficará em poder da 

equipe por um ano até a próxima Gincana em 2016 onde também organizará 

a próxima Gincana. O 2º Lugar ficará com a organização da Hora Santa 

Vocacional Diocesana no ano de 2016. 

4. Os três primeiros lugares receberão Diplomas de Honra ao Mérito. 



 

 

 

 

5. Todas as equipes participantes receberão Diploma de Participação. 

6. É importante destacar que esta gincana visa aumentar a participação da 

juventude na comunidade e conviver em harmonia e no respeito aos irmãos. 

7. Cada Líder de Equipe deve orientar a sua equipe para que não haja espírito 

de rivalidade entre as equipes, já que o que se quer destacar são a 

comunhão e a participação de todos. 

8. Cada equipe deve trazer os folhetos de missa para a celebração na 

gincana. 

9. Seguindo a experiência positiva dos anos anteriores, cada equipe em 

adição ao seu líder indicará um membro para fazer parte do “Conselho da 

Gincana” com o objetivo de se reunir no dia da Gincana com os 

coordenadores do SAV/PV para tratar de questões pertinentes no dia da 

Gincana evitando assim tumultos e descontentamentos. 

10. Para coleta no momento das ofertas na Celebração, os lideres de cada 

equipe deverão fazer a coleta com antecedência da Gincana e cada equipe 

entregará durante a celebração sua oferta previamente recolhida. 

 

Qualquer esclarecimento e informação entrar em contato pelos e-mails  :  

marcio.milani@yahoo.com.br ; sav.diocese.sa@gmail.com 

Horários da Gincana (Sujeitos a alteração): 

8h00 – Acolhida das Equipes   

8h30 – Momento de Espiritualidade  

“Abertura da 10ª GINCANA VOCACIONAL DIOCESANA   

Coordenada pelo campeão da 9ª GINCANA VOCACIONAL de 2014  

“JOFA – São Bento – SCS” 

 

9h 00 – Início das tarefas da gincana (Duração 2,5h) 

11h30 – Almoço (Lanche Comunitário) 

12h15 – Apresentação de bandas e animação  

13h00 – Recomeço das tarefas da gincana (Duração 1,5h) 

15h – Celebração Eucarística (Presidida por Dom Pedro Carlos Cipollini – 

Bispo Diocesano da Diocese de Santo Andre ) 

 16h15 – Premiações, encerramento e envio.  
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