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APRESENTAÇÃO 

 

 

 Uma das prioridades emergentes na Província Marista Brasil Centro Sul, é o “Desenvolver uma cultura 

vocacional, estabelecendo processos de formação conjunta de Irmãos, Leigos e Leigas Maristas, na vivência 

do nosso Carisma”. Esta prioridade vem orientando nos últimos anos as ações e iniciativas desenvolvidas 

pela Animação Vocacional Marista, inclusive a reestruturação dos processos. 

 Dentro dos processos de implantação e vivência da nova proposta de Animação Vocacional e de seu 

novo Itinerário desenvolvemos como subsidio os Conexões Locais, que vem com a missão de congregar nas 

etapas do Despertar 2, podendo perpassar também pelas etapas do Discernir e Cultivar, dependendo da 

caminhada que o jovem desenvolve junto ao seu acompanhador. 

 Nesse sentido, é que surge o presente instrumento, para auxiliar todo o trabalho de Animação 

Vocacional a ser desenvolvido pelos/as animadores/as, pastoralistas, irmãos, analistas, membros do 

Movimento Champagnat da Família Marista e tantos outros/as, que venham colaborar no acompanhamento 

dos vocacionados. Vislumbrando o compromisso e discernimento pessoal e grupal, em vista da construção 

do Projeto de Vida e da concretude do seguimento de Jesus Cristo. 

 O acompanhamento vocacional é o meio mais eficaz de aprofundar o processo de discernimento, de 

reconhecimento e de adesão ao chamado de Deus, que escolhe cada um, fala ao coração, ilumina e envia 

em missão. 

 Desejamos uma boa utilização desse material, que ele seja mais um instrumento de ajuda e apoio aos 

processos vocacionais desenvolvidos nas Comunidades/Unidades Maristas, assim como na vida e na 

vitalidade do Instituto Marista, da Igreja e do mundo. 

 Que Maria, modelo das vocações, e São Marcelino Champagnat abençoem esses e outros materiais 

que só contribuem com a caminhada vocacional rumo à felicidade e à construção do Reino de Deus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Caros (as) animadores (as), pastoralistas, irmãos, analistas, membros do Movimento Champagnat da 

Família Marista e outros colaboradores, o caderno Marista de Conexões Locais é uma construção de um 

instrumental para subsidiar encontros junto aos jovens que participam no processo de Animação Vocacional, 

nas realidades as quais nos encontrarmos e nos processos das regionais. 

 O processo de acompanhamento não é tarefa fácil e simples. Mas é gratificante e mostra o quanto 

Deus está presente na vida, no processo de descobertas, escolhas e na adesão de cada um ao seu projeto de 

amor pelo ser humano. Assim, essa técnica de acompanhar jovens, pessoal e/ou grupalmente, exigirá de 

você mais do que boa vontade. Terá de desenvolver, diante das suas inúmeras atividades, atitude constante 

de cuidado, disciplina, transparência, perseverança, disponibilidade e avaliação com os processos. 

 Os diversos temas deste caderno devem ajudá-lo na condução do processo. São apresentados os 

encontros com o ‘ano referência’, trazendo como base fatos na vida e processo de Marcelino Champagnat. 

São eles Rosey, Montagne, La Valla e L’Hermitage. 

  Seus processos divididos e ao mesmo tempo complementares em Autoconhecimento, Construção 

das Relações e Conhecimento Inicial do Carisma. Dentro do processo, os temas a serem trabalhados, os 

objetivos do encontro, a ambientação, a acolhida, a lista de presença, a integração, o momento de 

espiritualidade composto pelas luzes bíblicas e luzes maristas, textos que são o subsídio para a formação, 

orientação para lazer e convivência, orientação para entrevista e acompanhamento, desafio e agora 

Champagnat?, avaliação do encontro e sugestões de dinâmicas.  

 Estamos certos de que esse material ajudará, de forma ímpar, na construção da Cultura Vocacional 

que se deseja na Província, no Instituto e na Igreja. 

 Boa sorte e bom trabalho nessa tarefa árdua e gratificante de ajudar os jovens no seu processo de 

discernimento e elaboração do Projeto de Vida. 
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    Ano Rosey                                                                                                                 

 

 

 

 

 Rosey é o lugar do nascimento de Marcelino Champagnat em 20 

de maio de 1789. Filho de João Batista e Maria Chirat, Marcelino 

viveu dezesseis anos de sua vida em Rosey, vilarejo que ficava nos 

arreadores da cidade francesa de Marlhes. Em Rosey ele 

trabalhava com sua família na lavoura e cuidava de ovelhas. “De 

seu pai herdou as ideias de uma nova ordem social, trazida pela 

Revolução Francesa; de sua mãe e tia, absorveu os princípios de 

uma antiga tradição religiosa. Em Rosey, Marcelino nasceu, fez as 

primeiras descobertas, aprendeu uma profissão e valores. Junto com o amor da família, ele também viveu 

experiências duras, algumas frustações, dificuldades financeiras e a descoberta do mundo ao seu redor”. Em 

Rosey, Marcelino também se descobre vocacionado de Deus. “Deus o quer”, afirma o sacerdote que o 

convidara por ocasião de uma visita, para ingressar no seminário. Na caminhada vocacional, Marcelino nos 

inspira a reconhecer na família o alicerce de toda vocação, a buscar na história de nossa vida as pessoas e 

fatos que nos mostram a presença de Deus, a termos uma consciência dessa história e a aceitarmos ela como 

de fato é, a partir dessa história que respondemos ao chamado de Deus. 

 

 

                          Processo – Autoconhecimento 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - História de vida 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Aprofundar o conhecimento de si mesmo a partir da reflexão da história de vida e compreender sua 

importância e necessidade nos contextos da vida.  
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 Biografia Papa Francisco 

 Ao olhar para a biografia, o entendimento se estende no confronto com as possibilidades e no 

entendimento que somos a importância nos ambientes e tempos que estamos. 

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/biography/documents/papa-francesco-biografia-

bergoglio.html  

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Biografia de São Marcelino Champagnat 

 Ao olhar para a biografia, o entendimento se estende no confronto com as possibilidades e no 

entendimento que somos a importância nos ambientes e tempos que estamos. 

https://marista.org.br/marcelino-champagnat/  

 

 

 

E

 

E

 

E

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/biography/documents/papa-francesco-biografia-bergoglio.html
https://marista.org.br/marcelino-champagnat/
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                             Formação  

 

O horizonte é refletir a proximidade teoria/prática. Trilhar alguns aspectos: Qual é a sua história de 

vida? O que ela pode contar sobre a pessoa que você é hoje? Quando resgatamos os fatos de nossas vidas, 

qual o impacto que tiveram na nossa formação, nas nossas relações, nos aprendizados e traumas que 

deixaram, vamos integrando todas as nossas partes para estarmos prontos para o que está por vir. 

Esse processo precisa nos ajudar a nos apropriarmos de tudo o que gostamos e o que não gostamos, 

do que já fizemos e do que já vivemos. Construímos com a vida um quebra cabeça: que tinham peças 

esquecidas, algumas vezes para conseguirmos tocar a vida para frente; outras peças estavam faltando, o que 

nos obriga a colocar luz para encontrá-las, e temos também peças que não se encaixam muito bem, o que 

faz nos aprofundarmos para entendê-las. 

O importante nesse processo é pararmos de culpar pessoas e acontecimentos externos por situações 

e sentimentos que geraram desconforto para nós. Precisamos nos responsabilizar pela vida que temos, pois 

ao fazer isso conseguimos direcionar o nosso “barco” para onde queremos, sem esperar que alguém o faça 

por nós. É também interessante enxergarmos tudo o que veio depois de um fato desagradável. No que nos 

atrapalhou? No que nos ajudou? Pois nem tudo é sombra, muitas vezes algo ruim acontece para darmos 

outro rumo necessário na vida. 

Analisar e entender a nossa história é darmos sentido e significado para quem somos e quem 

queremos nos tornar. Não é possível construir um futuro alinhado com a nossa essência sem integrarmos 

tudo o que já foi. Ao evitarmos olhar para algo do passado para não entrarmos em contato com dores não 

resolvidas, vamos enfrentando uma série de problemas até conseguirmos encará-los de vez. 

Como disse Carl Jung: “Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai 

chamá-lo de destino.” 

Exercício básico para começar a olhar a sua biografia: 

• Escreva a sua história como se estivesse contando para alguém. 

• Depois, conte-a de fato para pelo menos 3 pessoas diferentes. Pessoas que você confie, claro. 

• Reescreva-a. 

• Agora, análise: o que se repete em minha vida? O que desejo manter e o que sinto necessidade de 

mudar? 

• Como farei para potencializar o que faz sentido e quais pequenas ações farei para deixar de repetir o 

que já não faz mais sentido? 

 

 

E
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                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

 

E

 

E

 

E

 

E
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https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

 

Dinâmica 1:  Quando eu era pequeno. 

Material:  Livro “A história de Pedro”.  

Disponível em: http://www.suas.sedhast.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/A-ist%C3%B3ria-de-

Pedro-2%C2%AA-impress%C3%A3o.pdf  

Folha sulfite, lápis de cor, lápis grafite, canetinha. 

Em roda, leia a história do livro e em seguida sugira que cada integrante pense uma história de quando era 

mais novo, ou seja, histórias de infância que podem ser lembradas (sugerir histórias engraçadas, de 

brincadeiras, de ensinamentos e aprendizados). Em seguida, organize a sala em grupos. No grupo cada um 

conta a sua história. Após as contações, os integrantes podem esboçar por meio de desenhos (cartolina ou 

folha sulfite) as histórias do grupo. Depois dos relatos e desenhos prontos, apresentar as histórias para toda 

a turma e dar a possibilidade para os outros participantes fazerem perguntas a respeito dessa história. 

O porquê dessa dinâmica? Compartilhar histórias no grupo ajuda cada integrante a encontrar um sentido 

para aquilo que viveu. É importante oferecer um espaço em que os jovens se sintam livres para falar daquilo 

que lhe aconteceu, tendo como interlocutor outros jovens.  

Obs.: Nos momentos grupais, quando se compartilham histórias pessoais, é importante que o facilitador 

construa algumas regras, tais como: não rir da história do outro ou fazer silêncio enquanto o outro fala. É 

importante que cada integrante tenha essa oportunidade e ao mesmo tempo respeite a história do outro. 

 

Dinâmica 2:  História continuada  

Peça para todos se sentarem em círculo e informe que a tarefa do dia é construir uma história em conjunto. 

Um dos participantes começa a história que é continuada por seu companheiro da direita e assim por diante, 

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
http://www.suas.sedhast.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/A-ist%C3%B3ria-de-Pedro-2%C2%AA-impress%C3%A3o.pdf
http://www.suas.sedhast.ms.gov.br/wp-content/uploads/2019/09/A-ist%C3%B3ria-de-Pedro-2%C2%AA-impress%C3%A3o.pdf
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cada um contribuindo com um pedacinho. É importante que o facilitador explique que a história tenha 

coerência, e um final.  

O porquê dessa dinâmica: Fazê-los compreender que todos os dias temos a opção de mudar de ideia, temos 

a oportunidade de seguir novos rumos, de alçar novos voos. Os novos rumos de nossa vida só serão 

descobertos se mudarmos nossa direção, mas algumas vezes nos apegamos muito aos velhos vícios. Nossa 

história e nossa vida serão sempre impulsionadas por nossas escolhas.  
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    Ano Rosey                                                                                                                 

 

 

 

 

 Rosey é o lugar do nascimento de Marcelino Champagnat 

em 20 de maio de 1789. Filho de João Batista e Maria Chirat, 

Marcelino viveu dezesseis anos de sua vida em Rosey, vilarejo 

que ficava nos arreadores da cidade francesa de Marlhes. Em 

Rosey ele trabalhava com sua família na lavoura e cuidava de 

ovelhas. “De seu pai herdou as ideias de uma nova ordem social, 

trazida pela Revolução Francesa; de sua mãe e tia, absorveu os 

princípios de uma antiga tradição religiosa. Em Rosey, Marcelino 

nasceu, fez as primeiras descobertas, aprendeu uma profissão e valores. Junto com o amor da família, ele 

também viveu experiências duras, algumas frustações, dificuldades financeiras e a descoberta do mundo ao 

seu redor”. Em Rosey, Marcelino também se descobre vocacionado de Deus. “Deus o quer”, afirma o 

sacerdote que o convidara por ocasião de uma visita, para ingressar no seminário. Na caminhada vocacional, 

Marcelino nos inspira a reconhecer na família o alicerce de toda vocação, a buscar na história de nossa vida 

as pessoas e fatos que nos mostram a presença de Deus, a termos uma consciência dessa história e a 

aceitarmos ela como de fato é, a partir dessa história que respondemos ao chamado de Deus. 

 

 

                          Processo – Construção das relações 

 

 

 

                         Tema a trabalhar - Família 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Aprimorar a conexão do jovem com a família, a fim de estimular o desenvolvimento de sentimentos 

e potencializar as virtudes. 
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                          Ambientação 

              

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

  

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.    

 

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 Honrar os pais é uma base importantíssima para quem segue os caminhos do Senhor. Quem não 

honra os pais, não honra a Deus. 

 O respeito aos pais é a base da sabedoria e da submissão a Deus. Quando horamos os nossos pais, 

honramos a Deus e futuramente seremos honrados. 

 Quando honramos quem nos gerou, estamos semeando bençãos em nossas vidas e abençoando os 

nossos pais com um comportamento que gera ainda mais amor. Efésios 6:1-4 

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Família além dos laços de sangue, um parentesco que nasce pela acolhida. 

 Proporcionar uma reflexão acerca do documento do XXII Capítulo Geral, em atenção especial ao item 

I: Hoje, Jesus, tu continuas chamando-nos a um novo parentesco (Mc 3, 20-21; 31-35), a escutar tua palavra 

e colocá-la em prática com urgência e sem exclusões. 

https://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_PT  

 

E

 

E

 

E

https://www.bibliaon.com/versiculo/efesios_6_1-4/
https://www.champagnat.org/shared/bau/Document_XXII_General_Chapter_PT
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                             Formação  

 

A família é a primeira sociedade que convivemos e que levamos por toda vida, portanto, base para a 

formação de todos os indivíduos. É no convívio familiar que aprendemos, um com o outro, a respeitar, 

partilhar, ter compromisso, disciplina e a administrar conflitos. É inegável que cada um carrega um histórico 

de experiências, aprendizados e lembranças que apresentarão reflexos por toda vida. 

Uma das instituições mais antigas, a família é pilar de sustentação para todos, afinal é nela que 

aprendemos a conviver e interagir com o mundo que nos cerca, além de sermos preparados para a vida. 

Uma família cercada de amor, paciência, respeito e cumplicidade educa e forma indivíduos seguros e aptos 

para o convívio social. 

As lembranças da infância serão levadas sempre na recordação. Momentos simples, seja de conversas 

ao redor da mesa, podem proporcionar vínculos de confiança entre pais e filhos e fortalecer os laços 

familiares. Brincar juntos, permite muito além de risadas, permite vivenciar novas experiências. 

Ter um bichinho de estimação pode proporcionar senso de responsabilidade. Brincar com os primos, 

conscientizarão sobre a importância ao respeito pelo próximo. Enfim, são inúmeras oportunidades que a 

família tem de formar um indivíduo feliz. 

Sabe aquele cheiro de café que lembra o colo da vovó? A canção que sua mãe cantava para você 

antes de dormir? A brincadeira que você tanto se divertia com seu pai? São essas lembranças que permitirão 

que a pessoa seja segura, alegre, agradecida. Observe os pequenos e fundamentais detalhes para se ter uma 

vida plena de contemplações e gratidão. 

O papel da família vai além o de ensinar o que é certo e errado, é formar indivíduos afetuosos, conscientes, 

tolerantes, pacientes, respeitosos, autoconfiantes e felizes!  

“Os seres humanos não foram criados para viver isolados, mas que constituíssem uma família, de cujo 

seio deveria surgir a paz, o amor e a união, como suprema virtude dos homens e como humana realização 

do princípio divino”. 

Temos claro que muitos destes elementos ficam dissipados e faltantes, em consequência de ‘n’, 

situações que assolam as famílias nos diferentes contextos e realidades aos quais estamos inseridos. Fato é 

que precisamos olhar com empatia e caminhar com propostas que nos façam melhorar tudo que for possível 

e que esteja ao nosso alcance. 

Poderíamos trazer inúmeras condições, temas, dados e teses sobre este precioso assunto. O que 

devemos considerar é que diante da necessidade do público, e das condições e entendimento de cada 

equipe, com certeza a melhor estratégia será a que concilia estes elementos diante da realidade. 

 

E
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                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

 

E

 

E

 

E

 

E
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https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

  

Dinâmica 1: Fazendo memória 

Fazendo memória à vivencias familiares, convidar os participantes a construírem uma linha do tempo, 

relatando os principais acontecimentos que marcaram a sua vida e da sua família. 

A linha do tempo pode ser construída como eles preferirem: uma dica é recordar por ano. 

Ex.: 2007: ‘’Viajem em Família para conhecer o mar’’:  

A data é: 2007  

O acontecimento: ir à praia  

O sentimento: Alegria de viver algo importante com as pessoas que amo.  

A ideia é relembrar memórias afetivas. Conforme a realidade, podem trazer variados sentimentos, estar 

atentos em como ajudá-los a trabalhar com eles.  

Ao final trabalhar a linha do tempo, talvez apresentando ao grupo ou fazendo uma reflexão pessoal. 

 

Dinâmica 2:  Eu e a construção da minha história. 

Materiais: Pedaços de papel colados com as palavras: Ser/Ter/Fazer/Pertencer no ambiente. 

Percebemos que a família do Champagnat foi de suma importância para a sua caminhada pessoal, pensando 

nisso: 

Como a sua família contribui nestes 4 pontos primordiais e como isso influencia aos lugares e ambientes que 

ocupo.  Qual o seu entendimento pessoal sobre cada um desses pontos?  

SER / TER / FAZER / PERTENCER   

Se a relação familiar se constrói no dia a dia, escreva um texto pontuando as ações relacionadas ao seu 

Projeto de Vida. 

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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    Ano Rosey                                                                                                                 

 

 

 

 

 Rosey é o lugar do nascimento de Marcelino Champagnat 

em 20 de maio de 1789. Filho de João Batista e Maria Chirat, 

Marcelino viveu dezesseis anos de sua vida em Rosey, vilarejo 

que ficava nos arreadores da cidade francesa de Marlhes. Em 

Rosey ele trabalhava com sua família na lavoura e cuidava de 

ovelhas. “De seu pai herdou as ideias de uma nova ordem social, 

trazida pela Revolução Francesa; de sua mãe e tia, absorveu os 

princípios de uma antiga tradição religiosa. Em Rosey, Marcelino 

nasceu, fez as primeiras descobertas, aprendeu uma profissão e valores. Junto com o amor da família, ele 

também viveu experiências duras, algumas frustações, dificuldades financeiras e a descoberta do mundo ao 

seu redor”. Em Rosey, Marcelino também se descobre vocacionado de Deus. “Deus o quer”, afirma o 

sacerdote que o convidara por ocasião de uma visita, para ingressar no seminário. Na caminhada vocacional, 

Marcelino nos inspira a reconhecer na família o alicerce de toda vocação, a buscar na história de nossa vida 

as pessoas e fatos que nos mostram a presença de Deus, a termos uma consciência dessa história e a 

aceitarmos ela como de fato é, a partir dessa história que respondemos ao chamado de Deus. 

 

 

                          Processo – Conhecimento inicial do carisma 

 

 

                          Tema a trabalhar - Vida de Champagnat e Vocação Marista 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Propor aos adolescentes e jovens momento de conhecimento e aproximação com a vida de Marcelino 

Champagnat e a Vocação Marista.  
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

Evangelho MT 5, 13-16. “Vós sois sal da terra e luz no Mundo”.  

 "Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, 

exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. 

 "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E, 

também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar 

apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, 

para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus". 

 

 

                          Luzes maristas  

 

São Marcelino Champagnat – Um Coração sem Fronteiras PG. 42-44  

 L’Hermitage por volta de 1824, o Instituto de Marcelino cresceu de tal maneira que ele precisou da 

ajuda de outro sacerdote. O Conselho Episcopal se reuniu, no dia 12 de maio daquele ano, e decidiu enviar 

o padre Courveille. A chegada do novo sacerdote permitiu que Marcelino se dedicasse a um projeto há muito 

 

E

 

E

 

E
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desejado: a construção de um prédio espaçoso, para abrigar o número crescente de Irmãos. Comprou, então, 

um terreno com cinco acres, em uma região localizada no vale do rio Gier. Encravado nas encostas das 

montanhas, o terreno apresentava frondosos carvalhos e era generosamente servido pelas águas do rio. 

 No final de maio, o Vigário Geral Cholleton abençoou a propriedade, e logo a construção teve início. 

Marcelino e seus jovens Irmãos trabalharam com afinco, durante os 106 meses do verão e o início do outono 

de 1824. Eles cortavam e carregavam pedras até o local da construção; cavavam areia, faziam a argamassa 

e ajudavam os pedreiros profissionais contratados. Abrigados em uma velha casa alugada, localizada no 

outro lado do rio Gier, o grupo se reunia diariamente pela manhã para a missa, em uma pequena clareira à 

sombra de um carvalho. Esse lugar passou a ser conhecido como “A Capela do Bosque”. Um pequeno armário 

servia de altar e um sino, suspenso em um galho, convocava a comunidade para a oração. Que tempos 

significativos para aqueles jovens, vivendo em comunidade e apoiando-se mutuamente! Que orgulho por 

tamanho empreendimento! Durante a construção do prédio de cinco andares, o Fundador foi um exemplo 

para seus Irmãos. Ele era o primeiro a começar o trabalho, todos os dias e o último a parar, à noite. Enquanto 

os Irmãos admiravam o exemplo de Marcelino, alguns colegas clérigos não demonstravam igual entusiasmo, 

pois não consideravam conveniente o aspecto de um sacerdote com a roupa toda empoeirada e as mãos 

calosas pelo trabalho manual. Os paroquianos de Marcelino, porém, o apoiavam. Amavam-no como seu 

pastor de almas e, sendo eles mesmos trabalhadores, admiravam suas habilidades de construtor e pedreiro. 

 A nova construção estava pronta para ser ocupada, no final do inverno de 1825. Em maio desse 

mesmo ano, os Irmãos de La Valla passaram a residir em Notre Dame de L’Hermitage. Marcelino tinha agora 

a Casa mãe de seu Instituto.   

 

 

                             Formação  

 

 Visualizar como proposta de referência e aprendizado, algumas ‘faces’ de Champagnat, e como suas 

ações podem nos inspirar. Entregar aos jovens trechos contendo situações relacionadas a história de 

Marcelino Champagnat, e em pequenos grupos refletir e compartilhar. 

Champagnat, um homem de fé - Champagnat, um homem de oração - Champagnat, um homem 

trabalhador - Champagnat, o devoto de Nossa Senhora - Champagnat, amigo dos jovens.  

 Champagnat, um homem de fé  

No batismo e na crisma o Divino Espírito Santo infunde nas almas as preciosas virtudes da fé, 

esperança e caridade. “A fé, dizia um escritor, é a última coisa que se pode perder, perdida ela, nada mais se 

 

E
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tem a perder”. Parece ser a fé a base das virtudes e da força de uma criatura humana. Cremos em Deus, 

cremos nas pessoas e nas coisas.  

A fé necessita ser alimentada pela oração e meditação; pelos sacramentos e pelo estudo e pela 

fidelidade confiante. Champagnat bebia diariamente das fontes do evangelho e da Santa Eucaristia; daí a fé 

esclarecida e evangélica.  

 Exemplos inúmeros confirmam a assertiva. Na falta de vocações para a obra marista, rezava, 

meditava e confiava tudo nas mãos de Deus e de Nossa Senhora. Na continuação da obra, havia necessidade 

de dinheiro.  

 Sua fé sempre foi marcada pelo sofrimento. A cruz, companheira inseparável do Fundador, fortificou-

o. Tendo a saúde debilitada, considerava-se instrumento do Senhor.   

Seu zelo ardente brotava da fé e da consideração do amor de Jesus para com as crianças e jovens. 

Referindo-se à fundação do Instituto, citava o salmo 126, 1: “Se o Senhor não guardar a cidade, inutilmente  

vigia a sentinela”.  

Dormia sossegado o sono do justo, pondo no regaço de Deus tudo o que empreendia. Acreditava nos 

homens. Confiava em seus colaboradores e inspirava nos jovens a certeza do amor de Deus para com eles. 

A cruz do Senhor é um apoio e o Calvário, o ancoradouro seguro.   

 Champagnat, um homem de oração  

O homem em posição de oração é a atitude de que Deus mais gosta. É o contato com o Pai. Recolhido, 

humilde é a manifestação amorosa do filho para com o Pai.  

A oração é onipotente. É a ponte que nos liga a Deus. A oração mantém todo nosso agir em ordem. A 

vida toda de Champagnat foi uma oração contínua. Era belo vê-lo rezar. Comovia todos quantos estavam 

com ele nas orações comunitárias, na igreja. A oração é o equilíbrio da vida espiritual.  

A oração, para Marcelino, era seu elemento natural, espontâneo, simples e constante. E dava o 

exemplo a todos. Madrugava às 4h da manhã. Louvava o Senhor sozinho ou em companhia com os Irmãos. 

Começava o dia rezando, encerrava-o rezando. Descansava lá pelas 23h, após inclinar-se perante o Deus de 

amor e agradecendo-lhe as graças.  

O Instituto Marista nasceu de uma oração muito fervorosa que Champagnat fez no Santuário de 

Nossa Senhora em Fourvière. Todos seus filhos espirituais obedecem às normas que o Fundador traçou: 

oração da manhã, Liturgia da Horas, meditação, terço, ofício da tarde, oração da noite, exame de consciência, 

visitas ao Santíssimo Sacramento, a assistência à Santa Missa, a santa Comunhão.  

 Em certa ocasião dizia aos Irmãos: “Os Irmãos piedosos são as colunas do Instituto”. Desejava ele que 

os Irmãos tivessem o primeiro lugar junto do presépio, da eucaristia e da cruz. Nas dificuldades pessoais e 

nas de seus discípulos buscava na capela ânimo e o conforto.  
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O êxito de seus empreendimentos e o desenvolvimento prodigioso de suas obras deve-se à sua 

contínua presença de Deus e uma vida de muita oração. Se a obra marista resistiu aos embates do tempo, 

das perseguições e das contradições é porque Champagnat era um homem de oração. Dizia aos jovens 

candidatos à instituição marista: “Só perde a vocação, quem abandona a oração”. Os irmãos maristas 

orientam seus alunos na vida cristã de cada dia. Nas escolas, a oração é o primeiro ato público. A oração 

transforma a vida do cristão. Um Instituto Religioso é rico e florescente na medida em que possui homens 

de oração. Assim ensinou e viveu Marcelino Champagnat.  

  Champagnat, um homem trabalhador  

Champagnat, formado nas rudes lutas de sua casa familiar, tinha consciência e experiência do 

trabalho manual. Quanto é duro o sustento pelas próprias mãos! Aprender a trabalhar desde cedo é uma 

herança valiosa e confortadora.  

Podemos colocar aqui, que, o trabalho intelectual e o estudo também são um trabalho que exige 

esforços. Conciliando os dois, o manual e o intelectual, teremos um homem completo preparado para outras 

atividades próprias do homem neste mundo. Muitos religiosos e pessoas nesta terra não realizam 

plenamente o ideal de sua vocação e profissão, por falta de amor ao trabalho.  

Champagnat, quando iniciou a obra marista, viu-se às voltas com dificuldades inúmeras. Casa para 

morar, alimentação, móveis, compra de terreno e material. As mãos suas habituadas à enxada e ao martelo 

solucionaram as deficiências ocasionais. Seus jovens discípulos, vendo um exemplo de tal valor ficaram 

contagiados com tamanha coragem. Foi este o espírito que ele transmitiu aos seus filhos.  

E na hora do estudo, via-se o quanto é saudável o trabalho manual. E como coroação do dia, a oração 

se tornava liga do trabalho e do estudo. Insistia que o trabalho intelectual é obrigação rigorosa para o 

religioso educador.  

O Padre Champagnat morreu aos 51 anos de idade, exausto pelo excesso de trabalho e austeridade. 

Exemplo eloquente para nós. A paixão do trabalho e do estudo, sob vários aspectos, é uma garantia de 

fidelidade e perseverança.  

As reformas que Champagnat promoveu na pedagogia da época, séc. 19, sacudiram as nostalgias do 

passado. Reformulou o método da leitura, fez retornar o capricho na caligrafia, introduziu o 

canto e melhorou o ensino da matemática, do desenho, da gramática, desenvolveu a educação física e o 

esporte. Mais tarde, no fim do séc. 19, apareceu a famosa e atual coleção de livros FTD, cujo iniciador foi o 

superior geral marista da época, Frère Théophane Durand.  

É muito oportuno aqui o capítulo 11 do Livro Eclesiastes, no versículo 16: “Semeia de manhã a tua 

semente, e de tarde não cesse a tua mão de fazer o mesmo, porque não sabes qual das duas nascerá 
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primeiro, se esta, se aquela; e se ambas nascerem a um tempo, melhor será”. Dizia Champagnat: “O trabalho 

é indispensável para conservar a saúde do corpo e a pureza da alma”.  

