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Quando me foi proposto 
escrever este Editorial, a 
primeira coisa que me inter-
roguei foi, precisamente, por 
onde começar?! Começo com 
um olhar. E um olhar agrade-
cido, positivo e de esperança 
pelo envolvimento de muitos 
Irmãos e colaboradores para 
que os projetos viessem a 
lume! 

Cada um de nós é aquilo 
que olha; e aquilo que olha 
passa a constituir motivo de 
interesse. Lembremos o olhar 
de Cristo ao jovem rico: “Je-
sus, fitando nele o olhar, sen-
tiu afeição por ele e o amou” 
(cf. Mc 10,21). Ademais, o 
Instituto Marista nos “convida 
a ver o mundo pelos dos olhos 
das crianças e jovens pobres”. 
Somente com o diferencial do 
olhar acerca da existência, se 
pode responder à pergunta 
misteriosa: a minha vida... 
para quê?! 

Após um processo ampla-
mente colaborativo, entrega-
mos aos Irmãos e Educadores 

Benê Oliveira, fms
Setor de Vida Consagrada & Laicato

a parte final dos projetos do 
Programa Vida Feliz. A equipe 
optou por chamar este núme-
ro da Revista Vida Feliz de 
“Suplemento”, pois completa 
a edição anterior e segue as 
linhas transversais da ação 
vocacional marista: princípios 
metodológicos, acompanha-
mento e projeto de vida. Outra 
característica desses projetos 
é sua intencionalidade: de 
diferentes maneiras, levam os 
participantes ao maior conhe-
cimento da espiritualidade e 
da missão de Champagnat, 
abrindo possibilidade para 
o acompanhamento, o dis-
cernimento vocacional e do 
engajamento na vida consa-
grada marista. Foram também 
acrescentados quatro proje-
tos eclesiais, fruto das novas 
demandas e necessidades das 
equipes. Esses projetos estão 
em comunhão com a Igreja 
local e são uma contribuição 
do carisma marista para a 
Igreja, em especial no âmbito 
vocacional.

Agora é o momento de 
dar um passo mais ousado. 
Os projetos saem da sala de 
aula e se propõem a encontrar 
os adolescentes e jovens em 
outros espaços, para lhes de-
safiar a serem mais autônomos 
e ativos, e a se posicionarem 
em face do próprio projeto de 
vida.

Almejamos que no decor-
rer do desenvolvimento desses 
projetos, os adolescentes e os 
jovens se mostrem abertos e 
generosos, capazes de arriscar 
a vida, livres para voar alto, 
fascinados pela beleza do 
seguimento de Jesus - do jeito 
de Maria e de Marcelino - e 
atentos às moções do Espírito 
Santo, amor sempre jovem de 
Deus e voz do Eterno que não 
cessa de chamar! 

Juntos, continuemos a ro-
gar e a acreditar no Senhor da 
Messe, seguros de que nos de-
sígnios de Deus, cada pessoa é 
chamada a desenvolver-se em 
estatura e graça, porque toda a 
vida é vocação.

Toda a vida é Vocação 
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A primeira etapa da implantação da nova concepção do Programa Vida Feliz chegou 

a todas as escolas e salas de aula, por meio dos projetos Pontes e Tenda. Agora damos 

início à próxima etapa, com o incremento dos outros projetos, que ampliam e aprofun-

dam a participação dos adolescentes e jovens e possibilitam-lhes espaços e recursos 

para a construção do Projeto de Vida.

o conjunto desses projetos leva em consideração alguns princípios fundamentais: 

processualidade, autonomia, acompanhamento e eclesialidade. consideramos breve-

mente cada um deles, antes de tratar dos projetos.

PRocESSuALIDADE
O processo é visto a partir de dois focos. Em relação ao sujeito que realiza o processo, no caso do PVF, 

os adolescentes e jovens, trata-se da forma como cada um “vai se estruturando em suas experiências de 
mundo, com seus julgamentos, valores e posturas frente a ele, bem como com as interações que as pessoas 
vão construindo em sua vida nas condições sociais dadas”1. O processo é uma exigência da condição hu-
mana: “Nem o ser humano nem os grupos nascem prontos, exigem um longo caminho de formação, que 
comporta diversas exigências”2 . 

Em relação ao processo em si, trata-se de uma forma de compreender a ação e a organização do tempo, 
dos passos e dos procedimentos necessários na realização dos projetos3. O processo tem um início e supõe 
um percurso definido e planejado. 

Esses dois focos necessitam ser considerados conjuntamente, para que se evite tanto a improvisação e o 
subjetivismo como a demasiada valorização da estrutura, em detrimento do sujeito.

O lugar do processo é o grupo, entendido como instrumento pedagógico privilegiado para a constru-
ção de relações4. “O grupo constitui espaço propício para o amadurecimento da fé e da vivência pessoal e 
comunitária. No grupo são elaborados conceitos e atitudes, partilhando ideias e reconhecendo que todos 
são filhos de Deus. No grupo, cada um é aceito como pessoa e valorizado como tal”5.

1 TEIXEIRA, C. L.; DICK, H.; SILVA, L. R. Juventude: acompanhamento e construção de autonomia. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011, p. 41-42.
2 PASTORAL DA JUVENTUDE MARISTA. Evangelizadores entre os jovens. São Paulo: FTD, 2012, nº 148.
3 TEIXEIRA, C. L.; DICK, H.; SILVA, L. R. Juventude: acompanhamento e construção de autonomia. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011, p. 41.
4 TEIXEIRA, C. L.; DICK, H.; SILVA, L. R. Juventude: acompanhamento e construção de autonomia. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011, p. 43.
5 PASTORAL DA JUVENTUDE MARISTA. Evangelizadores entre os jovens. São Paulo: FTD, 2012, nº 143.

6 PASTORAL DA JUVENTUDE MARISTA. Evangelizadores entre os jovens. São Paulo: FTD, 2012, nº 120.
7 TEIXEIRA, C. L.; DICK, H.; SILVA, L. R. Juventude: acompanhamento e construção de autonomia. Goiânia: Editora da PUC Goiás, 2011, p. 18.

AuTonomIA
A autonomia do sujeito nos processos do PVF nasce do caráter educativo desses processos. É preciso, no 

entanto, conceber a autonomia não como resultado, como se ela fosse atributo apenas dos adultos já forma-
dos, mas como elemento constitutivo da pessoa em toda a sua trajetória vital. Vale dizer, a autonomia cabe à 
criança, assim como ao jovem e ao adulto, ainda que em diferentes proporções. 

Nesse sentido, os processos devem ser pensados como “instrumento privilegiado para dar impulso ao 
papel protagonista dos jovens”6. Devem ser concebidos de forma a contribuir com os jovens “na constru-
ção de seu Projeto de Vida”, como prevê o objetivo do PVF.

AcomPAnhAmEnTo
A compreensão da autonomia dos adolescentes e jovens favorece igualmente uma nova percepção do 

papel dos adultos que estão a seu lado. O acompanhamento deve ser visto como “serviço à autonomia ju-
venil”7. Em particular, tem importância esse serviço na dimensão vocacional. O acompanhamento pessoal 
por Irmãos, educadores e profissionais favorece o discernimento e a tomada de decisão.

Acompanhar, no PVF, é um dos princípios metodológicos: “Como pessoas mais maduras, temos a respon-
sabilidade e a oportunidade de oferecer aos jovens possíveis chaves de leitura que os auxiliem a ler o mundo 
a partir dos seus olhos e do seu coração”. O acompanhamento deve, portanto, ser parte de todos os processos.

Para os adolescentes e jovens que mostram interesse e vontade de aprofundar a vocação à vida consa-
grada marista, o PVF oferece diferentes formas de acompanhamento mais específico, que privilegiem o 
contato pessoal e continuado com educadores, em especial com Irmãos.

EcLESIALIDADE
A Equipe Local está inserida em determinada comunidade de fé. Torna-se, pois, fundamental uma re-

lação saudável e ativa da equipe do PVF com a Igreja local, evitando trabalhos paralelos. Mais que isso, os 
educadores maristas precisam estar cientes da contribuição que podem oferecer às comunidades.

Na medida do possível, a Unidade participa das estruturas de animação vocacional diocesana e paroquial. 
Essa colaboração pode ser pensada em diferentes níveis, desde a presença nas equipes até o apoio em eventos.

Ao mesmo tempo, a presença marista leva para a comunidade eclesial a contribuição própria do Instituto, 
em particular a dimensão mariana da Igreja e a retomada da laicidade como presença crítica no agir eclesial.

Programa 
Vida Felizoutros  Projetos

> projetos

8       9       



©
 Il

u
st

ra
çã

o
: D

en
is

 F
re

it
a

s

5Interlocutores

horizonte
construir, em conjunto com adolescentes e jovens, espaços para o desenvolvimento de 

habilidades e competências de liderança, atentos aos princípios de coletividade, protago-

nismo, cidadania e vida cristã.

