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Carta de Apresentação 
 

Caros(as) coordenadores(as) da Campanha da Mãe Peregrina Infanto-Juvenil, 
Saudações do Santuário! 
 
Depois de um longo trabalho, pela graça da Santíssima Virgem Maria e para glória do 

Senhor Jesus, é com grande felicidade que anunciamos a GINCANA DA CAMPANHA INFANTO 

JUVENIL 2018 (XIX GINFANTO), através da divulgação deste Regulamento, o qual, mais uma 
vez, visa nortear e concretizar nossa gincana. 

Um novo ano de evangelização e catequese das crianças e da juventude, usando a 
gincana como um instrumento de trabalho. Lembramos, novamente, a importância de 
colocar acima de qualquer competição, vitória ou derrota o trabalho missionário para Cristo 
e o amor à Mãe Maria e à Mãe Igreja. Nada é motivo de tristeza quando estamos com Jesus 
e com Maria. 

Iniciamos em setembro passado o “Ano do Pe. Kentenich”, tempo de memória de 
todos os ensinamentos e testemunhos do nosso Pai Fundador, de oração pela sua beatificação 
e canonização e de comemorar os 50 anos de sua páscoa em 15 de setembro desse ano. Por 
isso, nosso Norte será a figura do Pe. Kentenich, ele que nos ensina a amar Maria e Ela que 
nos leva ao seu Filho, Jesus Cristo. 

Desse modo, baseamos o material de reuniões e estudo (“Padre Kentenich, uma luz 
a nos guiar”) na vida do Pai Fundador. Um pequeno livrinho no qual, em uma didática bem 
interessante tanto ao público infantil como juvenil, convidamos a todos para conhecer a vida 
daquele que primeiro selou a Aliança de Amor, junto com os jovens seminaristas, passando 
pelo seu nascimento, infância, o 18 de outubro de 1914 e seu retorno à casa do Pai Todo-
Poderoso. 

Do livrinho foram retiradas todas as provas da GINFANTO 2018, seja diretamente, 
como as provas I, II e III (visita a orfanato ou creche, entrevista com os párocos e romaria e 
oração pela beatificação do Pai Fundador, respectivamente), seja indiretamente, como a 
prova IV, que consiste em um teatro contando uma parte da vida do Pe. Kentenich. 

Aproveitamos para lembrar que o nosso Congresso Infanto-Juvenil será em 04 de 

novembro de 2018 (com início às 8h30min, pontualmente). 
Que nossa gincana se torne uma grande evangelização e um grande louvor a Cristo. 

Tudo por Jesus, nada sem Maria. 
 
Para que tudo isso se realize, contamos com a participação de todos! 
Mãe, Rainha e Vencedora três vezes admirável de Schoenstatt... Rogai por nós e 

abençoai as famílias! 
 
Atibaia, 24 de março de 2018, Ano do Pai Fundador. 
 

Equipe organizadora da GINFANTO 2018: 

Ir. Juliana Maria, Ir. M. Gercília, Jéssica Caçador e Alexandre O. Pereira 
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- PARTE I -  
Inscrição, participação e orientações gerais 

Participação 
Quem pode participar da XIX GINFANTO? Todas as cidades que fazem 

parte da Campanha da Mãe Peregrina Infanto-Juvenil. A participação sempre 

se dá a nível de cidade, paróquias não podem participar independentes da 

cidade. 

Inscrição 
Como se inscrever? As cidades devem preencher a ficha de inscrição 

(Anexo 1, p.11) e enviar por e-mail para mp.infanto@gmail.com até 30 de maio 

de 2018 (adicional de 100 pontos para a cidade que se inscrever até 30 de abril 

de 2018). O preenchimento deve ser feito pelo coordenador geral da Campanha 

da Mãe Peregrina na cidade (caso a cidade seja dividida em regiões pastorais, 

somente um desses coordenadores pode preencher, não havendo a necessidade 

de todos preencherem, mas a participação na gincana se dará na cidade toda, 

de forma única, não em regiões). O coordenador geral deve indicar na ficha um 

coordenador responsável pela GINFANTO na cidade (o qual pode ser ele mesmo 

ou qualquer outro coordenador que atue na cidade) e um auxiliar (coordenador 

ou missionário). A ficha deve ser preenchida integralmente. 

