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Apresentação
Querido animador (a),
Iniciando o Ano Pastoral em nossa Inspetoria, partilhamos com você nossa primeira
proposta pastoral para 2020: A COLÔNIA DE FÉRIAS.
Desde 2005 a nossa Inspetoria, juntamente com a Família Salesiana, amigos, parceiros e
animadores sensíveis ao nosso carisma, propõe tal iniciativa que ‘oferece a centenas de crianças,
jovens e adolescentes a oportunidade de viver o período de férias de modo produtivo e construtivo,
participando de diferentes atividades de caráter religioso, cultual e de tempo livre’.
Com o tema: Um presente de Deus em sintonia com a CF 2020 Fraternidade e vida: dom e
compromisso, o subsídio propõe encontros formativos, celebrações, dinâmicas, roteiros de visita às
famílias e diversos outros temas em propostas para a vivência completa desta atividade educativa
salesiana.
É uma atividade salesiana! Dom Bosco nos ensinou que “a nossa vida é um presente de Deus
e o que fazemos dela é o nosso presente a ele” (Dom Bosco), assim queremos estar em comunhão
com toda a Família Salesiana de nossa Inspetoria para somar forçar em vista desta atividade de
caráter eminentemente salesiano.
É uma atividade missionária! Quer deixar no coração sobretudo dos animadores, mas, também
de todos os envolvidos, a alegria de ser Igreja e de testemunhar a nossa fé onde quer que estejamos.
É uma atividade vocacional! Que congrega salesianos, vocacionados e jovens engajados em
nossas obras em torno da missão carismática de Dom Bosco formando este vasto movimento de
evangelização e compromisso.
A Exortação Apostólica Christus Vivit, a Estreia 2020: Bons cristãos e honestos cidadãos e a
CF 2020 nos colocam na estrada certa e nos oferecem um horizonte eclesial de comunhão a todas
as nossas ações.
É um subsídio construído com muitas mãos, corações e sonhos. Alguns formandos salesianos
e jovens da Pastoral juvenil pensaram e construíram este subsídio. A eles a nossa gratidão.
Queremos que chegue a todas as nossas comunidades educativas este subsídio visto, acima
de tudo como proposta pastoral e meio pelo qual nos mantemos fiéis ao carisma de nosso santo
fundador.
Abençoado, belo e feliz trabalho a todos.

P. Francisco Inácio, sdb
Delegado para a Pastoral Juvenil e Equipe Inspetorial de Pastoral
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PARA ORGANIZAR BEM A COLÔNIA DE FÉRIAS:
Caro animador,
Apresentamos 15 passos que o ajudará a viver a proposta da colônia de férias
deste ano:

1.PREPARAR: É importante que as comunidades garantam, antes do início da
colônia de férias, reuniões de preparação com os animadores;

2.ORGANIZAR: O grupo de animadores precisa, com antecedência, fazer o seu
cronograma de atividades para a colônia de férias, através da divisão de tarefas. Em
colônias de férias com grande número de animadores, uma boa estratégia é a divisão
por equipes, subgrupos/ sub-lideranças, com responsabilidades distintas.
Sugestão:
-Equipe partilhando a vida: A equipe responsável por acompanhar os padrinhos
(jovens animadores que estarão mais próximos das crianças) nas atividades durante
a semana e pela avaliação diária junto aos padrinhos, preparando e pensando nas
atividades que os mesmos realizaram.
-Equipe pátio salesiano: A equipe será responsável pelo acompanhamento
dos animadores na preparação dos momentos de esporte e recreação, realizando
o planejamento, a montagem e desmontagem dos equipamentos utilizados nas
atividades, e fazendo avaliações especificas na terça e quinta-feira.
-Equipe servir: A equipe será responsável pelas doações, fazendo o “livro da
gratidão” que deverá constar o nome de todas as pessoas e estabelecimentos que
fizeram as doações e a organização da entrega do lanche, junto às tias da cozinha. A
equipe também ficará responsável pelo inventário de materiais pós-colônia de férias.
-Equipe eis-me aqui: A equipe será responsável pela articulação geral, dando
um suporte a todos os momentos, planejando e criando as escalas das limpezas,
organizações, horários e ambientes. Será também responsável pelo planejamento e
execução da celebração de encerramento.
-Equipe Dom Bosco: Responsável por planejar todos os momentos para os
animadores. Récita do terço pós-avaliações; momento de gratidão (todos os dias,
surpreender os animadores com momentos de gratidão: homenagens, momentos
de oração pelas famílias entre outros); acompanhamento da frequência diária dos
animadores; acompanhamento das famílias e visitantes nos dias de Colônia de Férias.
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3.ESTUDAR: É preciso que os animadores aprofundem a proposta do subsídio para
compreenderem a riqueza do trabalho que será realizado. Para isso, é importante
que reservem momentos de estudo para realizar os encontros de formação, e outros
para planejar as atividades da colônia de férias;

4.REZAR: Sabemos da importância da oração em nosso trabalho. A colônia de
férias é um momento de evangelização. Pedimos que os animadores priorizem os
momentos oracionais pensados no subsídio, que vivenciem os momentos celebrativos;

5.AGRADECER: outra sugestão que vem dando bons frutos são os momentos
de gratidão, onde os animadores são convidados, todos os dias após a avaliação, a
realizarem a récita do terço ou participarem de momentos de adoração ao Santíssimo
Sacramento. Os momentos são regados de simplicidade, contudo, é perceptível a
presença da Mãe que auxilia, fortificando e abrandando os corações presentes junto
a seu filho Jesus;

6.TESTEMUNHAR: Somos convidados a testemunhar entre o grupo de animadores,
com as crianças e suas famílias, os valores que nos unem como família;

7.ACOMPANHAR: Estaremos com as crianças e adolescentes assumindo o papel
de animadores e desempenhando a beleza de estar ao lado deles, cuidando de cada
um com amor e alegria;

8.INOVAR: O subsídio precisa ser compreendido a partir do tema sugerido.
As diferentes atividades e a diversidade de momentos nos permitem utilizar da
criatividade para enriquecer a proposta pastoral;

9.SINTONIZAR: Toda ação educativa desenvolvida durante a colônia de férias
deve estar em sintonia com a comunidade local, e todos devem aproveitar o momento
para unir as mãos em vista do anúncio da pessoa de Jesus Cristo;

10.ACOLHER: O tema da colônia de férias é uma proposta de vida. Precisamos
repassar, através da dimensão lúdica e da criatividade, que fazem parte do trabalho
os valores que nos unem como filhos de Deus, para serem vivenciados em família;

11.REALIZAR atividades recreativas com as crianças e animadores pelas ruas
próximas do local que está havendo a colônia de férias, como forma de exposição
dos resultados construídos nos dias de colônia de férias. Exemplo: em João Pessoa
realizaram pela primeira vez o “I Bloquinho Santidade com Alegria”, com apitos,
espumas, confete e serpentina.
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12.VISITAR: Realizar visita as famílias das crianças que se escreveram para a
Colônia de férias. Podem ser antes, durante ou após o término.

