
1 

 

DIOCESE DE CASTANHAL 

MANUAL DO J1 NO 12º CAMPO DE VERÃO EM CASTANHAL - PARÁ 

“Adolescentes: pelo Batismo sal da terra e luz do mundo”      

Queridos (as) animadores (as) do J1, já se aproxima o 12º Campo de Verão do J1, que este ano 

acontecerá em Castanhal – Pará, na paróquia de Cristo Rei, com início dia 28 de junho e término dia 01 de 

Julho de 2018. Como vocês sabem nossa diocese de Castanhal este ano está trabalhando como temática a 

Leigos e Leigas pela vivência do Batismo, Cristãos Testemunhas, Sal da Terra e Luz do Mundo. Por isso 

nosso Campo terá como tema geral: “Adolescentes: pelo Batismo sal da terra e luz do mundo”. Esta temática 

será trabalhada com os nossos adolescentes, antes, durante e depois do Campo de Verão. E convidamos você 

animador (a), a reunir os adolescentes, os pais deles, a mobilizar a sua paróquia, o seu pároco, enfim, a se 

envolver envolvendo a todos neste objetivo de trazer os seus adolescentes para este 12º Campo de Verão. 

 Em relação à organização do Campo, a coordenação do J1, mais a comissão organizadora do campo 

da paróquia de Cristo Rei em Castanhal estão trabalhando para um bom acolhimento a todos e para ajudá-los 

nas comunidades com os seus adolescentes, estamos lhes fornecendo este Manual com as devidas 

orientações em relação ao mesmo. 

O Manual objetiva orientar os (as) animadores (as) antes e durante o campo de Verão, além de lhes 

ajudar com algumas datas para que os ajudem a se organizarem. Por isso, façam o possível para cumprirem 

o que está prescrito neste manual, pois o Campo de Verão, só terá êxito se cada um assumir com 

responsabilidade a missão que Deus lhes confiou. 

ENCONTROS DE PREPARAÇÃO 

Como acontece todos os anos em preparação ao Campo de Verão, preparamos os encontros para os 

animadores trabalharem com os adolescentes com o objetivo de animar, aquecer e colocar os nossos 

adolescentes no espírito da temática do campo, por isso é de fundamental importância que os adolescentes 

participem de todos os encontros preparatórios e, se possível, que envolvam seus pais, para que estes 

também entrem na temática do encontro e os ajudem a bem viverem o antes e o depois do Campo de 

Verão. 

Os animadores do J1 são os responsáveis por fazerem acontecer os encontros, seguindo o roteiro 

apresentado pela coordenação, adaptando-o a realidade local. Teremos este ano, cinco encontros de 

preparação, mais o roteiro da celebração penitencial. Promova momentos de oração em intenção ao Campo 

de Verão, celebrações e conversas sobre o tema, crie um clima de caminhada, de santa e prudente 

expectativa para nosso evento. Sempre entre em contato com a família dos seus adolescentes, afinal você 

será responsável por eles durante os quatro dias de encontro. 

                                                         CONFISSÕES 

Em relação as confissões antes do campo avaliamos como positivo o que aconteceu ano passado. Por 

isso pedimos novamente que os animadores preparem com o seus párocos confissões antes do campo de 

Verão para os adolescentes que irão. O roteiro da Celebração Penitencial estará anexado aos encontros 

preparatórios e devem contar com a participação de todos do grupo de J1. Aqueles que por algum motivo 

não puderem participar da confissão nas suas paróquias, poderão confessar-se na manhã penitencial da 

sexta-feira na paróquia de Cristo Rei. 

                                             CELEBRAÇÃO DE ENVIO 

Programe também com seu pároco uma celebração de envio. Algumas paróquias já tem o costume 

de fazer esse momento com celebração eucarística que por sinal mostra que este momento não é só do grupo 

do J1 em si, mas que é um evento de toda paróquia. Este momento seja feito antes da saída (também pode 

ser feita dias antes) e procure envolver todos, pais, parentes, amigos, comunidade, apresentando o objetivo e 

os frutos desse encontro. Que seja um momento fraterno, de experiência com Jesus - Palavra e Eucaristia - e 

os irmãos. 
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INSCRIÇÕES 

As inscrições para o Campo de verão do J1 2018 acontecerão até no máximo dia 08 de junho. É 

importante que desde já, conscientize os adolescentes que irão participar do encontro, pois poderemos 

tolerar desistências, mas não a inclusão de adolescentes que não foram inscritos até a data determinada. 