As cidades também devem enviar até 04 de outubro de 

2018, um e-mail informando o número de pessoas que irão para o congresso 

(dividindo entre crianças, jovens e adultos). 

Orientações Gerais 
1. Na ficha de inscrição das cidades temos um campo destinado a cor da 

cidade, ponto importante para a nossa Prova Bônus I, atentem-se a isso e 

mantenham as mesmas cores dos anos anteriores. 

2. Todas as provas que serão realizadas antes do Congresso deverão 

ser comprovadas por meio do envio de relatórios escritos (informando 

quando, onde e como se deu a realização da prova, bem como resumindo o 

que aconteceu no dia e explicitando quais paróquias participaram e quantas 

crianças, jovens e adultos estiveram presentes). O relatório deve ser 

acompanhado de fotos. 
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3. O relatório deve ser em formato .pdf, um arquivo único com texto 

e fotos, devendo ser enviado para mp.infanto@gmail.com. Para todas as 

provas da gincana são estipulados prazos para envio de relatórios referentes à 

realização das mesmas, quem não cumprir tais prazos está sujeito a 

desconsideração da referente prova, não ganhando os pontos a ela associados. 

4. Deve haver unidade entre todas as Paróquias/Comunidades/Regiões 

Pastorais da cidade na realização das provas, de modo que as prova se dê 

sempre em único dia e local, com todos os participantes da gincana na cidade, 

evitando ao máximo que se façam provas separadas. Todavia, caso venham a 

realizar a mesma prova em momentos e locais distintos, deverão justificar o 

porquê, ou, ainda, justificar a ausência de determinada parcela da cidade na 

realização da prova. Isso se deve a participação ocorrer de forma una na 

cidade, assim, todas as Paróquias/Comunidades/Regiões Pastorais devem 

realizar TODAS as provas em união. 

5. As provas I, II e III possuem requisitos para suas respectivas realizações 

(especificados mais adiante), assim, junto com os relatórios das provas, devem 

ser enviados relatórios e fotos que demonstram o cumprimento dos requisitos 

anteriormente à realização das provas. O não cumprimento do requisito leva a 

perda de até 50% da pontuação da prova. 

6. Toda a comunicação (incluindo envio de relatórios de provas e 

eventuais dúvidas) entre os participantes e a equipe organizadora se dará por 

e-mail, por meio do endereço mp.infanto@gmail.com, e a organização 

responderá somente os e-mails enviados ou pelo coordenador da GINFANTO na 

cidade ou por seu auxiliar. 

7. Regras existem para serem cumpridas, busquem cumprir tudo para 

evitar problemas futuros. O não cumprimento das regras pode anular alguma 

prova ou pontuação da cidade (isso vale também para as regras e instruções 

específicas de cada prova abaixo), ou causar penalidade de até 1000 pontos. 
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- PARTE II -  
Provas Regulares 

 PROVA I: Visita a orfanato ou creche comunitária 

Instruções 
Seguindo a sugestão de gesto concreto do primeiro encontro do material 

de estudos da Infanto-Juvenil 2018, as crianças e jovens são motivadas a irem 

visitar uma instituição da sua cidade que cuida e/ou acolhe crianças, tais como 

orfanatos, creches etc, com o objetivo de irradiar a alegria que é ser Igreja. A 

visita deve ser relatada por meio de relatório escrito e fotos, como especificado 

acima. Para essa prova, o relatório deve conter, também, o nome e os dados 

do local visitado. 