5metodologia
Os grupos são formados segundo a faixa etária, com um mínimo 
de 4 e o máximo de 20 adolescentes e jovens. Liderança Juvenil 
pode acontecer segundo duas modalidades. Na primeira, os 
encontros acontecem de forma contínua, toda semana ou 
quinzenalmente, dividindo o tempo do encontro entre formação 
e oficina. Na segunda, o grupo se organiza a partir das temáticas, 
estabelecendo um número de encontros no ano e finalizando 
com uma ação.

Em relação às oficinas temáticas propostas na primeira mo-
dalidade, pode-se pensar em diferentes atividades: teatro, jogos 
cooperativos, comunicação, música, entre outras. Cabe à equipe 
se organizar para a condução das oficinas. Em casos esporádi-
cos, pode contar com a colaboração externa.

É muito importante que haja rotatividade de temas, evitan-
do o cansaço das repetições. Os responsáveis da formação pro-
curem se preparar adequadamente, evitando a improvisação e 
o lugar-comum.

Pouco a pouco, os próprios adolescentes e jovens devem ser 
estimulados a assumirem as diferentes tarefas de coordenação e 
execução: “na organização é que os adolescentes e jovens edu-
cam-se para a tolerância, a solidariedade, o respeito e a acolhida 
às diferenças, na medida em que aprendem a escutar as ideias 
de outrem e a exprimir com respeito as suas. Assim, afirmam-se 
como sujeitos da história”9.

O(a) educador(a) tem como principal função o acompa-
nhamento. Esse deve ser entendido como “serviço à autonomia 
juvenil”. É também sua tarefa cuidar do caráter vocacional, que 
é transversal ao projeto. Caso o Irmão não seja o assessor, é im-
portante que encontre algum momento para estar com o grupo.

5modalidades dos Encontros
Os encontros do Liderança Juvenil acontecem normalmente 
nos espaços da Unidade marista, na escola ou em outro lugar 
previsto pela equipe. É possível estabelecer outras modalidades:
• Acampamento
• Vivência solidária
• Passeio
• Encontro de formação
• Experiências solidárias
• Atividades esportivas

• Ações junto à comunidade
• Encontro com pais 

e família

Liderança juvenil

8 DIRETRIzES NACIONAIS DA PASTORAL DA JUVENTUDE MARISTA, nº 330.
9 EVANGELIzADORES ENTRE OS JOVENS, nº 159.

Meninos e meninas a partir do 9o ano do Ensino 
Fundamental até o 2o ano do Ensino Médio.

5critérios de 
Participação
São admitidos ao Conexão +:) meninos e 
meninas matriculados do 9o ano do EF ao 2o 
ano do Ensino Médio e que tenham atestado 
a frequência escolar.

Requer-se que o adolescente ou jovem pre-
encha a ficha de participação e o documento de 
cessão de direitos de imagem e voz.

Para participar das oficinas, é necessário 
estar frequentando os encontros formativos.

5Processos
O processo fundamental, como já se impõe 
pelo nome do projeto, é a liderança. 
O documento do Instituto Evangelizadores 
entre os jovens deixa claro o sentido da 
liderança tomado aqui: “O protagonismo 
(liderança) juvenil torna os jovens agentes 
principais de sua formação e os faz participar 
em atividades que transcendem o âmbito 
de seus interesses individuais e familiares: 
tanto na escola, na vida comunitária, como 
em outros âmbitos sociais, através de 
campanhas, movimentos e outras atividades 
pastorais inspiradas em gestos e atitudes 
cristãs” (nº 163).

O lugar privilegiado da liderança é o gru-
po: “o grupo vem a ser espaço de crescimento, 
amadurecimento, formação e realização pes-
soal e comunitária”8.

Para a formação das lideranças podem ser 
utilizados os seguintes temas: Autoconheci-
mento; Relações e Convivência; Protagonismo; 
Sociedade; Políticas Públicas; Sustentabilidade; 
Vocação e Profissão; Projeto de Vida.

> projetos
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5organização 
do Encontro

5Indicadores 
de Avaliação Abraço Solidário

horizonte
Intervir com os jovens em sua realidade social e acompanhá-los em seu protagonismo, 

incentivando-os a promover microrrevoluções em seu espaço vital.
10 EVANGELIzADORES ENTRE OS JOVENS, nº 182.

O encontro pode ser assim estruturado:

AmbientAção e AcolhidA. Preparar 
o ambiente e receber bem o grupo é o primei-
ro aspecto muito importante. No primeiro 
momento o assessor garante que isso ocorra. 
Depois, precisa se tornar uma das tarefas do 
próprio grupo. A música e outras expressões 
artísticas devem fazer parte dos encontros.

FormAção. Neste momento, se desenvol-
vem um dos temas sugeridos acima ou ou-
tro. As estratégias variam conforme o tema: 
vídeo, música, dinâmica, texto para reflexão, 
fala motivadora etc. A formação é valorizada 
pelo processo que provoca, mais do que pelos 
temas em si.

oFicinA. O agir é uma opção metodológica 
fundamental da Liderança Juvenil10. A oficina 
é uma metodologia que permite a formação na 
ação, estimulando seu protagonismo. As mo-
dalidades também variam conforme os interes-
ses e as possibilidades do grupo.

espirituAlidAde. Prever um ou mais 
momentos de vivência da espiritualidade. De-
vem ser preparados com antecedência, levan-
do em conta o tema a ser tratado. Busquem-se 
expressões juvenis e novas formações de ex-
pressão da espiritualidade. Caso o grupo 
tenha adolescentes e jovens de outras con-
fissões religiosas, dar um caráter ecumênico 
a esse momento e valorizar as contribuições 
que eles possam trazer para o grupo.

encAminhAmentos. Deixar um tempo 
ao final para amarrar o encontro e encaminhar 
os próximos passos: organização do próximo 
encontro, divisão de tarefas, participação em 
outras atividades etc.

A avaliação do projeto leva em conta os seguintes 
critérios:
• Participação dos adolescentes e jovens dos en-

contros e das oficinas
• Adolescentes e jovens que exercem liderança 

na comunidade civil e eclesial
• Encaminhamento de adolescentes e jovens 

para o Conexão +:)

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsídios listados 
abaixo:
• Ficha de cadastramento (impresso e on-line)
• Documento de cessão de direitos de imagem e 

voz
• Fôlder, cartazes e outros materiais
• Brindes: chaveiros, bonés, camiseta vocacional 

e outros (ver Manual de Identidade Visual)

5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Elaborar e enviar os convites 
  (ver modalidades)
• Preparar e realizar os encontros

5Responsabilidades 
do Setor de Vida 
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Elaborar os subsídios comuns
• Acompanhar e avaliar a elaboração e execução 

do projeto

> projetos
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5Interlocutores
Meninos e meninas do 2º e 3º anos do Ensino Médio.

5critérios de Participação
São admitidos ao Abraço Solidário adolescentes e jovens que estão frequentando o 2º e/ou 3º anos do Ensino Médio.  
Requer-se que o participante preencha a ficha de participação e o documento de cessão de direitos de imagem e voz. 

5metodologia
O grupo de intervenção é constituído a partir do convite 
feito para adolescentes e jovens que participam do Pontes e 
de outros projetos.

O assessor organiza a primeira reunião, explicando os ob-
jetivos e orientando para a escolha da forma de intervenção 
e para o trabalho de preparação. Depois passa a responsabili-
dade ao próprio grupo, acompanhando os desdobramentos e 
oferecendo apoio e orientação quando necessários.

Cabe ao grupo identificar o tipo de intervenção e orga-
nizar o modo como irá desenvolver as diferentes tarefas de 
planejamento e execução. Isso inclui também os momentos 
dedicados à formação. Convém relevar que a formação é 
fundamental no projeto, para que a intervenção alcance seu 
fim pedagógico.

5Processos
Assim como outros projetos, o 
protagonismo é um processo 
decisivo no Abraço Solidário. 
O caráter pedagógico do pro-
jeto permite ao adolescente e 
jovem se envolverem em to-
dos os momentos, tomando 
decisões e agindo com auto-
nomia.

O segundo processo diz 
respeito à capacidade de inter-
venção na realidade. Isso quer 
dizer identificar as situações, 
planejar e organizar a forma de 
intervenção, atuar na realida-
de e avaliar os seus resultados. 
Além de instrumentalizá-los, o 
projeto educa os adolescentes e 
jovens para a solidariedade e a 
ação política na sociedade.

O projeto estimula igual-
mente a construção do co-
nhecimento, principalmente 
ligado a temáticas sociais e 
ambientais. Essa construção 
acontece tanto nos encontros 
formativos como no momen-
to da intervenção.

Para a formação podem 
ser utilizados, entre outros, 
os seguintes temas: Solidarie-
dade; Ecologia; Cidadania e 
Cultura.