13.PENSAR: durante a Colônia de férias algumas mães e familiares acompanham as
crianças até o local. Geralmente ficam sem atividades. Sugerimos que sejam pensadas
algumas atividades para envolver esse público.

14.REGISTRAR: As atividades realizadas durante a colônia de férias devem ser
registradas e compartilhadas nas redes sociais.

15.AVALIAR: O processo avaliativo é uma prática presente durante a colônia de
férias. A avaliação é sempre um recurso para o enriquecimento e o fortalecimento
da nossa atividade pastoral.
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1º DIA: A NOSSA VIDA
É UM PRESENTE
DE DEUS.

s

animadore

“O amor de Deus foi derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi dado” (Rm 5,5).
(Acolhida dos animadores e uma breve apresentação do que é a Colônia de férias salesiana.)

Dinâmica de integração
Material: trazer um relógio de papel, canetas ou lápis.
Faça uma lista de assuntos para motivar a conversa, de acordo com o tema do
encontro ou o interesse do coordenador.
Faça um relógio de papel e tire tantas cópias iguais quantos forem os
participantes.
Distribua os relógios e um lápis ou uma caneta para cada pessoa.
Peça que escrevam seu próprio nome no retângulo abaixo do relógio.
Os participantes devem caminhar e marcar um encontro para cada hora. Cada 		
pessoa se apresenta a alguém e marca com ela um encontro – ambas devem 		
então escrever o nome uma da outra sobre o relógio no espaço da hora combinada.
Pode-se colocar uma música de fundo enquanto os encontros são agendados. É
necessário um número par de participantes.
Quem já tiver preenchido todos os horários deve se sentar para que fique mais
fácil completar as agendas.
Quando todos tiverem marcado as horas, comece a brincadeira...
Diga as horas, por exemplo, “Uma hora” e um assunto. Cada um deve procurar o
par com quem marcou o encontro de uma hora e conversar sobre a pergunta ou
assunto definido.
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Exemplo de lista dos horários:
12h – Partilhe neste horário o que você mais gosta de fazer em seu tempo livre?
15h – Partilhe neste horário suas expectativas para esta Colônia de Férias.
18h – Partilhe neste horário um pouco sobre a melhor atividade salesiana da qual você participou
21h – Partilhe neste horário o que você considera importante em uma amizade.
(Após a dinâmica de integração continua-se a reunião com o momento de oração e formação).

Ambiente: Caixa de presente, imagens de embriões no ventre materno, imagens
de mulheres grávidas.
Comentário: Ao criar o mundo, Deus, de forma sublime, cria a vida humana a Sua
imagem e semelhança, um presente inigualável, sagrado, e por tão grandiosidade
devemos ser eternamente gratos, fazendo da nossa vida um presente ao nosso
Criador.
Oração: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém!

Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei
que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de Sua
consolação.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

Refrão Meditativo
Tu és fonte de vida, tu és fogo, tu és amor. Vem,
Espírito Santo, vem, Espírito Santo!
Leitura Bíblica: Sl 139,13-16 (seguido de um breve momento de silêncio).
Para refletir...
Vê-se na bíblia inteira muitas vezes o seguinte questionamento: Por que motivo
a vida é um bem? E já nas primeiras páginas pode-se encontrar uma resposta bem
satisfatória. A vida que Deus dá ao homem é diversa e original, se comparada com
a de qualquer outra criatura viva, dado que ele, apesar de formado do pó, é, no
mundo, manifestação de Deus, sinal da sua presença, vestígio da sua glória. Isto
mesmo quis sublinhar Santo Irineu de Lião, com a célebre definição: “A glória de
Deus é o homem vivo”. Ao homem foi dada uma dignidade sublime, que tem as suas
raízes na ligação íntima que o une ao seu Criador: no homem, brilha um reflexo da
própria realidade de Deus. Pode-se ver isto no Livro do Génesis, na primeira narração
das origens, ao colocar o homem no centro da atividade criadora de Deus, como
seu coroamento, no termo de um processo que vai do caos indefinido até a criatura
mais perfeita. Na narração bíblica, a distinção entre o homem e as demais criaturas
é evidenciada, sobretudo, pelo fato de apenas a sua criação ser apresentada como
fruto de uma especial decisão da parte de Deus, de uma deliberação que consiste em

11

estabelecer uma ligação particular e específica com o Criador: “Façamos o homem à
nossa imagem, à nossa semelhança” (Gn 1, 26). A vida que Deus oferece ao homem
é um dom, pelo qual Deus participa algo de Si mesmo à sua criatura, é muito mais
do que uma existência no tempo. A vida do homem provém de Deus, é dom seu, é
imagem e figura d’Ele, participação do seu sopro vital, pode-se, de maneira mais
simples, dizer que a vida humana é um grande presente.
Texto retirado e adaptado, da encíclica Evangelium Vitae, do Papa João Paulo II.
Partilha do texto bíblico e do texto para reflexão.
Canto: Dom da Vida. (Eros Biondini)
Oração do Animador Salesiano
Querido Jesus, tu que foste jovem como nós e viveste os conflitos do teu tempo,
ajuda-nos a transformar nossos esforços cotidianos em instrumentos de santificação.
Fazei-nos enxergar a tua presença singela nos acontecimentos dessa Colônia de Férias.
Que o Pátio seja para nós lugar sagrado do encontro com os irmãos e contigo. Que as
crianças e adolescentes assistidos nessa Colônia encontrem em nós um sinal vivo do
teu amor. Que os temas refletidos diariamente nos ajudem a descobrir a beleza de
viver na sociedade um caminho de santidade juvenil, traduzido de forma tão simples
por Dom Bosco. Que não nos falte a alegria de brincar, conviver, rezar, conversar... E
que o cansaço não nos roube o entusiasmo do projeto assumido. Que a experiência
de serviço durante a colônia nos motive a redescobrir a nossa missão na Igreja, sinal
de salvação e comunidade de irmãos a serviço da humanidade. Jesus, amigo fiel,
concedei-nos a graça de viver esses dias de missão com gratuidade e disponibilidade
de coração, cooperando para o teu projeto salvífico no mundo. Amém!
Pai-nosso...
Ave-Maria...
Glória ao Pai...