Champagnat, o devoto de Nossa Senhora  

A devoção a Nossa Senhora é a marca característica do Irmão Marista. Champagnat intitulava Maria 

Santíssima o “Recurso Habitual” dos Irmãos. Em certa ocasião um grupo de jovens desejava entrar no 

Instituto, contudo submeteu-os a certas provas rigorosas como o silêncio, o trabalho manual, o estudo e 

outras. No final do exame, aceitou-os. Um deles, mais tarde Irmão João Batista, o biógrafo de Champagnat, 

confessou: “Nós só ficamos por causa da devoção a Nossa Senhora, do terço, e das conferências do Padre”.  

Nas Constituições e Normas, o Fundador destacou muito a devoção marial nas orações diárias como: 

o canto da salve-rainha, manhã e noite, a liturgia das horas, a consagração a Nossa Senhora, a reza do terço, 

a oração da hora, o anjo do senhor; também, o catecismo mariano aos sábados, festejar com muito amor as 

datas da Virgem Santíssima, pequeno jejum aos sábados e outras diretivas, como leitura de obras marianas. 

Introduziu o mês de maio, mês de Maria, nas comunidades e colégios.  

O Instituto nasceu de uma fervorosa oração que Champagnat fez ao pé do Altar de Nossa Senhora 

de Fourvière. Também entrou na Sociedade de Maria, entidade dos Padres Maristas. Nossa Senhora é a 

padroeira do Instituto e primeira superiora. Ele escolheu a festa da Assunção ao Céu de Maria como festa 

patronal do Instituto.  

 Por que tantas referências e práticas mariais? Maria, Mãe de Deus, a medianeira de todas as graças 

nos leva a Jesus. Daí a escolha do lema Marista: “Tudo a Jesus por Maria, tudo a Maria para Jesus”. A 

criançada e alunos de nossas primeiras escolas adoravam o canto que foi uma das novidades pedagógicas 

introduzidas por ele. Em especial o canto mariano.  

Na verdade, o 2º superior geral, Irmão Luís Maria, que governou o Instituto de 1860 a 1880 estudava 

teologia para ser sacerdote. Resolveu tornar-se Irmão Marista por causa da devoção a Nossa Senhora muito 

desenvolvida no Instituto. A Mãe do Céu cativa as pessoas pela sua simplicidade e santidade. A Mãe Maria 

sempre está presente nas horas fáceis e difíceis. Protege seus filhos. Bem dizia Champagnat: “Colocai no 

coração do jovem a devoção a Nossa Senhora, e o tereis salvo.  

Incentivava muito o porte do terço ou de uma imagem de Nossa Senhora. Em suas palestras repetia 

seguidamente a sentença de Santo Afonso de Ligório: “o servo de Maria jamais perecerá”. E assim, uma vida 

cheia de amor de Deus e de amor a Maria Santíssima, Champagnat despediu-se deste mundo num sábado 

que é consagrado a ela, ao som do canto da Salve – Rainha, entoado pelos Irmãos ao iniciar o dia. 

 Champagnat, amigo dos jovens  

Juventude é um estado de vida importante. Tempo de preparação e reflexão. Ninguém escapa desta 

fase. Por ela passamos bem ou mal.  
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Champagnat, pobre, corajoso, jovem aldeão, seminarista, padre, fundador do Instituto Marista, 

previu seus anos desde o alvorecer da juventude. Auxiliado pelos pais e amigos superou muitas dificuldades 

para vir a ser o que foi. Ele mesmo determinou que seu tempo de juventude fosse fértil em realizações. 

Mesmo começando tarde, compensou pela aplicação o tempo perdido.  

Entendia que sua juventude deveria ter sido mais aproveitada. Ao fundar o Instituto, desejou 

fortemente que a juventude fosse o seu alvo preferido. Época difícil de convencer, contudo válida e 

proveitosa para a vida. Dedicou-se totalmente à formação de religiosos educadores que fossem os 

orientadores das crianças e jovens. É uma preferência inteligente. Formar os moços, lhes dar educação, 

torná-los sábios, isto é, sabedores do sentido da vida.  

  Nas visitas que fazia aos colégios, imediatamente marcava hora para falar aos alunos. O espírito da 

época não dava muito valor e atenção ao jovem. Champagnat apareceu na história para revelar uma riqueza: 

contatar com os jovens e ser amigo deles. Ser professor é coisa; ser educador é outra; melhor ainda, ser 

amigo.  

A raiz de amigo é a mesma de amor. Sem amor, nada se faz de bom. Champagnat, baseado na Sagrada 

Escritura, insistia muito que o jovem fosse sábio e prudente. É o que está no Livro dos Provérbios, 16,16: 

“Procura adquirir a sabedoria, pois ela é a melhor do que o ouro, e adquirir a prudência porque ela é mais 

preciosa do que prata”. São os dois metais mais em evidência e muito preciosos. Comparação sábia.   

Champagnat queria que se formasse no jovem: a alma, o coração, a inteligência, a vontade, o corpo; 

isto é a formação integral. A alegria do jovem alegrava o Fundador; sentia-se feliz, quando a mocidade 

estudava, rezava, jogava e se divertia.   

 Jesus adolescente, Maria moça, dois grandes exemplos em evidência aos olhos do jovem. A alegria sã 

de um bom jovem é bem diferente daquela do jovem displicente e desordenado. O Instituto Marista na 

educação tem a finalidade de formar bons cristãos e fervorosos cidadãos.  

 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

 

E
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liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestão de dinâmica 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

 As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade 

que a equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

 

E

 

E

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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Dinâmica da mala 

Objetivo: Definir prioridades pessoais que contribuam na nossa jornada evolutiva dentro de nossa família. 

Material: Cinco malas de papel para cada integrante; caneta ou lápis. 

Descrição: 

1. O orientador pede que cada pessoa descreva seus sonhos pessoais em cada mala. 

2. Informar aos participantes que os sonhos serão a nossa bagagem e uma viagem muito especial a viagem 

de nossa vida. 

3. Informa que nós estamos indo para outro país numa longa jornada. 

4. Enquanto escreve, colocar um fundo musical. Quando todos tiverem escrito os sonhos nas bagagens, falar:  

Agora com nossos sonhos em mão, vamos dar início a nossa viagem: 

Saindo de casa temos nossa primeira dificuldade, nem todas as bagagens cabem no carro que vai nos levar 

assim temos que abandonar uma mala. Qual deles seria? Cada um terá que escolher o que deixar. 

Pedir para que cada um deixe uma mala fora do carro. 

Logo depois informar que vamos seguir viagem. 

Seguindo viagem, nisso carro quebra e temos que seguir a pé, mas, devido ao peso das nossas bagagens 

temos que deixar outra de lado. 

Peça que escolham qual deixar. 

Informar que agora ficamos somente cm três. Qual sonho foi abandonado? 

Vamos seguir viagem quando em nossa caminhada, nos deparamos com um cachorro que começa a correr 

atrás de nós para nos atacar, e para podermos escapar de uma mordida temos que deixar outro sonho. 

Agora ficando com dois sonhos. Qual sonho ficou para trás? 

Seguindo viagem encontramos um caminho tortuoso até a entrada do outro país. 

Viagem cansativa carregando essas duas bagagens com os nossos sonhos. 

De repente encontramos uma alfândega onde somos barrados e temos que seguir somente com um sonho, 

com uma bagagem. Agora devemos escolher qual sonho que nunca abandonamos e largar a outra bagagem. 

Largar a bagagem e voltar para os seus lugares. 

 

Possíveis considerações a serem feitas: 

• Colocaremos uma caixa em cada local para que os participantes coloquem as malas desprezadas para 

preservar o ambiente do lixo mantendo a ordem. 

• O carro cheio representa situações que nos fazem desistir de alguns sonhos. 

• O peso das malas representa o tempo no qual dedicamos a nossos projetos. 

• Qual hora foi mais difícil para abandonar um sonho? 
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• O que me motiva durante as dificuldades? 

• Que retribuição, devemos esperar ao seguirmos determinados percursos? 

• Quais as minhas reações diante das oportunidades da vida? 

• De que forma a gente seleciona aquilo que aparentemente não nos interessa? 

• Que critérios adotamos para esta classificação? 

• Diante de situações que vivenciamos, o que permanece conosco? 

• Qual herança nos pertence diante dos fatos da vida onde somos impostos em situações de escolhas? 

Pode-se encontrar outras variáveis e ainda a incrementar de várias maneiras, fica a critério de quem articula 

o nível de projeção que pretende alcançar com a atividade. Vale ressaltar que é uma ótima estratégia para 

correlacionar as variantes de cada projeto de vida, e que os fatos temporais ou atemporais contribuem no 

desenvolvimento, sendo este processo analisado e curto ou longo prazo. 
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    Ano Montagne                                                                                                               

 

 

 

 

  Todo sonho nasce a partir de uma experiência que toca 

ao coração. Podemos dizer que Deus tem um sonho para cada 

um de nós. É a partir dessa convicção que podemos perceber o 

sentido fundamental de nossa existência enquanto pessoa 

humana, ou seja, nossa vocação por excelência: a felicidade. 

São Marcelino Champagnat para nós é exemplo de alguém que 

esteve atento aos sinais de Deus em sua vida. Por isso, as experiências o ajudaram a tomar consciência de 

sua vocação maior: “tornar Jesus Cristo conhecido e amado entre as crianças e jovens”. 

 Chamado a confessar um jovem doente num povoado, o Padre Champagnat pôs-se a caminho, 

conforme seu costume. Do seu encontro com esse jovem sente-se incomodado pois o jovem não conhecia 

as verdades da fé. E o questionamento é: “Quantos outros meninos se encontram, todos os dias, na mesma 

situação, correndo o mesmo risco, por não haver ninguém que os instrua nas verdades da fé?”  Nasce uma 

paixão pela vida das crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

                          Processo – Autoconhecimento 

 

 

                          Tema a trabalhar - Desenvolvimento de qualidades e potencialidades 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Promover a descoberta das qualidades e potencialidades individuais, sabendo reconhecer e expressar 

as limitações e habilidades que cada um possui. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 O apóstolo Paulo evidencia a importância da unidade e, sobretudo, destaca o quanto os membros de 

um corpo precisam uns dos outros. 

 “Deus é quem dispôs cada um dos membros no corpo, tal como ele quis. Se todos fossem um só 

membro, onde estaria o corpo? Portanto, os membros são muitos, e o corpo é um só. O olho não pode dizer 

à mão: ‘Não preciso de você’. Nem a cabeça, por sua vez, pode dizer aos pés: ‘Não preciso de vocês’. Pelo 

contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários.” (1 Coríntios 12, 18-22) 

 

 

                          Luzes maristas  

 

 História extraída do Caminhar Marista 5. (pg. 15-16) 

 Uma pequena história 

 Conta-se que, numa antiga carpintaria, as ferramentas fizeram uma reunião. Estavam preocupadas 

com a notícia de que, seguindo as tendências de mercado, a empresa deveria fazer alguns cortes e 

 

E

 

E

 

E
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remanejamentos. Os cortes seriam feitos principalmente porque não existia mais harmonia entre a equipe. 

Deveriam buscar uma solução. 

O martelo tomou a iniciativa para liderar a comissão, mas logo os outros se manifestaram. 

— Você não pode ser o líder, porque faz muito barulho e vive dando golpes. 

O martelo aceitou as críticas, mas denunciou a broca, que vivia se metendo no trabalho dos outros. 

A broca não deixou por menos e acusou a furadeira, afinal, ela não largava do seu pé. 

A furadeira concordou, mas disse que pior era o parafuso: 

— Ele vive dando voltas, não serve para nada. 

O parafuso se defendeu: 

— É verdade, mas sou influenciado pela chave de fenda. Ela mexe muito com a minha cabeça. 

A chave de fenda saiu pela tangente e apontou para a tábua, que era sempre muito chata. 

A tábua então acusou a lixa de ser áspera e sempre gerar atrito. 

A lixa concordou, mas disse: 

— O culpado por isso tudo é o metro, que vive medindo os demais, como se fosse o único perfeito.  

Assim se seguiram diversas acusações e um apontando o defeito do outro. 

Nisso chegou o carpinteiro. Ele pegou um pedaço de madeira.  

Utilizou primeiro a lixa, depois o metro, depois o martelo, o parafuso, assim por diante. Ao final de algumas 

horas, haviam construído juntos uma bela mesa.  

Logo que o carpinteiro saiu, a reunião recomeçou e todos concordaram que, apesar dos defeitos, tinham 

suas qualidades e eram igualmente importantes no trabalho. 

(ZANON, Darlei. “Espírito de Equipe”. In: __. Parábolas de liderança. São Paulo: Paulus, 2008. p. 17-18.) 

 Conselho de Francisco 

 “Deste modo, torna-se possível desenvolver uma comunhão nas diferenças, que pode ser facilitada 

só por pessoas magnânimas que têm a coragem de ultrapassar a superfície conflitual e consideram os outros 

na sua dignidade mais profunda. Por isso, é necessário postular um princípio que é indispensável para 

construir a amizade social: a unidade é superior ao conflito.”  

 

 

                             Formação  

 

O desenvolvimento para o ser humano é sempre fascinante, desafiador, dinâmico e, certas vezes, 

imprevisível. Neste processo de experiências e de buscas para tentar compreendê-lo, teoria e prática 

tornaram-se inseparáveis, pois ambas criam condições para que consigamos problematizar e questionar 

 

E
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certezas estabelecidas, levantar hipóteses e chegar a constatações que, muitas vezes, cedem espaço a novas 

dúvidas, impulsionando-nos a novos caminhos, a outras explanações. 

Nem sempre o ponto de vista coincide com os posicionamentos teóricos de outros estudiosos. Há 

pesquisadores que, ao privilegiarem determinados aspectos do desenvolvimento, acabam elevando outros 

a um segundo plano. Há aqueles que descartam procedimentos e conceitos que já foram úteis à elucidação 

de problemas, sem, contudo, aproveitar as ideias que poderiam ainda ser válidas. Por isso, mesmo 

conscientes de que focalizar apenas uma vertente do desenvolvimento poderia favorecer um maior 

aprofundamento teórico, é sempre viável captá-lo em múltiplos aspectos. 

Quando trabalharmos qualidades e potencialidades é notável como conseguimos ver, todos os dias, 

a todos os instantes, os defeitos alheios. Dificilmente encontraremos alguém que não se mostre propenso a 

apontar erros e absurdos dos outros.  

Casamentos acabam porque marido e mulher passam a ver tanto os defeitos um do outro, que se 

esquecem que se uniram porque acreditavam se amar. 

 Amigos de infância, certo dia, se surpreendem a descobrir falhas de caráter um no outro. 

Desencantados se afastam, perdendo o tesouro precioso da amizade. 

Colegas de trabalho culpam o outro por falhas que, em verdade, em muitos casos, é da equipe como 

um todo. 

“Certa vez alguém escreveu que os homens caminham pela terra em fila indiana, cada um carregando 

uma sacola na frente e outra atrás. Na sacola da frente, estão colocadas as qualidades positivas, as virtudes 

de cada um. Na sacola de trás são guardados todos os defeitos, as paixões e as más qualidades. Por isso, 

durante a vida, mantemos os olhos fixos nas virtudes que possuímos presas em nosso peito. Ao mesmo 

tempo, reparamos de forma impiedosa, nas costas do companheiro que está à frente, todos os defeitos que 

ele possui. Assim nos julgamos melhores que eles, sem perceber que a pessoa andando atrás de nós, está 

pensando a mesma coisa a nosso respeito. A imagem é significativa e nos remete à reflexão. Talvez seja 

muito importante que saiamos da fila indiana e passemos a andar ao lado do outro. E, no relacionamento 

familiar, profissional, social em geral, que nos coloquemos de frente um para o outro. Aí veremos as virtudes 

nossas, que devem ser trabalhadas, para crescerem mais e as virtudes do outro.  

 Com certeza nos surpreenderemos com as descobertas que faremos. Haveremos de encontrar 

colegas de trabalho que supúnhamos orgulhosos, como profissionais conscientes, dispostos a estender as 

mãos e laborar em equipe. Amigos que acreditávamos extremamente egoístas, com capacidade de ceder 

para o bem dos demais. Pais e mães que eram tidos como distantes, em verdade estarem ávidos por um 

diálogo aberto e amigo. Esposos e esposas que cultivavam amarguras, encontrarem um novo motivo para 

estarem juntos, redescobrindo os encantos dos dias primeiros do namoro.” 
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 As críticas são válidas quando servem para demonstrar erros graves que possam causar prejuízo para 

os outros ou quando servir para auxiliar aquele a quem criticamos. 

  Precisamos resistir ao impulso de ressaltar as falhas dos outros, exercitando-nos em perceber o que 

eles tenham de positivo. 

 Elucidar com a juventude o quando precisamos focar nas habilidades e potencialidades que cada um 

já conquistou e desenvolveu, mas o como e quanto existem possibilidades a serem desbravadas, vivenciadas 

e aprimoradas por cada um. 

 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

E

 

E

 

E
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                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

 

Dinâmica 1:  Minha bola é... 

Em círculo, cada participante do grupo deverá se apresentar. Dará um passo à frente e dirá: “Meu nome é 

(...), minha bola é (cor da bola. Ex.: azul, verde, rosa...) e ela é deste tamanho (fazer com gestos o tamanho 

da bola).” Após se apresentar, os demais “imitam” o que cada um falou em sua apresentação. Assim: a pessoa 

dá um passo à frente, se apresenta, retorna para trás e aí todos dão um passo para frente, repetem o que o 

anterior falou, voltam para trás e continua-se a apresentação.  

Esta dinâmica permite acolher, quebrar o gelo. Se quiser ser mais profundo é possível perguntar o que cada 

um pensou ou como acha que a escolha do tamanho e cor da bola representam seu humor, sua vida, entre 

outros elementos relacionados.  

 

Dinâmica 2: Matriz Swot (Versão jovem) 

Através da matriz, trazida de forma bem leve pelos responsáveis, fazer um breve momento de reflexão sobre 

sonhos e onde desejam chegar. Elencar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Desenvolver condução 

conforme possibilidades entre os responsáveis pelo encontro. 

 

 

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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    Ano Montagne                                                                                                               

 

 

 

 

  Todo sonho nasce a partir de uma experiência que toca 

ao coração. Podemos dizer que Deus tem um sonho para cada 

um de nós. É a partir dessa convicção que podemos perceber o 

sentido fundamental de nossa existência enquanto pessoa 

humana, ou seja, nossa vocação por excelência: a felicidade. São 

Marcelino Champagnat para nós é exemplo de alguém que 

esteve atento aos sinais de Deus em sua vida. Por isso, as experiências o ajudaram a tomar consciência de 

sua vocação maior: “tornar Jesus Cristo conhecido e amado entre as crianças e jovens”. 

 Chamado a confessar um jovem doente num povoado, o Padre Champagnat pôs-se a caminho, 

conforme seu costume. Do seu encontro com esse jovem sente-se incomodado pois o jovem não conhecia 

as verdades da fé. E o questionamento é: “Quantos outros meninos se encontram, todos os dias, na mesma 

situação, correndo o mesmo risco, por não haver ninguém que os instrua nas verdades da fé?”  Nasce uma 

paixão pela vida das crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

                          Processo – Construção das relações 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Ser solidário 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Elucidar junto aos vocacionados as possíveis faces da solidariedade por eles conhecidas. Como a 

aplicabilidade cotidiana pode gerar diferença. Discernir o ponto de equilíbrio onde a solidariedade é legítima, 

sem qualquer tipo de discriminação, onde há compaixão e compreensão concreta dos sentimentos alheios 

e propósito genuíno em contribuir, sem esperar algo em troca. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                          Luzes bíblicas  

 

 Mateus 25:35-40 

 Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de beber; fui estrangeiro, 

e vocês me acolheram; necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de mim; 

estive preso, e vocês me visitaram'. "Então os justos lhe responderão: 'Senhor, quando te vimos com fome e 

te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, 

ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?' "O Rei 

responderá: 'Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram'. 

 Que possamos com este texto Bíblico, refletir o apelo que o Mestre nos faz diante das ações 

cotidianas, diante da simplicidade da vida, e dos apelos que nos são propostos a todo instante.  

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Episódio do colchão, Biografia de Champagnat – pág. 502 

 

E

 

E

 

E
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Um dia chamaram-no para um doente. Apressa-se em visitá-lo e encontra um infeliz coberto de 

chagas, na maior miséria, tendo apenas alguns trapos a cobrir-lhes a nudez e as úlceras. Profundamente 

movido de compaixão à vista de tantas dores e tanta miséria, dirige-lhe, primeiramente, palavras de 

conforto.  

Depois, corre para casa, chama o Irmão ecônomo e ordena-lhe que leve imediatamente colchão, 

lençóis e cobertores ao infeliz que aqui acabava de visitar. 

- Mas, Padre, não temos nenhum colchão sobrando. 

- Como! Não encontra nenhum colchão na casa? 

- Não, nenhum. Deve lembrar-se que dei o último faz alguns dias. 

- Pois bem! Retire o colchão da minha cama e leve-o agora mesmo ao pobre do homem. 

Muitas vezes aconteceu-lhe despojar-se desta forma, para assistir os indigentes ou fornecer a seus Irmãos 

aquilo que lhes faltava. 

 

 

                             Formação  

 

 Refletir com os vocacionados; por que a solidariedade é importante?  

A solidariedade é um valor humano universal, que está presente em todas as culturas. Inclusive, a 

ONU, organização das nações unidas, instituiu na assembleia geral de 2005 o dia internacional da 

solidariedade humana, que é comemorado em 20 de dezembro. Trata-se de uma qualidade que está 

relacionada à bondade, à empatia e ao amor. Ser solidário é se sensibilizar com a dor de outro e estender a 

mão para ajudá-lo de alguma maneira. 

O papa e santo da igreja João Paulo II, afirmou que solidariedade não é um sentimento vago de 

compaixão pelos infortúnios das outras pessoas e sim uma determinação firme e perseverante de se 

comprometer com o bem comum. Nesse sentido, ser solidário vai além de realizar gestos esporádicos de 

caridade, envolve realmente abraçar as causas e se tornar parte delas. 

Ser solidário é, também, ser amigo e empático, permitindo-se sentir a dor do outro para, em seguida, 

buscar ajudá-lo de alguma maneira. Você é solidário quando se sensibiliza por uma causa social e se torna 

parte dela, quando dedica seu tempo a ouvir um ente querido que está atravessando um momento delicado, 

quando se deixa em segundo planos por alguns instantes para priorizar uma pessoa que precisa de ajuda. 

Essa colaboração mútua sempre foi e sempre será fundamental para a sobrevivência humana. 

Inclusive, foi através dela que o homem sobreviveu desde os primórdios até os dias atuais. Afinal de contas, 

 

E

https://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-o-poder-da-empatia/
https://www.ibccoaching.com.br/portal/conheca-o-conceito-de-responsabilidade-social-empresarial-rse/
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estando juntos conseguimos suportar as adversidades sem medo. O apoio, seja ele funcional ou emocional, 

é fundamental para vencermos obstáculos. 

Já sabemos que a solidariedade é muito importante para as pessoas que estão enfrentando alguma 

necessidade, agora, analisando-a do ponto de vista de quem ajuda, iremos constatar que ela é igualmente 

benéfica. Quando um indivíduo ajuda o outro é inundado por sentimentos fantásticos de satisfação, utilidade 

e pertencimento. Quando se é solidário, o bem é multiplicado em sua vida e na daqueles que foram tocados 

pelo seu gesto. 

Agora que já sabemos o quanto a solidariedade é importante, veja que atitudes podemos tomar para 

colocá-la em prática, de modo a ajudar verdadeiramente as pessoas, sem esperar nada em troca. 

• Jamais use a solidariedade para se autopromover, se deseja se tornar uma pessoa mais solidária, 

saiba que deve fazer isso porque realmente quer ajudar as pessoas, sem qualquer segunda intenção. 

Existem pessoas que preferem manter seus gestos de solidariedade no anonimato, enquanto outras 

falam sobre para incentivar mais gente a ajudar. Não existe certo ou errado, escolha o caminho que 

fizer sentido para você, mas jamais use isso para se autopromover. 

• Ajude sem julgar, para ajudar uma pessoa é preciso estar despido de qualquer julgamento, afinal, 

não cabe a você dizer se ela errou ou não para chegar até a situação na qual se encontra. Concentre-

se no que está acontecendo, assim, conseguirá oferecer seu apoio com respeito e solidariedade. 

• Respeite as crenças e cultura das pessoas: Se for ajudar pessoas que possuem crenças e culturas 

diferentes da sua, respeite. Evite, por exemplo, tentar impor sua religião ou seus costumes como uma 

condição para continuar oferecendo apoio. Mesmo que não concorde com as atitudes, seja empático 

e coloque-se no lugar do outro: você gostaria que fizessem isso contigo? Certamente não, então, 

coloque sempre o respeito em primeiro lugar. 

• Evite expor pessoas sem consentimento: Atualmente, muitas pessoas costumam compartilhar 

grande parte das coisas que fazem em seu dia a dia nas redes sociais, através de fotos e vídeos. 

Quando estiver participando de uma ação social, tome bastante cuidado e evite expor pessoas sem 

consentimento, principalmente se estiverem em situação vulnerável, como doentes e machucadas 

ou forem crianças. Se for realmente importante divulgar o trabalho, converse com as pessoas ou seus 

responsáveis legais e peça a permissão, caso neguem, acate a vontade delas. 

• Ouça uma pessoa que estiver enfrentando um momento delicado: Existem muitas formas de ser 

solidário a uma pessoa e uma das mais simples é ouvir. Mesmo que não possa resolver o problema 

do outro, dedicar um pouco do seu tempo a escutar e acolher suas dores certamente irá ajudá-lo a 

se sentir melhor. Você pode fazer isso com amigos, familiares e, também, com pessoas que encontrar 

pela rua ou em instituições, como asilos e orfanatos. 

https://www.ibccoaching.com.br/portal/comportamento/o-que-e-reciprocidade-quais-os-beneficios-vida-pessoal-profissional/
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• Compartilhe seu conhecimento com outras pessoas: Você tem algum conhecimento que possa 

agregar na vida de outra pessoa? Compartilhe! Muitas vezes, uma habilidade que possui pode se 

transformar em renda para um terceiro ou oferecer melhores oportunidades de trabalho. Procure 

saber se existe alguma instituição da sua cidade em que isso já acontece e torne-se um voluntário! 

• Se ofereça para realizar tarefas que são simples para você, mas podem ser desafiadoras para alguém: 

Se você tem um vizinho idoso que não consegue sair para ir ao supermercado, se ofereça para fazer 

isso por eles. Pequenos gestos como esse são grandes demonstrações de solidariedade. Além disso, 

não é porque alguma tarefa é extremamente simples para você que também é para os demais. 

Amplie sua visão e identificará várias situações como essa, em que pode fazer a diferença através de 

uma ação que realizará com pouco esforço. 

• Contribua com causas doando tempo ou dinheiro: Você pode contribuir com uma causa social de 

duas formas, doando seu tempo ou dinheiro, ou, se preferir, fazendo as duas coisas. Além disso, 

existem empresas que realizam doações atreladas à venda de determinados produtos e serviços, ao 

dar preferência para elas, também está sendo solidário. A partir do momento em que adotar a 

solidariedade como um valor em sua vida, passará a identificar todas essas possibilidades de ajudar 

quem precisa. 

• Torne-se doador de órgãos, sangue e medula: Você tem o hábito de doar sangue? Além dessa 

possibilidade, sabia que pode também se tornar doador de medula óssea e de órgãos? Gestos como 

esses são capazes de salvar vidas, dando uma nova chance a pessoas que sofreram acidentes ou 

possuem alguma doença grave. Se informe sobre como essas doações ocorrem na sua cidade e 

contribua fazendo algo que certamente gostaria que fizessem para você caso precisasse. 

• Seja solidário também com pessoas próximas: Além de fazer parte de causas sociais e ajudar pessoas 

que não conhece e que estão em necessidade, lembre-se de olhar ao seu redor, para os seus entes 

mais queridos, pois a solidariedade também os inclui. Esteja atento para perceber quando um amigo, 

familiar ou vizinho estiver precisando de apoio, estenda a sua mão, ouça o que eles dizem com 

atenção. Um dia, pode ser você do outro lado, precisando de ajuda. 

 Confira e reflita 11 frases sobre solidariedade, em perspectivas, tempos e realidades diferentes, por 

pessoas que ousaram diante desta realidade. 

1. “Solidariedade não é um ato de caridade, mas a ajuda mútua entre forças que lutam pelo mesmo 

objetivo.” – Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique após a independência do país. 

2. “Solidariedade significa lutar por aqueles que são diferentes de você e que têm de lidar com 

circunstâncias diferentes das suas, porque reconhece que todos compartilham das mesmas 

necessidades e valores humanos.” – Aung San Suu Kyi, vencedora do prêmio Nobel da paz em 1991. 
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3. “O primeiro passo na evolução da ética é um senso de solidariedade com outros seres humanos.” – 

Albert Schweitzer, Teólogo Alemão. 