5modalidades de 
Acompanhamento

5Subsídios
A equipe deve providenciar os 
subsídios listados abaixo:
• Convite
• Documento de cessão de direitos 

de imagem e voz
• Fôlder, cartazes e outros materiais

5modalidades de Intervenção
As reuniões de preparação e avaliação acontecem normal-
mente nos espaços da Unidade marista, na escola ou em 
outro lugar previsto pela equipe. As modalidades de inter-
venção dependem da realidade local. Listamos algumas pos-
sibilidades:

5organização do Encontro
Pode-se pensar o projeto dividido em quatro etapas.  
O tempo deve ser definido pelo grupo, considerando o in-
tervalo ideal de, no máximo, um ano.

prepArAção. Essa etapa exige várias ações: definição 
do tipo de intervenção; elaboração do projeto; divisão de 
tarefas e responsabilidades; contato com parceiros; questões 
práticas, como custos, mobilidade e licenças; momentos 
formativos. A equipe pedagógica ou a assistente social local 
podem ser convidadas a participar.

intervenção. Aqui se desenvolve a ação propriamen-
te dita. Pode ser pontual ou exigir mais de um momento.

divulgAção. Há dois modelos de publicação: uti-
lizando os canais convencionais de comunicação, como 
jornais, sites e rádios; e postando nas redes sociais. A van-
tagem dessa é que pode ser concomitante ou até mesmo 
anterior à intervenção. 

AvAliAção. É o momento para partilha de resultados, 
impressões dos participantes e prestação de contas.

• Passeio ciclístico
• Passeata
• Visitas a instituições
• Intervenções nas realida-

des escolares
• Mobilização em favor da 

comunidade e do meio 
ambiente

• Ações solidárias
• Ação de intervenção para 

melhoria do mobiliário 
urbano, como calçadas 
rebaixadas, transportes 
alternativos etc.

• Intervenção cultural

É possível estabelecer algumas modalidades:
• Presença da equipe no processo de elaboração, 

intervenção e avaliação
• Conversas pessoais
• Utilização de e-mail e das redes sociais

5Indicadores de Avaliação
A avaliação do projeto leva em conta os seguintes critérios:
• Número de adolescentes e jovens participantes
• Feedback dos parceiros
• Repercussão na sociedade
• Engajamento em outros projetos

5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Convidar os alunos
• Enviar autorização aos responsá-

veis
• Verificar as possibilidades 

de intervenção
• Elaborar um cronograma 

de atividades
• Cadastrar os participantes
• Registro fotográfico
• Busca de parcerias e contatos

5Responsabilidades 
do Setor de Vida 
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Acompanhar e avaliar a elaboração 

e execução do projeto.

5Possíveis Parcerias
São parceiros no Abraço Solidário:
• Escolas 
• Igrejas
• ONGs
• Comunidade
• Órgãos públicos

> projetos
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Siga + : )
5Interlocutores
Meninos e meninas do 2o e 3o anos do Ensino Médio, que já o tenham concluído e/ou já tenham participado de algum 
projeto marista.

5critérios de Participação
São admitidos ao Siga Mais Feliz adolescentes e jovens que estejam frequentando o 2º e 3º anos do Ensino Médio ou que 
já o tenham concluído e/ou participado de algum projeto marista.

Nesse caso, é necessário que estejam sendo acompanhados em outro projeto do Programa Vida Feliz. O participante 
deve concordar com o Termo de Trabalho Voluntário ou de Trainee e assiná-lo. Requer que o adolescente ou jovem 
preencha o documento de cessão de direitos de imagem e voz.

horizonte
Envolver os jovens e promover seu protagonismo, desafiando-os a desenvolver os talentos 

e as boas ideias, por meio do engajamento como voluntários no Programa Vida Feliz.

5Processos
O protagonismo é um processo central no 
Siga Mais Feliz. Diferentemente dos outros 
projetos, aqui a pessoa se identifica e se enga-
ja pessoalmente no Programa Vida Feliz, sem 
necessariamente o apoio de um grupo ou de 
outros jovens.

O jovem voluntário tem a oportunidade 
de desenvolver suas habilidades, colocando-
as a serviço de outros adolescentes e jovens. 
Esse ambiente favorece a autoconfiança e a 
autonomia.

O conjunto desses processos visa, em par-
ticular, ao amadurecimento das próprias op-
ções vocacionais.

5metodologia
O que permeia o voluntariado é a aprendi-

zagem na ação. Não se entenda aqui apenas a 
aquisição de habilidades e de conhecimentos, 
mas a vivência dos processos acima listados. 

A inserção na equipe do Programa Vida 
Feliz proporciona um espaço em que pode 
observar e ser observado. O participante tem 
a oportunidade de crescer confrontando os 
modos de agir da equipe com suas convicções 
e receber o feedback de outros no tocante à 
sua ação.

A equipe pode conhecer melhor o adoles-
cente ou jovem e oferecer-lhe outras opções, 
mais compatíveis com o seu projeto de vida. 

5organização do Voluntariado
Seguem algumas etapas para o desenvolvimento do voluntariado:

convite pessoAl. Embora possa haver adolescentes e jovens 
que procurem a equipe para ser voluntário, o caminho mais co-
mum é o convite pessoal. Isso requer a atenção para se descobrir 
quem tem potencial para esse projeto.

prepArAção teóricA e/ou práticA. Esse momento 
tem dupla finalidade: conhecer as habilidades do jovem para defi-
nir sua atuação e prepará-lo para atuar conforme os objetivos e a 
metodologia da equipe.

contrAto. Fundamental é dar a conhecer ao voluntário seus 
direitos e suas obrigações, bem como esclarecer o tipo de contrato 
que é estabelecido nesse caso. Não se começa a experiência sem 
que o contrato esteja assinado pelas partes interessadas e registra-
do no estabelecimento apropriado.   

AtuAção e AcompAnhAmento. O voluntário atua de 
acordo com as modalidades estabelecidas de antemão, e a equipe 
organiza formas de acompanhamento do voluntário.

AvAliAção. Ao fim, o voluntário é avaliado em sua experiência. 
Ao mesmo tempo, pede-se a ele que se manifeste em relação ao tra-
balho desenvolvido e a sua relação com a equipe.

5modalidades de Voluntariado
As modalidades dependem da realidade local e das possibilida-
des da equipe e do jovem. Requer também a atenção aos aspectos 
legais da experiência de voluntariado.
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5modalidades de Acompanhamento
É possível estabelecer algumas modalidades:
• Participação nas reuniões e em momentos de formação da equipe
• Conversas formais e informais com educadores e Irmão
• Acompanhamento do educando durante o desenvolvimento das atividades

5Responsabilidades 
da Equipe Local

5Indicadores 
de Avaliação

horizonte
Auxiliar os pais e responsáveis, assim como os educadores, na compreensão dos proces-

sos de discernimento dos adolescentes e jovens: comportamentos, atitudes, tendências, 

conflitos, Projeto de Vida, e estimulá-los a se engajarem na comunidade educativa.

Família & Educadores
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A avaliação do projeto leva em conta os 
seguintes critérios:
• Número de voluntários
• Participação em outras atividades do PVF

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsídios 
listados abaixo:
•Termo de voluntariado
• Contrato de trabalho
• Documento de cessão de direitos de 

imagem e voz

Cabe à equipe local:
• Fazer o convite pessoal
• Definir as tarefas de responsabilidade do voluntário
• Fazer o cadastro e contrato do voluntário no projeto
• Acompanhar e avaliar o voluntário

5Responsabilidades 
do Setor de Vida 
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Providenciar as fichas de cadastro e o contrato e/ou 

termo de voluntariado
• Acompanhar e avaliar a equipe

> projetos
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5Interlocutores
Educadores e pais e/ou responsáveis dos educandos.

5critério de Atendimento
Atender preferencialmente às escolas incluídas no Programa Vida Feliz, segundo as possibilidades e a disponibi-
lidade da equipe.

5organização do Projeto
Pode-se pensar o projeto dividido em quatro etapas. 

prepArAção. Alguns pontos devem ser claramente 
definidos: modalidade de intervenção; data e local; esco-
lha do tema; convite; contato com parceiros.

conFerênciA. É o tempo de desenvolvimento da 
ação propriamente dita. Pode ser conduzida pela equipe 
ou contar com especialistas no tema escolhido.

divulgAção. Publicação de notícia no Grupo Maris-
ta e em veículos locais, além das redes sociais.

AvAliAção. Além da equipe, pode ser feita com os parti-
cipantes e com os parceiros.

5Processos
O processo fundamental desse projeto é o 
engajamento dos pais e educadores no pro-
cesso de discernimento dos adolescentes e 
jovens em relação ao seu Projeto de Vida.

Podem ser desenvolvidos os temas: Ge-
rações; Juventudes; Novas Linguagens; Rela-
ções Humanas e Familiares; Projeto de Vida.

5metodologia
Procura-se, por meio do conhecimento e da 
sensibilização, maior engajamento dos pais, 
responsáveis e educadores no processo de 
discernimento vocacional de adolescentes e 
jovens. 

A principal mediação é a conferência, uti-
lizando-se diferentes recursos para chamar a 
atenção dos atores e envolvê-los na reflexão.

5Subsídios
A equipe local pode providenciar os 
materiais conforme o tema desenvolvido. 

5modalidades de 
Acompanhamento

5modalidades 
de Intervenção
As conferências acontecem normalmente na 
escola ou em outro lugar previsto pela equipe. 
As modalidades podem ser:
• Palestras
• Encontros formativos
• Mesas-redondas

Não está prevista nenhuma forma específica de acompa-
nhamento. 