2º DIA: A CARIDADE QUE NOS LEVA A BUSCAR
A GLÓRIA DE DEUS: O NOSSO PRESENTE A ELE.
Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele
que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus,
pois Deus é amor” (1Jo 4,7-8.)
Ambiente: Dom Bosco; Madre Mazzarello; caixa de presente; imagens de pessoas
trabalhando; palavra escrita: sonho, presente, caridade, amor gratidão, esperança; etc.
(Acolhida dos animadores e breve comentário do encontro anterior.)
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Comentário: Deus nos ofereceu o que tinha de mais precioso, seu Filho. Dom
Bosco ofereceu a Deus o que tinha de melhor para atrair os meninos da sua idade.
Madre Mazzarello ofereceu às colegas tudo do pouco que sabia. Também nós somos
convidados a oferecer os nossos presentes a Deus: O ouro da vida, o melhor que
somos com todo o nosso empenho; a nossa oração diária e a vontade de ser cada dia
melhor, a nossa gratidão a Deus por se fazer um de nós e vir morar conosco.
Oração: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espirito Santo. Amém!
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do
Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face
da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e
gozemos sempre de Sua consolação.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Canto
Assim como uma corsa
Suspira pelas águas,
Assim suspira minha alma,
Espírito de Deus...
Oh, oh, enche-me Espírito...
Oh, enche-me Espírito...
Oh enche-me espirito de Deus...
Oh, oh, enche-me Espírito...
Oh, enche-me Espírito...
Oh enche-me espirito de Deus...
Leitura Bíblica:1Jo 4,4-12.(seguido de um breve momento de silêncio).
Para refletir...
A espiritualidade cristã tem por centro a caridade, que nos leva a buscar a glória
de Deus e a salvação das almas. Dom Bosco viveu a vida cristã com caridade ardente
e contemplou o Senhor Jesus a partir do carisma que Deus lhe confiou, isto é, da
missão juvenil. A “caridade salesiana” busca a salvação das almas e, na educação, o
recurso que permite ajudar os jovens a desenvolverem as suas boas energias. Dessa
forma, os jovens podem crescer como honestos cidadãos, bons cristãos e futuros
habitantes do céu.
São Francisco de Sales nos ensina: “A pessoa é a perfeição do universo; o amor
é a perfeição da pessoa; a caridade é a perfeição do amor”. Trata-se de uma visão
universal que coloca em escala ascendente quatro modos de existir: o ser, o ser
pessoa, o amor como forma superior a qualquer outra forma de pessoa, a caridade
como expressão máxima do amor.
O amor representa o ponto de chegada mais elevado do amadurecimento de
qualquer pessoa, cristã ou não. A ação educativa propõe-se a levar a pessoa a ser
capaz de se doar ao amor de benevolência.
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A caridade é a principal proposta em qualquer espiritualidade. Ela é não só o
primeiro e principal mandamento, e, portanto, o principal programa do itinerário
espiritual, mas também a fonte de todos os dons.
O despertar da caridade em nós é um mistério e uma graça, não provém de
alguma iniciativa humana, mas é participação na vida divina e efeito da presença do
Espírito. Não poderíamos amar a Deus, se Ele não nos tivesse amado por primeiro,
fazendo-nos senti-Lo e dando-nos o gosto e a inteligência para corresponder-Lhe.
Não poderíamos nem sequer amar o próximo e ver nele a imagem de Deus, se não
tivéssemos experiência pessoal do amor de Deus.
“O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que
nos foi dado” (Rm 5,5). Por outro lado, também o amor humano não tem explicação
racional e, por isso, se diz que é cego. Ninguém consegue determinar com exatidão
por que uma pessoa se enamora de outra.
Pela sua natureza de participar na vida divina e comunhão misteriosa com Deus,
a caridade cria em nós a capacidade de descobrir e perceber Deus: a religião sem a
caridade afasta-se de Deus. O amor autêntico, mesmo que seja só humano, leva os
afastados à fé e ao ambiente religioso.
São João o resumirá em sua primeira carta, escrevendo: “Caríssimos, amemo-nos
uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus
e conhece Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor”
(1Jo 4,7-8). Em São João, o verbo “conhecer” significa “fazer experiência”, mais do
que ter noções exatas: quem ama faz experiência de Deus.
Como a caridade é o dom que nos permite conhecer a Deus por experiência, ela
também nos habilita a gozar dele na visão definitiva: “Agora nós vemos num espelho,
confusamente; mas, então, veremos face a face. Agora, conheço apenas em parte,
mas, então, conhecerei completamente” (1Cor 13,12).
Por isso, a caridade não é só uma virtude especial, mas a forma e a substância
de todas as virtudes e daquilo que constitui e constrói a pessoa: “Mesmo que eu
falasse as línguas dos homens e dos anjos... e se tivesse o dom da profecia... e se
distribuísse todos os meus bens aos pobres... e se possuísse a plenitude da fé a ponto
de transportar montanhas... mas não tivesse caridade, de nada me serviria” (1Cor
13,1-3).
Por esse motivo, a caridade e os seus frutos são realidades que perduram,
resistem ao tempo: “A caridade jamais terá fim. As profecias desaparecerão, o dom
das línguas cessará, a ciência se dissipará. Quando vier o que é perfeito, o que é
imperfeito desaparecerá” (1Cor 13,8-10). Isso se aplica não só à vida, mas à nossa
história. O que é edificado no amor permanece e constrói a nossa pessoa, a nossa
comunidade, a nossa sociedade, enquanto o que se fundamenta e se constrói no
ódio e no egoísmo, destrói.
Texto retirado da estreia 2014
Reflexão em grupo: Dividir os animadores em grupos para que cada um partilhe
sua experiência com Deus e seu entendimento de como devemos viver para que nossa
vida seja um presente a Deus.
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Musica: 1 João 4
Composição: Flavinho
Amemo-nos uns aos outros
Pois o amor vem de Deus
E todo aquele que ama
Nasceu de Deus
E chega ao conhecimento de Deus
Pois quem ama conhece a Deus
Oração espontânea ou preces
(Pode-se cantar alguma música de animação ou ação de graças, se for oportuno.)
Oração do Animador Salesiano
Querido Jesus, Tu que foste jovem como nós e viveste os conflitos do teu tempo,
ajudai-nos a transformar nossos esforços cotidianos em instrumentos de santificação.
Fazei-nos enxergar a tua presença singela nos acontecimentos dessa Colônia de Férias.
Que o Pátio seja para nós lugar sagrado do encontro com os irmãos e com Deus.
Que as crianças e adolescentes assistidos nessa Colônia encontrem em nós um sinal
vivo do teu amor. Que os temas refletidos diariamente ajudem-nos a descobrir a
beleza de viver na sociedade um caminho de santidade juvenil, traduzido de forma
tão simples por Dom Bosco. Que não nos falte a alegria de brincar, conviver, rezar,
conversar... E que o cansaço não nos roube o entusiasmo do projeto assumido. Que
a experiência de serviço durante a colônia motive-nos a redescobrir a nossa missão
na Igreja, sinal de salvação e comunidade de irmãos a serviço da humanidade. Jesus,
amigo fiel, concedei-nos a graça de viver esses dias de missão com gratuidade e
disponibilidade de coração, cooperando para o teu projeto salvífico no mundo. Amém!
Pai-nosso...
Ave-Maria...
Glória ao Pai...

3º DIA: PORQUE NELE VIVEMOS,
E NOS MOVEMOS, E EXISTIMOS.
O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não
habita em templos feitos por mãos de homens; nem tampouco é servido por mãos de
homens, como que necessitando de alguma coisa; pois ele mesmo é quem dá a todos a
vida, e a respiração, e todas as coisas. (Atos 17.24,25)
Ambiente: Plantas, tecidos coloridos, água, terra, fogo, imagens de animais,
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homens, mulheres, paisagens, do planeta terra, crianças e no centro a Palavra de Deus.
(Acolhida dos animadores e breve recordação dos encontros anteriores.)
Comentário: Pois Nele vivemos, e nos movemos, e existimos, significa que nada
existe fora de Deus. Nele vivemos significa que é ele a fonte de nossa vida; Nele nos
movemos está dizendo que é ele quem sustenta todo o nosso viver; Nele existimos
significa que nossa existência é totalmente dependente de Deus.
Oração: Em nome do Pai, e do Filho e do Espirito Santo. Amém!
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo
do Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face
da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo este mesmo Espírito
e gozemos sempre de Sua consolação.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Canto
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus (2x)
Vem controlar todo o meu ser / Vem dirigir o meu viver
o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir.