4. “Você não luta contra o racismo com racismo, a melhor maneira de combater o racismo é com 

solidariedade.” – Bobby Seale, Ativista Político. 

5. “Nosso mundo e nossas vidas se tornaram cada vez mais interdependentes; portanto, quando nosso 

próximo é prejudicado, isso também nos afeta.” – Dalai Lama, Monge Budista Tibetano e vencedor 

do prêmio Nobel da paz em 1989. 

6. “Eu não acredito em caridade e sim em solidariedade. A caridade é vertical, vai de cima para baixo, 

já a solidariedade é horizontal, respeita a outra pessoa, e eu tenho muito a aprender com as outras 

pessoas.” – Eduardo Galeano, Jornalista e Escritor. 

7. “Não conheço grandes homens, exceto aqueles que prestaram um grande serviço à raça humana.” – 

Voltaire, Filósofo Francês. 

8. “Estamos em um ponto da evolução humana em que a solidariedade em escala global é 

absolutamente vital para a sobrevivência de nossa espécie. Isso significa entender que todos somos 

coabitantes deste planeta.” – Petra Pelly, Ativista Política. 

9. “Devemos, de fato, ficar juntos ou, com toda a certeza, estaremos todos separados.” – Benjamin 

Franklin, polímata Norte Americano. 

10. “A família é o alicerce para qualquer solidariedade existente na sociedade.” – William Ruckelshaus, 

advogado e funcionário do governo norte americano. 

11. Madre Teresa de Calcutá, religiosa conhecida por seu trabalho humanitário, “disse que sabia que seus 

esforços eram apenas uma gota em meio ao oceano”, contudo, acreditava que sem isso o oceano 

seria menor. Portanto, evite deixar de agir por acreditar que tem pouco a contribuir, qualquer gesto 

de ajuda se torna grandioso se for motivado pela verdadeira solidariedade. 

 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

 

E
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liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro.  

 

E

 

E

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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Dinâmica 1: Troca de lugar  

No ambiente do encontro pedir para os jovens se organizarem em círculo em cima de cadeiras “se possível” 

para dificultar a dinâmica. Na sequência o animador irá vendar os olhos de 10% dos integrantes e outros o 

outros 10% não poderão falar. O desafio dado será eles se organizarem em ordem alfabética conforme a 

inicial de seu nome ou até data de nascimento criando uma ordem cronológica. O alvo da dinâmica é 

perceber a diversidade e a necessidade da solidariedade para alcançarem o objetivo. Ao final questionar os 

personagens que conduziram e que foram conduzidos para que compartilhem como foi ajudar ou ser 

ajudado.  

Material: Venda de tecido e cadeiras. 

 

Dinâmica 2: Auxílio mútuo 

Todos em círculo, de pé. É dado um pirulito para cada participante, e os seguintes comandos: todos devem 

segurar o pirulito com a mão direita, com o braço estendido. Não pode ser dobrado, apenas levado para a 

direita ou esquerda, mas sem dobrá-lo. A mão esquerda fica livre, para trás e não poderá ser usada. Primeiro 

solicita-se que desembrulhem o pirulito, já na posição correta (braço estendido, segurando o pirulito e de 

pé, em círculo). Quando a maioria conseguir (se a estiver demorando demais deixe que abram usando a mão 

esquerda) dê a seguinte orientação: sem sair do lugar em que estão, mão esquerda atrás, direita segurando 

o pirulito e esticado sem poder dobrá-lo, todos devem chupar o pirulito! Aguardar até que alguém tenha a 

iniciativa de imaginar como executar esta tarefa, que só há uma: oferecer o pirulito para a pessoa ao lado!!! 

Assim, automaticamente, os demais irão oferecer e todos poderão chupar o pirulito. Encerra-se a dinâmica, 

cada um pode se sentar e continuar chupando, se quiser o pirulito que lhe foi oferecido. 

Material: 1 Pirulito para cada participante.  

 

Dinâmica 3: Cabos de vassoura 

 O grupo se organizará em círculo um ao lado do outro e de frente. Cada qual receberá um cabo de vassoura, 

o cabo de vassoura deve permanecer em pé com a base fixa no chão, e os participantes deverão girar todos 

ao mesmo tempo com o objetivo de dar uma volta em círculo retornando para a posição de início. É 

importante ressaltar que não podem inclinar os cabos e a cada queda volta-se a posição de largada. Durante 

a dinâmica nota-se os comportamentos e o trabalho em equipe, liderança e solidariedade de acolher o ritmo 

do colega para alcançar um objetivo comunitário.  

Materiais: Cabos de vassoura, um para cada participante.  
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    Ano Montagne                                                                                                               

 

 

 

 

  Todo sonho nasce a partir de uma experiência que toca 

ao coração. Podemos dizer que Deus tem um sonho para cada 

um de nós. É a partir dessa convicção que podemos perceber o 

sentido fundamental de nossa existência enquanto pessoa 

humana, ou seja, nossa vocação por excelência: a felicidade. São 

Marcelino Champagnat para nós é exemplo de alguém que 

esteve atento aos sinais de Deus em sua vida. Por isso, as experiências o ajudaram a tomar consciência de 

sua vocação maior: “tornar Jesus Cristo conhecido e amado entre as crianças e jovens”. 

 Chamado a confessar um jovem doente num povoado, o Padre Champagnat pôs-se a caminho, 

conforme seu costume. Do seu encontro com esse jovem sente-se incomodado pois o jovem não conhecia 

as verdades da fé. E o questionamento é: “Quantos outros meninos se encontram, todos os dias, na mesma 

situação, correndo o mesmo risco, por não haver ninguém que os instrua nas verdades da fé?”  Nasce uma 

paixão pela vida das crianças, adolescentes e jovens. 

 

 

                          Processo – Conhecimento inicial do carisma 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Missão Marista no Brasil e no Mundo 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Possibilitar conhecimento, reflexão e partilha acerca da missão Marista no Brasil e no mundo. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 Refletir junto aos vocacionados que nenhuma missão e contexto são fáceis, desde as sagradas 

escrituras, quando Jesus convida os seus a caminhar com Ele e sair em missão propõe as realidades adversas. 

Sabemos que nos tempos de hoje ainda existe demasiada resistência: cabe o esforço, oração, reflexão e 

entendimento de como podemos diariamente em nossa realidade nos propormos a tais desafios. 

Veremos no testemunho de Jesus e de São Marcelino Champagnat exemplos que podem nos animar e 

motivar. 

 Lucas 10, 1-11 - Envio dos Discípulos    

 Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros discípulos e mandou-os, dois a dois, 

adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhes: “Grande é a messe, mas 

poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos 

envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado e a ninguém saudeis pelo 

caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz a esta casa! Se ali houver algum homem 

pacífico, repousará sobre ele a vossa paz; mas, se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma 

casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. 

Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que 

 

E

 

E
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nela houver e dizei-lhes: O Reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos 

receberem, saindo pelas suas praças, dizei: Até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra 

vós; sabei, contudo, que o Reino de Deus está próximo." 

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Através do vídeo: “A vida e a missão Marista no mundo”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uqsPjYbo2nI  

 Refletir junto aos vocacionados como percebem a missão marista. Trazer como aporte a fala de 

Champagnat, “todas as dioceses do mundo entram em nossos planos”. 

 

 

                             Formação  

 

A missão Marista no mundo: 

São Marcelino Champagnat, ao fundar o Instituto Marista, em 02 de janeiro de 1817, foi visionário e 

corajoso. Movido pela sua fé, experiência do amor de Jesus Cristo e devoção à Virgem Maria, empenhou-se 

em levar formação religiosa e acadêmica às crianças e jovens da França pós revolucionária. Esse marco da 

história, a sensibilidade de Champagnat, o jeito de evangelizar e educar inspirou outros jovens da época a 

tornarem-se Irmãos e cuidadores do projeto iniciado em uma pequena escola de La-Valla, onde as crianças 

aprendiam a ler, escrever e a catequese.  

Mas a fé de Champagnat e o desejo de atuar em prol das crianças e jovens, em especial dos mais 

necessitados, eram maiores. A opção dele foi pela expansão do Instituto. Já dizia o fundador: “todas as 

Dioceses do mundo entram em nossos planos.” A missão de “Tornar Jesus Cristo conhecido e amado” 

alcançou os cinco continentes. O sonho que começou pequeno, no interior da França, alcançou o mundo. 

Além dos Irmãos, leigas e leigos também se deixam tocar pela herança de Champagnat e se reconhecem 

corresponsáveis por manter vivo e vibrante o Carisma legado por ele. Atualmente, o Instituto Marista está 

presente em mais de 80 países, com atuação na educação, evangelização, solidariedade, saúde, defesa e 

promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. Juntas, estas dimensões compõem a missão 

marista, que é levada adiante por Irmãos, leigas, leigos e colaboradores.  

No Brasil, a missão marista já perfaz caminhada de mais de 100 anos, história que começou em 1897, 

quando um primeiro grupo de Irmãos chegou a Congonhas do Campo, no interior de Minas Gerais. 

 

E

 

E

https://www.youtube.com/watch?v=uqsPjYbo2nI
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Posteriormente, dois outros grupos chegaram a Bom Princípio/RS (1900) e Belém/PA (1903). Hoje são três 

Províncias no Brasil: Centro-Norte, Centro-Sul e Sul-Amazônia. Ao todo, 98 cidades brasileiras em 23 estados 

contam com presença marista.  

São mais de 27 mil, irmãos, leigos e colaboradores que atuam com mais de 85 mil estudantes em 

unidades de educação básica; 84,2 mil alunos em unidades de ensino superior e 19 mil pessoas em ações de 

solidariedade.  

Toda essa abrangência só é possível pela missão assumida por Irmãos, leigas e leigos, vocacionados 

que se tornam sinal do Reino de Deus nas unidades. O documento Em torno da mesma mesa: a vocação dos 

leigos maristas de Champagnat nos ajuda a compreender a relação entre missão, vida fraterna e 

espiritualidade: “Essas dimensões são inseparáveis: a espiritualidade é vivida na e para a missão; a missão 

cria e anima a vida partilhada; a vida partilhada é, por sua vez, fonte de espiritualidade e de missão”. Isso 

significa ampliar o horizonte da missão, compreendendo-a como algo maior que o lugar concreto de atuação. 

Viver a missão está além das atribuições diárias, transcende o espaço de trabalho quando é vivida, também, 

nas famílias e comunidades. “Sustentados pela fé, pelo exemplo de São Marcelino e dos primeiros Irmãos, a 

espiritualidade marista nos impele a partir em busca de horizontes inexplorados”. 

 A missão atual interpela-nos a darmos continuidade ao legado de Champagnat, atentos às mudanças 

no mundo e ao desafio de atualizar e viver com espírito de família a nossa prática apostólica. 

Através destes dados e desta contextualização temos a oportunidade de iniciar um processo de 

aprofundamento da proporção da missão Marista no Brasil e no mundo.  

Podemos refletir com nossos vocacionados: 

• O que eles conhecem da missão Marista? 

• Proporcionar conhecimento da missão da Província Marista Brasil Centro Sul? 

• Ajuda-los a entender aspectos do sentido do que é “missão”, e comprometê-los com algo da 

realidade local. 

 OBS; importante neste processo trazer presente os irmãos para dialogaram com os vocacionados, e 

propor a eles que falem de suas experiencias, dos lugares que já passaram, como são mantidas as obras 

Maristas, falar da “educação como processo de amor”, e a vitalidade dos ensinamentos de Champagnat nos 

tempos de hoje. 

 

 

 

 

 



 

 
50 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

 

E

 

E

 

E

 

E
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https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro.  

 

Dinâmica 1: Acolhida e integração 

 Música guli, guli, guli, ratata, ratata: 

 https://www.youtube.com/watch?v=9JVW-i8njN8 

 

Dinâmica 2: Batata quente: em círculo os educandos se posicionam sentados. O Facilitador coloca uma 

música e uma caixa passa pelas mãos dos jovens. Quando parar a música o educando tira de dentro da caixa 

um papel que contém uma afirmação sobre a missão marista no mundo, o educando lê em voz alta e diz se 

acha a afirmação é verdadeira ou falsa, se acertar jogo que segue se errar pega uma prenda. A dinâmica pode 

ser adaptada para uma torta na cara também. Importante que o facilitador contextualize o trecho da história 

marista para dar sentido ao momento e manter o foco do momento. 

 

Dinâmica 3: Caça ao tesouro:  

Esconder no ambiente alguns envelopes com perguntas e respostas múltipla escolha, além de uma dica que 

levará ao próximo envelope. Dividir o grupo em pequenos subgrupos e motivá-los a competir de modo 

saudável. O desafio é encontrar os envelopes em sequência numérica seguindo as pistas que estão neles e 

responder acertadamente a perguntas. Ao final vence o jogo quem responder o maior número de perguntas 

corretamente. Está pode ser uma dinâmica para iniciar o conteúdo, pois o facilitador pode dar sequência a 

formação a partir das perguntas dos envelopes. 

 

 

 

 

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://www.youtube.com/watch?v=9JVW-i8njN8
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      Ano La Valla                                                                                                               

 

 

 

 

 La Valla é o lugar em que Champagnat começou 

sua vida como padre, auxiliar de Paróquia. Foi onde 

iniciou o Instituto Marista. A expressão La Valla significa 

“vale” e está relacionada à disponibilidade, humildade, 

sensibilidade, ousadia e trabalho com que Champagnat, 

recém-ordenado, se pôs a servir, não por uma causa própria, mas pela causa divina, empenhando-se na 

construção de sinais do Reino de Deus. O espírito de La Valla é de serviço e de descoberta da comunidade, 

com mais compromissos, seriedade e abertura à realidade social. Na caminhada vocacional La Valla inspira 

os vocacionados como local do discernimento e do aprofundamento do projeto de vida. Champagnat vive 

nesse pequeno lugar, uma das experiências fundantes para o novo passo que Deus o chamava a dar: ser 

fundador. Ele repensou o projeto de vida em vista dessa nova opção que fez: iniciar uma Congregação 

religiosa. Jamais deixou o desânimo abatê-lo. Essas atitudes inspiram também os vocacionados a repensarem 

seu projeto de vida em vista da opção que estão fazendo aos poucos. 

 

 

                          Processo – Autoconhecimento 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Afetividade e Sexualidade 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Despertar e esclarecer junto aos vocacionados algumas esferas do entendimento sobre:  Afetividade 

(maneiras de demonstrar afeto, diferentes formas de afeto e o poder do afeto nas relações). Sexualidade 

(diferença de gênero - masculino e feminino. Formas de demonstrar e viver a sexualidade: formas, 

escolhas, tendências e comportamentos). 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 Afetividade, sexualidade e a Palavra de Deus 

 A afetividade, na vida cristã, é iluminada pela Palavra de Deus. O livro “Sobre o Corpo”, do Cardeal 

Martini, Arcebispo de Milão, é o ponto de referência para esta reflexão. 

 “Deus criou o homem à Sua imagem; à Sua imagem o criou; homem e mulher os criou” (Gn 1,27). 

 “Eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, a oferecerdes os vossos corpos em sacrifício 

vivo, santo, agradável a Deus: este é o vosso culto espiritual” (Rm12,1). 

 “O corpo não é para a devassidão, ele é para o Senhor e o Senhor é para o corpo” (I Cor 6,13). 

O corpo do homem e o da mulher são criados à imagem e semelhança de Deus 

 No mito grego, narrado por Platão: “um dia, Zeus, querendo castigar o homem sem destruí-lo, o 

partiu em dois. Dali em diante, cada um de nós é o símbolo de um homem, a metade que procura a outra 

metade, o símbolo correspondente” (O Banquete, XVI). No mito está presente algo que experimentamos: o 

corpo como palavra não dita, realidade não completa que remete ao outro. 

 Na Bíblia o corpo do homem e o da mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, também 

enquanto macho e fêmea. Isto é fundamental para entender o que é o corpo e como se torna ele mesmo. 

 

E

 

E

https://formacao.cancaonova.com/biblia/
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“Não é bom que o homem esteja só” (Gn 2,18.21-23). Quando o homem acorda, tem um grito de 

alegria e maravilha pela alteridade da mulher. O homem exulta na superação da solidão, na descoberta do 

outro. 

O meu corpo tem uma palavra precisa inscrita em si: esta palavra é o outro. O corpo se torna ele 

mesmo diante do outro, pondo-se em relação. Se eu quiser possuir o outro, não será mais “outro” e eu 

permanecerei só, sem nenhum “outro”. 

Implicações desta verdade bíblica 

 “O outro diz o Outro”: A palavra inscrita no corpo fala de Deus, do santo, o “Outro”. Santo significa 

“diverso”: Lv 11,44 e I Cor 6, 13.16. Meu corpo é chamado a ser templo de Deus, de um modo diverso, próprio 

de Deus. 

O selo de Deus: O homem e a mulher são chamados a serem imagem e semelhança de Deus, a 

exprimirem, na alteridade sexual, o vulto de Deus que é amor, colocando-se em relação de simpatia, 

comunhão e fecundidade. O corpo humano tem o selo de Deus que será chamado a viver um amor que não 

se fecha em si mesmo. É o amor divino que permite ao nosso corpo existir. O sexo contém uma palavra 

sublime de amor, que realiza a pessoa à imagem de Deus, cuja santidade é o amor. Uma sexualidade que 

não redescobre a palavra do corpo reduz o corpo à insensatez, desonrando-o e desprezando-o, esvaziando-

o de seu significado. 

 Sexualidade e liberdade: A sexualidade é uma energia à disposição de cada um, mas depende de mim 

o seu uso. O corpo humano é uma conexão entre a liberdade e a necessidade, vai além do instinto. A 

liberdade do cristão é viver o corpo com a capacidade de servir-se dele para amar. Não é fazer o que agrada 

ou somente o que eu devo, mas fazer o que agrada a Deus, pois me alegra agradar a quem me ama e eu 

amo. A beleza e a harmonia da sexualidade vêm a ser aprendidos, para serem dirigidas com liberdade, 

segundo a inspiração do Senhor. 

O Corpo como limite: A sexualidade é o limite que remete à outra pessoa, diversa de mim. É o lugar 

mais evidente para ser contra ou a favor do outro. O exercício da sexualidade diz respeito à outra pessoa. 

Cada um, masculino ou feminino, conhece a si através de uma reflexão sobre si mesmo. Mas há aspectos 

que só são conhecidos do homem pela mulher e vice-versa. 

Complementariedade, não diferença: Diferença significa um relacionamento desigual, onde um é 

maior ou menor do que o outro. Também a ideia de diversidade é insuficiente, pois sublinha características 

estranhas entre as pessoas. É melhor falar de integração ou complementariedade, que faz alegrar-se com o 

bem que o outro tem e se transforma justamente em princípio de comunhão no dom, na acolhida e no 

serviço recíproco, impregnando de humildade, respeito, fidelidade e reverência o amor. 

https://formacao.cancaonova.com/igreja/santos/
https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/vida-de-oracao/tres-passos-para-viver-busca-pela-santidade/
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O homem se transforma naquilo que ama: Deus se torna a vida do ser humano (Dt 6,4). O relacionamento 

entre homem e mulher é figura do relacionamento com Deus. O ser humano é feito para amar a Deus de 

modo absoluto, como sua única referência em sentido pleno. O amor do homem e da mulher é um eco do 

amor de Deus, que o levou a unir-se ao ser humano, para ser com ele, em Jesus, uma só carne. Pode-se dizer 

também, reciprocamente: “Quem se une ao Senhor, forma com ele um só espírito” (I Cor 6,17). 

 Sexualidade e responsabilidade: Quando a Igreja fala de sexualidade está lendo a sabedoria comum 

dos povos à luz do Evangelho, que compreende que sem restrições não haverá um sentido verdadeiro de 

alegria. A intenção da Igreja é educativa! 

A regra clássica: A satisfação consequente da união amorosa de suas pessoas tem verdadeiro 

significado humano quando há fidelidade recíproca e abertura à fecundidade; tudo o que não entra nessa 

regra carece de sentido pleno. 

 O sentido do pecado vem quando há um gesto livre que perturba de modo grave o equilíbrio interior 

e relacional da sexualidade bem ordenada e o relacionamento de submissão ao desígnio de Deus para a 

felicidade humana. 

 Muito do que se desvia da regra fundamental é devido a uma sexualidade preguiçosa e desordenada. 

Ocorre um caminho de clareza e vitória sobre si mesmo. O conselho de uma pessoa madura e o sacramento 

da reconciliação serão sempre uma grande ajuda. 

 O consumismo do sexo: A sexualidade não pode ser degradada a coisa, ídolo ou imagem. Como nossa 

cultura é de imagens e não do espírito, ela não consegue perceber a dimensão mais profunda e mais 

verdadeira do corpo. 

 A castidade 

 João Paulo II: “A castidade é a atitude transparente no relacionamento com a pessoa de outro sexo”. 

A castidade é ordem, equilíbrio, domínio, harmonia. Muitos afirmam ser propriedade sua o corpo, 

mas isso contradiz o que dissemos sobre o corpo como relação. 

 A castidade é bonita porque reconhece o senhorio de Jesus Cristo sobre o corpo (I Cor 6,13), faz viver 

no corpo a liberdade do Espírito com os frutos elencados por São Paulo na Carta aos Gálatas (5,22).  

A Castidade tem significado e concretização diversa de acordo com os estados de vida. Na 

adolescência e na juventude são postas as bases para o desenvolvimento da pessoa e acontece a formação 

da coerência e domínio de si, que se refletirá de modo benéfico em todas as fases da existência. 

 Educar-se para a castidade: não basta a razão! É necessária intuição espiritual que ajude a acolher as 

exigências decorrentes do fato de que nosso corpo é do Senhor. Isso exige humildade, perseverança, oração. 

 Castidade como superação de mentalidade de posse e de consumo, onde o prazer é mais um produto. 

https://formacao.cancaonova.com/espiritualidade/vida-de-oracao/como-possuir-uma-profunda-intimidade-com-deus/
https://formacao.cancaonova.com/bioetica/metodo-contraceptivo/
https://formacao.cancaonova.com/afetividade-e-sexualidade/castidade/
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Castidade e pureza de coração (Mt 5,8): ela é uma atitude mais ampla do que a castidade, mas que a incluem 

e permitem descobrir a causa de não poucas dificuldades. 

 Frutos da castidade: experiência unificante da vida, liberdade dos falsos absolutos, abertura, 

disponibilidade. Formação para o conhecimento do corpo e atitudes de saída de si, desde o nascimento. Um 

jovem ou uma jovem só se torna homem e mulher quando é capaz de esquecer de si para o bem dos outros. 

Antes disso, é psicologicamente ainda criança ou adolescente. Aprender a amar não é iniciar-se nas técnicas 

do ato sexual, e sim sair de si. Sem essa formação é quase impossível nascer uma vocação evangélica. Um 

jovem casto é capaz de dizer sim ao Senhor. 

 Educar-se para a castidade é possível para quem busca o desígnio de Deus, quem se apaixonou pela 

sua vontade! Dom Alberto Taveira Corrêa 

 

 

                          Luzes maristas  

 

Uma pequena história 

Diz uma linda lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto e, em um determinado ponto da viagem, 

discutiram. O amigo ofendido, sem nada dizer, escreveu na areia: 

- Hoje, meu melhor amigo me bateu no rosto. 

Seguiram e chegaram a um oásis, onde resolveram banhar-se. 

O que havia sido esbofeteado começou a afogar-se, sendo salvo pelo amigo. 

Ao recuperar-se, pegou um estilete e escreveu em uma pedra:  

- Hoje, meu melhor amigo salvou-me a vida. 

Intrigado, o amigo perguntou: 

 Por que, depois que te bati, tu escreveste na areia e, agora que te salvei, escreveste na pedra? 

- Sorrindo, o outro amigo respondeu:  

Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, que o vento do esquecimento e do perdão 

se encarrega de apagar. Porém, quando nos faz algo grandioso, devemos gravar na pedra da memória e do 

coração, que vento nenhum do mundo poderá apagar. 

- Que reflexão e aprendizado este texto nos permite? Em nosso cotidiano, quais elementos destas ações 

geralmente praticamos? Podemos agir diferente? 

(“Caminhar Marista 4” – páginas 16 a 19) 

 

 

 

E
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                              Formação  

 

 Afetividade 

  A afetividade é um estado psicológico do ser humano que pode ou não ser modificado a partir das 

situações. Segundo Piaget, tal estado psicológico é de grande influência no comportamento e no aprendizado 

das pessoas juntamente com o desenvolvimento cognitivo. Faz-se presente em sentimentos, desejos, 

interesses, tendências, valores e emoções, ou seja, em todos os campos da vida. 

  Diretamente ligada à emoção, a afetividade consegue determinar o modo com que as pessoas 

visualizam o mundo e a forma com que se manifesta dentro dele. Todos os fatos e acontecimentos que houve 

na vida de uma pessoa traz recordações e experiências por toda a sua história. Dessa forma, a presença ou 

ausência do afeto determina a forma com que um indivíduo se desenvolverá. Também determina a 

autoestima das pessoas a partir da infância, pois quando uma criança recebe afeto dos outros consegue 

crescer e desenvolver com segurança e determinação. 

  Existem alguns transtornos que ocorrem devido à ausência ou pouco recebimento de afeto, onde os 

mais evidenciados são depressão, fobias, somatizações e ansiedade generalizada. Pessoas com recordações 

e experiências ruins e/ou tristes se tornam apáticas, ou seja, pessoas que excluem a afetividade de sua vida 

e que se tornam frias e ausentes de emoção. Quando uma pessoa não consegue excluir a afetividade de sua 

vida, podem ainda tornar-se incontinentes emocionais. A incontinência emocional é uma alteração da 

afetividade onde o indivíduo não consegue se dominar emocionalmente. 

  A afetividade é uma sensação de extrema importância para a saúde mental de todos os seres 

humanos por influenciar o desenvolvimento geral, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo. 

  A qualidade de uma vida depende da qualidade do amor que se vive. Vida sem amor é um deserto 

sem água ou um túnel sem luz; em muitos momentos pode chegar a ser uma experiência insuportável.  

Quanto mais isolada ou fechada em si mesma a pessoa for, menor será a sua chance de viver uma vida 

gratificante.  

 Não existe nada que possa ajudar tanto uma pessoa a realizar- se quanto a sua capacidade de uma 

afetividade bem formada, fonte de crescimento e de paz profunda.  

 Sexualidade 

 A sexualidade está relacionada à vida, sensações, sentimentos e emoções relacionados ao prazer. 

Como envolve diversas dimensões humanas, é um tema muitas vezes difícil de ser tratado e, por isso, 

permeado de dúvidas, preconceitos, estereótipos e tabus. 

 

E
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  Considerando esses fatos, e somando a desinformação ou falta de interpretação, diversas formas de 

preconceito sempre acabam sendo cometidas. Dentre eles, encontramos problemas sociais e de saúde 

pública, tais como intolerância e violência entre gêneros, principalmente entre aqueles que são 

historicamente subjugados, gravidez na adolescência, manifestação de doenças sexualmente transmissíveis 

e todas as suas consequências. 

A Congregação para a Doutrina da Fé, num Documento de 1976, chamado Persona humana, ressalta 

a importância da sexualidade: “A pessoa humana, segundo os dados da pesquisa científica contemporânea, 

é tão profundamente afetada pela sexualidade, que esta deve ser considerada como um dos fatores que 

conferem à vida de cada um dos indivíduos os traços principais que a distinguem.  

É possível afirmar, que a Sexualidade é parte integrante do nosso ser no mundo, abrangendo muitos 

aspectos da vida de qualquer ser humano, e isto durante toda a sua existência, desde o início até o final.  

A sexualidade humana é uma realidade dinâmica e uma das maiores riquezas do ser humano. Ela 

esconde surpresas e, às vezes, perplexidade. É também uma base indispensável para a realização do ser 

humano e carrega traços que nos lembram bloqueios, repressões, medo do corpo, dificuldades em expressar 

a afetividade, receio de tratar a sexualidade.  

 Não existe pessoa integrada sem ter integrado a sua própria sexualidade.  

 A sexualidade nos foi confiada por Deus como um dom precioso, através do qual podemos chegar à 

comunhão com os outros e com o próprio Deus. Mais do que símbolo do pecado, ela deverá ser 

compreendida como graça.  

É a partir do corpo que nós descobrimos seres sexuados, e temos uma primeira compreensão de 

nossa sexualidade, de nós mesmos, do mundo e da nossa missão.  

Nossa concepção sexual, depende de nossa concepção humana. Concepção de sexualidade. Concepção de 

Ser Humano  

Assim como toda ação humana, também a sexualidade vem a ser conduzida por critérios 

autenticamente éticos e por parâmetros de convivência responsável.  

Constatamos que o ambiente (principalmente os Meios de Comunicação, TV, revistas e outros) invadiu tudo 

com imagens que envolvem, de uma maneira ou outra, a sexualidade humana.  

Sexualidade não se confunde com ‘PANSEXUALISMO’. O pansexualismo vê sexo em tudo, por toda a 

parte, em todos os gestos e palavras. O pansexualista perde a visão da totalidade humana. Há uma cultura 

que promove o sexualismo alucinado, fomenta comércio erótico, atiça sexualidade mórbida, insiste em 

“fazer sexo” mecanicamente, reduz o prazer a mercadoria, gratuita ou paga.  