5Indicadores de Avaliação
A avaliação do projeto leva em conta os seguintes cri-
térios:
• Participação dos pais e educadores nos encontros
• Feedback das famílias e dos educadores

5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Entrar em contato com os parceiros
• Ver detalhes para implantação do projeto: 

custos, tema e modalidade
• Prever materiais e subsídios
• Preparar a animação da conferência
• Avaliar o evento junto com a escola

5Responsabilidades 
do Setor de Vida 
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Acompanhar e avaliar a elaboração e exe-

cução do projeto

5Responsabilidades 
da Escola

Cabe à direção da escola:
• Solicitar o evento
• Providenciar o local
• Fazer o convite às famílias e aos educadores
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Conexão + : )

horizonte
Acompanhar adolescentes e jovens em seu processo de discernimento vocacional, auxilian-

do-os na construção do Projeto de Vida, no compromisso com a sociedade e com a Igreja, e 

na formação humana, cristã e marista.

5Interlocutores

5critérios 
de Participação

Saúde Física e Mental; Afetividade e Sexualidade; Desenvol-
vimento de Qualidades e Potencialidades; Como Me Vejo e 
Como Sou Visto; Resiliência; Projeto de Vida.
                 
construção dAs relAções 
Esse processo está intimamente relacionado com o ante-
rior. Conhecer-se só é possível à medida que tomo distân-
cia das realidades que me envolvem: dos pais, das pessoas, 
da comunidade a que pertenço, do mundo. Esse distancia-
mento permite a construção de novas relações, que têm 
como pressuposto a autonomia do sujeito e o respeito pelo 
outro.

As relações com o mundo também precisam ser cons-
truídas. A preocupação urgente com as questões que en-
volvem o planeta, o respeito à vida em suas múltiplas ma-
nifestações, a busca de caminhos que apontem para uma 
nova forma de interagir com o mundo são alguns dos ele-
mentos dessa construção.

Pesquisas mostram que a participação em grupos re-
presenta um dos principais interesses dos adolescentes e 
jovens. Esse quadro se amplia com as possibilidades do 
universo virtual. Os grupos são espaços de vivência cristã e 
de renovação da comunidade eclesial.

Abre-se espaço, igualmente, para a relação com o 
Transcendente. Em particular, favorece o encontro pessoal 
com Jesus, a vivência comunitária da fé cristã e o aprofun-
damento de temas fundamentais. 

Entre os temas que podem ser desenvolvidos nesse pro-
cesso estão: Família; Amizade; Ser Solidário; Relação com 
o Transcendente; Jesus Cristo e Seu Evangelho; Cuidado do 
Mundo; Meio Ambiente; Grupos Juvenis; Redes Sociais; Vi-
vência Comunitária; Comunidade Eclesial; Vocações.

conhecimento iniciAl do cArismA mAristA 
O contato com a história de Champagnat e do Instituto Ma-
rista permite aos adolescentes e jovens fazer a opção para 
continuar o processo de discernimento da vocação marista. 

Esse conhecimento tem caráter narrativo e testemu-
nhal, capaz de produzir o encantamento e o desejo de co-
nhecer mais sobre o carisma marista. Para isso é funda-
mental a presença de Irmãos. Os jovens que se mostram 
interessados em aprofundar mais o carisma de Champag-
nat são encaminhados para o Projeto Conexão Marista.

Entre os temas que podem ser desenvolvidos nesse pro-
cesso estão: Vida de Champagnat; Vocação Marista; Mis-
são Marista no Brasil e no Mundo; Jeito Marista de Ser e de 
Viver; Espiritualidade Marista.

Meninos e meninas de 13 a 17 anos.

São admitidos ao Conexão +:) meninos e me-
ninas de 13 a 17 anos que estejam matriculados 
no ensino regular. A participação de meninas 
fica a critério da equipe local.

Requer-se que o adolescente ou jovem pre-
encha a ficha de participação e o documento de 
cessão de direitos de imagem e voz.

5Processos
O Conexão + :) está estruturado em três proces-
sos fundamentais para a construção do Projeto 
de Vida. Autoconhecimento e Construção das 
relações dizem respeito a todos os adolescentes e 
jovens. Conhecimento inicial do carisma marista 
é específico, visando favorecer o surgimento de 
vocações maristas. Projeto de Vida e vocação são 
dimensões transversais de todo o projeto, mesmo 
quando tratadas tematicamente.

Autoconhecimento 
Para o adolescente e o jovem, trata-se da princi-
pal tarefa no processo de autonomia. Questões 
fundamentais começam a aparecer no horizon-
te de sua vida: quem sou eu enquanto pessoa 
inserida na história da humanidade e do cos-
mo; que características pessoais e que limita-
ções carrego; como me determino como sujeito 
livre e, ao mesmo tempo, limitado pelo corpo, 
pela condição social, por outros condiciona-
mentos; como configuro meu futuro. 

Não se espera, obviamente, que as questões 
sejam respondidas de modo definitivo, mas que 
permaneçam como horizonte que obriga o ado-
lescente e o jovem continuamente a se posicionar 
em face da própria existência.

Entre os temas que podem ser desenvolvidos 
nesse processo estão: História de Vida; Corpo e 
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5metodologia
O Conexão +:) prevê quatro en-
contros anuais, em fins de sema-
na. Em cada encontro se privilegia 
os processos acima descritos, de-
senvolvendo um ou mais temas. O 
foco é sempre o processo, de for-
ma que o tema seja tomado como 
facilitador do processo.

Os processos podem aconte-
cer simultaneamente. Por exem-
plo: no encontro cujo processo 
seja a construção de relações, 
pode haver um momento de 
espiritualidade segundo o jeito 
marista, ou que, ao se focar o au-
toconhecimento, deve-se fazer 
uma dinâmica que provoque a 
vivência grupal.

A cada ano, os três processos 
se mantêm, mas os temas podem 
mudar, assim como as dinâmicas. 
Isso garante, ao mesmo tempo, a 
continuidade e a gradualidade, 
permitindo que cada adolescente 
e jovem faça o próprio caminho, 
entre um e quatro anos, depen-
dendo de quando iniciou a parti-
cipação no Conexão + :).

5organização do Encontro

1. AmbientAção e AcolhidA (chegA mAis)
Adolescentes e jovens afirmam que a acolhida é uma das marcas do jeito 
marista. A organização criativa do espaço favorece isso. Vamos às dicas:
• Gaste tempo preparando o local do encontro. Não se trata apenas de 

arrumar o local, mas de torná-lo significativo. Pode-se, por exemplo, 
criar um símbolo visual que remeta ao tema ou ao processo. É impor-
tante, na medida da possibilidade, envolver os adolescentes e jovens 
nessa organização.

• Receba os participantes de forma personalizada. O cadastramento é rea-
lizado nesse momento.

• Apresente a equipe. Deixe claro quais as funções e seus responsáveis. 
Esse é o momento para explicar aos participantes os objetivos do en-
contro e dar as orientações necessárias. Também é essencial que o Ir-
mão esteja presente desde o início e já se coloque à disposição do grupo, 
principalmente para o acompanhamento.

• Crie um ambiente de motivação e participação. Prepare uma dinâmica 
de apresentação dos participantes. Crie também uma dinâmica para co-
lher as expectativas do grupo para o encontro. Onde for possível e con-
veniente, motive os participantes a utilizar as redes sociais (hashtags,  
check-in, posts).

material: símbolos cristãos e maristas, símbolo do encontro, instrumen-
tos musicais, sistema de som, ficha de cadastro, computador, data show.

2. FormAção
Esse é o espaço privilegiado de desenvolvimento do processo, por meio 
de um ou mais temas. Convém insistir que o foco não é o conteúdo, mas 
o movimento que o processo gera; não é o “palestrante”, mas o próprio 
adolescente e jovem. 
Dicas de como organizar a formação:
• Retome o encontro anterior, os aspectos principais e as impressões que 

ficaram. É um bom momento de participação dos adolescentes e jovens. 
• Faça a provocação do tema escolhido para o encontro. Há diferentes estra-

tégias: vídeo, música, dinâmica, texto para reflexão, fala motivadora etc. 
• Desenvolva as intuições principais sobre o tema. Novamente, pode 

utilizar-se das estratégias acima. Importante: não se trata de esgotar de-
terminado assunto, mas de oferecer possibilidades de reflexão para os 
participantes. Dependendo da duração do encontro, é possível dividir 
essa etapa em diferentes momentos ao longo do encontro.

• Encaminhe os adolescentes e jovens para o trabalho pessoal. Um ques-
tionário, a leitura de um texto, uma tarefa são algumas das modalidades 
para esse momento.

• Organize também trabalho em grupos. É importante que esteja 
ligado ao momento anterior. Igualmente importante encontrar 
formas criativas para provocar a equipe: cumprimento de tare-
fas, elaboração de síntese, montagem de apresentação artística, 
entre outras.

• Organize o debate. Esse espaço permite a efetiva participação 
dos adolescentes e jovens, utilizando diferentes linguagens. Per-
mite também que os educadores conheçam os participantes. 
Pode-se aproveitar a ocasião para esclarecer alguma dúvida so-
bre o tema, mas não é o objetivo fixar-se sobre o conteúdo.