Leitura Bíblica: Atos 17, 22-34.(seguido de um breve momento de silêncio).
Para refletir...
Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem
medida por nós. O solo, a água, as montanhas: tudo é carícia de Deus. A história da
própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico que se torna
um sinal muito pessoal, e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança
nos faz muito bem. Quem cresceu no meio de montes, quem na infância se sentava
junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a
esses lugares sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade.
Deus escreveu um livro estupendo, «cujas letras são representadas pela multidão
de criaturas presentes no universo». Nenhuma criatura fica fora desta manifestação
de Deus: «Desde os panoramas mais amplos às formas de vida mais frágeis, a natureza
é um manancial incessante de encanto e reverência. Trata-se duma contínua revelação
do divino». Sentir cada criatura que canta o hino da sua existência é viver jubilosamente
no amor de Deus e na esperança. Esta contemplação da criação permite-nos descobrir
qualquer ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada coisa, porque,
«para o crente, contemplar a criação significa também escutar uma mensagem,
ouvir uma voz paradoxal e silenciosa».Podemos afirmar que, «ao lado da revelação
propriamente dita, contida nas Sagradas Escrituras, há uma manifestação divina no
despontar do sol e no cair da noite». Prestando atenção a esta manifestação, o ser
humano aprende a reconhecer-se a si mesmo na relação com as outras criaturas:
«Eu expresso-me exprimindo o mundo; exploro a minha sacralidade decifrando-a
do mundo».
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O conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, mostra melhor a
riqueza inesgotável de Deus. São Tomás de Aquino sublinhava, sabiamente, que a
multiplicidade e a variedade provêm da intenção de Deus, o qual quis que «o que
falta a cada coisa, para representar a bondade divina, seja suprido pelas outras», pois
a sua bondade «não pode ser convenientemente representada por uma só criatura».
Por isso, precisamos individuar a variedade das coisas nas suas múltiplas relações.
Assim, compreende-se melhor a importância e o significado de qualquer criatura, se a
contemplarmos no conjunto do plano de Deus. Tal é o ensinamento do Catecismo: «A
interdependência das criaturas é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha,
a águia e o pardal: o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades
significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência
umas das outras, para se completarem mutuamente no serviço umas das outras».
Quando nos damos conta do reflexo de Deus em tudo o que existe, o coração
experimenta o desejo de adorar o Senhor por todas as suas criaturas e juntamente
com elas.Toda a natureza, além de manifestar Deus, é lugar da sua presença. Em cada
criatura, habita o seu Espírito vivificante, que nos chama a um relacionamento com Ele.
Papa Francisco. Ecíclica Laudato Si.
Partilha do texto bíblico e do texto para reflexão.
Musíca: Cores da Vida
Pe João Carlos
O verde da mata eu te dou
O verde da vida, meu Senhor!
O verde-pitanga eu te dou
O verde-conquista, meu Senhor!
Pois tudo isso, meu Senhor
Nos vem de tuas mãos
Pois isso mesmo, a ti, Senhor
Trazemos nas mãos
..........
Oração do Animador Salesiano
Querido Jesus, Tu que foste jovem como nós e viveste os conflitos do teu tempo,
ajudai-nos a transformar nossos esforços cotidianos em instrumentos de santificação.
Fazei-nos enxergar a tua presença singela nos acontecimentos dessa Colônia de Férias.
Que o Pátio seja para nós lugar sagrado do encontro com os irmãos e com Deus.
Que as crianças e adolescentes assistidos nessa Colônia encontrem em nós um sinal
vivo do teu amor. Que os temas refletidos diariamente ajudem-nos a descobrir a
beleza de viver na sociedade um caminho de santidade juvenil, traduzido de forma
tão simples por Dom Bosco. Que não nos falte a alegria de brincar, conviver, rezar,
conversar... E que o cansaço não nos roube o entusiasmo do projeto assumido. Que
a experiência de serviço durante a colônia motive-nos a redescobrir a nossa missão
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na Igreja, sinal de salvação e comunidade de irmãos a serviço da humanidade. Jesus,
amigo fiel, concedei-nos a graça de viver esses dias de missão com gratuidade e
disponibilidade de coração, cooperando para o teu projeto salvífico no mundo. Amém!
Pai-nosso...
Ave-Maria...
Glória ao Pai...
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Abertura:
apresentação do tema geral

Um presente de Deus

O que deve ter nesse primeiro encontro:
- Uma oração inicial;
- Apresentação do tema e lema geral;
- O símbolo da Colônia (caixa de presente);
- Dinâmica de entrosamento para apresentar os participantes;
- Apresentação das equipes de organização;
- Apresentação dos personagens do teatro (de acordo com o texto proposto);
- Informação sobre como será o funcionamento e organização: horário, equipes de trabalho...

Lembre-se: cada local deve adequar essas sugestões de acordo com sua realidade!

1° Dia: O maravilhoso mundo que Deus criou
Principais ideias sobre o tema do dia. (Para os animadores)
Na correria do dia a dia na maioria das vezes não paramos para refletir, e muito menos
comtemplar as maravilhas que Deus criou no mundo. Deus, com todo seu amor, criou todas as coisas
e destinou ao ser humano o seu cuidado. O objetivo deste encontro é buscar despertar nas crianças
e adolescentes a beleza de reconhecer a criação como um presente dado a toda humanidade e a
necessidade de preservarmos o planeta.
Texto Bíblico: Gn1, 1-2; 31
“No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia; as trevas cobriam o
abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas... Deus contemplou toda a sua obra, e viu que
tudo era muito bom”.
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Oração do dia: Pai bondoso, que com muito amor criastes este maravilhoso mundo, com tudo o que
nele existe, e deste como presente para nós, pedimos perdão pelas vezes que não o valorizamos. Ti
agradecemos por tudo que criastes: pela natureza, pelas árvores, pelos animais e pelo ar que
respiramos. Obrigado, Senhor, pela vida. Amém!

2° Dia: Os guardiões da vida humana
Principais ideias sobre o tema do dia. (Para os animadores)
Sabemos que a vida humana é um dom especial que Deus nos concedeu, e que ela é
constantemente ameaçada em seus diversos níveis. Deus criou o ser humano livre, para que ele fosse
gerador de vida, cuidando e defendendo de tudo que inspire a morte. Todas as pessoas têm o direito
de viver uma vida digna e feliz. O objetivo do tema a ser trabalhado hoje é levar nossos destinatários
a tomar consciência de que nós somos responsáveis do cuidado com a nossa vida e a do outro, que
devemos defendê-la em todas suas fases e que ela tem um valor inestimável.
Leitura Bíblica: Lc 10, 33- 34.
Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão.
Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho; colocou-o sobre a sua própria
montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele.
Oração do dia: Senhor de misericórdia, que presenteastes o mundo com a vida humana e tornastes
dignos de sermos tua “imagem e semelhança”, tornai-nos pessoas mais comprometidas na promoção
e na defesa da vida, do seu início ao seu final, e que sejamos portadores do teu amor para todas
as pessoas. Amém!