Os participantes da Gincana são convidados, ainda, para, junto com a 

visita, levar uma doação material para as crianças que estão ali, muitas vezes 

sem família. Isso pode ser desde alimentos, a brinquedos/roupas usadas, ou 

qualquer coisa que se possa doar e ser útil ou que a instituição visitada 

necessite. 

Requisito 
Fazer o 1º encontro do material de estudos da Infanto-Juvenil 2018. 

Prazo para envio do Relatório 
30 de junho de 2018 

Pontuação 
1000 pontos pela realização da visita e 300 pontos por levar alguma 

doação. 

 PROVA II: Entrevista com os Párocos 

Instruções 
Após conhecer o chamado vocacional do Padre Kentenich, as crianças são 

desafiadas a entrevistarem seu pároco para saber como que ele conheceu seu 

chamado ao sacerdócio, como é sua vida ao serviço da Igreja e da Comunidade, 

se é religioso ou diocesano e o porquê de sua escolha etc. 

A entrevista pode ser escrita ou gravada (desde com a devida autorização 

do sacerdote). O relatório deve conter a relação de párocos e paróquias que 

tem a Campanha da Infanto e que, portanto, estão na gincana. Bem como todas 

as respectivas entrevistas. Ressaltamos que todos os párocos das paróquias que 

constam na “Ficha de Inscrição” devem ser entrevistados. 
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Requisito 
Fazer o 2º encontro do material de estudos da Infanto-Juvenil 2018. 

Prazo para envio do Relatório 
20 de agosto de 2018 

Pontuação 
500 pontos pela realização da entrevista com os párocos de TODAS as 

paróquias que constam na “Ficha de Inscrição” da cidade. Caso falte algum 

pároco, a cidade ganhará os pontos proporcionais (exemplo: uma cidade com 4 

paróquias perde 125 pontos caso envie somente 3 entrevistas, ganhando, assim, 

só 375 pontos). Adicional de 100 pontos se as crianças entrevistarem o bispo 

diocesano ou bispo auxiliar ou bispo emérito ou vigário geral da diocese. 

Obs: A melhor entrevista ganhará uma pontuação especial (ver Prova 

Bônus II). 

 PROVA III: Romaria e prece pela beatificação do Pe. Kentenich 

Instruções 

Em consonância com o livrinho de estudos de 2018, na terceira prova da 

GINFANTO, a exemplo do 5º encontro do material, as crianças e jovens são 

convidados a fazer uma pequena romaria para algum lugar especial da Mãe 

Rainha na sua cidade (seja Ermida, Santuário Lar-Paroquial etc, ou mesmo uma 

Matriz Paroquial ou Catedral, na falta de Ermidas e Santuários ou igrejas 

dedicadas a MTA). Junto com a romaria, no local escolhido, os participantes 

são convidados a fazer um momento de oração pedindo a Deus Todo-Poderoso 

e a Nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, a 

beatificação do Pe. Kentenich. 

A romaria deve se dar com um pedaço de caminhada (não precisa ser um 

caminho grande) e chegada ao local escolhido para a oração. A oração pode ser 

um terço ou uma Santa Missa, e deve se rezar a Oração de Beatificação do Pe. 

Kentenich. 

Requisito 
Realizar todos os encontros do material. 

Prazo para envio do Relatório 
20 de outubro de 2018 

Pontuação 
1500 pontos pela realização da prova. 
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 PROVA IV: Teatro contando uma história da vida do Pai Fundador 

Instruções 

* Nesta prova teremos algumas regras diferentes, atenção! * 

Como todo ano, propomos uma prova que se concretize no dia do 

Congresso Infanto-Juvenil. Para dinamizar e deixar mais lúdico e alegre o nosso 

Congresso, por isso, a quarta prova da GINFANTO 2018 é a encenação de um 

teatro contando uma parte da vida do Pe. Kentenich. 