• Preveja um momento de construção pessoal do Projeto de Vida. 
Cada participante sintetiza suas impressões, estabelece metas e 
planeja atividades pessoais. O uso da agenda vocacional é im-
portante subsídio para essa tarefa.

material: instrumentos musicais, televisão, aparelho de som, textos, 
canetão, cartolina, material de colagem e Almanaque Vocacional.

3. convivênciA (venhA curtir)
O lazer e a convivência são uma das marcas do carisma ma-

rista. Prever tempos e espaços para essas atividades significa 
principalmente favorecer e incentivar o encontro entre os jo-
vens, o fortalecimento de laços de companheirismo e amizade, 
o senso do coletivo.

Para os educadores, é condição propícia para o contato da 
equipe com os participantes num contexto de informalidade. É 
possível desenvolver a presença significativa, um dos valores ma-
ristas. Dicas:
• Planeje as atividades, considerando seus tempos e modalidades 

em consonância com os outros momentos do encontro.
• Dê preferência para atividades coletivas.
• Distribua tarefas entre os adolescentes e jovens, tais como pre-

parar a atividade, formar equipes, arbitrar o jogo etc.
• Prepare outras atividades culturais, como revelação de talentos, 

festa temática.
• Considere a possibilidade de programar alguma ação solidária, 

em parceria com a Unidade marista ou com outra associação.
• Veja a viabilidade da visita à residência dos Irmãos a casas de 

formação, quando isso for viável.
• Considere-se a possibilidade de participação de outros Ir-

mãos no encontro.
material: materiais esportivos, instrumentos musicais, figurinos e 
objetos para representação.

4. espirituAlidAde (místicA)
A espiritualidade é o eixo central do Cone-
xão +:). Trata-se sempre de favorecer o en-
contro pessoal com Jesus Cristo, para que 
o adolescente e o jovem perceba, pouco a 
pouco, sua condição de discípulo e seja ca-
paz de uma resposta livre e corajosa. 

A espiritualidade marista é bíblica, ma-
riana, apostólica e juvenil. Favorece mo-
mentos comunitários e pessoais de oração. 
Envolve toda a pessoa, com sua corporei-
dade e transcendência. Além disso, tem um 
caráter pedagógico, que respeita os tempos 
pessoais e a realidade cultural de cada um. 
Dicas para organizar a espiritualidade:
• Preveja os tempos de espiritualidade 

dentro do encontro, de forma a torná-los 
significativos, sem exagerar na dose.

• Organize as atividades com antecedência, 
selecionando textos, músicas e outros re-
cursos. Prepare o ambiente, de forma a 
favorecer o clima de oração.

• Envolva os adolescentes e jovens na ela-
boração e condução dos momentos de 
espiritualidade.

• Entre os materiais de oração, dê preferên-
cia para a Bíblia e para o Ofício Divino da 
Juventude. 

• Entre as muitas modalidades, considere 
a oração marial como uma manifestação 
típica do carisma marista.

• Faça uso de símbolos e de iconografia 
mais representativa para os jovens.

• Quando possível, inclua a participação 
nas celebrações da comunidade.

• Crie e organize um arquivo com os sub-
sídios. Esse arquivo será disponibiliza-
do para todas as equipes do Programa 
Vida Feliz.

material: Bíblia, imagens de São Marce-
lino e de Nossa Senhora, panôs, material 
litúrgico, textos, instrumentos musicais, 
cartazes e Ofício Divino da Juventude.

5modalidades 
dos Encontros
Prevê-se a realização do Cone-
xão +:) normalmente nos es-
paços da Unidade marista, na 
forma de encontro. É possível 
utilizar outras modalidades, en-
tre as quais destacamos quatro:
• Acampamento
• Páscoa Jovem
• Vivência Solidária
• Passeio
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5. AcompAnhAmento
O acompanhamento é uma das linhas transversais do Conexão 
+:), que perpassa todo o encontro e que é preocupação cons-
tante da equipe. 

É preciso, no entanto, prever momentos específicos de 
acompanhamento, que permitam tanto aos jovens encontrarem 
adultos que os ajudem em seu processo de discernimento como 
aos educadores avaliarem os participantes e as suas potenciali-
dades, em vista do encaminhamento para a vida marista. 

Vale lembrar que não se trata de trabalho terapêutico, mas 
de processo humano-espiritual.

O Irmão marista tem papel fundamental no processo de 
acompanhamento. Por isso é desejável que ele esteja presente em 
todo o encontro. Isso não exime os educadores leigos de seu pa-
pel de mediadores. Algumas dicas:
• Preveja na programação tempos para entrevistas individuais, 

de preferência com o Irmão.
• Faça convites personalizados para o Conexão Marista. Em 

particular para aqueles jovens que demonstram algum inte-
resse particular pela vocação marista.

• Preencha a ficha pessoal dos participantes.
• Na avaliação do encontro, faça um resumo da presença de 

cada participante e de seu processo vocacional.
• Programe visitas às famílias dos adolescentes e jovens que mos-

trem interesse em ser acompanhados vocacionalmente.
material: ficha pessoal e convites personalizados.

6. encAminhAmentos (próximo pAsso)
O bom amarramento do encontro garante sua eficácia, assegura 
aos participantes a clareza do processo e permite o encaminha-
mento dos próximos passos. Além disso, proporciona a percep-
ção de que valeu a pena estar ali e que será bom voltar.
Vão algumas dicas para esse momento:
• Apresente aos participantes a proposta de acompanhamen-

to e de outros projetos em que podem se engajar. Se houver 
meios de acompanhamento virtual, como e-mail e facebook, 
é o momento de divulgar.

• Oriente o uso do caderno vocacional.
• Faça a entrega de brindes e outros materiais.
• Prepare uma mensagem de envio e organize com os partici-

pantes a construção do compromisso até o próximo encontro.
• Entregue os convites para o próximo Conexão +:) ou para o 

Conexão Marista.
• Faça a avaliação e dê os encaminhamentos finais.
material: caderno vocacional, brindes, mensagem de envio, 
convites e avaliação.

5Indicadores de Avaliação
A avaliação do projeto leva em conta os seguintes 
critérios:
• Número de adesão ao Conexão +:)
• Vocacionados acompanhados e encaminhados 

para o Conexão Marista
• Jovens engajados em outros espaços eclesiais 

e sociais

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsídios listados 
abaixo:
• Materiais da Campanha #serirmaomarista: 

fôlder, banner, oração vocacional
• Ficha de participação (impresso e on-line)
• Documento de cessão de direitos de imagem 

e voz
• Diário do Vocacionado
• Almanaque Vocacional
• Somos Assim
• Ficha de acompanhamento (on-line)
•  Brindes: chaveiros, bonés, camiseta vocacional... 

(Manual de Identidade Visual)
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horizonte
Acompanhar os adolescentes e jovens que mostram interesse em conhecer a vida consa-

grada marista, auxiliando-os em seu processo de discernimento vocacional e ajudando-os 

a identificar critérios e prioridades para as suas escolhas.

Conexão marista
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5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Elaborar e enviar os convites (ver modalidades)
• Preparar e realizar os encontros
• Acompanhar os adolescentes e jovens em seu 

processo: contato individual, preenchimento 
da ficha, visitas etc.

• Colaborar na produção dos subsídios
• Atualizar as redes sociais

5Responsabilidades 
do Setor de Vida 
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Elaborar os subsídios comuns
• Acompanhar e avaliar a elaboração e execução 

do projeto
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5Interlocutores
Adolescentes e jovens do sexo masculino, com 14 anos 
ou mais.

Algumas exceções devem ser consideradas de acor-
do com os Irmãos Acompanhadores.

5critérios de participação
Ter 14 anos ou mais, estar frequentando o Ensino Mé-
dio ou já tê-lo concluído.

Estar participando do Programa Vida Feliz, do Cir-
cuito Projeto de Vida ou de outro programa de anima-
ção vocacional do Grupo Marista.

Ter sido acompanhado por Irmão Marista.

5Processos
O Conexão Marista insere-se no contexto maior da 
Animação Vocacional. Corresponde à etapa do discer-
nimento, isto é, do processo de amadurecimento das 
intenções do adolescente e jovem em relação ao seu 
Projeto de Vida, especificamente à vida religiosa ma-
rista. Significa que já houve um processo de despertar, 
em que o adolescente e o jovem manifestaram algum 
interesse em ser Irmão marista ou em aprofundar me-
lhor o significado dessa vocação, para então poder rea-
lizar a própria escolha. Propõe-se, para esse projeto, 
quatro processos:
• FormAção humAnA e cristã. Mesmo con-

siderando que tenha havido um trabalho prévio de 
autoconhecimento e de amadurecimento da própria 
identidade, é importante que o adolescente e o jovem 
continuem esse processo. Para isso, o projeto deve 
contemplar tanto a compreensão e aquisição de con-
ceitos sobre a realidade humana e a fé cristã como a 
vivência dessas duas dimensões. Convém, portanto, 
que esse processo leve em conta as reflexões mais re-
centes das ciências humanas e da teologia.