3º Dia: Família é feita de amor
Principais ideias sobre o tema do dia. (Para os animadores)
Todos nós nascemos em uma família, pois ela é um dom precioso de Deus a humanidade.
Apesar das dificuldades e das inúmeras diferenças nas famílias, ela deve sempre procurar ser um
lugar feito com muito amor, compreensão e respeito, pois é da família que aprendemos os grandes
valores da vida e vivemos em sociedade. O objetivo do tema de hoje é despertar nos participantes
o sentimento da alegria de pertencer a uma família, independente de como ela seja ou o que
enfrenta, e procurar torná-la cada vez mais um local onde reine o amor.
Leitura Bíblica: (sugestão de passagem biblica)

4° dia: Com os amigos é bem melhor.
Principais ideias sobre o tema do dia. (Para os animadores)
Em meio às dificuldades e desafios que enfrentamos no cotidiano da vida, notamos que
com a presença dos amigos tudo fica melhor e mais fácil de enfrentar os problemas. Como diz na
Palavra de Deus, um amigo fiel é como um tesouro, ou seja, um verdadeiro amigo é para todas as
horas, seja nos momentos alegres ou difíceis, também ele nos ajuda sempre a seguir no caminho
do bem. O objetivo do tema de hojeé buscar valorizar a figura do amigo e fortalecer os laços de
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amizade entre os participantes da colônia de férias.
Leitura Bíblica: Eclo 6, 14-15
Um amigo fiel é uma poderosa proteção: quem o achou, descobriu um tesouro. Nada é
comparável a um amigo fiel, o ouro e a prata não merecem serem postos em paralelo com a
sinceridade de sua fé.
Oração do dia: Jesus, nosso irmão, que nos destes como presente nossos amigos, olhai por cada
um deles. Protegei os seus passos, em cada brincadeira e conversa. Ajuda os meus amigos a serem
felizes, a terem um coração cheio de amor e a sempre amarem a Deus. Amém!

5° dia: Não vivemos sozinhos
Principais ideias sobre o tema do dia. (Para os animadores)
Nós, desde criança, sentimos a necessidade de vivermos em grupo, pois não fomos criados
para vivermos sozinhos, mas em comunidade. Em uma comunidade, seja ela qual for – numa rua,
bairro, cidade, escola, igreja, enfim, em qualquer grupo de pessoas que fazemos parte – todos
são importantes, ou seja, cada um exerce um papel significativo na vida da comunidade. Com
isso, somos todos responsáveis pelo bem estar um dos outros. Também corremos o risco, na
vivência de comunidade, de supervalorizar apenas as pessoas que fazem parte do nosso grupo e
nos fechamos ao diferente com suas riquezas e experiências. O objetivo do tema a ser trabalhado
hoje é a importância de sabermos viver em comunidade, visando o bem comum de todos, a não
nos fecharmos em nossos pequenos grupos, e a buscar respeitar os outros com suas diferenças e
riquezas.
Leitura Bíblica: 1Cor 12, 12
Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros,
mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Oração do dia: Senhor Deus, que nos destes como presente a graça de vivermos em comunidade,
para que possamos saber conviver bem com nossos vizinhos e conhecidos de nossa rua, de nosso
bairro, de nossa escola e igreja, ajudai-nos a não nos fecharmos em nossos pequenos grupos, mas
que possamos saber respeitar e acolher todas as pessoas com suas diferenças. Amém!

6º dia:“Você sabe assobiar?”
Principais ideias sobre o tema do dia. (Para os animadores)
Com o passar do tempo, uma pergunta nos chama a atenção e às vezes nos causa certa
angústia: O que eu sei fazer? Entram aqui todos os talentos e capacidades que nos foram concedidos.
É verdade que não sabemos fazer tudo, mas todos sabem fazer alguma coisa para edificar o bem.
Temos bem claro como exemplo, o famoso e feliz encontro de Dom Bosco com o jovem Bartolomeu
Garelli, que ficou conhecido como o início da obra salesiana. Após Dom Bosco ter presenciado a
cena lamentável e traumática da expulsão do jovem da sacristia pelo sacristão, o padre dos jovens
busca, em um longo e afetuoso diálogo, conquistar aquele sofrido jovem. Em certo momento, Dom
Bosco tenta saber dele o que ele sabia fazer, tendo sempre uma resposta negativa: “Eu não sei fazer
nada”. Neste momento Dom Bosco poderia parar e não mais tocar no assunto, mas pelo contrário,
ele insistiu na conversa, pois sempre acreditou que não existe ninguém que não saiba fazer nada.
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Com isso, ao perguntar: “Sabes assobiar?”, ele não arranca apenas um simples sorriso do jovem,
mas inspirar nele a certeza e a esperança da possibilidade de aprender cada vez mais, buscando
reconhecer suas virtudes. O objetivo do nosso último tema é levar as crianças e adolescentes a
reconhecerem e aceitarem os seus diversos dons e talentos, para melhor ajudarmos uns aos outros,
e que tudo o que somos e fazemos é um presente de Deus.
Leitura Bíblica: 1Pd 4,10
Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus
em suas múltiplas formas.
Oração do dia: Pai amado, que entregastes vossos dons como presente generoso para cada pessoa,
dai-nos a graça de reconhecermos e acolhermos os diferentes dons e talentos que nos dás, para
ajudarmos a todas as pessoas que precisam. Amém!
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CELEBRAÇÃO
DE ENVIO
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Ambientação:
No ambiente da celebração pode-se colocar alguns elementos que retratem o ser humano
em sua dignidade, as realidades de vida enfrentadas por muitas pessoas. Deve-se ter a
imagem do Cristo para lembrar de sua luta pelos menos favorecidos, assim como uma
imagem mariana que simbolize o cuidado da família para com o filho.

Refrão orante:

Opção 1:Tu és fonte de Vida/ Tu és fogo, Tu és amor./ Vem, Espírito Santo /Vem, Espírito Santo.
Opção 2:Quem por mim perde a vida, por mim./ Quem por mim perde a vida! Este sim a encontrará
e há de viver./ Viverá para sempre.

