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AQUI SEU ALUGUEL É GARANTIDO. 

 
Av.São Carlos, 2326     

São Carlos – SP 
CEP: 13560-002 

Fone:16-2106-6600   
Fax: 16-2106-6606 

           

Prezado amigo dirigente, é 
com grande alegria que nos 
dirigimos a você e sua Casa 
Espírita neste momento. 

Como já é de seu 
conhecimento, realizaremos em 
2019 pela segunda vez em São 
Carlos a CONCAFRAS-PSE 
(Confraternização das 
Campanhas de Fraternidade 
Auta de Souza-Promoção Social 
Espírita), um evento que tem por 
objetivo a formação de 
trabalhadores espíritas para os 
mais diversos tipos de 
atividades no âmbito da Doutrina 
Consoladora. 

A CONCAFRAS acontece 
sempre no período do Carnaval, 
e em 2019 acontecerá entre 02 
e 05 de março, no CAIC, 
localizado no Cidade Aracy. 

Para esta CONCAFRAS 
estamos aguardando cerca de 
1.300 participantes, e nos 
dirigimos a você neste 
momento, solicitando auxílio de 
sua Casa Espírita. Temos várias 
comissões de trabalho, porém 
há algumas em especial que 
demandam um número maior de 
trabalhadores, dentre as quais 
destacamos: 

- Alimentação: imagine 
preparar café da manhã, almoço 
e jantar para estas 1.300 
pessoas durante os 4 dias de 
evento. É muito trabalho, e 
precisamos de equipes. Então, 
se você conseguir reunir, por 
exemplo, 10 pessoas para 
participar da CONCAFRAS em 
um turno (domingo de manhã, 
por exemplo), já nos ajudará 
demais! 

- Evangelização Infantil 
(Concafrinhas): atenderemos 
mais de 250 crianças no evento, 
e precisamos de 
evangelizadores para todas 
elas. Então, se sua casa espírita 
tem evangelização, que tal 
convidar os trabalhadores a se 
unir conosco? 

- Infraestrutura: montaremos 
estrutura de chuveiros em todas 
as 7 escolas que utilizaremos na 
CONCAFRAS. Então, se sua 
Casa Espírita tem pessoas 
dispostas a colaborar com 
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tem evangelização, que tal 
convidar os trabalhadores a se 
unir conosco? 

- Infraestrutura: montaremos 
estrutura de chuveiros em todas 
as 7 escolas que utilizaremos na 
CONCAFRAS. Então, se sua 
Casa Espírita tem pessoas 
dispostas a colaborar com 
elétrica, hidráulica, ou mesmo 
com esforço, convide-as, por 
favor. 

- Arrecadação/Tesouraria: a 
CONCAFRAS tem um custo de 
inscrição de apenas R$ 144,00 
para todos os dias, onde 
atendemos a todos com as 
refeições, cursos, saída para 
práticas e toda a estrutura 
necessária. Precisamos de 
trabalhadores para o dia do 
evento, pois lá montamos uma 
cantina e nela precisamos de 
trabalhadores, pois a cantina é 
uma das principais fontes de 
renda do evento no dia. 
Certamente sua casa espírita 
tem pessoas que podem 
auxiliar, não é mesmo? 

Bom, há muitas outras 
comissões também, mas não 
vou detalhar o funcionamento de 
cada uma para não ficar muito 
extensa a carta, mas são elas: 

 
- Práticas Assistenciais 
- Divulgação 
- Comunicação Social 
- Comunicação Interna 
- Disciplina 
- Transportes 
- Relações Fraternas 
- Relações Internacionais 
- Serviços Gerais 
- Projeto 
- Doutrina 
- Secretaria 
- Apoio Espiritual 
- Mocidade 
- Alegria Cristã 
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Tenho certeza que poderemos contar 

com o apoio de sua Casa Espírita e da 
equipe, para que possamos construir 
JUNTOS um excelente evento. 

Em breve, entrarei em contato para 
verificarmos quantos e quais trabalhadores 
conseguimos arrecadar, ok? Se já quiser 
adiantar, entre em contato conosco através 
do Whatsapp (16) 98100-0120 ou telefone 
(16) 3366-8355. 

Abraço fraterno, Gustavo Minetto 
 

63ª. CONCAFRAS-PSE 
Confraternização das Campanhas de 

Fraternidade Auta de Souza e Promoção 
Social Espírita 

De 02 a 05 de Março de 2019 

#vemeajuda 