Temas a serem aprofundados: Autoconhecimen-
to; Sexualidade e Afetividade; Solidariedade; Lide-
rança; Amizade; Protagonismo; Adolescência; Igre-
ja; Bíblia; Vocações.

• conhecimento AproFundAdo do cA-
rismA mAristA. Espera-se que o adolescente e 
jovem já tenham tido um contato prévio com a his-
tória de Champagnat e do Instituto Marista. Trata-se 
agora de retomar esses aspectos e desenvolvê-los, em 
particular os relativos à missão e à espiritualidade 
marista.

Temas a serem aprofundados: Vida de Champag-
nat; Espiritualidade Marista; Missão; Ser Irmão Ma-
rista; História do Instituto.

• experiênciA dA vidA mAristA. A decisão de 
fazer o caminho vocacional marista passa, sem dú-
vida, pelo encantamento. Jesus chama os discípulos 
para estarem com ele: “Venham e vejam!” (Jo 1,39). 
Marcelino convida João Maria Granjon e João Ba-
tista Audras para começarem com ele o Instituto11. 
Para isso, é fundamental o contato dos adolescentes e 
jovens com os Irmãos. Crie-se, para isso, outros mo-
mentos e espaços de convivência, tanto em relação à 
vida comunitária como em relação à missão marista.

• discernimento vocAcionAl. O projeto 
visa ajudar o adolescente e jovem a discernir seu 
Projeto de Vida, em relação ao carisma marista. 
Significa, portanto, oferecer as condições para esse 
discernimento, em particular o acompanhamento 
pessoal e sistemático.

Temas a serem aprofundados: Autonomia e Es-
colhas; Projeto de Vida; Vocação Humana e Cristã; 
Vocação Religiosa.

5metodologia
Os encontros do Conexão Marista estão estruturados 

em três etapas. Os processos acima descritos permeiam 
todas as etapas, porém com diferentes intensidades.

A primeira etapa é constituída pelos encontros de 
janeiro. Podem participar adolescentes e jovens que já 
tenham terminado o Ensino Fundamental. São regio-
nais, podendo ser realizados simultaneamente em dife-
rentes locais. Estão estruturados em três modalidades: a) 
Acampamento; b) Experiência de Solidariedade; c) Co-
lônia de Férias. Cada modalidade desenvolve os quatro 
processos, por meio das temáticas sugeridas.

A segunda corresponde aos encontros de julho. 
Podem participar adolescentes e jovens que estejam 
no 2o ano do Ensino Médio em diante. São provin-
ciais, sendo realizado apenas um a cada mês de julho. 
As modalidades podem variar, assim como as temáti-
cas, tendo em conta sempre os processos.

A terceira são os estágios no fim do ano. Podem 
participar adolescentes e jovens que estejam no 3º ano 
do Ensino Médio ou que já tenham terminado o En-
sino Médio e que tenham decidido fazer a experiência 
vocacional no aspirantado. O estágio acontece na casa 
de formação e consiste principalmente na convivên-
cia com os formandos e na realização de tarefas pró-
prias da casa de formação.

5modalidades do Encontro
As modalidades dependem da etapa. A primeira 

e a terceira etapas supõem modalidades já previstas 
no projeto. A segunda pode variar, conforme a pro-
posta da equipe responsável.

5organização do Encontro
A organização de cada encontro está ligada à mo-

dalidade em que vai ser realizado. A seguir listamos 
alguns pontos importantes que a equipe deve ter em 
conta no momento de planejá-lo. Além destes, con-
vém ter presentes as dicas sugeridas no Conexão +:).

1. convite e seleção
Tenham presentes os critérios de participação em 
cada uma das etapas. O convite deve variar, indo do 
mais genérico até o mais especíco. Para a etapa de 
janeiro, pode-se convidar os meninos do Conexão  
+:), desde que mostrem algum interesse pela voca-
ção marista. Para julho, o convite deve ser pessoal, 
após um processo de discernimento. A etapa do fim 
do ano está restrita aos que tenham optado por fa-
zer a experiência de formação inicial.

Um critério importante, ao se fazer a seleção dos 
adolescentes e jovens que devem continuar no pro-
cesso de discernimento, é o trabalho em equipe. É 
desejável a presença de leigo nessa equipe.

11 FURET, J. B. Vida de José Bento Marcelino Champagnat. Ed. do Bicentenário. São Paulo: Simar, 1989, p. 59.

2. FormAção
Espera-se que os adolescentes e jovens, ao participarem 
dos projetos da Animação Vocacional, já venham com 
alguma formação humana e cristã. O Conexão Marista 
propõe-se a aprofundar essa formação e a desenvolver 
outros temas mais específicos da vocação religiosa ma-
rista.

Convém observar, porém, que a formação não 
acontece unicamente por meio de conferências e expo-
sições teóricas. Há uma gama de atividades em que o 
adolescente e o jovem podem se sentir mais envolvidos 
e participantes do processo e em que a formação se dá 
num nível mais prático.

3. convivênciA
A presença dos Irmãos propicia o ambiente favorá-
vel para que os adolescentes e jovens amadureçam 
sua opção vocacional. Essa convivência permite que 
se conheçam melhor as pessoas e favorece a proximi-
dade.

No caso dos encontros que acontecem na residência 
marista, é importante motivar a comunidade para re-
ceber os adolescentes e jovens, sem com isso criar um 
ambiente artificial. Também esses devem ser prepara-
dos para viver a experiência de forma aberta e cons-
trutiva.
 
4. espirituAlidAde
Como na formação, a espiritualidade vai além dos mo-
mentos de oração ou de celebração litúrgica. Deve per-
mear todo o encontro, mostrando o sentido da espiri-
tualidade marista, que é bíblica e marial, é integradora 
e move todo o ser. 

5. missão e solidAriedAde
A abertura ao outro é uma das dimensões da vocação 
cristã. Vai ao encontro dos anseios dos adolescentes e 
jovens, que são naturalmente sensíveis às problemáti-
cas humanas e solidários. Essa experiência está mais 
clara numa das modalidades da primeira etapa, a ex-
periência de solidariedade. Mas é importante que faça 
parte de todas as outras etapas.

A proposta é apresentar aos adolescentes e jovens a ri-
queza da missão marista e os desafios que são postos para 
quem aceita partilhar do carisma de Champagnat. Hoje, 
esse é o aspecto que mais encanta as novas gerações.
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6. AcompAnhAmento
Espera-se que o adolescente e jovem que vêm para o 
Conexão Marista tenham sido acompanhados por um 
Irmão, de preferência, ou leigo. Esse acompanhamento 
deve ser registrado, para que ajude no processo posterior.

Durante os encontros e no intervalo entre eles, tam-
bém deve ser feito o acompanhamento pessoal. A con-
tinuidade favorece a confiança e a abertura de ambas as 
partes. Também aqui é importante fazer o registro do 
acompanhamento.

5Responsabilidades 
da Equipe Local
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Projetos Eclesiais

5modalidades de 
Acompanhamento
Para o acompanhamento, podem ser utilizadas uma 
ou mais destas modalidades: 
• Cadastro dos participantes
• Entrevistas personalizadas no encontro
• Conversa pessoal 
• Visita à família
• Visita à escola
• Uso das redes sociais

5Indicadores de Avaliação
A avaliação do projeto leva em conta os seguintes 
critérios:
• Número de participantes do Conexão Marista
• Número de enviados para casa de formação
• Cadastro realizado e atualizado
• Jovens engajados na comunidade eclesial e social

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsídios listados 
abaixo:
• Subsídios vocacionais: Almanaque Vocacional, 

Histórias de vida, Somos assim, Um jovem corajoso
• Vídeos vocacionais: Campanha #serirmaomarista
• Cadernos temáticos
• Instrumental de entrevista (on-line, sequencial)
• Símbolo/brinde por encontro: chapéu para 

Acampamento, bornal para Solidariedade, squeeze 
para Colônia de Férias, camiseta para encontros da 
etapa de julho

Cabe à equipe local:
• Providenciar transporte
• Cuidar da logística
• Preparar a alimentação
• Oferecer os brindes
• Fazer o convite

5Responsabilidades 
da Equipe Provincial
Cabe à equipe provincial:
• Entrar em contato com os Irmãos
• Elaborar o encontro, organizar o cronograma e dis-

tribuir as funções
• Coordenar o encontro
• Acompanhar os adolescentes e jovens em seu pro-

cesso: contato individual, preenchimento da ficha, 
visitas etc.

• Avaliar o encontro com o parecer de todos os Ir-
mãos presentes

• Colaborar na produção dos subsídios
• Preparar material para ser divulgado nos sites e re-

des sociais
• Fazer o registro fotográfico e escrito do Conexão e 

enviá-lo ao setor
• Manter contato com o Setor de Vida Consagrada e 

Laicato

5Responsabilidades 
do Setor de Vida 
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Elaborar os subsídios comuns
• Convocar os Irmãos a participarem do Conexão 

Marista
• Acompanhar e avaliar a elaboração e execução do 

projeto
• Envio do Newsletter Vocacional
• Divulgar através do site, das redes sociais e dos ca-

nais de divulgação do Grupo Marista
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crismandos
 

horizonte
Favorecer formação humana, cristã e específica dos adolescentes, jovens e adultos que se 

preparam para o sacramento da crisma, em vista da construção do Projeto de Vida compro-

metido com a Igreja e a sociedade.