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo…

Animador: Na escola de Dom Bosco, a vida humana e a dignidade eram caminhos seguros
que conduziam e ajudavam a formar um jovem em sua plenitude, ou seja, a responder aos
anseios e compromissos da religião e da sociedade. Alicerçado na convicção de que a vida
é dom de Deus e que somos responsáveis por cuidar dela, Dom Bosco empenhava-se em
buscar o ponto acessível ao coração de cada jovem. Neste ano, a colônia de férias quer nos
despertar para a necessidade do cuidado com vida em sua totalidade e lembrar-nos de que
ela é Dom de Deus. Como membros de uma vasta família religiosa e continuadores de uma
missão, devemos buscar, em espírito de família, refletir sobre a dignidade do ser humano,
para assim mostrar os seus valores, direitos e deveres na sociedade cristã e civil.
Música: Vocação de Dom Bosco
1. Observando nas ruas e nas praças, nas favelas, cadeias e calçadas, Injustiça tramada, a
sorte dura de uma juventude abandonada.
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E Dom Bosco assim foi se envolvendo. E entregou sua vida a esta missão “Até o meu
derradeiro suspiro será em favor destes amigos meus”.
2. Conversando nos becos e nas casas, nos botecos, campos e construções, escutando o
clamor angustiado arrancado de tantos corações.
3. Descobrindo nos rostos flagelados desses jovens sem chance, sem guarida, Jesus Cristo,
excluído, afastado das famílias, dos campos e da vida.
Leitor 1: A vida, dom precioso de Deus, oferecida a cada um de nós, é rica de sentido, porém
não está pronta, precisa ser cuidada, desenvolvida e defendida. Deus precisa de cada um
de nós, da nossa liberdade de escolha, para que com responsabilidade e com nossos dons
levemos adiante esse bem tão precioso. Pois, só assim, nossa vida terá um sentido.
Leitor 2: Para Dom Bosco, muito mais do que uma casa religiosa, a casa salesiana deveria
ser um lar para cada um que chegasse, por isso se vivia um clima de família, onde tudo era
colocado em comum e a alegria deveria predominar. Esse sentimento despertava os dons de
cada jovem e graças a estes dons, que foram trabalhados e dignificados em seus corações
– coração generoso que foi capaz de escutar o ardor de cada um; coração missionário que
foi capaz de despojar-se para ir ao encontro do outro – a obra salesiana cresceu. Assim,
como Deus suscitou o pequeno João para uma grande missão em meio aos jovens, e para
resgatá-los das difíceis condições de vida que estavam inseridos, somos hoje chamados a
continuar essa missão. Por isso, devemos semear e lutar por condições justas de vida.
Leitor 3: “A missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento
que posso pôr de lado; não é um apêndice ou um momento entre tantos outros da minha
vida. É algo que não posso arrancar do meu ser, se não me quero destruir. Eu sou uma missão
nesta terra, e para isso estou neste mundo. É preciso considerarmo-nos como que marcados
a fogo por esta missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar. Nisto uma
pessoa se revela enfermeira no espírito, professor no espírito, político no espírito…, ou
seja, pessoas que decidiram, no mais íntimo de si mesmas, estar com os outros e ser para
os outros. Mas, se uma pessoa coloca a tarefa dum lado e a vida privada do outro, tudo se
torna cinzento e viverá continuamente à procura de reconhecimentos ou defendendo as
suas próprias exigências. Deixará de ser povo”. (Evangelii Gaudium 273).
Passagem bíblica: Mt 5, 13-16 (Refletir sobre a importância de ser sal da terra e luz para
aqueles que mais precisam).
Reflexão em Grupo: O Grupo de animadores deve se dividir em pequenos grupos para
refletir a passagem e confeccionar algum material para partilhar com os demais. Pode-se
aqui buscar relacionar o tema com o que será vivido nos dias de colônia, como também com
a postura do animador salesiano.
Momento da entrega do sal e da vela
Animador: Como sinal de nosso envio missionário para que sejamos “Sal da Terra e Luz
do Mundo”, somos convidados receber o sal e a acender as nossas velas. Elas representam
o que cada um de nós deve ser no mundo: o sabor e a luz de Jesus Cristo, Ressuscitado e
Glorioso, que dissipa toda treva. Sejamos sinais vivos de Cristo!
(Durante este momento pode-se cantar um refrão orante ou alguma música que se encaixe melhor).
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Oração conclusiva: Pai nosso/ Ave-Maria/ Glória ao Pai.
Animador: Com o coração transbordante de alegria e com o desejo de fazer da nossa vida
e da vida do outro um presente a Deus, concluamos este momento celebrativo, desejando
uns aos outros a paz de Cristo. (CANTO A ESCOLHA).
Ou
Benção de Nossa Senhora Auxiliadora
A nossa proteção está no nome do Senhor.
Que fez o céu e a terra.
Ave Maria…
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.
Maria, Auxiliadora dos Cristãos.
Rogai por nós.
Ouvi, Senhor, a minha oração.
E chegue a vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Oremos.
Senhor eterno e onipotente, que, pela intervenção do Espírito Santo,
vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria
para digna morada do vosso Filho,
fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam,
pela intercessão daquela cuja comemoração nos alegra.
Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!
E a bênção de Deus todo-poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo,
desça sobre ti e permaneça para sempre.
Amém!
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CELEBRAÇÃO
FINAL
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Objetivo:
Render graças a Deus pela colônia
de férias 2020; celebrar o dom da vida
como um grande presente de Deus; e
fazer desta celebração um momento de
aprofundamento no carisma do nosso
santo fundador que é um dom.

Canto Inicial
1. Observando nas ruas e nas praças, nas favelas, cadeias e calçadas, injustiça tramada, a
sorte dura de uma juventude abandonada.
E Dom Bosco assim foi se envolvendo e entregou sua vida a esta missão “Até o meu
derradeiro suspiro será em favor destes amigos meus.” (2x)
2. Conversando nos becos e nas casas nos botecos, campos e construções, escutando o
clamor angustiado arrancado de tantos corações.
3. Descobrindo nos rostos flagelados, desses jovens sem chance, sem guarida, Jesus Cristo,
excluído, afastado das famílias, dos campos e da vida.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo... (cantado)
Animador: Chegamos ao final da nossa colônia de férias 2020. Ao longo destes dias, vivenciamos a
alegria da vida salesiana, através do rosto, sempre jovem, do nosso pai e mestre São João Bosco. No
rosto de Dom Bosco, podemos contemplar os sonhos dos jovens, com particular atenção aos mais
pequeninos. Também nos acompanhou a sempre amada por Dom Bosco, nossa senhora Auxiliadora.
Ela, com toda certeza, nos cobriu com seu amor de mãe amorosa. Vamos colher com muita alegria
e com o coração cheio de gratidão as imagens de Dom Bosco e da nossa Mãe.
(Neste momento entra o quadro ou imagem de Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora. Que
deve ser colocado em um lugar dignamente preparado. Pode-se cantar o refrão do canto inicial ou
algum outro canto que esteja de acordo com o momento.)
Leitor: Durante esses dias, partilhamos nossa vida, que é um presente de Deus. Assim buscamos
semear este grande presente da amizade uns com os outros e também com Deus. Vamos juntos
pedir para que o Senhor nos ilumine; que Cristo seja a luz que ilumina nossos passos.
Sugestão de refrão meditativo: Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece
em nós.
(Cada participante deve estar com uma vela. Um jovem passará acendendo as demais com o Círio.
Após acender as demais velas, o círio deverá ser colocado no local preparado.)
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Fatos da vida

- Contar como foi o nascimento de Dom Bosco e de Madre Mazzarello.
- Assim como Jesus, também nossos santos fundadores nasceram em um ambiente simples
e cheio de vida.