Faça o esforço de inscrever apenas aqueles que participam do grupo, evitando os que não participam, 

mesmo porque estes ainda não trilharam o caminho proposto e não estão totalmente envolvidos na 

comunidade do J1. Convide-os para depois entrarem no grupo, participarem de encontros e outras 

promoções do J1 na sua paróquia. 

É permitido a inscrição de adolescentes que completarão 15 anos no segundo semestre, ou seja, os 

que completarem 15 anos no primeiro semestre já não participarão mais do Campo.  

  As inscrições serão feitas a nível paroquial, ou seja, encaminhe os dados dos seus adolescentes a 

Coordenação Paroquial do J1, que por sua vez encaminhará a quantidade dos inscritos com os devidos 

dados à coordenação do Campo de Verão do J1. A responsável de colher os dados pela coordenação do 

Campo de Verão do J1 este ano é a Joice Freitas (98961-2720), Doralice Bentes (98238-1275) e Francisca 

(98745-5408), por isso vocês devem enviar para ela os dados da inscrição de sua Paróquia pelo email: 

paroquiadecristorei@hotmail.com.  

É muito importante que você tenha o documento em que os pais autorizam cada um de seus filhos a 

participarem do Campo, isso pode evitar sérios problemas. Mais uma vez insistimos: entre em contato com 

os pais dos adolescentes, reúna antes com eles e peça que assinem o documento, caso autorizem a ida de 

seus filhos ao Campo. O animador de cada adolescente é responsável em guardar o documento assinado 

pelos pais, não precisa passar à coordenação diocesana.  

Ressaltamos que a cada 10 adolescentes masculinos, tenha um animador, e a cada 10 adolescentes 

femininas, uma animadora. Cada animador(a) que participará do Campo irá fazer seu cadastro com foto 3x4. 

Também pedimos para que cada paróquia leve um casal de apoio que possa ajudar na organização do 

evento. Chegando apresente este casal para a coordenação do Campo. 

            

COLETA DE ALIMENTOS 

Queridos animadores faça o possível para arrecadar aquilo que é pedido na lista dos alimentos. A 

Coordenação do J1 não tem nenhuma entrada financeira para alimentação, recebemos poucas doações nesse 

sentido, a maior parte daquilo que usamos é das doações das paróquias. A paróquia que sedia o evento já 

tem diversas responsabilidades, e quanto mais vocês animadores, grupos de J1, comunidades e paróquias 

ajudam, melhor para todos nós. 

Promova, de acordo com as possibilidades, mutirões de coleta, peça ajuda das diversas pastorais, 

entregue ofícios em supermercados, fábricas, etc. Mobilizem-se, você e seus adolescentes, para arrecadar os 

alimentos e assim não teremos problemas com a alimentação. 

Para aqueles alimentos perecíveis (carne, temperos, legumes, pães, etc.), nós pedimos uma quantia 

em dinheiro no valor de R$ 20,00 (Vinte Reais) por pessoa inscrita no campo (incluindo animador e apoio) e 

que deve ser paga a partir da inscrição até o dia 08 de junho, na Paróquia de Cristo Rei Castanhal –PA, pela 

conta que está em seu nome, a saber:  DIOCESE DE CASTANHAL /PAROQUIA DE CRISTO REI, 

AGENCIA 002, BANCO BANPARÁ: 037, CONTA CORRENTE: 410746-2.  Contatos 98961-2720 

(Celular e whatsapp) e fixo 3721-3285. Guardem o comprovante de depósito como documento. Nesse caso 

tirem uma foto do comprovante de depósito e mandem pelo whatsapp (Joice - 98961-2720/Francisca - 

98745-5408) ou para o email da paróquia (paroquiadecristorei@hotmail.com).  