 É real o perigo de cair numa sexualidade obsessiva, coisificada, comercializada, desprovida dos 

ingredientes pessoas. Amor e sexo viraram “objetivos de consumo”, para usar e descartar.  
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  Percebe-se atualmente que a sexualidade é vista como uma fome vital, que tolera uma única lei: a da 

própria satisfação. Iniciou- se uma obsessão pelo prazer sexual. A permissividade, pornografia, relações 

promíscuas, relações precoces, seriam outros tantos direitos civis, que deveriam ser enfrentados e 

instaurados numa sociedade moderna sem autoritarismos nem moralismos de nenhum tipo.  

 A sexualidade virou:  

• Jogo e exploração do outro como objeto;  

• Prazer que comanda a vida;  

• A malícia humana que perverte o sexo;  

• Sexualidade não é apenas prática genital;  

 É preciso amadurecer a compreensão de sexualidade; é necessário entendê-la, cultivá-la, assumi-la, 

como “Expressão do verdadeiro amor”  

 Sexualidade não é algo abstrato. O ser humano é auto condutor de sua sexualidade que pilota a 

personalidade. Alegar que a sexualidade é um impulso determinista que rege o ser humano é pretexto para 

fugir da responsabilidade sexual.  

 A sexualidade atinge pessoa toda, e tem como missão levar a pessoa ao amor partilhado, ao encontro 

e à comunhão.  

 A afetividade tem como objetivo formar pessoas, ajuda- lá a amadurecer, de forma diferente, nas 

diversas etapas da vida.  

 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

E
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                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

 

Dinâmica 1:  Eu te amo”  

Dinâmica do “eu te amo” repetindo até que todos ou a maioria do grupo consiga participar. A dinâmica 

consiste que os educandos fiquem sentados em cadeiras formando um círculo, e uma pessoa fique em pé 

 

E

 

E

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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no centro, esta pessoa deve escolher alguém e pedir a este: ‘você me ama?’. O outro deve responder 

sempre: ‘Sim’. E a pessoa novamente pergunta: ‘Por quê?’. Neste momento quem estiver sendo interrogado 

deve escolher uma peça de roupa ou característica física da pessoa, por exemplo: porque você está de calça. 

Todos que estiverem de calça devem trocar de lugar, sendo que um vai ficar em pé e continuar a dinâmica.  

Esta brincadeira dará suporte para a próxima atividade que consiste em trabalhar de forma bem simples e 

sem aprofundar-se muito no processo os temas afetividade e sexualidade. 

 Em particular a depuração do significado e abrangência de cada palavra: 

 O afeto nas suas maneiras positivas e negativas, as diferentes formas de afeto e como ele pode ser 

manifestado e como a gente manifesta este afeto.  

Os níveis de relacionamento que giram em torno de nós e como eles produzem afeto e como nós somos 

afetados por eles.  

Na afetividade a razão e emoção; instinto; formas de demonstrar afeto; Amor Ágape, Eros e Philia. 

Na sexualidade gêneros, masculino e feminino; a relação e o significado das palavras sexo e sexualidade, as 

demonstrações e as diferentes manifestações sexuais encontradas hoje em nossa sociedade. Opções 

sexuais: heterossexual, homossexual, bissexual, intersexual, transsexual, travesti, assexuado, celibatário (a). 

Desenvolver a explicação e argumentação de cada uma delas, possibilitando assim a amplitude de como 

carregávamos opiniões preconceituosas através dos tempos e como podemos ressignificar aos poucos uma 

nova cultura dentro das novas gerações. 

 

Dinâmica 2: Papo aberto 

Objetivo: Discutir com os adolescentes as manifestações da sexualidade.  

Material: Sala ampla e confortável, cartolinas, folhas de papel, canetas coloridas, revistas, jornais atuais e 

cola.  

Atividade Individual 

1. Facilitador pede aos adolescentes para pensarem em algo que tenham visto, ouvido, falado ou sentido, 

sobre sexualidade. 

2. Solicita aos participantes que guardem esses pensamentos para si. Não é necessário escrevê-los. 

Atividade em pequenos grupos  

1. Forma grupo de 5 adolescentes e solicita que conversem sobre as situações em que a sexualidade é 

manifestada pelas pessoas no ambiente social.  

2. Entrega revistas, jornais, folhas de papel, canetas, tesouras e cola aos grupos.  

3. Solicita aos grupos que montem um painel com figuras, anúncios e textos relacionados com a sexualidade.  
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Atividade de grande grupo (todos os participantes)  

1. Após a elaboração do painel, pede a cada grupo que eleja um representante para falar do processo de 

discussão e montagem do painel.  

2. Cada representante de grupo coloca seu painel na parede da sala e explica para o grande grupo o seu 

significado.  

3. Após as apresentações dos representantes, abre o debate para todos os participantes.  

4. O facilitador pode fazer uma síntese dos tópicos apresentados e incentivar a reflexão sobre as 

manifestações da sexualidade em diferentes culturas.  

Sugestões para reflexão:  

• Por que as pessoas confundem sexualidade com sexo?  

• De que maneira a sexualidade pode ser expressa?  

• Que sentimentos podem estar envolvidos na expressão da sexualidade?  

• Que se entende por sexualidade, sensualidade, erotismo e pornografia?  

 

Dinâmica 3: Sim/ Não/ Talvez 

Iniciar o encontro com uma atividade para conhecer o posicionamento da turma diante do assunto que será 

abordado. A ideia é que eles se posicionem dizendo: Sim/ Não/ Talvez.  O facilitador pode posicionar placas 

pela sala, orientando os alunos para se direcionarem durante a dinâmica.  

Podendo usar estar ou a vontade para projetar outras. 

• Quem tem namorado ou namorada? 

• Quem beija bem?  

• Quem vai à igreja sempre?  

• Quem tem um amigo gay?  

• Quem acha que a violência é justificável em alguns casos?  

• Quem já bateu em alguém menor do que você? Quem já bateu em alguém maior?  

• Quem já teve muita vontade, mas não bateu?  

• Quem acha que a escola é um saco?  

• Quem acha que cabe à mulher tomar providência para não engravidar?  

• Quem acha que mulher tem que ser virgem até o casamento?  

• Quem acha que têm profissões que envolvem risco ou força e por isso só devem ser ocupadas por 

homens?  

• Quem acha que deve tomar atitude para defender a irmã ou namorada?  
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• Quem acha que se uma pessoa passar a mão propositalmente na bunda de uma menina na balada o 

seu namorado deve bater?  

• Quem acha importante se vestir bem?  

• Quem já teve preconceito com alguém que estava mal vestido?  

• Quem quer ter uma moto?  

• Quem costuma fazer trabalhos domésticos?  

• Quem se acha bonito?  

• Quem assiste TV todos os dias?  

Depois disso, converse com os jovens sobre o fato de que possuímos opiniões próprias que podem ou não 

ser iguais às dos nossos amigos e familiares. Afinal, nossa identidade é composta de múltiplas referências, 

sendo que nenhuma pessoa é igual à outra. É importante salientar que estamos em constante reconstrução, 

as nossas opiniões se modificam ao longo da vida.  

Solicitar que formem dois grupos. Um grupo irá descrever num papel as características de um homem ideal 

e o outro da mulher ideal mais valorizado pela sociedade (os grupos podem ser de meninos e meninas 

separados ou juntos). Ao finalizar a atividade, fazer uma reflexão sobre:  

• O que vocês identificam nesses modelos?  

• Como é para você ter que estar de acordo com um padrão?  

• Por que as pessoas têm dificuldade de aceitar outras formas de ser homem e ser mulher?  

• Você consegue identificar preconceitos presentes na ideia de ser homem/mulher propagada pela mídia?  

Fazer uma pequena fala sobre gênero a partir do artigo  

http://www.soudapaz.org/upload/pdf/genero_fora_da_caixa_web.pdf  

e sobre as diferenças conceituais entre orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico.  

Trazer algumas situações corriqueiras que nos deparamos no dia a dia e pedir que eles se posicionem diante 

delas promovendo um debate. 

 

 

 

 

http://www.soudapaz.org/upload/pdf/genero_fora_da_caixa_web.pdf
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      Ano La Valla                                                                                                               

 

 

 

 

 La Valla é o lugar em que Champagnat começou 

sua vida como padre, auxiliar de Paróquia. Foi onde 

iniciou o Instituto Marista. A expressão La Valla significa 

“vale” e está relacionada à disponibilidade, humildade, 

sensibilidade, ousadia e trabalho com que Champagnat, 

recém-ordenado, se pôs a servir, não por uma causa própria, mas pela causa divina, empenhando-se na 

construção de sinais do Reino de Deus. O espírito de La Valla é de serviço e de descoberta da comunidade, 

com mais compromissos, seriedade e abertura à realidade social. Na caminhada vocacional La Valla inspira 

os vocacionados como local do discernimento e do aprofundamento do projeto de vida. Champagnat vive 

nesse pequeno lugar, uma das experiências fundantes para o novo passo que Deus o chamava a dar: ser 

fundador. Ele repensou o projeto de vida em vista dessa nova opção que fez: iniciar uma Congregação 

religiosa. Jamais deixou o desânimo abatê-lo. Essas atitudes inspiram também os vocacionados a repensarem 

seu projeto de vida em vista da opção que estão fazendo aos poucos. 

 

 

                          Processo – Construção das Relações 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Amizade, relação com o outro 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Demonstrar a importância de se cultivar amizades, a importância e a necessidade delas em nossa 

vida, bem como o quanto elas nos influenciam. 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                               

                                                                                                               



 

 
66 

                           

                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 “Eu já não digo que vocês são servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz; eu chamei vocês 

de amigos, porque fiz vocês conhecerem tudo o que ouvi do meu Pai.” (João 15, 15) 

 I. A conversa de Jesus com os seus discípulos-amigos deixa claro que, aos amigos, partilhamos as 

coisas mais nobres de nossas vidas. 

 II. Quem são nossos verdadeiros amigos e qual a importância deles para nós? 

 III. Como estamos cultivando a amizade?  

 Conselho de Francisco 

 “A amizade é um presente da vida e um dom de Deus.  

 Através dos amigos, o Senhor purifica-nos e faz-nos amadurecer. Ao mesmo tempo, os amigos fiéis, 

que permanecem ao nosso lado nos momentos difíceis, são um reflexo do carinho do Senhor, da sua 

consolação e da sua amorosa presença. Ter amigos ensina-nos a abrir-nos, a compreender, a cuidar dos 

outros, a sair da nossa comodidade e isolamento, a partilhar a vida. Por isso, ‘nada se pode comparar a um 

amigo fiel, e nada se iguala ao seu valor’ (Sirácida 6, 15). 

 A amizade não é uma relação fugaz e passageira, mas estável, firme, fiel, que amadurece com o passar 

do tempo. É uma relação de afeto que nos faz sentir unidos e, ao mesmo tempo, é um amor generoso que 
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nos leva a procurar o bem do amigo. Embora os amigos possam ser muito diferentes entre si, há sempre 

algumas coisas em comum que os leva a sentir-se próximos, e há uma intimidade que se partilha com 

sinceridade e confiança.” (Christus Vivit, n. 151-152.) 

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Uma pequena história 

 Deus põe diversas pessoas especiais na nossa vida. Nossos familiares, irmãos, pai, mãe…Diz-se que 

após criar a esposa/marido, filhos, o irmão, o pai e a mãe, Deus resolveu criar uma outra pessoa para estar 

sempre ao nosso lado, para completar a felicidade do ser humano. Juntou a paciência, a compreensão, o 

carinho e o amor da mãe. Colocou um pouco de determinação, de força, de decisão tiradas do pai. 

 Misturou ainda a pureza, a espontaneidade, a alegria, a irreverência e sinceridade das crianças. Para 

finalizar, acrescentou a paciência e a moderação dos avós. 

 O resultado de tudo isso foi alguém muito especial, fundamental na vida de qualquer pessoa. Alguém 

cheio de qualidades. Deus o chamou de “amigo”. Extraída do caminhar Marista 5 – cap 10. 

 “O relacionamento de Jesus com seus discípulos e amigos nos indica o jeito cristão, significativo e 

amadurecido, de intimidade e de amizade. Com a graça de Deus, assumimos o compromisso desafiador de 

cultivar aquela harmonia interior que atraía as pessoas a Jesus, humilde e simples de coração. Não é possível 

desenvolver nosso potencial humano sem estar envolvidos com os outros e sem responder aos anseios e 

desafios propostos pelas pessoas que partilham mais intimamente conosco a caminhada.” (Água da Rocha, 

n. 109.) 

 

 Oração final 

 Olá, Jesus, meu amigo e meu Deus. Hoje quero dar-Te graças pelos meus amigos.  

 Como gosto de estar com eles e como sinto a sua ausência!  

 Como é bom ter alguém em quem confiar e poder contar-lhe as minhas coisas.  

 Alguém que me aceita e gosta de mim tal como sou, alguém que me conhece bem e se interessa por 

mim, alguém que está pronto a ajudar-me, e está ao meu lado nos bons e maus momentos da vida.  

 Também quero agradecer a Ti, Jesus, por seres meu amigo apesar dos meus erros e defeitos. És um 

amigo verdadeiro que nunca viras as costas. Estás sempre comigo e me ensinas a amar os outros como amas 

a mim. Vivam os bons amigos!  

 Amém! 
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                              Formação  

 

Amizade: o combustível para uma vida plena e feliz. Relações de amizade geram inúmeros benefícios 

para a vida. 

Como bem sabemos, cada pessoa é única, cheia de características peculiares, histórias e experiências 

diversas. Com base nisso, é completamente normal, quando analisamos nossas amizades, nos depararmos 

com diferentes tipos de amigos: existem os estudiosos, os cuidadosos, os engraçados, os ciumentos, os 

tímidos, os enrolados, entre tantos outros. É justamente ai que está a beleza da amizade, já pensou em quão 

incrível é, nos relacionarmos com diferentes tipos de personalidades de forma saudável? No quanto isso é 

benéfico para a vida do ser humano? 

Mesmo com as diferenças entre você e seus amigos, algo os uniu, você é capaz de identificar o que 

te fez começar um laço de amizade com alguém? Talvez um gosto musical em comum, uma experiência 

passada semelhante, o mesmo círculo de amizade, a escola. Não importa! Não existe um padrão quando se 

trata de amizade, o que se deve levar em consideração é no quanto ser amigo de alguém é um ato nobre e 

que deve ser preservado. 

Desde os primórdios o ser humano precisa ter contato com outras pessoas. Isso é o que nos mantém 

protegidos, nos dá apoio e nos propicia o compartilhamento de sentimentos, ideias, experiências e sonhos. 

Quando isso não ocorre, são altas as chances do indivíduo se tornar alguém amargo, com problemas 

emocionais e de difícil convivência. 

São inúmeros os benefícios proporcionados pela amizade, quando criamos laços com outras pessoas, 

isso: 

• Nos faz crescer; 

• Amplia nossa visão de mundo; 

• Nos coloca a frente de outros valores; 

• Nos faz questionar preconceitos; 

• Maximiza o respeito pelo próximo; 

• Possibilita o debate de ideias; 

• Aumenta nossa confiança; 

• Gera debates construtivos; 

• Produz conselhos eficazes; 

• Concede uma melhor resolução dos problemas; 
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• Permite o compartilhamento de alegrias e tristezas; 

• Constrói experiências e memórias; 

• Estabelece sentimentos e emoções; 

• Nos faz sentir amados; 

• Promove qualidade de vida. 

 A amizade, quando pautada em valores, confiança, amor e afetividade, se transforma em uma relação 

positiva tanto para uma pessoa, quanto para a outra e isso é imprescindível nos tempos atuais. Ao 

analisarmos quão importante é a amizade na vida do ser humano, fica fácil entender por que existem amigos 

que se conhecem desde a infância ou pessoas que possuem uma relação mais positiva com os amigos do que 

com a própria família. 

Isso não quer dizer que você não vai encontrar obstáculos ao longo dessa caminhada, em alguns 

momentos você poderá se deparar com desafios capazes de colocar a sua amizade com alguém em xeque: 

conflitos de interesses, modificação de valores, casamento, a chegada dos filhos, mudança de cidade, ciúmes, 

tudo isso, quando não existe diálogo, compreensão e respeito, pode acabar com uma amizade de longa data 

em um piscar de olhos. 

 Por conta do trabalho, novas demandas, a falta de tempo, a mudança de prioridades e com o passar 

dos anos, é normal a dinâmica da amizade se alterar. Nesse sentido, cabe a nós termos consciência de como 

administrar todos esses pontos e não deixar a nossa amizade com o outro esfriar, pois ela é essencial na vida 

de qualquer pessoa. Como você pode fazer isso? Desde ações mais simples como encontros semanais e 

conversar pelo meio online, até programar uma viagem para encontrar seu amigo. 

 Outro fator muito importante que você precisa se atentar para uma amizade saudável e duradoura é 

que, um amigo é muito mais do que ter um ombro amigo para chorar quando necessário. Amizade quer dizer 

diálogo, respeito mútuo, poder desabafar, mas também ouvir e aconselhar, ter cuidado com a privacidade 

do outro, estabelecer limites, aceitar as características e peculiaridades do amigo, não cobrar, ser tolerante, 

não ser competitivo e é expressar a sua opinião, mas também não interferir. Somente colocando tudo isso 

em prática, você será capaz de construir uma amizade benéfica e duradoura com alguém. 

 A amizade é bem vinda em inúmeras situações, inclusive no ambiente de trabalho, desde que 

pautada pela responsabilidade e pelo profissionalismo. Quando você faz amigos no lugar em que trabalha, 

isso: 

• Melhora o ambiente; 

• Proporciona parcerias e ações em conjunto; 

• Maximiza o networking; 

• Favorece o clima organizacional; 

http://www.ibccoaching.com.br/portal/amizade-ambiente-trabalho-torna-profissionais-realizados/
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• Auxilia quanto a resolução dos problemas corporativos; 

• Aumenta a motivação; 

• Gera ideias criativas; 

• Permite a entrega de resultados eficazes para a empresa. 

 Em alguns momentos, mesmo com todo o nosso esforço e dedicação para construirmos uma relação 

de amizade equilibrada e duradoura, é possível nos depararmos com desafios como; opiniões opostas, 

crenças e valores diferentes, problemas de comunicação, desgaste mental e emocional, comportamentos 

que não aceitamos etc. Lidar e controlar tudo isso nem sempre é uma tarefa que conseguimos realizar 

sozinhos, nesse sentido, sempre é pertinente o diálogo, o entendimento do tempo de cada um, e a aceitação 

de todas as possíveis mudanças. Sempre é importante que como seres relacionáveis priorizemos: 

• Identificação e mudança de comportamentos que vem atrapalhando uma relação de amizade com 

alguém; 

• O alinhamento da comunicação; 

• O desenvolvimento da melhor forma para transmitir pensamentos e ideias; 

• O aperfeiçoamento da inteligência emocional; 

• Aquisição de hábitos positivos; 

• Entender o limite do outro; 

• Gerir seu tempo de forma eficaz; 

• Compreender o seu papel de amigo. 

 Ter com quem contar é vital para lidarmos com os tantos obstáculos na nossa trajetória de vida. A 

amizade nos coloca de frente com o amor, com a compreensão, com experiências prazerosas, com o auxílio 

e com a felicidade. Portanto, busque sempre conservar e prezar pelas suas amizades, mesmo que em algum 

momento, ela não vá tão bem. Saiba ouvir, aceite, entenda, mas não desista dos seus amigos e de quem 

caminha com você, pois amizade é sinônimo de amor e evolução. 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 
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liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 
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Dinâmica 1:  Confiança no outro. 

Em duplas, um dos participantes estará com os olhos vendados e será guiado/orientado pela sua dupla. 

Traçar um percurso e depois inverter o que guia, e o que é guiado. Para discussão: Qual o sentimento de 

quem guiou? Qual a sensação/sentimento de quem foi guiado? Qual a relação que podemos encontrar entre 

essa dinâmica e a amizade? Quanto de nós entregamos ao outro? Como permitimos que o outro nos 

influencie, e ainda, como é essa influência? Como influencio o outro? O que estamos fazendo e como 

estamos tratando a entrega do outro? 

 

Dinâmica 2:  Eu me sentei no jardim com meu amigo  

O facilitador pede que todos formem um círculo com as cadeiras sendo uma para cada participante e mais 

uma vazia. 

As duas pessoas que estiverem ao lado da cadeira vazia irão disputá-la ao sinal do facilitador. Quem conseguir 

sentar falará bem alto "EU SENTEI". Em seguida, a pessoa imediatamente ao lado da que ‘sentou’ pula pra 

cadeira vazia (antiga cadeira de quem "sentou") e diz bem alto "NO JARDIM". A Terceira pessoa faz a mesma 

coisa e diz "COM MEU AMIGO...." (e diz o nome de alguém do grupo, ou aponta).  A pessoa escolhida, sairá 

da cadeira em que estava e irá correndo para a cadeira vazia. Desta forma ficará vaga uma outra cadeira em 

outro lugar do círculo. O processo começa novamente: as duas pessoas disputam o espaço, quem sentar dirá 

"EU SENTEI" e assim por diante. 

Depois de algum tempo, o facilitador irá vendar qualquer um dos participantes para que ele "necessite" da 

cooperação dos outros e dará início novamente à dinâmica. 

Possíveis variações para aumentar a dificuldade: 

Amarrar a perna de um participante com a de outro, o que significará que eles só poderão levantar quando 

tiver duas cadeiras vagas ao mesmo tempo; 

Colocar uma venda na boca de um participante, fazendo com que este não mais possa falar. 

Material: Uma cadeira para cada participante (e mais uma), vendas.   

 

Dinâmica 3: Teia da amizade 

Dispor os participantes em círculo. O coordenador toma nas mãos um novelo (rolo, bola) de cordão ou lã. 

Em seguida prende a ponta do mesmo em um dos dedos de sua mão. Pedir para as pessoas prestarem 

atenção na apresentação que ele fará de si mesmo. Assim, logo após se apresentar brevemente, dizendo 

quem é, qual é seu sonho, o que mais admira em uma amizade, joga o novelo para uma das pessoas à sua 

frente. 

Está pessoa apanha o novelo e, após enrolar a linha em um dos dedos, irá repetir o que lembra sobre a 
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pessoa que terminou de se apresentar e que lhe atirou o novelo. Após fazê-lo, essa segunda pessoa irá se 

apresentar, dizendo quem é, de onde vem, o que faz. 

Assim se dará sucessivamente, até que todos do grupo digam seus dados pessoais e se conheçam. Como 

cada um atirou o novelo adiante, no final haverá no interior do círculo uma verdadeira teia de fios que os 

une uns aos outros. 

Pedir para as pessoas dizerem: Lembrar o tema do encontro 

- O que observaram; 

- O que sentem; 

- O que significa a teia; 

- O que aconteceria se um deles soltasse seu fio etc. 

Material: Um rolo (novelo) de fio ou lã. 
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      Ano La Valla                                                                                                               

 

 

 

 

 La Valla é o lugar em que Champagnat começou 

sua vida como padre, auxiliar de Paróquia. Foi onde 

iniciou o Instituto Marista. A expressão La Valla significa 

“vale” e está relacionada à disponibilidade, humildade, 

sensibilidade, ousadia e trabalho com que Champagnat, 

recém-ordenado, se pôs a servir, não por uma causa própria, mas pela causa divina, empenhando-se na 

construção de sinais do Reino de Deus. O espírito de La Valla é de serviço e de descoberta da comunidade, 

com mais compromissos, seriedade e abertura à realidade social. Na caminhada vocacional La Valla inspira 

os vocacionados como local do discernimento e do aprofundamento do projeto de vida. Champagnat vive 

nesse pequeno lugar, uma das experiências fundantes para o novo passo que Deus o chamava a dar: ser 

fundador. Ele repensou o projeto de vida em vista dessa nova opção que fez: iniciar uma Congregação 

religiosa. Jamais deixou o desânimo abatê-lo. Essas atitudes inspiram também os vocacionados a repensarem 

seu projeto de vida em vista da opção que estão fazendo aos poucos. 

 

 

                          Processo – Conhecimento inicial do carisma 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Espiritualidade Marista 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Conhecer, aprofundar e experenciar a espiritualidade, através das dimensões e simbologia Marista. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 São José o patrono da igreja e do Instituto Marista 

  O Evangelho nos conta que quando Maria fica sabendo que dará à luz à Jesus, ela comunica a José. E 

ele, apesar de ter todos os direitos da época de denunciá-la abertamente, escolhe ser discreto. Prefere deixá-

la em segredo e preservar a sua vida. 

Se pararmos para refletir sobre esse gesto, perceberemos que se trata de um ato de imenso amor. 

Pois, achando que havia sido enganado, apesar da dor, ele não escandaliza. Guarda no coração e opta pelo 

silêncio.  

Deus, que não permitiria que Maria fosse julgada injustamente, pede a um dos seus anjos que se 

revele a José. O quão grato ele deve ter se sentido a Deus, por saber que a sua decisão anterior era sensata 

e reversível. 

E assim a família de Nazaré pode se preparar para receber o Cristo. A descrição é uma das pequenas 

virtudes Maristas que Champagnat tanto pregava para os irmãos. 

 Que São José possa nos ensinar essa sensibilidade e prudência que ele teve com Maria e com Deus. 

 Reze a oração ao glorioso São José 
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 São José, alegres louvamos teu exemplo de doação paternal ao nosso Amado Jesus. 

Homem da obediência e do silêncio, ensinai-nos por teu exemplo a colocarmos nossa confiança nas mãos do 

Pai Celestial. Não nos desamparai nas quedas, e assim, como não deixastes Jesus abandonado, caminhai 

conosco, intercedendo a Deus por nós. 

 Nas angústias, ouvi-nos; nos perigos, defendei-nos; na dor, fortificai-nos; na tristeza, dai-nos 

esperança; nas tempestades, acalmai-nos! 

 Castíssimo São José, ensinai-nos a zelar pela nossa família com amor constante e cuidado diário. Livrai 

nossas famílias dos perigos espirituais e temporais, e acompanhai-nos com vossa constante proteção. 

Amém! 

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Convite a rezar, meditar e partilhar estas passagens. Momentos de muito sentindo e aprendizagem, 

no contexto histórico de nossa instituição. 

 Passagem 1: A nossa espiritualidade tem origem na relação afetuosa que o Pe. Champagnat tinha 

com a Nossa Boa Mãe. Em diversos momentos da vida ele recorria à Nossa Boa Mãe e se sentia totalmente 

confiante e amparado por ela. Logo após ser ordenado sacerdote, foi aos pés de Nossa Senhora de Fourvière, 

em Lyon, que ele e outros jovens sacerdotes e seminaristas fizeram a promessa de criar a Sociedade de 

Maria. Em outro conhecido episódio, ele e o Ir. Stanislau se perderam na neve após uma forte tempestade à 

noite. Com o Ir. Estanislau quase sem forças, o Pe. Champagnat invocou Maria com muita fé e rezou o 

“Lembrai-vos”. Logo em seguida obteve auxílio à sua oração confiante.  

 Passagem 2: Em vários outros momentos de oração e de desafios, era à Boa Mãe que ele recorria, 

pois tinha certeza de que o projeto que ele empreendera era na verdade dela. Foi do Pe. Champagnat que 

herdamos o jeito de seguir Jesus do jeito de Maria. Por isso vamos receber aquela que deu nome ao nosso 

Instituto.  

 Passagem 3: “Champagnat quis que nossa simples existência na Igreja fosse já uma contribuição 

profética, sendo Irmãozinhos de Maria, quer dizer, religiosos que não participam da estrutura hierárquica da 

Igreja, mas que aspiram a viver o Evangelho do jeito de Maria. Ambas as palavras são importantes: 

Irmãozinhos e Maria, e ambas recolhem o que somos chamados a ser, como disse o Ir. João Batista, o 

conhecido biógrafo do Fundador, em certo retiro que dirigiu aos Irmãos em 1862: Qual é o nosso espírito? 

Qual o meio particular que o nosso Fundador nos deu para chegar à caridade perfeita? O nome que levamos 

nos diz qual é o nosso espírito. (...) Essa é a originalidade nossa vocação, isso é o que especifica nossa 
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contribuição à Igreja e à sociedade, não somente pelo que fazemos, mas também pela maneira como o 

fazemos e pelo que somos. (Circular Deu-nos o nome de Maria).  

 Passagem 4: Assim como Ela “que guardava e meditava todas as coisas em seu coração”, buscamos 

ser contemplativos na ação. Nossa oração, fiéis à tradição marista, é simples, inserida na vida cotidiana, mas 

também com tempos específicos para a contemplação. Nós nos educamos e educamos para a interioridade, 

promovemos a sensibilidade e a abertura para a beleza.  

Canto: Boa Mãe.  