Madre Mazzarello
Em Mornese, nasceu a afortunada menina no dia 9 de maio de 1837.
Era uma terça-feira, dia da semana escolhido por Dom Bosco, para, nas
suas casas, honrar os anjos da guarda. Parece que a providência queria
dar significado à missão que lhe seria confiada.
Batizada no mesmo dia, a menina recebeu o nome de Maria Domingas,
em homenagem à vó materna, Maria, e ao avô Domingos. Maria, o nome
da Virgem Imaculada. Domingas, que significa “do Senhor”. Nome
abreviado para Maria e que, além de ser uma herança cristã de família,
era um prenúncio, símbolo e promessa para ela. A pequena demostrou
que o levaria com honra.

Dom Bosco
Em 1815, no dia 16 de agosto, num vilarejo chamado “Bechi”,
nascia o menino João Melchior Bosco. Nasceu do segundo
casamento de Francisco Bosco, tendo por mãe Margherita
Occhiena. A família era ainda composta pelo irmão do primeiro
casamento do pai, Antônio, e seu outro irmão, José.
João ficou órfão de pai, quando tinha apenas dois anos de
idade. Diante da difícil situação econômica pela qual passava,
sua infância foi marcada pela pobreza da família. Desde pequeno
sentiu-se impelido para ajudar seus amigos. Sua mãe, que era
analfabeta, mas rica de sabedoria cristã, com palavra e com
exemplo, animava-o no seu desejo de crescer virtuoso aos olhos
de Deus e dos homens.

Preces (diante da realidade vivenciada, os animadores preparam as preces.)
Pai nosso...
Benção de Nossa Senhora Auxiliadora
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teatro

Sugestão de
teatro para
a Colônia de
Férias 2020

Sugestão para o teatro
Resumo da história: A ideia é construir uma história baseada nas qualidades necessárias
para ser um super-herói (entender que a vida é o maior presente que Deus nos deu).
Quatro personagens vão receber uma missão do líder de um grupo de heróis, esse líder se
chama “Super Bosco”. No primeiro dia, ele vai entregar aos personagens as instruções para
encontrarem outras pistas nos outros dias, como uma grande caça ao tesouro. No final, eles
devem achar uma chave que vai abrir o cadeado que fecha uma caixa de presentes enorme,
que deve ser mostrada já no primeiro dia. Os quatro só vão ser promovidos a super-heróis
se cumprirem essa missão. No caminho para encontrar a chave, eles vão conhecer alguns
personagens que devem ensinar algumas lições sobre o valor de ser realmente um herói. Ao
final de cada esquete, o super Bosco entra em contato com seus aprendizes através de um
aparelho (pode ser um pc, tela de TV, etc). No último dia eles encontram a chave e ao abrir
o presente encontram Jesus que entrega a eles o grande presente que é o cuidado consigo
e com os outros, isso deve ser expresso na fala final do personagem que representa Jesus.
Os heróis vão ter um veículo para se locomover a cada entrada e saída nos dias da colônia.
Outra coisa que vai ser trabalhada é o senso de valores, por isso os poderes de cada um além
de tudo vão incluir valores como: atenção ao outro, generosidade, amor, responsabilidade,
etc. Pode-se sugerir montar um cenário permanente (dependendo da realidade) como a
sala de comando dos filmes de heróis, obviamente preservando o espaço para as outras
cenas que acontecem nas cidades visitadas por nossos heróis (ou bairros da cidade onde a
colônia é realizada).
Descrição das esquetes para cada dia (primeiro rascunho)
1º dia: A criação (o maravilhoso mundo que Deus criou) - No primeiro dia teremos a
apresentação dos personagens e a entrega da missão. Essa apresentação deve acontecer
da forma “típica” dos filmes de heróis, mesclado com a ideia de desfile. Cada personagem
entra em cena e, ao fundo, um narrador fala o nome e os “poderes” de cada herói, e no
final aparece o líder que vai entregar a missão, explicando que o objetivo é achar a chave
que abre a grande caixa.
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2ª dia: Comprometidos no cuidado da vida humana – Neste dia os heróis chegam a seu
primeiro destino, ali eles vão aprender o valor da vida humana. A cena vai ser montada para
que todos eles valorizem mais alguns objetos do que a vida do outro. Um jovem em condição
de rua vai pedir ajuda a eles, mas alguns vão estar ocupados demais pensando onde está
a próxima pista e como vão fazer para ser heróis, outros muito ocupados usando o celular.
Por fim, um deles vai notar que talvez aquilo seja um teste e a partir disso vai aprender a
primeira lição. No fim, o super Bosco entra em contato para verificar o dia.
3º dia: Família – No terceiro dia eles vão aprender a valorizar o dom que é a família, para
isso a cena vai se passar em outro local. Lá todos eles vão receber ligação dos familiares,
mas vão se recusar a atender, pois vão estar ocupados demais tentando decifrar a próxima
pista. Por fim, vão ficar tristes por imaginarem que são incapazes de passar adiante. É aí
que vão conhecer um rapaz órfão que vai ensinar o valor da família. No fim, o super Bosco
entra em contato para verificar o dia.
4º dia: Com os amigos é bem melhor – Neste dia a esquete vai estar centrada na separação
do grupo, pois cada um quer desvendar a nova pista de uma maneira diferente, por isso os
quatro brigam e cada um vai para um lado, tentando buscar um novo parceiro ou parceira,
ao final o novo companheiro de cada um deles ensina que a amizade é mais importante
do que as brigas, assim eles ganham a nova pista. No fim, o super Bosco entra em contato
para verificar o dia.
5º dia: Não vivemos sozinhos – Após aprender que a amizade é muito importante, nossos
heróis vão aprender que existem mais pessoas importantes, além de nossos familiares e
amigos. Eles vão ter se tornado tão amigos, que vão começar a ignorar pessoas que não
fazem parte do grupo deles. Aos poucos eles vão entender, pela ajuda de uma senhora, que
vivemos em grupo e por isso é importante levar em conta quem está fora de nosso grupo
familiar e de amizade. Ao aprender isso ganham a nova pista. No fim, o super Bosco entra
em contato para verificar o dia.
6º dia: Nossos dons e talentos – No último dia nossos heróis vão ser desafiados, pois para
resolver a última pista, eles devem usar seus talentos. Alguns deles vão ficar com medo por
acharem que não possuem nenhum tipo de dom, no entanto, vão entender que tudo o que
sabemos e somos é um dom. Vão encontrar a chave e voltar para o lugar onde começaram,
para poder abrir a caixa. Quando abrirem vão encontrar Jesus que os ensinará a maior lição
para ser um verdadeiro herói, ou seja, a valorização da vida e de tudo que temos e somos.
Neste dia o teatro deve ser um pouco mais longo.