A lista dos demais alimentos está em anexo ao Manual. Esforcem-se para entregar o que foi 

arrecadado de alimento no período de 10 a 23 de junho (Obs: 23 de junho - sábado - só até a parte da 

manhã) na Paróquia de Cristo Rei nos horários comerciais. Isso facilita o transporte e até o preparo das 

refeições, e evita até que a paróquia tenha que ocupar mais espaço no ônibus com aquilo que poderia ter sido 

enviado com antecedência.  
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RESUMO: 

- Arrecadar os alimentos de acordo com a lista 

- Mobilizar a comunidade para ajuda-los 

- Levantar o dinheiro dos alimentos perecíveis 

- Entregar na data estipulada 

 

PREPARAR A MOCHILA 

Um grande dilema para todos nós é como arrumar a mochila para o Campo 

de Verão, mas não tem muito mistério, basta lembrar-se de levar o essencial 

e de evitar pesos desnecessários. Animador (a) oriente seus adolescentes a 

arrumarem a mala com um dia de antecedência. Se não der, no dia da saída, 

logo pela manhã, com paciência, para que não esqueça nada.  

Peça que levem colchonete, e não rede. Dê preferência a colchonete comum, 

visto que dá menos trabalho que o inflável e evita alguns desconfortos como 

secar durante a noite e ocupar mais espaço. Se for sua primeira vez, procure 

contato com quem já foi para algum Campo de Verão e peça dicas. 

O QUE NÃO LEVAR 

- Chapinha,  

- Secador de cabelo,  

- Caixa de som portátil,  

- Notebook, e outras coisas que você sabe que os adolescentes não precisarão durante o Campo.  

O QUE NÃO ESQUECER: 

- Roupas suficientes para quatro dias; dê preferência para roupas leves e descentes, e não esqueça da 

calça comprida para a Missa;  

- Um par de tênis ou sandálias 

- Material de higiene pessoal (sabonete, pasta e escova de dente, papel higiênico, etc.); 

- Toalha de banho e lençol; 

- PCCG: Prato, Copo, Colher, Garrafinha (dê preferência ao material de plástico - evite 

descartáveis); 

- Terço, Bíblia, caderno e caneta; 

- 1 Vela 

- Data do Batismo 

- Uma concha (aquelas de praia) 

- Protetor solar e repelente; 

Neste ano sugerimos a todos os adolescentes andarem sempre com seu Kit Campo de Verão: uma 

mochila pequena que os adolescentes levarão para o local comum do evento contendo: bíblia, caderno, 

caneta, livrinho do Campo, carteira com dinheiro ou algum objeto de grande estima, e não esquecer aqueles 

documentos básicos de identificação e da saúde: identidade, carteira de vacina, cartão do SUS etc. 

Lembramos que não nos responsabilizamos por perdas de quaisquer pertences dos adolescentes. 

Lembre seus adolescentes de levarem os medicamentos que usam em caso de eventuais problemas de 

saúde, ou que seja de uso prescrito pelo médico. É bom que o animador (a) leve um “kit primeiros 

socorros”. As meninas, pedimos que se previnam caso entrem em seu período menstrual durante o Campo 

de Verão. Animador conheça bem seus adolescentes: se são alérgicos a algum medicamento, alimentos, ou 

se tem fobia a alguma situação, isso pode evitar muitas idas ao hospital. 

O modelo das camisas do Campo de Verão estará disponível com antecedência. Esse ano cada 

paróquia se responsabilizará pela escolha da malharia, desde que evite mudanças de cor, dimensões da 

estampa, etc. Nós da coordenação não nos responsabilizamos por este processo de produção e venda das 

camisas, mas pedimos que cuidem para que não saiam do padrão proposto por nós. 
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RESUMO: 

- Levar somente aquilo que vai usar e o necessário. 

           - Ter em mãos os remédios e documentos pessoais (cartão do SUS). 

- Providenciar a camisa do Campo de Verão. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

CHEGADA DOS ADOLESCENTES A PARÓQUIA SEDE DO 12º CAMPO DE VERÃO 2018 

Solicitamos das paróquias o máximo de pontualidade possível. Aconselha-se que cheguem um pouco antes 

do horário estabelecido para o inicio do evento afim de que os animadores e adolescentes possam todos se 

dirigir para seus respectivos alojamentos com antecedência (o horário para a chegada será às 15h) Dessa 

forma, evitam-se possíveis descuidos para com os objetos dos participantes.  