 

 

                              Formação  

 

 A história da nossa espiritualidade é de paixão e compaixão. Paixão por Deus e compaixão pelas 

pessoas. As nossas origens formaram-se no acolhedor relacionamento de um jovem sacerdote com um grupo 

de jovens que viveram numa época de grande instabilidade social. O sacerdote era Marcelino Champagnat 

e os jovens eram Jean-Marie Granjon, Jean- Baptiste Audras, Jean- Claude Audras, Antoine Couturier, 

Barthélemy Badard, Gabriel Rivat e Jean-Baptiste Furet. Eles constituíram a nossa comunidade fundadora 

em La Valla. 

Homens simples e sem educação formal, viviam com grande simplicidade e união. O seu tempo era 

dedicado a aprender a ler, a escrever e a ensinar, bem como ao trabalho manual, que os sustentava 

economicamente. Viviam com o povo, partilhando a sua realidade. 

Com o povo, sentiam a presença de Deus de modo cada vez mais profundo e aprendiam a confiar na 

Providência Divina. Juntos, apaixonaram-se por Jesus e quiseram segui-Lo como Maria O seguiu. 

Desenvolveram o amor por Maria como recurso para centrar os seus corações em Jesus. Competiam entre 

si no empenho em ajudar as pessoas em necessidade. 

Como Maria, partindo apressadamente em direção a uma cidade na região montanhosa, todas as 

semanas dirigiam-se às aldeias nos arredores da cidade para tornar Jesus conhecido e Amado. 

Prestavam uma atenção especial às crianças pobres e acolhiam-nas em sua casa. O modo como viviam 

o Evangelho refletia o carácter, os valores e a espiritualidade do seu líder, Marcelino Champagnat. A sua 

espiritualidade era fortemente influenciada por sua própria personalidade. Os seus primeiros discípulos 

recordavam com afeto o Marcelino que tinham conhecido: aberto, franco, resoluto, corajoso, entusiasta, 

determinado e justo. A sua vida era a expressão de uma pessoa com senso prático, humilde e dinâmico. Isso 

permitiu que, valendo-se de uma diversidade de fontes, desenvolvesse uma espiritualidade simples e prática. 

 

E
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Uma das principais influências na formação da espiritualidade de Marcelino foi a experiência pessoal 

de sentir-se profundamente amado por Jesus e especialmente atendido por Maria. Um incidente, ocorrido 

em 1823 (o “Lembrai-vos na Neve”), foi muito significativo para Champagnat e os seus Irmãos. Marcelino e 

Estanislau perderam-se no meio de uma terrível tempestade de neve. Com o seu companheiro de viagem 

desfalecido a seus pés, Marcelino murmurou: Se Maria não vier em nosso auxílio, estaremos perdidos. Então, 

colocando as suas vidas nas mãos de Deus, rezou o Lembrai-vos. A sua invocação à Maria obteve uma 

resposta milagrosa. Ele e seus primeiros Irmãos descobriram nesse acontecimento uma profunda realidade: 

a prova de que partilhavam o mesmo projeto que Deus confiara à Maria.  

Marcelino estava também consciente do amor de Jesus e de Maria pelos outros. Isso deu-lhe forças 

para se tornar um apóstolo apaixonado. Por isso, dedicou a sua vida a partilhar este amor. No encontro que 

teve com o jovem agonizante Jean-Baptiste Montagne, constatamos como Champagnat ficou perturbado ao 

encontrar um menino que não conhecia o amor de Deus por ele. 

Este acontecimento teve, para Marcelino, o sentido de um chamamento de Deus. Um profundo 

sentimento de compaixão tomou imediatamente conta dele, impulsionando- o à realização do seu projeto 

fundacional, sem mais hesitação: Precisamos de Irmãos! O projeto de oferecer uma resposta às necessidades 

da juventude pela ação apostólica de um grupo de evangelizadores confirmou-se então. Esse grupo levaria 

a Boa-Nova de Jesus até às pessoas que viviam à margem da Igreja e da sociedade. Champagnat tinha sido 

ordenado sacerdote apenas havia quatro meses. 

 Marcelino respondeu com entusiasmo e de modo prático às necessidades que observava à sua volta. 

A atitude nasceu do Projeto, colocado sob a proteção de Maria em Fourvière e partilhado também pelos 

pioneiros da Sociedade de Maria, que, juntos, tinham sonhado um modo renovado de ser Igreja. Com Jean-

Claude Colin, Jeanne-Marie Chavoin e outros fundadores Maristas, Champagnat partilhava da convicção de 

que Maria os convocara para encontrarem respostas para as necessidades da França pós-revolucionária. 

Os primeiros Maristas tiveram consciência de que o Projeto era parte da missão de Maria de dar 

Cristo à luz e estar com a Igreja em seu nascimento. Era um trabalho que incluía todas as dioceses do mundo 

e se estruturaria como uma árvore com diversas ramificações, congregando leigos, sacerdotes, religiosas e 

religiosos numa nova maneira de ser Igreja. 

A espiritualidade Marista, nascida com Marcelino e a sua comunidade fundadora, enriqueceu-se ao 

longo de sucessivas gerações de seguidores de Champagnat, para se tornar, hoje, uma fonte de água viva 

para o mundo. As futuras gerações contribuirão ainda mais para o desenvolvimento desta espiritualidade. 

Com Marcelino, sabemos que Maria continuará a orientar e a enriquecer a nossa identidade Marista. 

Cremos que o carisma do nosso fundador é uma graça confiada à Igreja e ao mundo. Somos 

convidados a viver e a desenvolver essa graça. Isso acontecerá na medida em que aprofundarmos a nossa 
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participação neste carisma. A espiritualidade Marista o descreve e expressa, encarnado nos diversos tempos 

e lugares da história. Como acontece com todos os carismas autênticos, ele é um dom do Espírito Santo pelo 

qual somos responsáveis. Orienta-se para a construção e a unificação da Igreja como Corpo Místico de Cristo. 

Ao vivermos a nossa espiritualidade, a nossa sede é saciada. Ao mesmo tempo, tornamo-nos “água 

viva” para os outros. 

Texto extraído do documento “Água da rocha”. 

 OBS: importante neste processo trazer presente os irmãos para dialogaram com os vocacionados, e 

propor a eles que falem da sua experiencia, da sua formação e dos artifícios de aprendizagem da 

espiritualidade Marista, e a vitalidade dos ensinamentos de Champagnat nos tempos de hoje. 

 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

 

 

E

 

E
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                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

 

Dinâmica 1:  Espiritualidade por meio de desenhos 

 Tudo começa com um papel, caneta e venda de pano para tapar os olhos. Primeiramente, oriente os 

participantes a vendarem suas vistas e começarem a desenhar imagens fáceis, como uma casa ou uma 

árvore. Então, incentive que mostrem seus desenhos e falem sobre as características das suas “obras de 

arte”.  

 Depois, repita o processo, só que, desta vez, com os olhos sem as vendas. Ao compartilhar novamente 

os desenhos, ajude os participantes a refletirem o quanto a luz e a consciência do olhar fazem com que os 

traços sejam mais precisos e harmoniosos, assim como o despertar da espiritualidade. 

 

 

 

E

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://marista.org.br/blog/5-habitos-para-desenvolver-a-espiritualidade-e-se-aproximar-de-deus/
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Dinâmica 2: Deserto   

Texto para leitura orante: Lucas 1, 26-38   

Água da Rocha (Páginas 51 a 54, 61, 66, 75)  

  Após o tempo de deserto, os participantes partilham o que foi significativo nesse tempo de 

recolhimento e contemplação pessoal.   

Em seguida fazem juntos a oração que o Pe. Champagnat fez quando ficou perdido na neve.  

Oração: “Lembrai-vos”. 

Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenham recorrido 

à vossa proteção, implorado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. 

Animado eu pois com igual confiança, a vós recorro como minha Mãe, ó Virgem entre todas singular, 

e de vós me valho.  

Gemendo sob o peso dos meus pecados me prostro a vossos pés.  

Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus Humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia 

e de alcançar-me o que vos rogo. Amém. 
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      Ano L’hermitage 

 

 

 

 

 L’Hermitage é o berço da missão marista. 

Champagnat funda, junto a seus Irmãos, uma 

comunidade a partir do sonho do Reino. Essa 

semente germina na construção de uma proposta de 

educação cristã de crianças e jovens, especialmente 

os excluídos da sociedade. É em L’Hermitage que 

amadurece o espaço-pedagógico Marista, cultivando a presença, o espírito de família e o amor ao trabalho, 

do jeito de Maria. Conflitos na vivência da fé, enfrentar os desafios pela raiz, ser autoridade no que somos e 

fazemos, consciência da realidade, entre outros. L´Hermitage se encontra na doçura e no sofrimento dos que 

abraçam a cruz do mundo. Na espiritualidade marista a fé e a vida, a fé e a realidade social, a reza e a luta, a 

doação aos excluídos e a severidade evangélica se encontram. Quando o espírito do/a vocacionado/a não 

cabe mais em si, faz-se a experiência de L’Hermitage.  Na caminhada vocacional é preciso ir além, alargar as 

fronteiras e abraçar uma proposta de vida em vista da missão que é sempre uma resposta a uma 

(pro)vocação de Deus que nos desinstala e nos coloca a caminho. É um desafio ao vocacionado que quer 

viver o espírito de L’Hermitage. 

 

 

                          Processo – Autoconhecimento 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Corpo: Saúde Física e Mental 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Oportunizar aos vocacionados o conhecimento e dicas para equilibrar diariamente a saúde física e 

mental, buscando assim uma melhor qualidade de vida e o equilíbrio constante. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

Trazer a reflexão abaixo com um espelho, onde o vocacionado veja a sua imagem, e possa refletir que 

foi criado a imagem e semelhança de Deus e que pode sempre a cada dia conquistar todas as oportunidades 

do universo. 

 Saúde física ou mental: qual é a mais importante? 

 A resposta você já deve saber: não existe a mais importante, porque as duas precisam caminhar 

juntas e em harmonia. O ambiente que estamos inseridos, muitas vezes, será reflexo do nosso mundo 

interior. E não só do aspecto espacial como também do relacionamento e, principalmente, o aspecto do 

nosso corpo. É fato que todos vamos envelhecer, porém, existe uma diferença entre envelhecer de forma 

saudável e envelhecer de forma doentia. 

Por isso, eu lhe faço a seguinte pergunta: Você tem gostado da imagem que tem refletido no espelho? 

A aparência desse corpo influencia diretamente em nossa vida, pois nossa vida afetiva, profissional e 

até espiritual são percebidas em nossas expressões corporais. Uma pessoa encurvada, descuidada e de 

fisionomia triste demonstra a todos que estão a sua volta que nela se encontra uma pessoa interiormente 

doente. E esse comportamento acaba por afastar as pessoas e até dificultar o campo profissional. Por mais 

que se possa correr o risco de rotular uma pessoa e “perder” a grande graça de fazer uma boa experiência 

 

E

 

E

https://formacao.cancaonova.com/atualidade/comportamento/o-que-e-transtorno-de-imagem-e-sua-origem/
https://formacao.cancaonova.com/atualidade/comportamento/
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com ela, devido ao pré-conceito estabelecido por sua imagem, o que importa não é o que o outro pensa 

sobre mim e sim o que eu penso e como me vejo. No entanto, é inevitável dizer que refletimos nosso mundo 

interior em nossos comportamentos e na forma de nos apresentarmos. 

Permitir que se faça a experiencia de um vaso nas mãos do oleiro, assim como nossa vida está nas 

mãos de Deus. Promover as possíveis reflexões em que a equipe possa sentir-se apta a partir da proposta do 

texto, do gesto e da leitura bíblica.  

Jeremias 18:1-6  

"A palavra do SENHOR, que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir 

as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, 

Como o vaso, que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme 

o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 

Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? diz o Senhor. Eis que, como o barro na 

mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel."  

 

 

                          Luzes maristas  

 

A vida é um dom inalienável. Isso quer dizer que viver não pode ser medido por qualquer tipo de 

interesses, como financeiros ou ideológicos. A vida é, portanto, um dom concedido diretamente por Deus. É 

um dever de todos nós cuidá-la e preservá-la como a verdadeira dádiva que é. E uma das várias formas de 

se dedicar a essa missão é o cuidado com os enfermos, nos momentos nos quais as pessoas mais precisam 

de apoio físico e, principalmente, espiritual. 

Vejamos, nesse sentido, o exemplo de vida deixado por Marcelino Champagnat. São inúmeros os 

relatos da sua vida em que dedicou horas de caminhada pela região montanhosa do interior da França onde 

viveu para ministrar o Sacramento da Unção dos Enfermos. Marcelino colocou seu tempo e esforço para 

estender a mão a quem mais precisava de palavras de conforto. 

Começando pela rotina com os mais próximos, no convívio diário, Marcelino Champagnat sempre 

zelou pela vida dos irmãos e nunca relativizou a saúde deles. Nas cartas escritas por São Marcelino, podemos 

perceber a ternura e o coração de pai que moviam Champagnat no cuidado aos irmãos. É uma passagem na 

qual fica clara a importância dada por nosso fundador ao cuidado com a saúde e seu empenho em buscar a 

proteção da vida dos irmãos. 

“Caro amigo, o que mais me aborrece é que me disseram que anda adoentado. Você não pode ficar 

doente a ponto de não poder se levantar. Se você estivesse no quartel, os chefes lhe dariam um tempo para 

 

E

https://marista.org.br/blog/tipos-de-vocacao-e-caminhos-para-ouvir-o-chamado-de-deus/
https://marista.org.br/blog/5-habitos-para-desenvolver-a-espiritualidade-e-se-aproximar-de-deus/
http://www.umbrasil.org.br/maristas-no-mundo/fundador/
https://marista.org.br/blog/como-ser-irmao-marista-conheca-os-cinco-passos-para-fazer-parte/
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você se restabelecer. Se não conseguir seu certificado em setembro, vai consegui-lo mais tarde. Não 

queremos enterrá-lo tão cedo, você ainda não trabalhou ainda o bastante para o Céu.”  

No livro “Relatos sobre Marcelino Champagnat”, do Irmão Sylvestre (Félix Tamet), com tradução de 

Ir. Aristides Zanella (1999) e Ir. Ivo Antônio Strobino (2013), é possível conferir vários episódios que nos 

ajudam a entender ainda mais esse lado dedicado de São Marcelino. 

“Ele mesmo visitava os Irmãos doentes todos os dias, para dirigir-lhes palavras de consolo ou para 

saber se nada lhes faltava. Queria que essa fosse a motivação de todos”, descreve parte da publicação. 

Em outro trecho, é possível descobrir, também, que Marcelino mantinha as visitas a enfermos como 

um hábito, mesmo que isso exigisse muito esforço físico e mental. 

“Suas frequentes visitas aos doentes e seu desvelo em administrar-lhes os sacramentos, quando 

percebia que o estado de saúde da pessoa era grave, permitiram-lhe confidenciar a certa pessoa amiga, 

quando deixou de atuar na paróquia, que nenhum doente havia morrido naquele período, sem que tivesse 

chegado a tempo para oferecer-lhe o conforto dos sacramentos. Quando solicitado para atender doentes, 

não se demorava; deslocava-se com muita pressa. Antes de qualquer saída, tinha o costume de fazer uma 

visita ao Santíssimo Sacramento; no regresso, também”, detalha o livro. 

 Oração pelos enfermos e um chamado a cuidar e zelar pelas vidas 

 Mas e nos dias de hoje? Podemos aprender uma lição sobre isso com a pandemia do novo 

coronavírus, por exemplo. Essa situação nos alertou ainda mais para a necessidade de darmos toda a 

assistência física e espiritual aos doentes nas horas mais difíceis.  

 O próprio Papa Francisco nos convocou diversas vezes, nesses últimos meses, da solidão de seu 

isolamento cumprindo o distanciamento social, a rezarmos juntos pela recuperação dos enfermos. Uma das 

orações mais marcantes ocorreu em março de 2020, acompanhada do lançamento de um vídeo, que 

convocou a todos a usarem a hashtag #PrayForTheWorld para rezar pelo fim da pandemia.  

 O vídeo está no site Vatican News e a oração você confere a seguir: 

 “À Vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas 

necessidades; mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita”. 

 Vamos juntos seguir os passos de Marcelino? 

 Inspirados pelo exemplo de Marcelino, fazendo uma ponte para o mundo em que vivemos nos dias 

de hoje, cabe a nós, assim como fez Champagnat, encararmos essa tarefa de tomar o cuidado com a vida e 

os enfermos como uma missão. A começar por nos dedicarmos à oração e a proporcionar palavras de 

conforto aos enfermos que mais precisam da nossa atenção. Pensemos, ao evocarmos esses ensinamentos 

de Champagnat: como cuidamos de nossas vidas e das vidas que nos são confiadas? As pessoas que a nós 

são próximas, que caminham conosco. 

https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-03/papa-francisco-video-especial-rezar-fim-pandemia-coronavirus.html
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                             Formação  

 

 A importância de entender a ligação direta entre saúde física e mental. 

 Muitas pessoas não sabem, mas são dualistas. Elas realmente acreditam que corpo e mente são duas 

coisas que não estão interligadas. Isto é uma construção cultural e comum à grande maioria das pessoas. 

Mas o que isso tem a ver com a saúde de um indivíduo?  

De acordo com uma pesquisa recente, aqueles que estão mais propensos a pensar no corpo como 

um conjunto (o que quer dizer que estão conscientes de que cuidar da saúde do organismo se reflete 

diretamente na saúde mental), se engajam mais em exercícios físicos, prestam mais atenção à boa saúde 

(não se esquivando de fazer exames rotineiros nos seus médicos, por exemplo) e afirmam saber que uma 

boa alimentação é necessária, mesmo que isto os impeça de alguns prazeres gastronômicos diários, como 

diminuir radicalmente os doces e gorduras ingeridas. 

O estudo, que publicado no periódico Psychological Science, também afirma que pessoas mais 

“dualísticas” – acham que o que impacta o corpo não influencia na saúde do próprio cérebro – também não 

fazem muita questão de mudar de forma alguma seus hábitos. Os resultados vieram de cinco estudos 

relacionados, publicados individualmente, e cujo autor principal é Mathias Forstmann, da Universidade de 

Colônia, na Alemanha. 

De acordo com os pesquisadores, uma visão dualista do organismo, algo que praticamente sai do rol 

de questões médicas e cai nas discussões filosóficas e da psique humana, faz com que as pessoas percebam 

menos suas próprias mentes – algo como o conjunto de pensamentos, crenças, habilidades e percepções do 

mundo real que trabalham conjuntamente no processamento das informações colhidas e manipuladas 

consciente e inconscientemente – e consequentemente não procurem ter hábitos saudáveis, pois acham 

que todo problema de saúde poderá ser resolvido com base em remédios ou cirurgias. 

“Intervir de alguma forma para conscientizar esses indivíduos da importância de cuidar do seu corpo 

– o cérebro e, por consequência, a mente – é algo importante para uma vida saudável no longo prazo, como 

uma velhice com menos problemas neurodegenerativos, por exemplo”. 

Como cuidar da saúde do corpo e da mente - Dicas de especialistas 

“Como qualquer máquina ou músculo, o cérebro precisa de cuidados para funcionar corretamente. E 

algumas mudanças na rotina podem ajudar a estimulá-lo: use o relógio de pulso no braço direito, ande pela 

casa de trás para frente, olhe fotos de cabeça para baixo, veja as horas num espelho, faça um novo caminho 

para ir ao trabalho, decore uma palavra nova por dia.” Carlos Maurício Prado, especialista em Ginástica 

Cerebral. 
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“Conheça o seu corpo; ele nos avisa com sinais as necessidades importantes, como comer (fome) e 

dormir (sono). No caso da dor, por exemplo, é um aviso para buscar a sua causa real, portanto nunca ignore 

a dor ou suprima com drogas sem procurar a raiz” Jason Gilbert, quiropraxista do Instituto Internacional de 

Quiropraxia. 

“Dedicar alguns minutos da manhã à mente é uma fórmula eficaz para conseguir mais disposição. Ao 

acordar, tente relaxar, meditar e mentalizar com muita calma o que você vai fazer durante o dia, assim, evita 

o cansaço físico e mental.” Bokkulla Ramachandra Reddy, especialista em Ayurveda. 

“Quando estiver doente, procure pensar em outras coisas e se envolva em atividades diferentes. Faça 

cursos, exercícios e esteja sempre estimulando o cérebro com algo novo. Dessa forma, nos preocupamos 

menos e sofremos menos” Manoel Jacobsen, chefe do grupo de Dor do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (HC/ FMUSP). 

“Dormir é essencial para restaurar a atividade cerebral. O recomendado para adultos é de seis a oito 

horas por dia, do sono que chamamos de reparador.” Sérgio Tufik, diretor do Instituto do Sono de São Paulo. 

Quando a mente atrapalha o corpo 

Ansiedade, estresse sem motivos aparentes, comer com exagero, mudança de humor repentina e 

pensamentos negavos, sempre apontando os próprios defeitos são sinais de que a saúde e bem estar da 

mente não vão nada bem. O que pensamos é refledo no nosso organismo, o simples fato de não acreditar 

em si mesmo pode lhe fazer perder um bom emprego, a companhia dos amigos e até mesmo de um 

relacionamento amoroso. Este quadro é considerado clínico pode resultar em problemas como ansiedade, 

depressão, anorexia nervosa, bulimia, compulsão alimentar, sentimentos de incapacidade, ineficácia, medo 

de sucesso, isolamento social e afetivo além de transtornos sexuais. 

“Algumas vezes, a pessoa que não se valoriza vê na comida uma aliada e, sem perceber, vai comendo 

para suprir essa carência”, explica o psicólogo Marco Antonio de Tommaso, psicólogo e psicoterapeuta da 

Universidade de São Paulo (USP). 

Se esses distúrbios se manifestarem, a melhor opção é procurar um especialista que poderá ajudar o 

paciente a se sentir melhor, buscando o autoconhecimento e a aceitação de seus defeitos e qualidades. Além 

da ajuda de psicólogos ou psiquiatras, existem terapias que podem ajudar na busca pelo bem estar. Assim 

como a, fé independente de qualquer religião pode trazer o bem estar ao corpo e a alma, “A fé atua em 

diversas áreas cerebrais, principalmente no sistema límbico, que é responsável pelas emoções. Ela ainda 

reforça o sistema imunológico, prevenindo diversas doenças”, afirma Ricardo Monezzi, pesquisador e 

psicobiólogo do Instituto de Medicina Comportamental da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

 Outras terapias complementares como reflexologia e Reik podem ajudar no processo de redescobrir 

a autoestima que pode ser um caminho longo, mas vale a pena para ser saudável. 
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 Alimentação: Maior responsável pela saúde física e mental 

Quando o ser humano está bem ele nem se preocupa com o que come, se está comendo os alimentos 

necessários para seu desenvolvimento nem se está fazendo isto nas horas certas. Ele apenas quer ser feliz e 

mais nada, o que come ou deixa de comer não interessa até que o corpo comece a dar os primeiros sinais, 

mesmo assim, esses sinais têm que fazer com que ele sinta de verdade se não vai prolongando até que não 

aguente mais, e na maioria das vezes é muito tarde para reverter o quadro da doença. 

É mais fácil para o ser humano tratar a doença do que prevenir antes que ela apareça, as tarefas 

diárias são tantas que não sobra tempo para uma alimentação saudável, muito menos para que ele descanse 

do dia estafante de trabalho. É uma correria e somente para quando o corpo já não aguenta mais mesmo, 

quando a coisa fica de tal maneira que se ele não procurar um médico poderá morrer. Pode parecer exagero, 

mas é bem assim que acontece, pois é pico do ser humano empurrar com a barriga os problemas. 

O que fazer para ter um corpo e uma mente saudáveis 

A primeira coisa é ter uma alimentação saudável livre de gorduras trans e alimentos embutidos com 

muito conservante, pois eles entopem as veias e as artérias, engordam e acabam danificando o organismo 

humano. Ter uma atividade física saudável ao menos uma vez por semana nesse caso a caminhada é o mais 

recomendável principalmente se for ao ar livre, pois ela proporciona descontração e livra do stress diário. As 

horas de sono necessárias para que o ser humano recupere suas forças é de oito horas por dia sendo que 

deve ser no período da noite quando o organismo se prepara para receber da melhor maneira possível esse 

descanso. Também é muito bom procurar manter o equilíbrio do corpo e da mente e ler um bom livro auxilia 

na recuperação dos neurônios que o ser humano vai perdendo ao longo dos anos, e dessa forma a mente se 

torna jovem e ativa com participação na vida futura, sem ter que viver do passado.  

A correta alimentação maior responsável pela saúde física e mental deve começar ainda na infância 

desde que a criança nasce assim como os demais cuidados para que com a continuidade se torne um adulto 

saudável tanto de corpo quanto de mente e possa viver com intensidade cada momento que a vida lhe 

proporciona sem medo de ser feliz. O nosso corpo é uma máquina 

perfeita, que precisa de cuidados para se manter em pleno funcionamento sem falhar, por isso cuidar do 

corpo não são obrigações e sim um ato de amor á vida. 

Cansaço e estresse 

É importante entender como a correria do dia a dia está relacionada ao cansaço. Para o professor 

Jacob Jehuda Faintuch, da Clínica Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HCFMUSP), o cansaço está relacionado a circunstâncias comuns do cotidiano, como dormir 

pouco e mal, estudar e trabalhar muito, além da falta de condicionamento físico. “Após um dia pesado de 

trabalho, além da diminuição de glicogênio – reserva de glicose no músculo – e acúmulo de ácidos orgânicos, 
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temos muitas pequenas lesões musculares e ligamentares que dão a sensação de cansaço”, comenta o 

médico. A fadiga pode ter causa psicológica, comum nos casos de depressão, ou estar associada a doenças 

como infecções, inflamações, insuficiência cardíaca, pulmonar, hipotiroidismo, entre outras. 

Quando as causas do cansaço e do desânimo não estão ligadas a fatores físicos ou psicológicos, 

incorporar um pouco de movimento na rotina traz benecios como mais energia e vigor. “O indivíduo que 

pratica esporte vive mais e melhor”, lembra o professor Faintuch. Segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a atividade física é fator determinante do gasto energético e fundamental para o balanço de energia 

e perda de peso. Já foi demonstrado que a sua prática regular de exercícios reduz o risco de doenças 

coronarianas, acidente vascular cerebral (AVC), diabetes, hipertensão, depressão, etc. 

A prática de atividades físicas – mesmo 10 minutinhos diários – traz benefícios, pois libera substâncias 

no organismo (endorfina e adrenalina) que promovem a sensação de bem-estar, tornando o dia mais 

prazeroso e aumentando a disposição para o trabalho. Um dos principais benecios é quebrar a inércia 

corporal e permitir que a mente se desligue por alguns momentos das preocupações. Adotar hábitos 

saudáveis como exercícios físicos e dieta balanceada ajudam a diminuir o cansaço físico e o estresse da 

rotina. 

 Adote algumas dicas para ter energia extra 

• Durma bem 

• Cuide da alimentação - prefira carnes magras, frutas e vegetais 

• Alongue-se 

• Caminhe - subir e descer lances de escadas, estacionar o carro mais distante e descer do ônibus um 

ponto antes 

• Utilize um pedômetro na cintura para contar quantos passos você deu ao longo do dia e saber quanto 

você se movimenta. Uma pessoa ativa deve caminhar cerca de 10 mil passos por dia. Surpreenda-se! 

 Cérebro em forma 

A ginástica para o cérebro vai e volta na moda. São jogos, desafios e atividades matemáticas que têm 

o objetivo de manter os neurônios em forma. Mas as pesquisas vêm mostrando que o melhor caminho para 

turbinar os neurônios é fazer o mesmo que se faz com os músculos. Um grupo liderado por Jusn Rhodes, 

professor de psicologia do Instituto Beckman para Ciências Avançadas e Tecnologia, da Universidade de 

Illinois (EUA), realizou um estudo que comprovou, pela primeira vez, exatamente como funciona esse 

mecanismo. Para que o cérebro pudesse ser observado de perto, os atletas escolhidos foram quatro grupos 

de ratos. 

No experimento, um dos grupos tinha estímulos sensoriais e gustatórios por meio de frutas, queijos 

e aromas de especiarias. Dormiam em iglus coloridos. O grupo de número dois tinha acesso a tudo isso e 
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mais uma roda para correrem. O grupo três tinha gaiolas convencionais e alimentavam-se de ração. O quarto 

grupo contava apenas com as rodinhas de correr. Em todos eles foram injetados uma substância que permitia 

rastrear as mudanças na estrutura cerebral. As mudanças significativas foram observadas nos dois grupos 

que se movimentavam em suas rodinhas de correr, isto é, os animais que se exercitavam, tinham um cérebro 

muito mais saudável e se saíam muito melhor nos testes cognitivos. 

Com os humanos não é diferente. Há pesquisas mostrando também o incremento cerebral nesse 

grupo. Um estudo realizado pela Universidade de Granada (Espanha), em 2013, confirmou que não são 

apenas os ratos que se beneficiam dos exercícios. Pessoas que praticam atividade física regular apresentam 

uma performance cognitiva melhor do que os sedentários, principalmente no que diz respeito à atenção. 

Foram avaliadas 28 mulheres, entre 17 e 23 anos. Metade delas mexia-se com frequência e a outra metade 

era mais chegada a um sofá com pipoca. 

