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CONGRESSO DE CENTENÁRIO DA FERGS
Formato ONLINE
8 a 10 de outubro de 2021
APRESENTAÇÃO DO PROJETO
O ano de 2021 marcará na história e nos corações por celebrarmos o centenário da
Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e realizarmos também, o 11º Congresso Espírita
do Rio Grande do Sul, cuja temática há de retratar a relevância do momento em que toda
humanidade passa e ajude a perceber e agir de forma mais humana buscando uma nova ordem
social.
Um Congresso de centenário de uma instituição como a Fergs é ainda mais do que um
evento, é a apresentação de um epílogo de um século de luz, de testemunhos e lutas em favor
do bem e um prefácio de tempos novos nos quais marcharemos amorosa e pujantemente na
direção de todos os nossos irmãos, de todas as crenças, de todas as comunidades, unidos e,
prol de um bem maior.
As últimas edições de nossos Congressos alcançaram uma média de 4.000 pessoas
conforme descrição abaixo:
2019 – X Congresso – realizado no Centro de Eventos da PUCRS em Porto Alegre
Total de visualizações Facebook e Youtube : 197.324
2017 – IX Congresso – realizado no Centro de Eventos da PUCRS em Porto Alegre
2015 – VIII Congresso – realizado no Centro de Eventos do Sierra Park em Gramado
2013 – VII Congresso – realizado no Centro de Eventos do Sierra Park em Gramado
2011 – VI Congresso – realizado no Centro de Eventos da Expo Gramado em Gramado
O público de nosso Congresso tem em sua grande maioria tomadores de decisão em
suas casas, instituições e empresas, realizando um grande encontro de fé, esperança e por que
não dizer de motivação para levar à sociedade os caminhos para a implantação de novas
perspetivas morais e que ajudarão a todos a criarem uma sociedade mais justa.
Após realizarmos muitas reuniões e olharmos atentamente para o momento atual, e
auxiliados por trechos transcritos, apontam-nos um horizonte belíssimo e inspirador de
regeneração, sinalizam-nos ainda com lutas que precisamos travar em direção a nós mesmos
e à sociedade como um todo.
Desta maneira definimos o tema proposto para o Congresso quando a FERGS consolida
uma área de relações institucionais e busca fortalecer a todos os seus centros e trabalhadores
espíritas como dínamos da influência sobre a ordem social.

É a união, em argamassa de fraternidade, a permitir-nos suportar e vencer um período
de lutas com vistas a estabelecer a nova ordem social.
O tema de nosso Congresso será:
“União e Fraternidade: A Nova Ordem Social”
Como objetivo geral:
•

Sensibilizar e estimular os participantes para a união e a fraternidade a fim de que
exerçamos a influência amorosa e moralizadora do Espiritismo sobre a ordem social.

Objetivos específicos:
•

Sensibilizar e estimular os participantes para a vivência da fraternidade como base de uma
ordem social que contempla a todas as gentes com os princípios do Espiritismo.

•

Sensibilizar e estimular os participantes para o compromisso individual e coletivo dos
espíritas em influenciarem positivamente a sociedade, testemunhando em suas vidas íntimas e de relação – e em suas instituições os valores da caridade, da solidariedade, da
coerência, do altruísmo, da coragem, da humildade e do amor que devem impulsionar a
renovação social.

•

Celebrar o centenário da FERGS e fomentar a união dos Espíritas e a unificação do
Movimento Espírita como referência ética e fraterna à edificação de uma nova ordem
social.

Público participante:
•

Bebês, crianças, jovens, adultos, idosos e espíritos desencarnados;

•

Trabalhadores espíritas, adeptos e simpatizantes do Espiritismo, público em
geral;

•

Irmãos nossos de todos os nichos sociais (civis, governamentais, religiosos)

Metodologia:
Conforme a abrangência de público alvo e a impossibilidade de reunirmos grande público
em um mesmo local físico sem ocasionar riscos à saúde coletiva; a severa redução da
capacidade de lotação dos centros de eventos em razão dos novos parâmetros sanitários de
distanciamento e prevenção; a diminuição da disponibilidade para deslocamentos, viagens e
dispêndio mais elevado de recursos pelos participantes; a inconveniência de contratações prévias

de serviços, locações e montagens diante da peculiaridade do cenário pandêmico, o
desenvolvimento no Movimento Espírita e na população em geral de habilidades e afinidade com
a tecnologia e propensão à participação de eventos online; o avanço das plataformas e
ferramentas de interação, educação e comunicação com os mais diversos públicos através da
Internet; a necessidade de tocarmos o maior número possível de pessoas com a temática do
Congresso, impactando positivamente a transformação do planeta e celebrando com a grande
família humana os 100 anos da FERGS.
Em sendo assim, propomos a realização de um congresso inteiramente em modalidade
online/virtual, com palestras, painéis interativos e rodas de conversa.
O trabalho específico para crianças (dentre elas os bebês) e jovens também deve
continuar, aplicando-se o tema central com metodologias adequadas a tais faixas etárias e
observando-se as características das ferramentas de interação online disponíveis de modo a
favorecer o protagonismo juvenil e infantil.
Outras atividades serão outrossim agregadas ao congresso, considerando o centenário
da FERGS e a temática escolhida para o evento, tais como apresentações artísticas, visitas
virtuais ao acervo da Federação, lançamentos de obras literárias, etc. - tudo com vistas a tocar
os corações dos participantes, inspirá-los e elevá-los através da arte espírita.
A seguir descrevemos todas as Contrapartidas de patrocínio formatadas para
o
11º Congresso Espírita do Rio Grande do Sul para agilizar o melhor retorno de
marketing as empresas confirmadas no evento.
PATROCINADOR MASTER
Contrapartidas:

.
Divulgação pré-evento:
Inserção da marca de sua empresa ou produto na Home Page do Congresso com link
para o site de sua empresa como Patrocinador Master
Logomarca da empresa nas newsletters eletrônicas de divulgação do evento.
Logomarca da empresa na Programação digital do Congresso.
Transmissão:
Agradecimento formal no Cerimonial de Abertura durante a transmissão.
.
Marca em conjunto com os patrocinadores master e patrocinadores no painel de boasvindas e programação das salas
.

Inserção de sua marca, em conjunto com os patrocinadores master e patrocinadores
durante a transmissão das palestras.
Intervalos de Transmissão:
Inserção de vídeos institucionais com duração de no máximo 90 segundos, durante os
intervalos. A veiculação e horários serão definidos em conjunto pelo patrocinador e a Comissão
Organizadora.
Importante:
A produção dos materiais acima é de responsabilidade da empresa patrocinadora.
PATROCINADOR
Contrapartidas:

.
Divulgação pré-evento:
Inserção da marca de sua empresa ou produto na Home Page do Congresso com link
para o site de sua empresa como Patrocinador.
Logomarca da empresa na Programação digital do Congresso.
Transmissão:
Agradecimento formal no Cerimonial de Abertura durante a transmissão.
Marca em conjunto com os patrocinadores master e patrocinadores no painel de boasvindas e programação das salas
.
Intervalos de Transmissão:
Inserção de vídeos institucionais com duração de no máximo 60 segundos, durante os
intervalos. A veiculação e horários serão definidos em conjunto pelo patrocinador e a Comissão
Organizadora.
Importante:
A produção dos materiais acima é de responsabilidade da empresa patrocinadora.
Destinação de imposto de renda
A Fergs possui carta de captação junto ao Funcriança. As cotas de patrocínio podem ser

integralizadas por meio de destinação de imposto de renda. Informações estão disponíveis no
seguinte endereço: https://www.fergs.org.br/impostoderenda