Cada adolescente é o principal responsável dos seus pertences e deve organizar ele mesmo sua bagagem. O 

animador (a) deverá orientar o adolescente a preparar uma identificação visível para suas bagagens. Logo 

em seguida, sem demora, devem partir para o ponto de concentração de onde sairão em caminhada. 

Obs.: Em caso de um eventual atraso, as paróquias devem imediatamente encaminhar seus adolescentes 

para o local de concentração, enquanto a equipe de apoio com ajuda de alguns animadores ficará 

encarregado de ir aos alojamentos para descarregar as bagagens. 

 

RESUMO: 

- Ser pontual; 

- Identificar as malas e mochilas. 

Quanto a conduta nos alojamentos: 

Os participantes devem ser fiéis aos horários e indicações: 

Despertar: 

- Os participantes devem levantar-se no horário estabelecido para evitar atrasos na programação.  

- Não devem se dirigir aos banheiros antes do despertar para não incomodar os que ainda dormem. 

Do banho: 

- Evitar a circulação dos participantes em trajes impróprios, tais como: Toalha e roupas íntimas. 

- Procurar não demorar no banho. Propõe-se 3 minutos no máximo para duração do mesmo. 

Do uso do aparelho de celular: 

- O uso do aparelho celular só será permitido no horário dos intervalos das refeições e a noite antes 

do repouso. Em caso de persistência o animador tem por obrigação de recolher o celular. 

Do repouso: 

- Todos devem fazer silencio neste momento. Nada de algazarras, brincadeiras, conversas, 

telefonemas, música, etc. 

- Permanecer em suas salas. Não é permitido transitar pela escola durante este horário. 

Da limpeza da sala e dependências:           

- Antes que todos se dirijam para o local do evento, solicitamos primeiramente efetuar a limpeza e 

organização de sua sala. 

- Cada animador (a) é responsável em conscientizar os adolescentes a manter o alojamento sempre 

limpo.  

- Levar um casal de apoio adulto. 

Quanto a conduta durante o evento  
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- É necessário reforçar que tanto o adolescente como o animador deve zelar pelo espaço onde 

acontece o evento, que compete no cuidado e organização do local em si, e também quanto a área e 

uso do banheiro. 

- Cabe ao animador orientar seus adolescentes para que permaneçam sempre juntos durante a 

programação - como pequena comunidade que são -, evitando, assim, qualquer dispersão e distração, 

para a própria segurança deles. Isto vale também, na hora da merenda ocorrida fora do alojamento. 

- Para a segurança dos participantes, tanto dentro dos alojamentos quanto no local sede do evento 

não será permitida a saída de adolescentes e de animadores, a não ser que seja caso de saúde, 

comunicada a coordenação do campo. 

- Em caso de perda de pertences por parte dos adolescentes, pede-se que eles se dirijam 

primeiramente ao seu animador responsável, e o comunique, e só então o animador se direciona até a 

coordenação presente. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A NOITE CULTURAL 

Sobre a noite cultural as paróquias devem organizar uma atração cultural para se apresentarem no sábado 

a noite no Campo de Verão. Seria bom que pensassem logo qual a modalidade e música ou tema da sua 

apresentação, já que sabendo antecipadamente as atrações de cada paróquia nos organizaremos melhor e 

dividiremos o tempo de modo justo para todos. Pretendemos com isso evitar a repetição de atrações, não ter 

que reduzir o tempo em cima da hora e o constrangimento por parte dos adolescentes. Para uma melhor 

organização avisamos: 

 - Ultima data de confirmação de apresentação cultural de sua paróquia, 08 de junho de 2018. 

Confirmar com a Joyce (Cristo Rei) no contato que consta acima. 

- Fica expressamente proibida a participação de animadores na realização das tarefas durante a noite 

cultural. A função do animador restringe-se em orientar e providenciar tudo aquilo que for necessário 

para a execução. Porém a sua participação; atuação não. 

- Também é proibida a participação de adolescentes que não estão inscritos no campo; 

- O tempo de duração de cada apresentação é de 5 minutos, sem acréscimo. 

- Todo material necessário para as apresentações deverá ser providenciado por cada paróquia. 

- O material de mídia deverá ser encaminhado para a equipe da organização do campo, ainda na 

sexta-feira, para serem salvos no notebook, a fim de evitarmos incompatibilidade e material 

danificado. 