Assim como todas as outras partes do corpo, o tecido cerebral também se deteriora ao não ser usado 

e com o passar dos anos. A partir dos 20 anos, perde-se anualmente 1% do volume do hipocampo, a porção 

do cérebro relacionada à memória e certos tipos de aprendizado. É exatamente na proteção dessa região 

que os exercícios funcionam de forma mais intensa. A prática de atividade física estimula a produção do 

chamado Fator Neuro trófico Derivado do Cérebro, ou BNDF, da sigla em inglês – Brain Derived 

Neurotrhophic Factor. “Essa proteína é responsável por estimular a produção de novas células nervosas, os 

neurônios, principalmente no hipocampo”; explica o neurocirurgião Fernando Gomes Pinto, do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). Portanto, o papel primordial 

dos exercícios é reverter a destruição dos neurônios, estimulando o crescimento de exemplares novinhos e 

a conexão deles com seus vizinhos. “Atividades físicas melhoram a oxigenação das células cerebrais porque 

incentivam a circulação sanguínea. “Pessoas fisicamente ativas têm menor risco de Alzheimer e doença de 

Parkinson”, diz Jomar de Souza, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte 

(SBMEE). Além disso, há a liberação de endorfinas, que provocam a sensação de bem-estar. Essas substâncias 

naturais diminuem a dor e melhoram o humor. “E não se pode desconsiderar o fato de que os exercícios 

melhoram o estado psicológico, porque elevam a autoestima, já que a pessoa fica com uma silhueta mais 

adequada e executa tarefas físicas com maior eficiência”, diz o médico Gomes Pinto. 

Os exercícios não precisam ser exaustivos. “A fadiga e o excesso de treinamento físico não provocam 

os mesmos efeitos positivos”, acrescenta o neurologista. Outra pesquisa publicada recentemente pela 

Proceeding of the National Academy of Sciences avaliou 1 milhão e 200 mil homens suecos nascidos entre 

1950 e 1976 que prestaram serviço militar. Os não-sedentários tinham um nível de raciocínio lógico e 

compreensão verbal superior. Mas a pesquisa mostrou também que o que importa é a boa condição física. 
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 “O bom estado físico significa que a capacidade cardíaca e a dos pulmões estão boas e, portanto, o 

cérebro recebe bastante oxigênio”, diz o fisiologista do exercício e preparador físico Leonardo Lima (SP).  

Correr ou caminhar aumenta a resposta neuro-hormonal, e ajuda na percepção do próprio corpo. 

Quem medita tem as defesas do organismo ampliadas e consegue lidar melhor com o estresse, 

concluiu um estudo realizado na Universidade da Califórnia, EUA. Isso acontece porque durante a prática da 

meditação a enzima telomerase (ligada ao sistema imunológico) tem sua ação intensificada. Entretanto, o 

responsável pelo estudo, Clifford Saron, alerta que a meditação sozinha não resolve. A prática é apenas um 

dos mecanismos usados pelo corpo para aumentar o bem-estar do indivíduo. E é esse estado que age 

diretamente sobre a atividade da telomerase nas células do sistema imunológico, que são as reais 

responsáveis por promover a longevidade nas células. Para chegar a essa conclusão, foram analisadas 60 

pessoas durante três meses. Trinta delas praticaram a meditação e as outras trinta, não. As taxas da 

telomerase se mostraram cerca de 30% mais elevadas naquelas que meditavam. Foram esses pacientes que 

apresentaram, ainda, um aumento na capacidade psíquica, como melhora na percepção de controle e 

atenção, além de diminuição da neurose ou de emoções negativas. 

Há diversos estudos que relatam as alterações fisiológicas que ocorrem em pessoas que meditam. “O 

ato de meditar provoca uma redução do metabolismo e assim ocorre uma pronunciada desaceleração do 

funcionamento do corpo”, explica Cardoso. O cérebro fica globalmente mais irrigado, aumentando a 

coerência e sincronia eletroencefalográfica. Há ainda o aumento da concentração de dopamina, 

norepinefrina e serotonina (neurotransmissores), o que explica o aumento da sensação de prazer, motivação 

e energia após a prática da meditação transcendental. Também há uma redução dos hormônios do estresse. 

Principais benefícios para a saúde 

• Redução do estresse e ansiedade 

• Aumento de satisfação e melhor desempenho no ambiente de trabalho e estudo 

• Diminuição da insônia e depressão 

• Aumento de bem-estar e autoestima 

• Estímulo da criatividade, inteligência e memória 

• Fortalecimento do sistema nervoso e imunológico 

• Redução da pressão arterial e de dores de cabeça 

• Diminuição do consumo do tabaco, do álcool e de drogas ilícitas 

 Música 

O que é hobbie para muita gente na verdade pode servir como tratamento para vários problemas 

psicológicos que podem surgir em uma rotina tão acelerada como a da maioria das pessoas em nossa 
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sociedade atual. Escutar música pode ser um fator decisivo para melhorar o humor e diminuir o estresse que 

acontece com praticamente todo mundo. Adicionar este ótimo hábito em sua rotina pode melhorar 

drasticamente sua qualidade de vida. Estudos científicos concluíram que escutar as batidas musicais altera a 

velocidade de nossas ondas cerebrais, criando atividade cerebral muito semelhante à de pessoas que estão 

meditando. 

Dessa forma, ouvir sua música favorita pode ter efeito terapêutico, ajudando a combater problemas 

físicos como dores de cabeça, enxaquecas. Para as mulheres que sofrem com os efeitos da tensão pré-

menstrual, a popular TPM, a música pode ajudar a diminuir as possíveis irritações normais neste período. 

Da mesma forma, a música contribui para melhorar o humor de quem a escuta com frequência. Os 

pacientes do estudo relataram sentimentos como “alegria” sendo resultantes de alguns minutos sob o som 

de alguma batida que são de seu agrado. Sendo assim, quem sofre com depressão pode achar alívio em suas 

músicas preferidas, mesmo que seja relato que estilos como, heavy metal e techno tenham sido 

considerados os que mais prejudicam o humor, isso depende da preferência de cada um. 

Além disso, a música pode contribuir para que haja o aumento do desempenho das tarefas cognitivas, 

como pensamento lógico e rapidez de raciocínio. Alguns estudos apontam que isso apenas acontece quando 

as músicas são do gosto da pessoa, alterando positivamente o estado emocional dela. Alguns cientistas 

recomendam escutar músicas para momentos de concentração, como estudo ou no desempenho de tarefas 

no trabalho, por melhorar a concentração. 

Por ter efeitos positivos no humor, reduzindo ansiedade e estresse, escutar música deve ser 

praticamente obrigatório para quem mora em grandes centros urbanos, especialmente para pessoas que 

precisam passar muito tempo em congestionamentos no trânsito. De acordo com estudos, a música pode 

causar benecios semelhantes a de uma massagem no corpo. Faça o possível para ter momentos do seu dia 

exclusivamente dedicados para escutar sua música e banda favorita. Sua qualidade de vida pode melhorar 

drasticamente, e sua rotina ficará mais divertida e feliz! 

Rir para viver mais 

O humor tem sido uma boa ferramenta na experiência clínica da terapeuta Cíntia, que afirma que no 

dia a dia do consultório, ela auxilia na hora de tratar de temas áridos, dissolvendo tensões, permitindo 

enxergar os absurdos da vida com mais leveza e ajudando a diminuir possíveis medos frente a decisões 

difíceis. “Quando uma pessoa consegue rir de si própria, as possibilidades de superação aumentam muito”, 

ressalta. 

“Rir faz bem quando nos permite relaxar frente à dor de existir. Não levar tão a sério a vida, 

desfrutando das ridículas palavras recalcadas que nos atormentam desde o inconsciente é um ato 

responsável”, afirma o psicanalista Arnaldo Domínguez, professor do Centro de Estudos Psicanalíticos (SP). 
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 “A terapia do humor é um processo coadjuvante no tratamento e na prevenção de doenças por meio 

de emoções positivas combinadas ao riso”, explica Cíntia Schwab, terapeuta ocupacional e especialista em 

atendimento a vítimas de agressões domésticas (Niterói- RJ). 

Em artigo publicado na revista cientifica American Journal of Nursing (2001), Charlene Patillo e Joanne 

Itano, enfermeiras especialistas em oncologia, revisaram estudos que mostravam, entre outras coisas, que 

os níveis de imunoglobulina A salivar — um anticorpo que auxilia no combate a doenças respiratórias — 

foram elevados após os pacientes serem submetidos a filmes de humor. De acordo com estudo, o riso 

aumentaria os níveis de interferon gama, uma proteína natural produzida pelas células, que inibe a 

replicação de vírus. Aos benecios fisiológicos do riso inclui a formação espontânea de linfócitos 

denominados natural killers (exterminadores naturais) que se engajam contra células formadoras de 

tumores, assim estimulam respostas imunitárias mais eficientes. 

Os mentores da Universidade da Yoga do Riso (Índia) defendem que os exercícios dessa terapia 

podem ser bons para uma série de problemas do aparelho digestivo. Um deles é a síndrome do intestino 

irritável, que é um distúrbio funcional do órgão, sem causa anatômica ou lesões, provocador de incômodos, 

como gases, dores abdominais e diarreias, especialmente em momentos de estresse. Quem apresenta a 

síndrome poderia se beneficiar: a técnica movimenta os órgãos internos, equilibrando as irregularidades 

advindas de uma alimentação descontrolada. Por sua ênfase ser na respiração diafragmática, ela oxigena 

completamente o corpo e o livra de toxinas e resíduos que têm impacto sobre a síndrome. 

“O estresse e a tristeza causam aumento da produção do hormônio noradrenalina. Ele instabiliza o 

revestimento interno dos vasos sanguíneos, provoca inflamações, facilitando o depósito de gorduras e a 

obstrução dos mesmos; aumenta a frequência cardíaca e estimula a ocorrência de arritmias em indivíduos 

predispostos”, avisa Denise Hachul, cardiologista e diretora da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas 

(Sobrac). Segundo a especialista, o bom humor antagoniza esses efeitos. “Há teorias de que o riso provoca 

relaxamento muscular e, momentaneamente, uma espécie de 'desligamento mental' dos problemas, como 

também ocorreria na meditação”. 

Com efeitos que remetem ao estado meditativo e sendo uma via complementar, a terapia do humor 

se aliou, na última década, a um dos maiores legados de bem-estar da cultura indiana, a ioga. A modalidade 

é conhecida por “ioga do riso” e promete promover benefícios sem necessitar de uma situação cômica ou 

um objeto que leve à gargalhada (uma careta, um livro de anedotas, uma comédia teatral etc.). Em uma 

sessão de 30 minutos, são combinados exercícios de respiração da ioga tradicional com catarses de risadaria 

estimuladas por um mentor. Depois de alguns “riri- ris e ra-ra-ras”, a gargalhada contagia todo mundo. 

A imunologista Ana Paula Castro, diretora da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia 

(Asbai), diz que o desânimo é, realmente, fator que pode comprometer as defesas do corpo. “Sabemos que 
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quadros de depressão e de estresse emocional são facilitadores do aparecimento de infecções”, ela destaca. 

Um exemplo disso é o vírus do herpes. A queda das defesas faz que ele volte a aparecer, já que o estresse 

promove um microambiente no qual se produzem ou se deixa de produzir determinadas substâncias 

estimuladoras do sistema imunológico. Nesse sentido, manter seu humor sempre elevado o ajudará a 

diminuir os níveis de cortisol e adrenalina – outro hormônio ligado ao estresse. 

“Para os pacientes em tratamento, a mudança do comportamento fechado e carrancudo para o bem-

humorado e alegre auxilia com resultados expressivos”, conta o cardiologista Fernando Costa, da 

beneficência Portuguesa (São Paulo). Para ele, uma mais abundante produção de endorfina (o hormônio do 

prazer) é uma das maiores vantagens de quem está feliz da vida: ela promove o controle da pressão arterial, 

a vasodilatação e a melhora da chegada de sangue aos diversos tecidos. 

“Em razão de o riso aumentar a capacidade dos pulmões e os níveis de oxigênio no sangue, alguns 

participantes relataram uma reduzida frequência de ataques asmáticos e diminuição do uso de 

nebulizadores”, informa gita Suraj-Narayan, defensora da ioga do riso e professora da universidade de 

Kuazulu- Natal (África do Sul), em relação ao estudo realizado por ela com pessoas que, além de problemas 

respiratórios, sofriam de estresse, diabetes, pressão alta e depressão. 

O valor de um sorriso 

“Um sorriso não custa nada, mas proporciona tudo. 

Enriquece aquele que o recebe sem empobrecer aqueles que o dão. 

Dura apenas alguns segundos, mas sua lembrança fica para sempre. 

Ninguém é tão rico ou poderoso que possa privar-se dele, e ninguém é tão pobre que não possa proporcioná-

lo. 

Um sorriso gera felicidade no lar, fortalece os negócios, e é uma marca palpável de amizade. 

Ele alivia o cansaço, alegra os desanimados, anima os melancólicos e é o melhor antidoto natural contra as 

dificuldades. 

Porém, ele não pode ser comprado, mendigado, emprestado ou roubado, pois não tem valor algum, a não 

ser que seja revelado. 

Algumas pessoas já estão muito cansadas de sorrir para você. 

Dê a elas seu sorriso, pois ninguém precisa de um tanto quanto aquele que não o tem mais para dar.’’ 

Saúde x excesso de tecnologia 

Você conhece alguém que não tem celular? Provavelmente, não. Também, não é para menos: calcula-

se que existam sete bilhões de pessoas hoje no planeta, e nada menos que seis bilhões de celulares. Isso sem 

falar nos inúmeros gadgets: iPad, iPhone, smartphone e laptop, entre outros. Com tanta tecnologia cada vez 

mais acessível, é difícil não estar, de alguma forma, inserido na "rede". 
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Ícone do século XXI, a tecnologia já é algo comum na vida das pessoas e não dá mais para fugir disso. 

É inevitável estar em contato com a tecnologia e a internet, somos quase que dependentes dela e esta é a 

maneira mais fácil de manter-se informado, conversar com amigos antigos, conhecer novas pessoas e 

culturas, ganhar dinheiro, jogar etc. 

É por toda essa pracidade que a internet e os gadgets nos oferecem, que passamos a ficar mais 

tempo exposto a essas tecnologias do que de costume, mas assim como qualquer outra atividade em 

excesso, o uso inadequado e a exposição prolongada às tecnologias podem nos gerar alguns desconfortos. 

Seja no trabalho ou em casa, é necessário se cuidar ao realizar atividades delongadas. 

Mas e a saúde, como fica nesse contexto? São várias as teorias a respeito, desde suspeitas de que 

usar celular demais dá câncer até a constatação de que existe uma geração de viciados em internet – o que, 

obviamente, desencadearia no mínimo problemas sociais aos hiper conectados. 

Em relação ao uso do celular, é importante considerar que seu emprego não para de crescer: o Brasil 

terminou o ano de 2010 com um total de 202,94 milhões de aparelhos, o que representa um avanço de 

16,66% em relação a 2009, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). 

"Ao longo do tempo, o número de chamadas por dia e a duração de cada chamada também vem 

aumentando", salienta Maurício Mandel, neurocirurgião formado pela Universidade de São Paulo, membro 

da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia (SBN). 

Os celulares emitem energia de radiofrequência (ondas de rádio), uma forma de radiação 

eletromagnética. Tal radiação pode ser de dois tipos, ionizante (raios-X e raios cósmicos) e não ionizante 

(radiofrequência). "O celular emite este segundo tipo e, até agora, não há evidência de que a radiação não 

ionizante leve à doença. O primeiro tipo, ao contrário, é conhecido como indutor do câncer. Tanto que 

pessoas que trabalham com raio-X – técnicos, médicos, enfermeiras – fazem testes regularmente para ver 

se a exposição provocou a formação de tumores", diz o especialista. 

O uso obsessivo das novas tecnologias está fazendo com que surjam novos problemas de saúde. 

Síndromes e doenças diversas aparecem junto com a compulsão pelo uso dos aparelhos como computador, 

celular e outros. 

Veja a seguir os males trazidos pela tecnologia desde o ano 2000. 

1) Síndrome da vibração fantasma 

Quase todo mundo tem celular com vibracall atualmente. Com certa frequência sentimos o celular vibrar no 

bolso da calça ou dentro da bolsa e quando olhamos no visor, percebemos que não era nada. 

2) "Laptopordose’’ 

Com o valor dos laptops cada vez mais baixo e a qualidade dos aparelhos melhor, a popularização dos 

notebooks era iminente. Mas tudo tem seu preço. As máquinas são relativamente pesadas e carregá-las para 
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um lado e para o outro o dia todo pode causar fortes dores nas costas, além de dor nas juntas e até mesmo 

causar danos aos nervos e na coluna. 

3) Vício em portáteis 

Smartphones já dominaram os Estados Unidos e estão aos poucos entrando no mercado brasileiro. Com telas 

grandes, teclados melhores e sempre conectados na Internet os aparelhos trazem consigo o vício em estar 

constantemente atualizado. Viciados vivem com uma ansiedade eterna e ficam sempre conferindo o e-mail. 

4) Insônia adolescente causada por celular 

Uma quantidade impressionante de adolescentes dorme com seus aparelhos de celular sob o travesseiro ou 

perto da cama. Um costume crescente é enviar e receber mensagens de texto a qualquer hora da noite. Não 

se sabe que efeitos a radiação de celular causa, mas noites mal dormidas certamente não fazem bem. 

5) Cansaço ocular 

O olho humano está acostumado a mudar o foco constantemente, para objetos pertos e longes. Entretanto, 

quando se fica muito tempo olhando para uma tela de computador, a distância tende a ser fixa. Ao longo do 

tempo, pode-se ter dores de cabeça, dor nos olhos, olhos secos, visão embaralhada, sensibilidade à luz e 

inabilidade temporária de fazer foco. 

6) Audição 

Com a pracidade do tocador de MP3 e a qualidade dos fones de ouvido as pessoas estão se expondo cada 

vez mais a longos períodos de música alta. Perda parcial da audição é um dos problemas que isso pode trazer. 

7) Dedo de celular 

A maioria dos viciados em portáteis digitam e-mails e mensagens em alta velocidade com os polegares. Este 

movimento repetido pode causar lesão de esforço repetitivo (LER) e em casos muito extremos até mesmo 

artrite. 

8) "Wiiite’’ 

O novo videogame da Nintendo, o Wii, revolucionou o mundo dos jogos eletrônicos. Mas o console também 

trouxe um novo problema, que já foi batizado de Wiiite. Diferente de outros videogames, o Wii utiliza uma 

série de movimentos que podem, se feitos em excesso, causar LER no pulso, cotovelo e ombros. 

9) Queimaduras de bateria 

Diversas baterias de celular e notebook com defeitos de fabricação já explodiram. A Sony fez vários recalls 

para trocar os produtos. Baterias piratas também podem explodir e vazar com maior facilidade. As 

queimaduras provocadas por estas explosões podem ser bastante graves. 

10) Raio na cabeça 

Ouvir música no iPod pode causar danos à audição, principalmente quando atingido por um raio. O jovem 

Jason Bunch, de 17 anos, estava ouvindo seu iPod quando um raio caiu na sua cabeça. A eletricidade foi 
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conduzida pelos fios dos fones e causou graves queimaduras. É claro que esta é uma situação extremamente 

improvável de acontecer, mas nos ensina uma coisa: de vez em quando, é necessário desplugar e se desligar 

das coisas tecnológicas. 

 Mitos e verdades sobre o cérebro 

Quanto maior o cérebro, maior a inteligência. MITO: o tamanho não é indicador desta qualidade. A 

massa encefálica de pessoas mais inteligentes é bem parecida anatomicamente com a de qualquer um, pois 

o peso e o volume cerebral não mostram variação significativa. "O que ocorre é a presença de redes 

cognitivas mais eficientes, maior velocidade de processamento e melhor estratégia para levar a cabo 

determinada tarefa intelectual. Mesmo se compararmos o cérebro humano com o de outras espécies, 

veremos que o tamanho não é sinal de capacidade: elefantes e baleias têm este órgão bem desenvolvido e 

não são mais perspicazes que os homens", explica o neurologista Leandro Teles. 

Beber demais causa danos ao órgão porque destrói neurônios. VERDADE: inicialmente, o consumo 

exagerado de álcool leva a uma alteração funcional sem perda de neurônios, iniciando um quadro clínico de 

desatenção, desequilíbrio e confusão mental que, felizmente, é reversível. "Com o passar dos anos e uso 

frequente e excessivo mantido, ocorre diminuição da capacidade mental e atrofia cerebral, causada por 

perda de neurônios e simplificação de suas cognições. Pode haver, ainda, prejuízo indireto com carência 

vitamínica, traumas e outras complicações relacionadas indiretamente ao vício", destaca o neurologista 

Leandro Teles. A neurocientista Alessandra Gorgulho salienta que a bebida promove a progressiva atrofia 

cerebral devido à morte celular em áreas específicas, causando demência alcoólica, doença também 

conhecida como Síndrome ou Psicose de Korsakoff. "Ela também está associada a deficiências nutricionais. 

O sintoma mais proeminente é a confabulação, ou seja, criação de histórias para compensar ou minimizar a 

falta de memória". 

Só utilizamos 10% da nossa capacidade cerebral. MITO: tal número é frequentemente citados em 

nenhum embasamento científico. "O potencial do órgão é incomensurável e ainda desconhecido em termos 

de quão longe a inteligência humana pode chegar. Onde está o limite do que podemos conquistar". Não há 

resposta para esta questão. Mas dizer que as pessoas não utilizam o cérebro humano em sua totalidade não 

é verídico, e isso está confirmado por todos os estudos científicos existentes", defende a neurocientista 

Alessandra Gorgulho. Já o neurologista Leandro Teles observa que o percentual ativado depende 

diretamente da atividade que estamos realizando. "Durante um dia ou uma dinâmica complexa, certamente 

acionamos praticamente todas as áreas cerebrais". 

O cérebro ganha rugas quando a pessoa aprende algo. MITO: o cérebro não muda de tamanho com 

novas aquisições mentais. "A superfície continua inalterada. O que ocorre é a facilitação de algumas redes e 

alteração na comunicação entre as células, processos que não ocupam espaço suficiente para modificar o 
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formato anatômico", diz o neurologista Leandro Teles. A neurocientista Alessandra Gorgulho acrescenta que 

as rugas do órgão aumentam, sim, com a idade. "Tais sulcos entre os giros cerebrais se tornam mais 

profundos com a progressiva atrofia que ocorre com o passar dos anos". 

O cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. VERDADE: isso acontece por questões 

anatômicas, hormonais e culturais. O do homem é maior, mais pesado e mais capacitado, de modo geral, 

para soluções pragmáticas, raciocínio lógico e habilidades motoras. Já o feminino se destaca em criatividade, 

intuição e questões sociais. "Não existe superioridade global de um modelo sobre o outro, mas tendências e 

limitações que os tornam diferentes", assegura o neurologista Leandro Teles. Antonio de Salles, chefe do 

Centro de Neurociências do Hospital do Coração, este é um tema controverso. "Do ponto de vista leigo, 

podemos dizer que homens e mulheres processam algumas informações de maneira distinta: elas são 

notórias por terem maior percepção de detalhes e desenvoltura com a linguagem, enquanto eles são menos 

detalhistas, porém mais diretos e sistemáticos na tomada de decisões, com facilidade para o raciocínio 

geométrico e abstrato. É claro que, mesmo com tais prevalências, há exceções. É bom deixar claro que essas 

particularidades, além de não implicarem em superioridade de um sexo sobre o outro, são necessárias na 

natureza para assegurar a sobrevivência da espécie". 

O cérebro precisa descansar, por isso não é recomendável estudar pouco antes de uma prova. 

VERDADE: dar esse intervalo, aliás, é fundamental para quem busca atividade intelectual de excelência. No 

caso de provas, vale cumprir as metas de estudo a tempo suficiente para descansar, sem culpa, no dia 

anterior e no próprio dia do exame. Com isso, esclarece o neurologista Leandro Teles, o cérebro fica apto a 

exercer toda sua capacidade estratégica e de evocação necessária na resolução das questões. "Estudar em 

cima da hora traz ansiedade, cansaço e baixa de rendimento na hora H". Para a neurocientista Alessandra 

Gorgulho, uma noite bem dormida prepara a cabeça para tarefas complexas. Estudos da Universidade da 

Califórnia em San Diego, publicados nas revistas "Neuroreport", "Nature" e "Journal of Sleep Research" 

mostraram que quando o cérebro está privado do sono, ou simplesmente cansado, sua habilidade de 

integrar fica diminuída. "Não é recomendável usar a reserva antes, mas sim começar a prova contando com 

sua completa capacidade para acionar todo o conhecimento adquirido. No dia mesmo, o melhor é confiar 

no que já se sabe". 

A prática de exercícios físicos favorecerá o cérebro na velhice. VERDADE: trabalhos internacionais e 

nacionais mostraram relação entre atividade física regular durante a vida e melhores índices cognitivos na 

terceira idade. De acordo com o neurologista Leandro Teles, tal ligação se dá mesmo entre pessoas que 

começam a mexer o corpo em idade avançada e em pacientes com esquecimentos e formas iniciais de 

doença de Alzheimer. "Portanto, ginástica ou esporte feito com seriedade protege o cérebro e retarda e 

ameniza os sintomas de doenças degenerativas", conclui o médico. Antonio Salles complementa informando 
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que o órgão emprega 15% do fluxo sanguíneo corporal e 20% do consumo de oxigênio do corpo. "Quando 

nos exercitamos, aumentamos o fluxo sanguíneo cerebral, o que leva a vários efeitos positivos: integridade 

dos pequenos vasos, demanda sanguínea adequada para a área motora do cérebro, suprimento de 

micronutrientes para o bom metabolismo de neurotransmissores e estímulo para liberação de endorfinas 

responsáveis pelo bem-estar". E tem mais: segundo a neurocientista Alessandra Gorgulho, estudo recente 

com jovens estudantes irlandeses mostrou que, após o exercício, houve melhora em tarefas relacionadas à 

memória. "Ficou evidente o aumento celular no hipocampo, região do cérebro importante na manutenção 

da memória. Porém, tal incremento parece ser efêmero, desaparecendo quando a ginástica é abandonada. 

Portanto, os benecios parecem ser semelhantes ao que se observam nos músculos: eles são eficazes se 

regulares, realizados habitualmente". 

Exercitar o cérebro nos torna mais inteligentes. VERDADE: o órgão melhora com a prática. Fica mais 

rápido, erra menos e cria atalhos mentais. "A inteligência é um conjunto complexo de habilidades cognitivas, 

fruto da genética e do ambiente", diz o neurologista Leandro Teles, acrescentando que pessoas que 

exercitam a mente no cotidiano, no trabalho ou mesmo com atividades recreacionais estão mais protegidas 

contra sintomas de desatenção, esquecimentos e baixa do rendimento intelectual. "Nossa cabeça 

surpreende muito com a prática: dominamos idiomas e instrumentos musicais, revelamos habilidades 

artísticas e outras particularidades", diz. Para o neurocirurgião Antonio Salles, o constante exercício cerebral 

significa somar conhecimento, usar funções estabelecidas e até desenvolver capacidades antes não 

presentes, como falar uma nova língua. 

Ao utilizarmos o cérebro, consumimos energia do nosso corpo. VERDADE: o órgão consome 20% do 

total da energia requerida para todo o corpo humano. Destes 20%, dois terços são usados para comunicação 

entre as células. "Isso mantém constante a integração química e elétrica de todas as áreas funcionais do 

cérebro", informa a neurocientista Alessandra Gorgulho. O terço restante parece ser usado nos cuidados da 

saúde cerebral e manutenção da "máquina" como um todo, como limpeza celular, reposição de metabólitos 

importantes e proteção contra infecções. "Tais dados foram sugeridos em um estudo publicado na revista 

da National Academy of Science por um grupo de cientistas americanos da Universidade de Minnesota, 

Estados Unidos". 

É mais fácil aprender idiomas na infância. VERDADE: conquistar este aprendizado na época da 

alfabetização e durante o desenvolvimento funcional cerebral cria uma área específica para o novo idioma. 

"Diferentemente do aprendizado mais tardio, em que ela será apenas uma conversão da língua nativa. Tal 

conhecimento ficará melhor ancorado e o processo será mais cômodo e menos trabalhoso", garante o 

neurologista Leandro Teles. 
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Algumas pessoas têm áreas do cérebro mais desenvolvidas. VERDADE: os seres humanos são 

cognitivamente diferentes e, portanto, as áreas se desenvolvem particularmente em cada um. "Há sujeitos 

excelentes em matemática, outros são criavos, há os que se destacam na liderança ou no domínio da 

linguagem, e assim por diante. Os cérebros mostram sempre alguma individualidade que deveria ser 

explorada no encaixe profissional e no desenvolvimento individual", sugere o neurologista Leandro Teles. 

Exemplo: quando aprendemos uma segunda língua, o córtex cerebral na região vizinha à língua mãe é 

recrutado para sediar as atividades neurais que expressarão e entenderão o novo aprendizado, aumentando 

assim a área da palavra. A isso se chama neuroplasticidade. "Estudos sugerem que a rede sináptica é 

dinâmica durante todo o curso da vida. Assim, redes que não são estimuladas tendem a empobrecer e 

atrofiar. Por outro lado, as que são amplamente empregadas se hipertrofiam, ou seja, há novas conexões 

com outros neurônios e ligações mais robustas entre as partes do cérebro envolvidas no processamento da 

tarefa específica. Por isso, é importante usar o cérebro incansavelmente", explica a neurocientista 

Alessandra Gorgulho. 