5Interlocutores
Adolescentes, jovens e adultos que se preparam para o 
sacramento da crisma.

5critérios de Participação
Estar frequentando o último ano da catequese da crisma.

5Processos
O projeto Crismando visa desenvolver com adolescen-
tes e jovens três processos:
• Formação humana e cristã: tomar consciência da di-

nâmica de crescimento humano e na fé, desenvolver 
a autonomia.

• Despertar vocacional: desenvolver o próprio Pro-
jeto de Vida, tendo em conta as possibilidades pes-
soais, a abertura para o mundo, a resposta aos ape-
los de Deus.

• Comprometimento com a Igreja e a sociedade: en-
contrar formas de engajamento na comunidade 
eclesial e em espaços públicos.

5metodologia
São realizados dois encontros com cada grupo de 

crismandos. O primeiro insere-se na dinâmica da for-
mação catequética e atende ao primeiro processo. O 
segundo é proposto aos adolescentes, jovens e adul-
tos, com livre adesão, tendo como foco os dois últimos 
processos.

Temas do primeiro encontro: Autoconhecimento; 
Relações Sociais; Família; Amizade; Liderança; En-
contro com Jesus Cristo; Ser Igreja.

Temas do segundo encontro: Projeto de Vida; 
Chamados por Deus (Vocação); Jeito Marista de  
Ser e Viver; Solidariedade; Serviços e Ministérios; 
Maria; Missão.

5modalidades dos Encontros
Prevê-se a realização do primeiro encontro normalmen-
te nos espaços da comunidade eclesial. O segundo pode 
ser na mesma comunidade ou na Unidade marista.

5organização do Encontro

1. AmbientAção e AcolhidA
Adolescentes e jovens afirmam que a acolhida é uma 
das marcas do jeito marista. A organização criativa do 
espaço favorece isso. Vamos às dicas:
• Gaste tempo preparando o local do encontro. Não 

se trata apenas de arrumar o local, mas de torná-lo 
significativo. É interessante diferenciar o primeiro 
do segundo encontro. É importante envolver os 
adolescentes e jovens nessa organização.

• Receba os participantes de forma personalizada. Se 
houver cadastramento, é realizado nesse momento.

• Apresente a equipe. Deixe claro quais as funções e 
seus responsáveis. Este é o momento para explicar 
aos participantes os objetivos do encontro.

• Crie um ambiente de motivação e participação. 
Convém preparar uma dinâmica de apresentação 
dos participantes. Crie também uma dinâmica para 
colher as expectativas do grupo para o encontro. 
Onde for possível e conveniente, motive os par-
ticipantes a utilizarem as redes sociais (hashtags, 
check-in, posts).

material: símbolos cristãos e maristas, instrumentos 
musicais, sistema de som, ficha de cadastro, computa-
dor e projetor.

2. FormAção
Esse é o espaço privilegiado de desenvolvimento do 
processo, por meio de um ou mais temas. Convém in-
sistir que o foco não é o conteúdo, mas o movimento 
que o processo gera; não é o “palestrante”, mas o pró-
prio adolescente e jovem.

Podem ser utilizados, além da palestra, trabalhos 
em grupo, plenárias, sínteses. Também pode-se prever 
o uso de filme ou outro recurso audiovisual.
material: instrumentos musicais, televisão, aparelho de 
som, textos, canetão, cartolina e material de colagem.

3. convivênciA
O lazer e a convivência são uma das marcas do ca-

risma marista. Prever tempos e espaços para essas ati-
vidades significa principalmente favorecer e incentivar 
o encontro entre os jovens, o fortalecimento de laços 
de companheirismo e amizade, o senso do coletivo.

Para os educadores, é condição propícia para o 
contato da equipe com os participantes num contexto 
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de informalidade. É possível desenvolver uma presença 
significativa, um dos valores maristas. 

Esse momento pode ser pensado com atividades lú-
dicas, jogos, atividades culturais e outros.
Material: materiais esportivos, instrumentos musicais, 
figurinos e objetos para representação.

4. espirituAlidAde
Os momentos de espiritualidade são importantes 

para desenvolver nos adolescentes e jovens o sentido do 
encontro pessoal com Jesus Cristo, sua condição de dis-
cípulo e a capacidade de resposta livre e corajosa.

Esses momentos devem ser organizados conforme 
a disponibilidade do tempo e do espaço. É natural que 
o segundo encontro ofereça mais condições para se de-
senvolver a espiritualidade. Pode-se fazer uso de cantos, 
textos bíblicos, símbolos, movimentos corporais, entre 
outros.

material: Bíblia, panôs, textos, instrumentos musi-
cais, cartazes e banner.

5. AcompAnhAmento e encAminhAmentos
O projeto, em sua organização, prevê duas dinâmicas 

de acompanhamento: o convite para participar do se-
gundo encontro e o encaminhamento de adolescentes e 
jovens para outros projetos vocacionais, em relação com 
o SAV e com congregações religiosas. No caso daqueles 
que se identificam com o carisma marista, podem ser en-
caminhados para o Liderança Juvenil e o Conexão +:). 

5Indicadores de Avaliação
 O projeto é avaliado segundo estes critérios:

• Participação no segundo encontro
• Encaminhamentos para projetos vocacionais
• Engajamento em ministérios, pastorais e movimentos 

eclesiais

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsídios listados 

abaixo:
• Almanaque vocacional
• Fôlder-convite para o segundo encontro
• Fôlder-convite para os projetos do Programa Vida Feliz, 

PJM, Liderança Juvenil, pastorais e ministérios eclesiais
• Brindes

5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Elaborar e enviar os convites (ver modalidades)
• Elaborar a ficha de inscrição e de autorização
• Preparar e realizar os encontros
• Encaminhar os adolescentes e jovens para outros 

projetos vocacionais
• Acompanhar os adolescentes e jovens
• Termo de cessão de imagem e voz

5Responsabilidades 
do Setor de Vida  
consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Elaborar os subsídios comuns
• Acompanhar e avaliar a elaboração e execução do 

projeto

5Responsabilidades da 
paróquia

Cabe à comunidade paroquial:
• Participar na elaboração e execução dos encontros
• Responsabilizar-se pela infraestrutura
• Convidar os crismandos para o primeiro encontro
• Garantir a presença de representantes nos encontros
• Encaminhar os adolescentes e jovens às pastorais e 

aos ministérios eclesiais

5Parcerias
São parceiros neste projeto:

• Paróquia
• Grupo de catequistas
• SAV
• PJ e Pastoral dos Adolescentes
• Movimentos Eclesiais
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horizonte
Proporcionar formação cristã e humana aos adolescentes e jovens de grupos eclesiais, fa-

vorecendo processos de formação e reflexão sobre o Projeto de Vida. garantir a presença 

marista nos espaços junto às juventudes. Estabelecer processos de animação vocacional: 

despertar e encaminhar.

Assessoria às juventudes
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5Interlocutores

Adolescentes e jovens que estejam 
engajados em projetos e organismos 
eclesiais ou que tenham interesse em 
refletir sobre o Projeto de Vida.

5critério de 
Participação
Estar engajado em algum setor ou 
organismo da Igreja ou demonstrar 
interesse em refletir sobre seu 
Projeto de Vida.

5Processos
O projeto tem em vista dois momen-
tos do processo vocacional: desper-
tar e encaminhar. 

Despertar é ajudar os adolescen-
tes e jovens “a tomar consciência de 
que são chamadas pelo Pai, por meio 
de Jesus Cristo, na ação do Espírito, 
para uma missão bem específica na 
Igreja”12. Esse momento desenvolve a 
dimensão humana e a cristã e favore-
ce sua concretização numa vocação 
específica.

O encaminhamento é consequ-
ência de dois movimentos. De um 
lado, o adolescente e o jovem se sen-
tem provocados a responder ao du-
plo apelo da própria consciência e de 
Deus. De outro, são acompanhados 
em seu discernimento e ajudados a 
avaliar os critérios e as motivações 
para fazerem a escolha pessoal.

12 OLIVEIRA, J. L. M. Evangelho da vocação: dimensão vocacional da evangelização. São Paulo: Loyola/IPV, 2003, p. 85. 

5metodologia
A assessoria desenvolve-se por meio de en-
contros, com temáticas que levem os ado-
lescentes e jovens ao processo de despertar 
e encaminhar vocacional.

Temas a serem aprofundados: Vocação 
humana e cristã; Sentido da Vida; Autoco-
nhecimento; Comunidade e Serviços; Enga-
jamento Eclesial; Mística e Espiritualidade; 
Identidade e Carisma Marista; Juventudes; 
Projeto de Vida.