- A organização do campo restringe-se a oferecer o sistema de som. Caso precisem dos instrumentos 

musicais deverão se dirigir a banda responsável pela animação. 
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Lista de Alimentação 

Alimentos para cada 10 pessoas 

ALIMENTOS QUANTIDADE 

Charque 200g 

Arroz 3kg 

Feijão 2kg 

Macarrão 1,5kg 

Farinha 1kg 

Café 250g 

Açúcar 2kg 

Leite 600g 

Margarina 500g 

Biscoito 900g ou 3 pct 

Salsicha 500g 

Molho de Tomate 500g (1und) 

Refrigerante 2 l 

Achocolatado 20 und 

Óleo 900ml ou 1garrafa 

Sazon 1 pct 

Vinagre 500ml ou 1garrafa 

Obs.: Os alimentos devem ser entregues na Secretária da Paróquia Cristo Rei (sede do campo de verão).  

Localizada na Rua Manoel Manoin, S/N, Bairro Milagre, Castanhal/PA. 

TAXA DE ALIMENTAÇÃO 

O valor da Taxa (R$ 20,00 por pessoa) deve ser entregue pessoalmente ou depositados na seguinte conta: 

BANCO BANPARÁ – AGÊNCIA CASTANHAL 

AG: 002      BANCO: 037 

C/C: 410746-2 

TITULAR: DIOCESE DE CASTANHAL/PAROQUIA DE CRISTO REI 

A inscrição será efetivada após a confirmação do crédito em conta, para isso enviar o comprovante e lista de 

participantes à paróquia ou no seguinte e-mail: paroquiadecristorei@hotmail.com 

Responsáveis pelas inscrições: 

Joice Freitas: 98961-2720 

mailto:paroquiadecristorei@hotmail.com
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Doralice Bentes: 98238-1275 

Francisca (Secretária Paroquial): 98745-5408 

 

 

 

DIOCESE DE CASTANHAL 

CAMPO DE VERÃO 2018 

 

NOME DA PARÓQUIA: ____________________________________________________  

CIDADE: _______________________________________________________________  

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS 

Eu _____________________________________________________________________                                                    
Nome do pai, mãe ou tutor 

 
       ____________________, ______________________, ____________________________                                        

               Nacionalidade                                     estado civil                                             profissão 
 

Residente na ___________________________________________, ____________________                                                                                                                                                                                               

                                                    Endereço completo                                                                  Bairro 
 

______________________, identidade___________________________, CPF _______________                           
                 Cidade/UF                                                         RG/ órgão emissor                                                   número   
 

Autorizo que meu/ minha filho (a), tutelado (a):  

 ___________________________________________________________________________________                                                               

                                                                      Nome do adolescente  
 

Nascido(a) em _______de __________________de _________, participe do 12º Campo                                         
                              Dia, mês e ano de nascimento do adolescente  
 

de Verão do J1, que será realizado em Castanhal (Paróquia Cristo Rei)-Pará, de 28/06 à 01/07 de 2018,   

acompanhado de _________________________________________________________ 
Nome do acompanhante 

 

Identidade _______________________, CPF _____________________________ que  permanecerá                                      
                        RG do acompanhante                                                 CPF do acompanhante   
 

com o menor durante o evento e se responsabilizará pelo mesmo.  

 

___________________________________, _______ de _________________ de 2018.                      
             Nome da cidade                                                       dia                                   mês   
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____________________________________________________ 
Assinatura do responsável legal 

 
____________________________________________________ 

Assinatura do acompanhante 
 

 

DIOCESE DE CASTANHAL 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO 12º CAMPO DE VERÃO DO J1 

PARÓQUIA SEDE: CRISTO REI / CASTANHAL-PA  

 
PARÓQUIA: ___________________________________________________________ 

COMUNIDADE: ________________________________________________________ 

ANIMADORES: ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Contatos e e-mail do (a) animador (a): 

___________________________________________________________________________ 

Nº NOME DOS ADOLESCENTES DATA DO NASCIMENTO 
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RESUMO para cada folha: Nº total de homens: _______     Nº total de mulheres: _______ 

Não esqueça a autorização por escrito dos pais ou responsáveis dos adolescentes 
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