Para isso, as cidades terão que fazer um roteiro de um pequeno teatro, 

ensaiar e apresentar. A esquete deve ter entre 10 e 15 minutos. O tema do 

teatro de cada cidade será sorteado no dia da Reunião de Coordenadores da 

Infanto em 24 de março de 2018. É importante que se atentem ao tema e à 

figura central: nosso Pai Fundador, sua relação com Maria e com Cristo. 

Todavia, também deve passar a mensagem ludicamente, mostrando as virtudes 

do Pe. Kentenich e o exemplo de vida que ele para todos nós (como estudamos 

no livrinho da Infanto). 

Devemos nos atentar, ainda, a contar a realidade, sem invenções, por 

isso, pedimos que nos enviem o roteiro para avaliação antecipada. 

Não há requisitos para essa prova 
Prazo para envio do Roteiro 

30 de junho de 2018 

Pontuação 
500 pontos pelo envio do roteiro no prazo e 1300 pontos pela 

apresentação, sendo 300 só por apresentar e 1000 a critério de nota dada pelos 

jurados. 

Critérios de avaliação dos jurados 
Os jurados que darão as notas para a apresentação do teatro deverão 

considerar quatro critérios (250 pontos para cada), a saber: (i) relação de 

verossimilhança entre o teatro e a vida do Pe. Kentenich, isto é não se pode 

contar fatos errôneos da vida do Pai Fundador; (ii) figurino, é importante que 

os personagens estejam caracterizados de acordo com seus papéis, épocas etc; 

(iii) tempo de apresentação, cumprir o tempo estipulado; (iv) cenário, são 

necessários alguns elementos cenográficos para dar sentido à cena e 

criatividade na montagem do cenário. 
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- PARTE III -  
Provas Bônus 

 PROVA BÔNUS I: Torcida no Congresso 

Instruções 
A GINFANTO e o Congresso são também um momento de festa e alegria. 

Nesse sentido, a torcida merece uma atenção especial. A ela é atribuída uma 

pontuação bônus, que, a priori, todos devem conquistar (a menos que 

desrespeitem alguma regra abaixo). 

Pontuação 
1000 pontos, de acordo com seguintes critérios (sendo 250 pontos para 

cada critério): (i) animação das crianças e jovens na torcida pela cidade 

(compondo um “grito de guerra”, por exemplo); (ii) respeito para com todos 

os envolvidos no Congresso e na Ginfanto (outras cidades, irmãs, colabores 

etc), incluindo o respeito e silêncio nos momentos de oração e na Santa Missa; 

(iii) caracterização de todos os participantes da cidade na cor escolhida pela 

cidade (incluindo adereços como bexigas, faixas, cartazes, choque-choques 

etc); (iv) organização da cidade dentro das dependências do Santuário, 

envolvendo a limpeza na hora do almoço e durante o dia todo, evitar espalhar 

objetos e pertences etc. 

 PROVA BÔNUS II: Melhor entrevista 
Instruções 

A equipe organizadora da GINFANTO 2018 irá selecionar a melhor e mais 

criativa entre todas as entrevistas enviadas para a “Prova II”, e ela irá ganhar 

a pontuação bônus dessa prova. Somente uma cidade será pontuada na “Prova 

Bônus II”, aquela que apresentar a melhor entrevista. 

Pontuação 
100 pontos. 

 PROVA BÔNUS III: Imagem Peregrina Nova 
Instruções 

Seguindo o ideal missionário inerente a Schoenstatt e à Igreja, bem como 

as ideias da Infanto-Juvenil dos últimos anos, propomos como prova bônus a 

inserção de uma ou mais Imagens Peregrinas novas na cidade. A pontuação é 
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única, independentemente no número de imagens inseridas, uma vez que o 

importante não é a pontuação, mas a evangelização.  

O critério é simples, a cidade deve preencher integral e corretamente a 

“Lista para Imagem da Mãe Peregrina Infanto Juvenil” (Anexo 2, p. 12) e enviar 

no prazo estipulado por e-mail. 