O cérebro regula a razão, e o coração regula a emoção. MITO: razão e emoção são habilidades 

exclusivas do cérebro. "O coração é uma bomba muscular que leva o sangue oxigenado aos tecidos, inclusive 

ao cérebro, mas não detém nenhuma capacidade cognitiva ou de percepção do mundo", explica o 

neurologista Leandro Teles. Tal afirmação tem origem no fato de que o coração reage à resposta do cérebro 

à emoção com o aumento do batimento cardíaco, levando ao mito de que o coração é o órgão que "sente 

as emoções". "Mas, na verdade, o cérebro assimila e interpreta as emoções, transmitindo suas 

consequências para o resto do organismo por meio do sistema nervoso. Afeta, assim, o coração e outros 

órgãos, levando não apenas ao incremento cardíaco, mas também à sudorese nas mãos, face vermelha, 

sorriso ou lágrima", completa a neurocientista Alessandra Gorgulho. 

O uso do cérebro é proporcional ao nível intelectual do indivíduo. VERDADE: sabemos, no entanto, 

que áreas específicas são encarregadas de funções diferentes, chamadas a participar quando a ação é 

requisitada - o que acontece com as áreas motora, sensitiva, da emoção e da memória. "Portanto, usamos 

todo o cérebro, só que em momentos e situações particulares de acordo com nossas atividades. E tem mais, 

existe uma grande reserva de plasticidade, ou seja, algumas regiões são convocadas a suprir deficiências de 

outras em casos de doenças. Em outras palavras, o homem tem capacidade para utilizar seu cérebro 

completamente, dependendo da situação em que está engajado", diz o neurocirurgião Antonio Salles. 

Dor de cabeça tem relação com dor no cérebro. MITO: o cérebro não dói! Ele é capaz, sim, de 

perceber e localizar desconfortos causados por lesões em praticamente qualquer região do corpo. "Quando 

sentimos cefaleia, o que incomoda são os músculos, os vasos sanguíneos, as meninges, camadas que 

revestem o cérebro. Por esse motivo, em alguns procedimentos cirúrgicos o paciente pode até ficar acordado 
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durante a cirurgia, ajudando o neurocirurgião no mapeamento das funções cerebrais a serem preservadas 

na operação", observa o neurologista Leandro Teles. "Alterações dentro do órgão que levam a modificações 

no espaço intracraniano (por exemplo, a presença de tumor, sangramento e infecção) causam irritação ou 

distensão das estruturas cerebrais (vasos, meninges). E é isso que provoca dor. Os músculos em torno da 

cabeça e pescoço também podem ocasionar a disfunção", completa o neurocirurgião Antonio Salles. 

Usar drogas prejudica o funcionamento cerebral. VERDADE: drogas agem negativamente na 

atividade cerebral. O prejuízo dependerá, obviamente, do tipo de droga, da forma de uso e da quantidade e 

frequência. "Mas todas, de modo geral, geram alterações imediatas nas redes neurais, provocando 

perturbação aguda e crônica do funcionamento do órgão e levando à dependência física e psíquica", 

considera o neurologista Leandro Teles. "A área relacionada ao prazer é ativada de maneira compulsiva. E, 

uma vez estabelecida a dependência, o mecanismo cerebral será afetado. Além disso, no caso de drogas 

ilícitas, o paciente apresentará outros sintomas relacionados à dependência química", completa o 

neurocirurgião Antonio Salles. 

A dor reside no cérebro e pode ser controlada. VERDADE: a dor é uma criação cerebral. O que ocorre 

é que a percepção de lesão, em alguma parte do corpo, é interpretada pelo cérebro como dor, sinalizando o 

organismo de que deve tomar uma providência para evitar o agravamento do quadro. Alguns medicamentos, 

como os analgésicos, alteram a assimilação cerebral da dor, reduzindo sua manifestação. Ou seja: a 

informação sensitiva da dor é captada na periferia (pele, dente etc.) e transmitida ao cérebro pela medula 

espinhal. A informação leva, então, a uma reação motora protetora. Exemplo: a pessoa coloca o dedo em 

uma superfície quente e o retira em milésimos de segundos. "Tal comportamento instantâneo é mediado na 

medula espinhal de modo que, antes mesmo do total processamento do dado pelo cérebro, o arco reflexo 

medular resolveu o problema de maneira extremamente eficaz, evitando o aumento da lesão, neste caso, a 

queimadura", destaca o neurocirurgião Antonio Salles. 

Jogar videogame, damas, memória e cartas, por exemplo, aumenta o QI. VERDADE: "Jogos com 

atividades mentais estimulam o raciocínio, a concentração, a estratégia e a memorização. Muitos trabalhos 

conseguiram elevação de QI com aplicação seriada dessas modalidades", assegura o neurologista Leandro 

Teles. Antonio Salles, chefe do Centro de Neurociências do Hospital do Coração, assina embaixo e afirma que 

a capacidade de integrar conhecimentos está relacionada à atividade constante da rede neural. "O processo 

é semelhante ao que acontece com os músculos: eles se tornam mais capazes e avos quando exercitados. 

Da mesma forma, o treino mental aumenta nossa habilidade intelectual". 

Viver sob tensão é meio caminho andado para perder memória. VERDADE: tensão, ansiedade, 

estresse e sobrecarga de afazeres são grandes inimigos da memória. Tal capacidade não é uma função, mas 

sim, um processo. "É fundamental perceber o estímulo, atentar para ele, atribuir um grau de importância, 
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memorizá-lo, criar um rastro para encontrá-lo. Em outras palavras, trata-se de um mecanismo sequencial e 

sensível a muitos ruídos. A tensão reduz o foco, a concentração e altera o sistema logo no começo", adverte 

o neurologista Leandro Teles. Um estudo realizado em 1996 na Universidade de Trier, na Alemanha, 

submeteu 13 indivíduos a um teste de estresse em que seriam medidos seus níveis de corticoides (hormônio 

produzido pela glândula suprarrenal em situações de nervosismo). Os participantes que exibiram os níveis 

mais altos de corticoide obtiveram os piores resultados no teste de memória. 

Quem usa bem o lado esquerdo do cérebro é bom em matemática. MITO: matemática é uma ciência 

complexa. O lado esquerdo do cérebro é mais ativado em cálculos e no raciocínio lógico sequencial, muito 

usados nesta matéria. O lado direito, por outro lado, é acionado na função visões espacial e na percepção e 

interpretação de formas, habilidades empregadas na geometria. "Dessa maneira, para ser bom em 

matemática é fundamental estar com os dois hemisférios afiados", defende o neurologista Leandro Teles. O 

neurocirurgião Antonio Salles concorda e acrescenta que a matéria requer o lógico (lado esquerdo) e o 

abstrato (lado direito). "Estudos mostram que aqueles com cérebro direito dominante são superiores em 

trigonometria e visão tridimensional, enquanto os que apresentam o lado esquerdo desenvolvido parecem 

ser ótimos em álgebra. Assim, a integração de ambos é necessária para se destacar na disciplina". 

O cérebro humano é o maior de todos. MITO: existem animais com cérebros maiores e mais pesados. 

"O ser humano tem, no entanto, uma excelente relação entre a dimensão do mesmo perante o tamanho do 

corpo. Essa medida é um indício de maior inteligência. Um elefante, por exemplo, tem um cérebro maior do 

que o humano, mas uma relação cérebro-corpo ruim", explica o neurologista Leandro Teles. Para você saber: 

o cérebro humano é o quarto em peso e, entre todos os animais, ocupa a maior percentagem do peso 

corporal (PC), 2% da massa. O peso do cérebro humano, de 1,4 kg, perde para o da baleia (7,8 kg, 0.06% do 

peso corporal), do elefante (6 kg, 0.08% PC) e do golfinho (1,5 kg, 0.3% PC). 

Os bebês desligam as conexões neurais que não utilizam. VERDADE: eles apresentam um sistema 

nervoso em franco desenvolvimento. O amadurecimento cerebral depende da carga genética, da nutrição e 

dos estímulos externos. Se privarmos o pequeno de luz nessa fase, as vias da visão não se desenvolvem 

adequadamente. O mesmo ocorre com outras privações. "É fundamental nutri-lo, então, com incentivos 

adequados, inclusive sociais e emocionais, para garantir um desenvolvimento pleno e saudável", ensina o 

neurologista Leandro Teles. A neurocientista Alessandra Gorgulho concorda. "O cérebro de um recém-

nascido ou bebê é como uma esponja: toda informação que chega é absorvida e processada. Conforme o 

tipo de fomento e a frequência dos mesmos, ele cria mais ou menos sinapses. Assim, menores incitados em 

sua curiosidade natural, educados em um ambiente onde outros indivíduos lhes dedicam atenção, absorvem 

mais aquisições e de maneira mais rápida do que uma criança que é negligenciada e, consequentemente, 

exposta a pouca informação". 
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Lesões no cérebro são permanentes. PARCIALMENTE VERDADE: na maioria dos casos, não. Tudo 

depende do tamanho, da causa, da idade do acometimento e da localização da lesão. "Felizmente, na maioria 

das vezes, a lesão não atinge em cheio o centro da área responsável por determinada função. Com isso, o 

déficit neurológico pode ser reversível com o tempo e reabilitação adequada", salienta o neurologista 

Leandro Teles. Por outro lado, há problemas que deixam uma cicatriz permanente no órgão, como disfunções 

produzidas por isquemia (falta de oxigenação), hemorragias/hematomas, tumores, lesões por radiação e 

quimioterapia. "Mas existem mecanismos compensatórios que tentam anular ou minimizar o 

estabelecimento destes males. Áreas adjacentes podem suprir a função de outras prejudicadas 

minimamente. E isso sem falar que, às vezes, tomografias e ressonâncias identificam uma anormalidade que, 

no entanto, não se traduz clinicamente em nenhum sintoma neurológico", completa o neurocirurgião 

Antonio Salles. 

 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

E

 

E
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                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

                         Sugestões de dinâmicas 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

Dinâmica 1: Roda da vida 

Reflexão de como está o autocuidado (físico /emocional/ mental) preenchendo a Roda da Vida.  

   Importante discutir sobre os aspectos que 

percebo estar em defasagem e como eu gostaria que 

fossem, se houver tempo podem criar um quadro de 

visualizações. 

Qual a probabilidade de realizar as atividades que citei? 

O que me atrapalha na realização? 

O que me impede? 

 Após a discussão propõe-se que, em um 

ambiente, muito espaçoso, os jovens realizem com o 

mediador das atividades uma prática de ioga ou 

alongamento, seguido de uma breve meditação. 

 

E

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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Dinâmica 2: Identificando emoções, sentimentos e respostas corporais 

Cada jovem recebe uma “carta” com alguma informação: 

Você achou um tesouro 

Seu cachorro morreu 

Seu colega te entregou para a professora 

Você passou na prova com nota máxima 

Ao ler cada um percebe o seu sentimento, analisam por que se sentirem assim e qual seria sua postura diante 

disso. 

Tentem lembrar situações do cotidiano, vocês estão satisfeitos com a forma que estão reagindo? Poderia ser 

diferente? O que é preciso para ser melhor? 

 

Dinâmica 3: As possibilidades de cada um 

Os jovens são dispostos em vários lugares, próximos e distantes, sentados e em pé. O objetivo é acertar uma 

bolinha dentro do balde (que estará próximo a alguns e distante de outros). 

Para alguns jovens será mais fácil para outros nem tanto, alguns nem acertarão, mas a discussão é 

importante. 

Quantos conseguiram alcançar o objetivo? 

Por que houve essa diferença? 

Quais habilidades vocês acham importante desenvolver para este caso? 

E em nosso cotidiano, como podemos reproduzir e replicar estas intenções? 
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      Ano L’hermitage 

 

 

 

 

 

 L’Hermitage é o berço da missão marista. 

Champagnat funda, junto a seus Irmãos, uma 

comunidade a partir do sonho do Reino. Essa 

semente germina na construção de uma proposta de 

educação cristã de crianças e jovens, especialmente 

os excluídos da sociedade. É em L’Hermitage que amadurece o espaço-pedagógico Marista, cultivando a 

presença, o espírito de família e o amor ao trabalho, do jeito de Maria. Conflitos na vivência da fé, enfrentar 

os desafios pela raiz, ser autoridade no que somos e fazemos, consciência da realidade, entre outros. 

L´Hermitage se encontra na doçura e no sofrimento dos que abraçam a cruz do mundo. Na espiritualidade 

marista a fé e a vida, a fé e a realidade social, a reza e a luta, a doação aos excluídos e a severidade evangélica 

se encontram. Quando o espírito do/a vocacionado/a não cabe mais em si, faz-se a experiência de 

L’Hermitage.  Na caminhada vocacional é preciso ir além, alargar as fronteiras e abraçar uma proposta de 

vida em vista da missão que é sempre uma resposta a uma (pro)vocação de Deus que nos desinstala e nos 

coloca a caminho. É um desafio ao vocacionado que quer viver o espírito de L’Hermitage. 

 

 

                          Processo – Construção das relações 

 

 

 

                          Tema a trabalhar - Jesus Cristo e seu Evangelho 

 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Oportunizar reflexão e aprendizado acerca dos ensinamentos de Jesus Cristo e seu Evangelho. 

Correlacionando para o vocacionado, ações entre a teoria e a prática. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                         Luzes bíblicas  

 

 Mateus 28, 16-20 – A missão deixada pelo ressuscitado 

 "16. Os onze discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. 

17.Quando o viram, adoraram-no; entretanto, alguns hesitavam ainda. 18.Mas Jesus, aproximando-se, lhes 

disse: “Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19.Ide, pois, e ensinai a todas as nações; batizai-as 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20.Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou 

convosco todos os dias, até o fim do mundo”." 

 

 

                          Luzes maristas  

 

 Deus vult “Deus o quer”. 

A escola da vida nos ensina e nos faz aprender quem somos e como estamos na medida em que 

somos honestos conosco mesmos. Mentir para Deus é humanamente impossível, mesmo que tentemos nos 

esconder nas moradas das falsas tautologias ou no fundo de nossas pretensões. 

 

E

 

E

 

E
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As pessoas que viveram intensamente seu encontro com Cristo, tiveram decididamente que sair da 

falsidade e da precária ambição. 

 Champagnat faz parte deste grupo. A sua perseverança em Deus o fez merecedor de uma expressão 

que o próprio Papa São João Paulo II utilizou na homilia da cerimônia de canonização na praça de São Pedro: 

“Porventura não nos ardia o coração no peito, quando Ele nos explicava as Escrituras?”. 

Tal desejo ardente de Deus, que sentiam os discípulos de Emaús, manifestou-se profundamente em 

Marcelino Champagnat, um sacerdote cativado pelo amor de Jesus e de Maria. Graças à sua fé inabalável, 

permaneceu fiel a Cristo, mesmo nos momentos difíceis, num mundo privado do sentido de Deus. Também 

nós somos chamados a haurir a nossa força na contemplação de Cristo ressuscitado, do jeito de Maria. 

Depreende-se daí que “São Marcelino anunciou e viveu o Evangelho com coração totalmente ardente 

e sensível às necessidades espirituais e educacionais da sua época, sobretudo a ignorância religiosa e as 

situações de abandono vividas especialmente pela juventude. O seu sentido pastoral continua sendo 

exemplar para os sacerdotes, chamados a proclamar a Boa Nova, também aos jovens na busca do sentido 

da vida. Os sacerdotes podem ser educadores da fé ao acompanhar os jovens na caminhada da vida, 

explicando-lhes as Escrituras. Champagnat é também modelo para os pais e professores, despertando neles 

a esperança e o amor aos jovens capazes de favorecer uma verdadeira formação humana, moral e 

espiritual”.  (cf. Homilia do Papa João Paulo II – 18 de abril de 1.999). 

Anunciar o Evangelho com um coração ardente é fazer o que Deus quer. Impressiona 

frequentemente, nos dados biográficos de São Marcelino Champagnat, o fato de ter superado as 

adversidades sempre em sintonia com o querer de Deus, qual luz que emana de todo um conjunto espiritual 

da cultura cristã francesa da época. 

 Desde o século XVII, podemos ver a grande corrente que nasce de todo um movimento superando a 

crise do Racionalismo que impunha todo tipo de tese contra a antropologia cristã. Os conceitos de corpo e 

alma, espírito e graça, natureza e corrupção, desapareceram. Esse movimento e transformação trouxeram 

grandes luzes para o mundo ocidental e para a espiritualidade cristã, influenciando fortemente até os dias 

de hoje a vida e a interioridade dos católicos franceses. A figura central que criou todo este movimento sobre 

a “ação e o querer de Deus” foi o cardeal Pierre de Berulle. 

Conhecer o querer de Deus, além de pretensioso, pode ser uma maneira de inusitadamente 

“manipular” a Vontade que Ele tem para cada uma das suas criaturas. O cardeal de Berulle teve que enfrentar 

uma das filosofias que se instaurava no pensamento filosófico com maior força. “O tratado do Homem”, 

escrito por René Descartes tinha em 1664 influenciado o jovem filósofo Nicolás de Malebranche, que teria 

ingressado na Congregação do Oratório fundada pelo Cardeal de Berulle. O racionalismo excessivo de 
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descartes levou Malebranche a dissipar sua fé cristã e optar por uma certa forma de “conformismo” com 

uma nova maneira de pensar aquilo que os “jansenistas” proclamaram com a doutrina do determinismo. 

Dom Berulle sabia muito bem que animar os cristãos em tempos difíceis tornar-se-ia muito mais do 

que uma ação consequente, o que chamamos, hoje, de evangelização. Dessa forma, iniciou um trabalho 

intelectual à luz do Aristotelismo clássico e, posteriormente, de um árduo trabalho para dar a conhecer a 

filosofia de Santo Agostinho de Hipona, chegando a influenciar a formação de diversos santos e santas 

franceses. Entre eles: Francisco de Sales, Vicente de Paulo, João Eudes. O “Querer de Deus” como foi 

conhecido ao longo da história teve um ponto de partida na redescoberta do Mistério da Encarnação do 

Filho de Deus. Como compreender que o Pai quis que o Filho se encarnasse e com isto fosse morto, 

crucificado e ressuscitasse para nos dar vida em abundância. Esse, o maior querer de Deus!  “Tu és Jesus, o 

servidor escolhido, o único que serve a Deus como Ele quer ser servido”, cf. Meditações de Berulle, no 

Oratório,1.620. 

A cada meditação, Berulle aprofundou o “Querer de Deus” na vida de cada um de nós em detrimento 

da nossa limitação de a ele corresponder. O tempo passou e a influência do pensamento de Berulle chegou 

até a pequena aldeia do Rosey, França. Um jovem com dificuldades de aprendizagem escolar e que 

presenciou a brutalidade de um professor, mais tarde vai acolher o chamado Deus a partir da afirmação: 

“Deus o quer”, vinda de um sacerdote. O “querer de Deus” pode ser uma nota característica da 

espiritualidade marista. Tal revelação a jovem de 15 anos é algo impressionante. Assim é o “querer de Deus” 

a uma alma, sem imposição de condicionamentos próprios e que na adversidade sabe ler e interpretar a 

realidade. 

O conteúdo desta espiritualidade terá o marco da “cárdia” espiritual trabalhada por Blaise Pascal que, 

no confronto com o pensamento de Descartes, propõe uma filosofia mais humana à luz da realidade do 

coração. É na sensibilidade que emerge do coração que descobrimos um novo método de conhecimento. O 

coração possui em si mesmo a dimensão própria que a razão não pode ultrapassar. O querer humano não 

pode superar o querer divino e precisamente, por isso, no encontro dos dois quereres, pode surgir a 

afirmação que mais tarde será o eco dessa experiência: “Senhor, eu quero o Teu querer”. 

“O amor não consiste em sentir que se ama; mas em querer amar: quando se quer amar, ama-se… 

Quanto ao amor que Jesus tem por nós, Ele já o demonstrou à saciedade, porque nós acreditamos nele sem 

o sentirmos: sentir que O amamos e que Ele nos ama, seria atingir o paraíso; e o paraíso não existe aqui 

embaixo, salvo em raros momentos e exceções”. (Charles de Foucauld, monge do Saara, Carta de 

15/07/1916). 

A vivência de Champagnat se traduz na excelência da conversão do pequeno irmão de Jesus; Charles 

de Foucauld. A sua transcendência é tal que, para viver o querer de Deus, não se entrega e não se deixa 
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consumir pelas adversidades, mas se compraz em o viver no “querer de Deus”. Diante dessa convicção, 

superou a teoria do destino ou da mera predestinação. “Deus o quer”: isso lhe bastou! 

 Só acontecer nosso querer não ter nada a ver com o querer de Deus. Daí que nesses tempos de 

pandemia Covid-19, é fundamental descobrir “quem Deus quer que sejamos e o que deseja que façamos”, 

cf. apelo do XXII Capítulo Geral do Instituto dos Irmãos Maristas. 

Que São Marcelino Champagnat nos ajude a viver a infância espiritual das nossas vidas numa 

constante disposição de sempre buscar e encontrar o “querer de Deus”. Pe. José Rafael Solano Durán. PUCPR 

– Campus Londrina, PR 

 

 

                             Formação  

 

Os cristãos já sabem que a palavra “Evangelho” se refere à Boa Nova trazida por Jesus. Boa Nova 

apresentada por meio de tudo que Jesus fez e ensinou. Mas, principalmente, pelo que Ele realizou na Cruz e 

Ressurreição. Mas, além desse significado já conhecido, o termo Evangelho, no texto de São Marcos, ganha 

também outra definição importante. Naquela época, era comum que os reis contratassem escribas 

(escritores) para redigirem as histórias contando sobre as vitórias que alcançavam; esses textos eram 

chamados de evangelhos. 

Vale lembrar que, os reinos estavam constantemente envolvidos em guerras. Ora para atacar, ora 

para se defender. Por isso, os reis queriam deixar registradas as suas vitórias, para que, as gerações seguintes 

soubessem delas. E as derrotas? Obviamente não contavam, pois nesses evangelhos só se contavam as 

vitórias dos reis. E como os reis alcançam suas vitórias? Matando os inimigos. Então, os evangelhos desses 

reis eram: histórias das vitórias de um rei que trouxe a paz para seu povo matando o inimigo. 

São Marcos coloca a palavra Evangelho logo na abertura do seu texto: “Princípio do Evangelho de 

Jesus Cristo, Filho de Deus” (Mc 1,1). Ao fazer isso, o evangelista apresenta todo o significado de Boa Nova 

que a palavra Evangelho traz consigo e que já foi explicado acima. Mas também, diz que o seu livro é sobre 

um Rei, ou seja, logo no primeiro versículo, São Marcos já diz algo da identidade de Jesus: Ele é Filho de Deus 

e, também, Rei. 

E que Rei é esse? Como conceito literário, segue o que era apresentado na época, ou seja, o seu 

Evangelho também apresenta: as histórias de um Rei que trouxe a paz para o seu povo… Mas, aqui, com uma 

grande diferença, pois não fez isso matando os inimigos, e sim vencendo a morte e dando vida plena a todo 

o povo de Deus. 

 

E

https://santo.cancaonova.com/santo/sao-marcos-evangelista-fez-um-lindo-trabalho-missionario/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/o-que-a-igreja-ensina-sobre-a-morte/
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Olhando para o Evangelho deste tempo, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus: são 

normas, leis e vida para entrar no Reino de Deus. Nós sabemos que Jesus não tem meio-termo: Seja o vosso 

sim, sim; e o vosso não, não (Mt 5,37). 

Muitos interpretam a Palavra do Senhor de qualquer jeito, mas Ele é firme, radical e sem meio-termo. 

Para entrar no Reino de Deus, precisamos viver o Evangelho na sua profundidade e moldar nossa vida de 

acordo com a vida de Jesus. 

O único Evangelho é o do Reino de Deus. Jesus é o Rei, o Senhor, a autoridade máxima. Jesus é e está 

no centro do Evangelho, que é Cristocêntrico. Em contraposição, temos visto um Evangelho cujo centro é o 

homem, um evangelho para o homem, um evangelho humano, antropocêntrico. Torna-se, assim, um tipo 

de propaganda, de oferta tentadora, na qual se faz abatimento e se abrem facilitações para o freguês. Levam 

um evangelho de múltiplas vantagens para quem o aceitar, afirma monsenhor Jonas Abib. 

Hoje, o mundo tem medo das palavras de Jesus, porque elas incomodam, trazem luz às trevas, 

denunciam e libertam. O povo quer um Evangelho fácil, querem que as palavras de Jesus se adaptem àquilo 

que vivem e não querem se adaptar ao Evangelho. Muitos estão vivendo a impureza, deixando-se ser 

moldados pelas paixões e pelos prazeres sexuais, alegando que hoje não têm como viver a pureza, e que 

todos somos fracos. Mas o Senhor nos fala que bem-aventurados são os puros de coração, porque verão 

Deus! 

Outros querem viver a ganância, porque a vida fácil é melhor, querem seres ricos, não querem sofrer, 

não têm misericórdia para com seu semelhante e querem viver a lei do olho por olho, dente por dente. O 

Senhor, no entanto, nos fala: “Bem-aventurados os que têm um coração de pobre. Bem-aventurados os 

misericordiosos, porque alcançarão misericórdia! Não julgueis, e não sereis julgados”. 

Ficam dizendo que não é tudo isso que Jesus quis dizer e que Ele não era tão radical como pregam 

por aí, como a Igreja fala e os cristãos querem viver. No entanto, nós não podemos viver um Evangelho de 

meia medida! 

Querem ouvir somente que Deus é amor e misericórdia, mas não querem se converter. O amor e a 

misericórdia não estão separados, e a conversão é uma busca radical pelo Senhor. A noção de conversão é 

expressa de maneira muito concreta por meio do verbo “voltar”, ou seja, voltar para o Senhor com todo o 

coração, retomar o caminho das suas veredas. Porém, a conversão se dá numa vida de busca do Senhor, de 

renúncias das coisas que levam ao pecado, na vivência do Evangelho. Jesus precisa passar a ser o centro da 

nossa vida! 

Claro que todos nós continuamente estamos em processo de conversão, isto é, dessa volta para o 

Senhor. Precisamos dizer que não queremos outra vida, a não ser seguir a voz do Senhor, fazer a vontade 
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d’Ele, mesmo que venhamos a ser criticados, perseguidos, pois a vida é garantida para quem busca o Senhor 

Deus como o coração em uma vida nova. 

Queremos uma vida diferente daquela que antes vivíamos. É uma adesão radical por Jesus, uma 

mudança de comportamento, de falar e agir; esse é o processo de conversão pelo qual precisamos passar. 

Mas ninguém muda da noite para o dia, passa também pela paciência, pelo recomeçar todos os dias, pela 

mudança diária e, principalmente, pela vida de oração e a busca do Senhor e abandono da vida velha. 

Efetivamente, a nossa fé não é uma ideologia, mas a adesão ao Nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio 

Senhor que o declara: “Convertei-vos a mim!”. O profeta Joel explica e justifica esse convite: “Convertei-vos 

ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo”, e ele mesmo, por sua vez, compreende e 

perdoa. 

Não podemos ser cristãos que buscam as coisas fáceis e algo como mágica. Estamos numa geração 

de cristãos que não querem ser radicais no seguimento a Jesus. É difícil viver o Evangelho radical neste 

mundo; contudo, não podemos desistir. Por isso, estou incentivando você, leitor, a não desistir do nosso 

Deus, a lutar pela santidade e pela vida autêntica de cristão. Vivamos o Evangelho na sua profundidade e 

radicalidade. 

 Padre Reinaldo Cazumbá 

O Evangelho inspira os ensinamentos e os valores do cristão. O Evangelho para os cristãos é fonte 

de toda sabedoria 

Os cristãos não podem se conformar com este mundo. Essa indicação do Apóstolo Paulo é bem 

adequada para a atualidade, quando as pessoas se deparam com diferentes ideologias, e cada uma delas é 

capaz de promover variadas configurações para os contextos social, político e cultural. Diante dessas 

ideologias, os cristãos não podem negociar os ensinamentos do Evangelho. Os valores cristãos inspiram a 

cidadania do Reino de Deus e, consequentemente, a cidadania civil, de modo a qualificá-la. 

Obviamente, ser fiel aos princípios cristãos, diante das mais diversas ideologias, não significa se isolar 

ou se distanciar do mundo. Os discípulos de Jesus têm o compromisso insubstituível de testemunhar, com a 

vida, a sua fé. Vale retomar o que ensina o Sermão da Montanha. Jesus, na Sua maestria, define e convoca 

Seus discípulos a serem “sal da terra e luz do mundo”. Conforme orienta o Mestre, a luz, referência a 

comportamentos e condutas, não pode ser colocada debaixo de um caixote, por ter a propriedade de 

iluminar todos os que estão na casa. No que se refere ao sal – referência à sabedoria –, não pode perder o 

seu sabor, tornando-se insosso. 