5modalidades 
dos Encontros
Os encontros são organizados de acordo 
com a solicitação das paróquias e dioceses. 
Se a equipe considerar importante, pode 
propor uma modalidade mais adequada ao 
processo que pretende provocar. Entre as 
modalidades estão:
• Retiro
• Palestra
• Convivência

5Indicadores 
de Avaliação

O projeto é avaliado segundo estes 
critérios:
• Adolescentes e jovens atendidos
• Jovens encaminhados para o acompa-

nhamento vocacional sistematizado

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsí-

dios listados abaixo:
• Almanaque vocacional
• Brindes

5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Mapear a realidade local e identificar as possibilidades 

de intervenção
• Organizar o tipo de assessoria e a forma de atuação
• Fazer interface com os grupos eclesiais
• Planejar, executar e avaliar as atividades

5Responsabilidades 
do Setor de Vida  
consagrada e Laicato

Cabe ao setor:
• Acompanhar e avaliar a equipe
• Oferecer subsídios

5Responsabilidades 
da Paróquia
Cabe à comunidade paroquial: 
• Participar na elaboração e execução das atividades
• Responsabilizar-se pela infraestrutura
• Convidar os adolescentes e jovens para o encontro
• Garantir a presença de representantes nos encontros 
• Encaminhar os adolescentes e jovens que não estão 
   engajados para as pastorais e os ministérios eclesiais

5Parcerias
São parceiros neste projeto:
• Paróquia
• Grupo de catequistas
• SAV
• PJ e Pastoral dos Adolescentes
• Movimentos Eclesiais
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5Interlocutores
Catequistas e pais e/ou responsáveis dos 
catequizandos.

5critérios de 
Participação
Atender preferencialmente pais e/ou res-
ponsáveis e catequistas das paróquias e dio-
ceses onde acontece o projeto Crismandos.

5Processos
Engajamento dos catequistas e pais e/ou 
responsáveis no processo de discerni-
mento dos adolescentes e jovens em rela-
ção ao seu crescimento humano e cristão 
e ao seu Projeto de Vida.

Temas para serem trabalhados: Gera-
ções; Projeto de Vida; Juventudes; Missão 
dos Pais e dos Catequistas; Evangelização 
e Meios de Comunicação; Metodologia de 
Trabalho com Adolescentes e Jovens.

5metodologia
A principal mediação é a conferência, utili-
zando-se diferentes recursos para chamar a 
atenção dos atores e envolvê-los na reflexão.

Procura-se, por meio do conhecimento 
e da sensibilização, maior engajamento dos 
pais, responsáveis e catequistas no proces-
so de discernimento vocacional de adoles-
centes e jovens.

5organização do Encontro
Pode-se pensar o projeto dividido em quatro etapas:
prepArAção. Definição da modalidade de intervenção; definição 
de data e local; escolha do tema; convite; contato com parceiros.
conFerênciA. Tempo de desenvolvimento da ação propriamente 
dita. Pode ser conduzida pela equipe ou contar com especialistas no 
tema escolhido.
divulgAção. Publicação de notícia no Grupo Marista e em veícu-
los locais, além das redes sociais.
AvAliAção. Com os participantes e com os parceiros.

5Frequência
A quantidade de encontros depende da disponibilidade da equipe, 
tendo em conta o foco nos projetos e destinatários prioritários.
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Pais & catequistas

horizonte
colaborar na formação humana, cristã e vocacional de pais e catequistas, estimulando seu 

engajamento na comunidade e seu envolvimento no processo de construção do Projeto de 

Vida dos adolescentes e jovens.

5Indicadores 
de Avaliação
São indicadores de avaliação:
• Participação dos pais e 

catequistas nos encontros.

5Subsídios
A equipe deve providenciar 
os subsídios listados abaixo:
• Fôlder de apresentação dos 

projetos para o Eclesial
• Brindes

5Responsabilidades da Equipe Local
Cabe à equipe local:
• Elaborar e enviar os convites (ver modalidades)
• Preparar, realizar e avaliar os encontros

5Responsabilidades do Setor 
de Vida consagrada e Laicato
Cabe ao setor:
• Acompanhar e avaliar a elaboração e execução do projeto.

5Responsabilidades 
da Paróquia
Cabe à comunidade paroquial:
• Participar na elaboração e execução 

dos encontros
• Responsabilizar-se pela infraestrutura
• Garantir a presença de representantes 

nos encontros

5Parcerias
São parceiros nesse 
projeto:
• Paróquia
• Grupo de 

catequistas
• Movimentos 

Eclesiais

5modalidades 
dos Encontros
Os encontros acontecem normalmente nas 
dependências da paróquia ou em outro lu-
gar previsto pela equipe. As modalidades 
podem ser:
• Palestras
• Encontros formativos
• Retiros
• Gincanas

> projetos
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Semanas Vocacionais

horizonte
celebrar o dom da consagração religiosa de um Irmão marista com a sua comunidade de 

origem e levar os jovens a refletir sobre o próprio Projeto de Vida.

5organização 
da Semana

5Interlocutores
Educandos das escolas da rede de educação estadual, municipal e particular, com prioridade para alunos a partir do 8º ano.
Unidades Maristas.
Comunidades eclesiais, grupos de jovens e movimentos juvenis.

5critérios de Participação
Sempre que houver a celebração dos votos perpétuos de um Irmão marista e, ocasionalmente, em celebrações jubilares.

5Processos
A consagração religiosa dos Irmãos maristas 
torna-os “participantes, a título novo, da vida, 
santidade e missão da Igreja, esposa de Cristo”13. 

A profissão dos conselhos evangélicos de 
castidade, pobreza e obediência exprime-se 
“por votos públicos feitos com membros da 
Igreja e recebidos pelo Superior”14.

O engajamento da comunidade cristã local 
na preparação e celebração dos votos perpétu-
os de um irmão torna-se momento propício de 
conscientização da vocação religiosa marista, 
em especial para os adolescentes e jovens.

5metodologia
Nos dias que antecedem a celebração dos vo-
tos perpétuos, várias atividades são propostas 
a diferentes grupos para discutir temas relacio-
nados à vida cristã e à vocação, em especial, à 
marista: palestras vocacionais, shows, progra-
mas interativos, tríduos vocacionais, gincanas, 
entre outras.

As atividades têm um caráter festivo e ale-
gre, culminando na celebração litúrgica da con-
sagração religiosa. Ao mesmo tempo, lançam, 
sobretudo, aos adolescentes e jovens, a pergun-
ta sobre Projeto de Vida, dando espaço para o 
trabalho de acompanhamento vocacional da-
queles que se mostrarem interessados.

13 Instituto dos Irmãos Maristas. Constituições e Estatutos. Roma: Administração Geral dos Irmãos Maristas, 1997, n. 14.
14 Constituições, n. 15.

A Semana Vocacional é coordenada por 
uma equipe provincial de Irmãos. Cabe a 
ela a condução do processo, tanto no âm-
bito provincial como local.
prepArAção. Formação da equipe lo-
cal; contato com os responsáveis locais; 
planejamento das atividades.
reAlizAção dAs AtividAdes. En-
volvimento da comunidade; desenvolvi-
mento das atividades previstas.
celebrAção. Preparação da comunida-
de para a celebração; formação de equipes 
para a liturgia; envolvimento sobretudo de 
adolescentes e jovens.
AvAliAção. Com a equipe local e com a 
equipe provincial.
continuidAde. Onde não acontece o 
Vida Feliz, ao longo do ano, a equipe mais 
próxima volta à comunidade para dar con-
tinuidade ao trabalho vocacional.

5Frequência
A Semana Vocacional acontece em pre-
paração aos votos perpétuos. Conforme a 
conveniência, é possível pensar em alguma 
ação de continuidade.

> projetos
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5Indicadores de Avaliação
São indicadores de avaliação:
• Participação da comunidade na celebração
• Número de adolescentes e jovens interessados na vocação 

religiosa marista
• Número de adolescentes e jovens engajados na comuni-

dade local

5Subsídios
A equipe deve providenciar os subsídios listados abaixo:
• Banners vocacionais
•  Somos assim
• Almanaque vocacional
• Vídeos vocacionais
• Revistas
• Brindes

5Responsabilidades 
da Equipe de Irmãos

#serirmaomarista

5Responsabilidades 
da Equipe Local
Cabe à equipe local: 
• Participar na equipe responsável
• Ajudar a preparar, realizar e avaliar a Semana Vocacional
• Caso não haja equipe do Vida Feliz na cidade, voltar à 

comunidade, ao menos uma vez, para dar continuidade 
vocacional

5Responsabilidades do Setor 
de Vida consagrada e Laicato
Cabe ao setor: 
• Acompanhar e avaliar a elaboração e execução do projeto

Cabe à equipe de Irmãos:
• Elaborar e executar a Semana
• Acompanhar o desenvolvimento das 

atividades
• Com a comunidade local, preparar e 

realizar a celebração dos votos
•  Avaliar a Semana Vocacional

5Envolvidos 
Institucionais
São convidados a participar da Semana 
Vocacional:
• Irmãos
• Equipe do Vida Feliz
• Formandos
• Familiares do Irmão
• Afiliados
• MChFM

5Parcerias
São parceiros:
• Pároco
• SAV
• Instituições religiosas locais
• Lideranças comunitárias
• Famílias da comunidade
• Diretores de escolas
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