Prazo para envio das listas 
20 de outubro de 2018 

Pontuação 
300 pontos por inserir uma ou mais Imagens Peregrinas novas na cidade. 

 PROVA BÔNUS IV: Torcida no Congresso v. 2.0 

Instruções 
Como dito, a GINFANTO é uma grande Gincana de Evangelização das 

nossas crianças e jovens, cujo objetivo é educar os pequenos (e não tão 

pequenos assim, junto com suas famílias) no amor de Maria, de Cristo e da 

Igreja. É um grande ideal missionário, que busca atingir o maior número 

possível de pessoas, por isso, neste ano, irão ganhar uma pontuação especial 

as cidades que conseguirem trazer o maior número de crianças para o 

Congresso da Campanha da Mãe Peregrina Infanto-Juvenil 2018. 

Pontuação 
300 pontos para a cidade que trouxer mais crianças. 200 pontos para a 

segunda cidade com maior número de crianças. 100 pontos para a terceira 

cidade com maior número de crianças no Congresso. 
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Anexo 1 

FICHA DE INSCRIÇÃO DA CIDADE NA GINFANTO 2018 
Informações da Cidade 

Cidade: _______________________________ Diocese de _______________________________ 

Coordenador(a) responsável pela cidade na GINFANTO:________________________________ 

Telefone: (_____) ____________________ e-mail: _____________________________________ 

Auxiliar do(a) coordenador(a) responsável:___________________________________________ 

Telefone: (_____) ____________________ e-mail: _____________________________________ 

Quantidade de Missionários da Infanto:______ Quantidade de Missionários dos Jovens:_____ 

Quantidade de crianças que recebem a visita da Mãe Peregrina atualmente: ______________ 

Quantidade de jovens que recebem a visita da Mãe Peregrina atualmente: _______________ 

Informações das Paróquias 

Paróquias que irão participar da GINFANTO 2017 

Paróquia Coordenador Infanto/Jovem 
Quant. de imagens 

Infanto Jovem 

    

    

    

    

    

    

    

    

Total de Paróquias: _______ 

 

COR DA CIDADE: _____________________________ 

 

______________________________________, _____ de _____________________________ de 2018 

 

Preencheu e enviou esta ficha _____________________________________, coordenador geral 

da Campanha da Mãe Peregrina na cidade de ___________________________ (região pastoral 

_______________________) . 
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Anexo 2 

LISTA PARA IMAGEM DA MÃE PEREGRINA INFANTO-JUVENIL 
 
Campanha (    ) Infanto (    ) Jovem Cidade: ___________________________________________________________ 
Tipo de lista: 

 (   ) Rua (mês) (   ) Catequese de 1ª Eucaristia (    ) Catequese de Crisma (    ) Outra: ____________________________ 
 
Informações do(a) missionário(a): 

Nome: ______________________________________________________________________________________________________ 
Data de nascimento: _____/_____/________    Idade: _____ anos    Telefone: (____) ____________________________ 
Endereço: Rua ______________________________________________________________________________, Nº __________ 
Bairro: ____________________________ Cidade: ______________________________ UF: _____ CEP: _________________ 
Diocese: ________________________________________________ Setor/Região Pastoral: ___________________________ 
Paróquia: _______________________________________ Pároco: ___________________________________________________ 
Já fez: 1ª Eucaristia? ______ Crisma? ______/Faz catequese? ______ (1ª Eucaristia ou Crisma? _______________) 
Responsável pelo(a) missionário(a): ______________________________________________________________________ 
Parentesco: ______________ e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
Informações das crianças/jovens que irão receber a visita da Mãe Peregrina: 

Dia Nome Idade Rua Nº 
01     
02     
03     
04     
05     
06     
07     
08     
09     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30 Missionário 

 

(    ) Lista Nova 

(    ) Atualização 