Sal e luz, alusões diretas e instigantes ao comportamento cristão, no contexto de sombras e 

dissabores próprios do mundo. Por isso, a tarefa missionária de todos é cultivar um jeito de ser que esteja 

em sintonia com a condição humana de filhos de Deus. Dessa forma, cada pessoa se torna instrumento para 

https://formacao.cancaonova.com/atualidade/politica/
https://formacao.cancaonova.com/series/virtudes-teologais/que-pecados-podem-matar-fe/
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alcançar o que se antevê pela fé: a consumação do Reino de Deus. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho de São 

João, ora pelos discípulos e pede a Deus que não os retire do mundo, mas, ao mesmo tempo, não os deixe 

“ser do mundo”. Permaneçam fiéis e íntimos do Pai, a exemplo de Jesus, para alcançar a audaciosa meta: 

que “todos sejam um”. 

O Evangelho, no conjunto da revelação que a Palavra de Deus apresenta, é um arcabouço espiritual 

e moral insubstituível, páginas que configuram a identidade do discipulado em Jesus Cristo. Dedicar-se às 

Sagradas Escrituras revela uma certeza: a Palavra de Deus é maior que ideologias, sempre marcadas por 

limitações. Os cristãos não podem permitir que o Evangelho de Jesus, límpido e cristalino ensinamento, seja 

confundido, misturado, substituído ou negociado, para adequar-se a qualquer tipo de ideologia – seja 

política, de gênero, cultural ou qualquer outra. Ora, distorcer o que ensina o Evangelho é, justamente, estar 

na contramão do que diz a Palavra de Deus. Trata-se de um grande risco, pois todos podem ser arrastados 

pelos estereótipos de “esquerda” ou de “direita”, que empunham bandeiras incontestavelmente opostas às 

lições de Cristo. 

A complexidade desse risco se agrava no momento, em que certas ideologias disseminam 

características aparentemente similares às do Evangelho, mas, na verdade, promovem a mistura “do joio 

com trigo”. Existem, ainda, os que dizem defender os ensinamentos cristãos, mas, na prática, agem na 

contramão do Evangelho. Deve-se, pois, ter clareza sobre os valores e princípios que nascem da Palavra de 

Deus, para não misturá-los com o emaranhado de ideologias que permeiam o caminho sociocultural e 

político da sociedade. 

Os panoramas históricos e tipológicos de ideologias comprovam as suas complexidades, 

demonstradas pelas relativizações ou defesa de certas situações compreendidas como “verdades absolutas”. 

Isso é bem diferente do Evangelho, origem de uma antropologia e uma espiritualidade que não permitem 

adaptações. Sabe-se que é impossível para uma sociedade ser distante ou isenta em relação a ideologias. 

Por isso mesmo, é muito necessário reconhecê-las como uma circunscrita visão de mundo. Uma perspectiva, 

entre tantas, que se torna ponto de partida para ações de pessoas ou grupos. A partir dessa realidade, pede-

se a cada cristão, diante da ideologia de gênero, de ideologias político-partidárias ou culturais, para resistir, 

na força do testemunho de fé. Uma postura necessária para fazer valer a ética e a moral do Evangelho de 

Jesus, no conjunto de sua Palavra, que é de Deus, desdobrada na Doutrina da fé e nos seus ensinamentos. 

Oportuno e qualificado exercício é ler, meditar e orar o Sermão da Montanha, capítulos cinco a sete 

do Evangelho de Mateus, para uma avaliação pessoal e de grupos sociais. Quem se dedicar a esse exercício, 

diariamente, viverá um processo contínuo de purificação, livre de ideologias, acima delas. Testemunhará 

com fidelidade o Evangelho. 

 Dom Walmor Oliveira de Azevedo 

https://formacao.cancaonova.com/diversos/os-discipulos-de-cristo-continuam-a-sua-missao/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/catequese/o-cristianismo-e-religiao-da-palavra-de-deus-por-que/
https://formacao.cancaonova.com/atualidade/sociedade/
https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/
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                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

 

                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

 

E

 

E

 

E

 

E
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https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestão de dinâmica: 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

Dinâmica: As possíveis visões de mundo 

Selecionar e duplicar algumas imagens com diferentes cenas e contextos (buscar algumas imagens bem 

enigmáticas). 

Ex.: crianças com seus pais; pessoa olhando para algum horizonte; cenas alegres, tristes, conflitos etc. Enfim, 

o que preferirem. 

Distribuir as imagens. Duas pessoas ficarão com a mesma imagem. 

Importante no primeiro momento que não fiquem mostrando suas figuras; 

Pedir que reflitam e tirem suas impressões sobre as imagens; 

Abrir para colher e partilhar as impressões. 

Objetivo é perceber os olhares que temos sobre as mais variadas situações que se nos apresentam no dia a 

dia. Respeito às opiniões e leituras de mundo que cada pessoa tem. Consolidar assim o processo de 

construção de personalidade e respeito as opiniões diferentes.  

 

 

 

 

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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      Ano L’hermitage 

 

 

 

 

 

 L’Hermitage é o berço da missão marista. 

Champagnat funda, junto a seus Irmãos, uma 

comunidade a partir do sonho do Reino. Essa 

semente germina na construção de uma proposta de 

educação cristã de crianças e jovens, especialmente 

os excluídos da sociedade. É em L’Hermitage que amadurece o espaço-pedagógico Marista, cultivando a 

presença, o espírito de família e o amor ao trabalho, do jeito de Maria. Conflitos na vivência da fé, enfrentar 

os desafios pela raiz, ser autoridade no que somos e fazemos, consciência da realidade, entre outros. 

L´Hermitage se encontra na doçura e no sofrimento dos que abraçam a cruz do mundo. Na espiritualidade 

marista a fé e a vida, a fé e a realidade social, a reza e a luta, a doação aos excluídos e a severidade evangélica 

se encontram. Quando o espírito do/a vocacionado/a não cabe mais em si, faz-se a experiência de 

L’Hermitage.  Na caminhada vocacional é preciso ir além, alargar as fronteiras e abraçar uma proposta de 

vida em vista da missão que é sempre uma resposta a uma (pro)vocação de Deus que nos desinstala e nos 

coloca a caminho. É um desafio ao vocacionado que quer viver o espírito de L’Hermitage. 

 

 

                          Processo - Conhecimento inicial do carisma 

 

 

                          Tema a trabalhar - Jeito Marista de Ser 

 

 

                          Objetivo do encontro 

 

 Possibilitar que o vocacionado compreenda este estilo de vida, onde é chamado a perceber e 

vivenciar os valores fundamentais que compõem o “jeito marista de ser”, percebendo a educação e a 

evangelização de crianças e jovens como espaços nos quais a vocação é vivida na sua concretude. Marcelino 

Champagnat, agora, torna-se nosso modelo e referencial na vivência da vocação. 
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                          Ambientação 

 

 Buscar elementos diante da linha a ser seguida pelo trabalho da equipe, tendo como primícia que os 

elementos que compõe o ambiente, nos trazem inconscientemente o complemento ou até mesmo a 

formação diante dos objetivos que almejamos.  

 Estar atentos ao Layout e à disposição do espaço ou dos espaços, à sua organização, aos acessórios 

decorativos utilizados, aos elementos naturais e, ou artificiais, seus excessos ou suas faltas, a gestão e 

organização do tempo, dentre outros aspectos que são próprios de cada realidade, mas que tomamos como 

um ponto de atenção. Pois trazem durante o processo do vocacionado, elementos influenciadores na opção 

de vida. 

 

 

                          Acolhida 

 

 Frisamos neste processo de acolhida todo o sentido, substantivo e derivados que venham agregados, 

e nos amparemos aos elementos e valores maristas, onde, cada vocacionado que vem até nós possa ser 

acolhido integralmente: os processos de aceitação, admissão, carinho, preocupação, espírito de família, os 

façam sentir-se como se estivessem em seus lares.  

 Sabemos que o acolhimento favorece ligações de confiança e compromisso entre todos, sendo uma 

ação fundamental no conjunto dos processos do encontro.  

 

  

      Lista de Presença  

 A lista de presença deve ser preenchida a cada encontro, a fim de traçarmos a linha de caminhada e 

participação de cada vocacionado, bem como para mantermos nossa base de dados constantemente 

atualizada, acompanhando assim os processos no itinerário vocacional.  

 

 

                               Integração  

 

 Diante de cada realidade, integrar aos seus para alinhar o propósito pelo qual estamos reunidos. 

Compilar os objetivos pessoais com a proposta comum. Alinhar objetivos, estabelecer metas, conhecer os 
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espaços e trazer presente o cronograma do encontro, além de outros aspectos que a equipe achar 

pertinente. 

 A integração como tal deve ser uma iniciativa de cada realidade, olhando para seu público, seu espaço 

e suas condições humanas. 

 

         

                          Momento de espiritualidade 

 

 Entendemos que a espiritualidade vem sendo definida como uma "propensão humana a 

buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, à procura de um sentido 

de conexão com algo maior que si próprio". Ela pode ou não estar ligada a uma vivência religiosa, e tratando-

se do cultivo vocacional ousamos propor dois momentos: um pautado por referencias bíblicas, e outro ao 

carisma marista. Em ambas os exemplos e reflexões são similares e compilam na fundamentação e no 

objetivo do encontro. 

 

 

                                                   Luzes bíblicas e maristas 

 

 E, afinal, qual é o Jeito de Ser Marista? O que nos torna seguidores desse carisma e membros dessa 

família? Sem dúvidas, o primeiro pilar é o amor a Deus. Confiar em sua presença e vivenciar seu evangelho, 

do jeito de Maria, nos aproxima da espiritualidade Marista.  

Além disso, também faz parte da nossa essência atitudes que contribuem para a continuidade da 

missão de ajudar jovens e crianças. Queremos te convidar a conhecer todos os nossos valores e atitudes que 

nos tornam Maristas de coração 

Amor ao trabalho 

Comprometimento com o que fazemos. 

Realizamos o trabalho com dedicação e responsabilidade; 

Expressamos opiniões de forma transparente e construtiva; 

Buscamos melhoria contínua no que fazemos. 

Espiritualidade 

Viver com paixão e coerência a missão marista. 

Cultivamos o entusiasmo e a alegria; 

Promovemos e participamos de práticas de espiritualidade; 

 

E

 

E

https://marista.org.br/espiritualidade/
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Celebramos nossas conquistas, crescemos com nossos erros. 

Presença significativa 

Fazemos a diferença na vida das pessoas. 

Temos atitude educadora e cuidadora; 

Exercitamos a escuta e abertura ao diálogo; 

Colocamo-nos no lugar dos outros. 

Interculturalidade 

Acolhimento das diferenças. 

Construímos relações de respeito; 

Convivemos de forma harmoniosa com opiniões diferentes; 

Promovemos a integração de gênero, religiões, gerações e etnias. 

Simplicidade 

Ser simples em processos e relações. 

Agimos de acordo com o que falamos; 

Facilitamos os processos organizacionais; 

Tomamos decisões de forma ágil e objetiva. 

 Espírito de família 

Relações de pertença, confiança e cuidado. 

Colaboramos uns com os outros; 

Valorizamos as pessoas e suas contribuições; 

Confiamos na capacidade das pessoas agirem de modo responsável. 

 Solidariedade 

Disposição para servir. 

Atuamos em favor do bem comum; 

Geramos oportunidades para todos; 

Relacionamo-nos com ética. 

 Sustentabilidade 

Perenidade da instituição e da missão. 

Desafiamo-nos em soluções inovadoras com foco no público-alvo; 

Contribuímos para a conservação ambiental e a transformação social; 
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                             Formação  

 

Ser Marista é compartilhar de uma história de espiritualidade que envolve paixão por Deus e 

misericórdia pelas pessoas. É traçar uma trajetória inspirada na própria caminhada de Marcelino 

Champagnat, com sua devoção a Jesus e Maria. Com uma intuição, inspirada pelo espírito, Champagnat, 

junto com os demais irmãos fundadores, puderam iniciar um movimento que gerou uma herança sagrada. 

A inspiração para buscarmos essa espiritualidade começa na própria fundação dos Maristas. Tudo 

começou com uma relação cordial entre um jovem sacerdote e um grupo de 12 jovens, alguns deles recém 

ordenados e outros ainda por terminar seus estudos em um seminário.  

Homens simples e sem grandes formalidades. Acima de tudo, pessoas que apesar das instabilidades 

históricas, vividas entre o fim do século XVIII e início do século XIX, tinham em comum a fé e o desejo de 

ajudar o próximo.  

Um dos traços mais fortes e evidentes desse grupo era, inclusive, a proximidade com o 

povo. Ajudando aos mais necessitados, sentiam cada vez mais a presença de Deus e, dessa forma, 

aprenderam a confiar na providência divina. Foi assim, como conta o livro “Água da Rocha”, que 

“descobriram o anseio por Jesus e por segui-lo do jeito de Maria”.  

Também foi dessa forma que “cultivaram o amor à Santíssima Virgem como caminho para centrar o 

coração em Jesus.” 

De onde vem o nome Marista? 

Primeiramente, para entender a origem do nome é preciso fazer uma breve viagem no tempo, até o 

dia 23 de julho de 1816.  

Foi nesse dia que Marcelino Champagnat e os 12 jovens que conhecemos anteriormente decidiram 

subir à Capela de Fourvière, um local destinado à peregrinação de devotos de Maria. Lá, ouviram o chamado 

de Deus e firmaram o compromisso de mergulhar no trabalho e fazer algo diferente pelas pessoas. Então, 

dali em diante estariam empenhados em “salvar almas em nome de Maria”.  

Esse é um dos relatos que o autor François Drouilly traz no texto “Reflexões em torno da Promessa”, 

do livro “Herdeiros da Promessa”.  No material, Drouilly conta que naquele 23 de julho, os jovens, incluindo 

Champagnat, além de assinarem um compromisso, fizeram uma promessa. 

Para confirmar essa decisão, usaram o nome e a honra de Maria, a Mãe de Jesus. Daí surge então o 

nome “Maristas”.  Além disso, Drouilly nos traz a reflexão de que existe uma mensagem clara de que o 

caminho a se seguir é o de Maria. “O único patrocínio a invocar: o de Maria. A única maneira de agir: a de 

Maria”, descreve o autor. 

 

E

https://marista.org.br/blog/5-habitos-para-desenvolver-a-espiritualidade-e-se-aproximar-de-deus/
https://marista.org.br/marcelino-champagnat/
https://marista.org.br/marcelino-champagnat/
https://www.champagnat.org/shared/documenti_maristi/AcquaRoccia_PTBR.pdf
https://www.grupomarista.org.br/wp-content/uploads/2016/03/Herdeiros-da-Promessa-1.pdf?fbclid=IwAR18zKItJEuEniyHnTO9-8UJ3x88L12jq1RT88GRlkYA0N3IZ7BD-rR2HEM
https://marista.org.br/boa-mae/
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 O que define as atitudes Maristas? 

Desde então, a espiritualidade Marista, nascida com Marcelino e sua comunidade, segue em 

constante construção. E as atitudes que se relacionam com esse processo vão de encontro com o chamado 

carisma.  

O carisma é considerado uma graça concedida à Igreja e ao mundo, como um convite a participar 

dessa grande missão. É desse partilhar da trajetória e das atitudes de Champagnat e tantos disseminadores 

da graça que surgem as características do modo de viver marista. 

A presença, a simplicidade, o espírito de família, o amor ao trabalho e a inspiração em Maria refletem 

o jeito de ser e a pedagogia proposta por Champagnat, além da espiritualidade pautada na centralidade em 

Jesus Cristo e vivida em missão.   

Esta, por sua vez, é hoje materializada dentro do Instituto e províncias, por Irmãos, leigos, leigas e 

colaboradores, crianças, adolescentes e jovens. 

A cultura, no entanto, dentro da organização, assume caráter múltiplo, para além das estórias, mitos, rituais 

e de certos comportamentos que expressam e definem a maneira de atuar e as relações de trabalho. Avança 

para a interculturalidade. 

Já dizia o fundador, ao deixar clara a opção pela expansão do Instituto Marista, com o coração sem 

fronteiras, aberto ao diálogo e à diversidade cultural. Presente, atualmente, nos cinco continentes, a missão, 

conforme nos lembra o Projeto Educativo do Brasil Marista, se concretiza em cada contexto, com 

acolhimento e respeito às diferenças, com contornos singulares de acordo com as múltiplas culturas e 

territórios. 

 Movimentos organizacionais mais recentes traduzem essa característica da instituição.                                           

 Como no caso da recém-criada Região América Sul, formada por Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 

Paraguai, Peru e Uruguai. Estabelecida em fevereiro de 2016, com o objetivo de fortalecer a atuação Marista 

nessas localidades, a iniciativa é fruto do reordenamento do Instituto Marista para concretizar o Projeto de 

Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão. Representantes dos países, Irmãos e leigos, se preparam 

para trabalhar a partir de projetos estratégicos, com foco nas pessoas e estruturas. Juntos, os países atendem 

a aproximadamente 250.000 crianças, adolescentes e jovens, o que corresponde a 38% da missão Marista 

no mundo. Possuem 558 Irmãos Maristas, o equivalente a 16% do total de religiosos, e 35.250 colaboradores 

e leigos, que correspondem a 50% do total de pessoas envolvidas na missão, em todo o mundo. 

Assim, a missão educativa Marista responde aos desafios do multiculturalismo, das desigualdades, 

das diferenças, em especial as de raça, gênero, etnia, geração, sexualidade e religiosidade. Leva, ainda, à 

reformulação das práticas conforme as experiências do cotidiano, que favoreçam a leitura de mundo, o 

protagonismo e as relações fraternas. Fé, cultura e vida se configuram, desta forma, como cerne nas práticas 
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pedagógicas e evangelizadoras, a fim de proporcionar à comunidade educativa condições para o 

desenvolvimento de potencialidades e acolhimento, em processo de formação de bons cidadãos e virtuosos 

cidadãos. 

O amor, o cuidado e a atenção às especificidades de cada estudante, na educação marista, levam, 

assim, à promoção humana. Estão presentes na interação entre as áreas do conhecimento, as sociedades e 

culturas, com o olhar cristão da realidade e compreensão das questões e desafios contemporâneos. Com a 

proposta da formação integral, a partir da observação, investigação, reflexão, posicionamento crítico e 

protagonismo, as unidades desenvolvem iniciativas a partir do reconhecimento das crianças, adolescentes e 

jovens como indivíduos em construção e diversos nos posicionamentos diante do mundo, conforme traz o 

Projeto Educativo Marista. 

Nesse sentido, trabalha-se o currículo para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino 

médio levando-se em consideração contribuições e conquistas sociais, culturais, políticas, econômicas, 

científicas e educacionais, a cultura de paz, além de ampla visão da pessoa e de seu desenvolvimento, no 

trabalho de corpo, mente, coração e espírito, como prevê a proposta educacional para o Brasil Marista. A 

educação integral motivada pelo Marista se revela, também, com possibilidade de jornadas integrais, para o 

desenvolvimento dos estudantes, que incluem o lazer, artes, esportes e as oficinas voltadas às aptidões 

pessoais, a gestão de projetos de iniciativa pessoal e grupal, o reforço das competências e habilidades e dos 

conteúdos. 

E diante desse cenário, em que a cultura se mostra como expressão da história e do jeito Marista de 

educar e evangelizar, a identidade marista apresenta-se com vivacidade a mais de 200 anos. 

 

                         Lazer/convivência    

 

 Com objetivo de proporcionar momentos de diversão, integração, fortalecer os laços de amizade e 

estreitar laços afetivos, o lazer e a convivência se traduzem em uma dimensão privilegiada da expressão 

humana, dentro de um tempo conquistado, materializada por uma experiência pessoal criativa, de prazer e 

que não se repete no tempo e espaço, cujo eixo principal é movido pelo ‘tempo’ de cada um. 

 A partir deste contexto salientamos que é parte do processo perceber o vocacionado nos seus tempos 

e espaços e desenvolver nas percepções do acompanhamento elementos sobre sua atuação nos espaços de 

liberdade, pois aí não está figurada a imagem formatada para o momento, seja por comportamento ou 

reação, e assim nos atentamos a detalhes de ação, reação e comportamento. 

 Dentro das condições de tempo e espaço, orientamos a promoção de momentos de lazer, 

convivência, jogos, momentos esportivos, gincanas, ou conforme critério. 

 

E
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                          Entrevista/acompanhamento 

 

A entrevista deve acontecer durante encontro. Cada equipe deve encontrar o melhor momento para 

isso, mantendo assim atualizada a matriz de acompanhamento do vocacionado. 

 

 

                         Momento: e agora, Champagnat?  

 

O horizonte é que seja um momento para que cada participante faça um propósito, elabore um 

compromisso pessoal ou mergulhe em um desafio proposto pela equipe relacionado a temática. 

 

 

                         Avaliação  

 

 Pensando em um constante prosperar diante de cada ação que desenvolvemos e propomos aos 

vocacionados, bem como analisar e registrar métrica e dados orientamos a utilizar este link de avaliação, e 

que cada realizador do encontro possa congregar os processos avaliativos. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApds

ABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l  

 

 

                         Sugestão de dinâmica: 

 

 Assim como todo o processo do encontro é bem intuitivo, podendo ser flexibilizada as ações, 

conforme realidade e contexto de público, sugerimos algumas dinâmicas que tem sentido com a temática. 

As mesmas podem ser aplicadas, ou não, podendo classificar outras conforme intenção ou realidade que a 

equipe deseja dinamizar no processo do encontro. 

Dinâmica 1: A vida deve ser florida – Flor de papel  

Objetivo: Esta dinâmica irá auxiliar o vocacionado a perceber o valor da vida e o mistério que a envolve. 

Respeitar o tempo. Refletir sobre a vocação à vida. 

Material: Papel de seda de várias cores (quadricular 15 cm x 15 cm) 

 

E

 

E

 

E

 

E

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=w_YeiiSDA0G_ShMoxdw2U0ZfxXKj4q5ElQRYApdsABxUMDlOVDcyM01LTEVZOTZaSEoxUkZNV0ZSSy4u&sharetoken=s6xnf4Vm9VxuAAYe2E5l
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Cortar o papel de seda para que fique do tamanho de um papel sulfite cortado ao meio. Distribuir um pedaço 

para cada participante, procurando diversificar as cores. 

Motivar todos, dizendo que a folha que eles têm na mão é a vida de cada um deles. Pedir para que notem 

que um lado da folha é liso e o outro, um pouco mais áspero. Isso também ocorre em nossa vida: em alguns 

momentos é mais tranquila, em outros, mais áspera. Mas, apesar de tudo, nossa vida vibra. 

Orientar que segurem as folhas numa das pontas, fazendo-as balançar para ouvir o barulho (a vibração). 

Deve explicar que nem sempre tudo é tão bom, nem sempre a nossa vida vibra tanto. Todos passam por 

maus momentos. 

Perguntar o que “mata” a nossa vida, o que faz com que ela vibre menos, e exemplificar: desemprego, inveja, 

ciúme, violência…Solicitar a ajuda dos participantes para que citem outros exemplos, e cada palavra “morte” 

enunciada, pedir que amassem o papel, até ficar uma bolinha. 

Com a bolinha na mão, perguntar ao grupo: “O que devemos fazer com esta bolinha agora?”. Talvez alguns 

digam para jogá-la fora. Nesse momento, questionar: “Como vamos jogar fora a nossa vida? O que podemos 

fazer?”. Alguém poderá dizer para reconstruí-la. “Mas como?” Então, motivar o grupo a falar palavras de 

vida (emprego, amor, amizade, justiça…), e a cada palavra vai-se abrindo novamente o papel. 

Com o papel todo aberto, questionar: “Mas e agora? Está cheio de rugas? São as rugas do tempo; assim é a 

nossa vida. O que fazer? Vamos ver se a vida ainda vibra?”. 

Nesse momento, pede ao grupo para balançar a folha. Agora a vibração é bem menor. 

Pedir aos jovens para dobrarem as folhas ao meio e recortá-las em duas partes. Juntando essas duas partes, 

pede para recortá-las novamente, ficando agora com quatro partes. Orientar a trocar os pedacinhos com os 

colegas, de maneira que cada um fique com quatro pedacinhos de cores diferentes. 

Orientar para colocarem os pedacinhos de maneira que fique um na horizontal e outro na vertical, formando 

duas cruzes. Pedir que coloquem o dedo indicador no centro das “cruzes” e modelem uma flor. E acrescenta 

que a vida, por mais dolorida e cheia de rugas, ainda pode florescer. Às vezes, perde a vibração, mas nunca 

é tarde para florescer. 

A flor é sinal de beleza, alegria, vida: é a beleza da vida manifestada nas cores, formas e perfumes. Cultivemos 

um jardim de flores em nossa vida e em nosso íntimo.  

Somos “chamados a cuidar da vida”: em primeiro lugar, da minha vida; mas também da vida dos outros a 

começar pelos mais próximos. 
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Dinâmica 2: Escala de valores 

Objetivo: Reconhecer os próprios valores; 

Essa atividade consiste em estabelecer uma escala de valores e comparar com os valores que os indivíduos 

possuíam quando criança. 

O primeiro passo é entregar um papel para cada um dos participantes e pedir para que eles dividam a folha 

em um lado direito e outro esquerdo. 

Após isso, deve ser escrito no quadro algumas frases que expressam atitudes ou valores, como: 

“Ir a festa é mais importante do que passar um tempo com meus pais”. 

“Prefiro gastar todas as minhas economias com roupas, do que guardar para algo mais relevante”. 

“É mais importante: sair com meu namorado; estudar; almoçar com a família; ir a uma festa; comprar roupas; 

etc.”. 

Em seguida, peça para que os participantes escrevam do lado direito o que acham mais importante para suas 

vidas, em ordem de maior para menor importância. Do lado esquerdo da folha, eles devem ser orientados 

para escrever o que era mais importante para cada um deles quando crianças. 

Após tudo isso, peça para que eles mostrem e reflitam o que escreveram com os colegas que estão próximos. 

Devem ser orientados a comparar a importância de certas atitudes quando eram pequenos e como é 

atualmente. Assim, cada um deve refletir sobre suas escolhas e valores, se as alterações dos valores é como 

imaginavam e se desejam continuar com os mesmos valores. 

 

Dinâmica 3: Defeitos e virtudes 

Objetivo: Incorporar a ideia de equilíbrio; 

A finalidade é demonstrar a potencialidade dos sentimentos, assim como refletir acerca da necessidade do 

equilíbrio na vida pessoal de todos. 

Para realizar a dinâmica, uma bexiga deve ser distribuída para cada integrante. 

Em seguida, oriente o grupo a encher a bexiga o máximo que conseguir. Porém, não devem segurar o ar, 

nem as estourar. 

Após um tempo, muitas bexigas terão estourado. Por isso, inicie a reflexão de que se alguém não encheu a 

bexiga, ficou com o medo de estourar e se contentou com um pequeno balão. Já quem encheu demais, a 

bexiga estourou, como excesso de raiva, expectativas etc., e errou. 

A partir disso, o resultado da dinâmica deve ser que não se pode ficar com medo e se contentar com algo 

pequeno, nem extrapolar de raiva e outros sentimentos e errar, estourando. 

Assim, a solução é o equilíbrio, encher e deixar esvaziar, controlando a situação. 
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Dinâmica 4: Alfabeto da amizade 

Objetivo: Conhecer os colegas; 

Para desenvolver essa dinâmica, cada um dos integrantes deve receber uma folha. Em seguida, oriente os 

participantes para escreverem palavras que remetem a bons valores e atitudes que se refiram e façam parte 

das amizades. Além disso, eles devem escrever ao lado de cada palavra o que aquilo signifique para eles. 

Após isso, eles devem trocar com os colegas e ler o que cada um recebeu. 

Ao fim, deve ser estabelecido um momento para eles falarem o que descobriram com o alfabeto do colega 

e os valores absorvidos. 

 

Dinâmica 5: Conhecimento mútuo 

Objetivo: Conhecer e valorizar os colegas; 

Trabalha com a possibilidade de descobrir valores e particularidades nos colegas. 

Para iniciar deve ser entregue uma folha e caneta para cada participante. 

Cada um deve escrever na folha características próprias, sem se identificar. 

Em seguida, as folhas devem ser recolhidas e entregues aleatoriamente para os participantes. Cada um 

deverá ler a folha que pegou e tentar descobrir quem possui aquela qualidade. Assim, cada um conhecerá e 

lembrará algo dos colegas que convive. 

Esse exercício é interessante para conhecer as pessoas e reconhecer as virtudes de cada um. 

 

Dinâmica 6: Importância do grupo 

Objetivo: Despertar a proximidade e relação com o outro; 

Devem ser distribuídas quatro folhas para cada participante e uma caneta. Em cada uma das folhas, os 

participantes deverão desenhar uma mão, um pé, uma cabeça e um coração. 

Eles devem ser orientados a escreverem na mão o que eles podem oferecer ao grupo e no pé o que ele 

aprendeu na caminhada até o momento, junto a todos. Já na cabeça, as ideias que surgiram durante a 

presença do grupo e no coração, o que ele sente em relação a todos. 

Essa dinâmica serve para despertar uma proximidade com o grupo e conhecer quais valores que expressou 

e esperou dos outros. 
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