Descrição de cenário e figurinos
Os uniformes: O super Bosco pode usar uma roupa que lembre a de Dom Bosco, mas no
peito um S ao estilo “Superman”. Já os outros personagens também vão ter seus respectivos
uniformes cada um com a letra inicial do nome.
O cenário: Pode ser montada uma espécie de sala de comando onde o super Bosco pode
entrar para, a cada dia, falar com os aprendizes. Essa sala deve ser pensada de forma a dar
espaço também ao local onde os heróis vão a cada dia. Importante dizer que isso deve ser
visto de acordo com a realidade, não existe obrigação de criar um ambiente se a comunidade
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não pode. O “veículo” pode ser feito de papelão ou de outros materiais, dando a ideia de
um avião com o símbolo dos heróis.

Personagens fixos:
Super Bosco | 204 anos

É o líder do grupo. No final de cada episódio da série, deve entrar em contato com seus
aprendizes para ver o que eles fizeram naquele dia.

Capitão Força | 27 anos

O mais velho no grupo. Muito atento aos outros e suas necessidades, mas as vezes quer
atingir logo seus objetivos e por isso esquece de prestar atenção nos menores detalhes.

Menino Elétrico | 17 anos

Muito brincalhão, as vezes até demais. Tem um grande coração, sempre quer ajudar os
outros, mas perde a paciência facilmente.

Garota Maravilha | 15 anos

A mais nova no grupo, ainda está tentando descobrir o que quer da vida. Gosta muito de
conversar, quase sempre é ela que encontra o personagem que entrega a nova pista sobre
a chave.

Canário | 22 anos

Muito responsável, extremamente inteligente, mas as vezes muito teimosa. Ela que
desvenda a maioria das pistas.
Além dos personagens fixos, teremos aqueles que aparecem em uma ou outra cena.

A Liga Salesiana
Observações importantes: As esquetes podem ser enriquecidas e adaptadas a cada realidade,
contudo, é preciso manter a mensagem central. O teatro pode ser enriquecido com músicas e coisas
mais próprias da realidade (nomes de locais e bairros da cidade). Lembrar aos responsáveis pela
representação que é sempre interessante interagir com as crianças. Figurinos e Cenários devem
ser feitos de acordo com a realidade de cada colônia. A conclusão do teatro é um dia festivo, seja
enfocado esse caráter.
Abertura:
Música ao fundo – (https://www.youtube.com/watch?v=eQvLKBSY5MA) Trilha sonora de vingadores.
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Narrador: (Música mais baixa ao fundo) Vocês já conhecem os vingadores! Já conhecem a
liga da justiça! Já conhecem muitos heróis, mas agora, pela primeira vez na história, vamos
conhecer os maiores heróis do universo: Com vocês “A liga Salesiana”! (sobe a trilha sonora).
Narrador: (Baixa a música) Hoje, em primeira mão, vamos conhecer esses heróis: O primeiro
deles com seus incríveis poderes de super força, é mais ágil que uma sardinha, mais veloz que
um cabrito, mais gentil que uma mula, com vocês: Capitão força! (Sobe a música – enquanto
isso entra o primeiro personagem)
Narrador: (Baixa música) Vindo diretamente de (diz o nome de um bairro ou local conhecido
da cidade), ele tem a velocidade de duas tartarugas engatinhando, seu olfato é mais apurado
do que o de um peixe, ele é o Menino Elétrico! (Sobe a música – enquanto isso entra o
segundo personagem)
Narrador: (Baixa a música) Ela, menina mais rápida que o flash, mais forte que a mulher
maravilha. Fala mais do que carro de som desgovernado, com vocês, a única e incrível: Garota
Maravilha! (Sobe a música – enquanto isso entra o terceiro personagem)
Narrador: (Baixa a música) Ela, a mais inteligente, mais ágil e mais esperta, ganha de
qualquer um no jogo de xadrez e no UNO, com vocês: a incrível Canário! (Sobe a música –
enquanto isso entra o quarto personagem)
Narrador: (Baixa a música) E por último, o fundador da liga salesiana, ele que tem 204
anos, mas ainda está muito jovem, com seus poderes de alegria e santidade, o primeiro e
único: Super Bosco! (Sobe a música – enquanto isso entra o último personagem)

(Todos os personagens se posicionam na frente, em pose de heróis, enquanto o narrador conclui)

Narrador: Durante essa semana vamos acompanhar nossos heróis em uma grande aventura,
vocês são nossos convidados para torcer e ajudar na realização das tarefas. Agora vamos
nos despedir de nossos heróis com uma grande salva de palmas!
(Sobe a música e todos saem pelo centro)

1º dia: a criação (o maravilhoso mundo que Deus criou)
PERSONAGENS DO DIA: Super Bosco, os jovens heróis e dona Carolina (responsável pela
limpeza do local onde eles se reúnem).
(Entra o super Bosco que aciona um dispositivo – pode ser um celular – e ao fundo se ouve
tocar uma sirene. Os jovens candidatos a heróis correm em direção ao local, sempre um
tentando chegar primeiro que o outro, causando confusão)
SB: Meus amigos, chamei vocês para lhes apresentar a prova final para se tornarem heróis.
Estão vendo aquela caixa de presente? (Apontando para a caixa)
TD: Sim!
SB: Pois bem, essa caixa possui o segredo para ser um verdadeiro herói, todos os que
hoje são heróis tiveram que abrir essa mesma caixa e descobrir o segredo, por isso... (é
interrompendo pelo garoto elétrico)
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GE: Se é só isso é muito fácil basta... (tenta abrir a caixa, mas acaba levando um choque e
cai para trás)
SB: Garoto Elétrico, não é tão fácil assim. Essa caixa só pode ser aberta se vocês acharem
a chave certa para o cadeado que a tranca. Para isso vocês vão partir hoje em busca dessa
chave.
C: Mas super Bosco, como vamos encontrar a chave?
SB: Eu vou dar a primeira pista e vocês vão ter que desvendar o mistério, só assim vão
conseguir encontrar o que procuram (entrega um papel a eles. Todos correm para ver o que
está escrito. Canário faz a leitura em voz alta)
C: Para achar a próxima pista vocês devem procurar a maior obra de arte já feita.
CF: Já sei! A maior obra de arte já feita é a Mona Lisa, lá está a próxima pista!
GE: A Mona de quem?
C: Mona Lisa é um quadro que foi pintado há muito tempo e que está lá na França.
GM: Então vamos arrumar as malas. Vamos todos à França! (Todos saem correndo para
arrumar as malas, menos I, que continua examinando o papel)
(Entra dona Carolina varrendo o chão e organizando as coisas, ao ver I pensando e examinando
o papel pergunta:)
DC: Minha filha, o que você está fazendo olhando tanto esse papel?
I: Dona Carolina é que nós recebemos uma missão que manda a gente encontrar a maior
obra de arte que já foi feita, agora vamos ter que viajar lá para a França para achar um
quadro.
DC: Na França? Para que ir até lá? Se a maior obra de arte já feita está em todo lugar!
C: Como assim?
DC: Olhe, a maior obra de arte foi feita pelo maior artista de todos, saiba que ele não é um
homem, também a maior obra não é uma pintura. Minha mãe sempre me dizia que a maior
obra de todas é a criação feita por Deus! (entram todos com as malas prontas. I se dirige a eles)
C: Gente, eu achei a maior obra de arte, e ela não é um quadro!
ME: Então é uma escultura?
C: Não! É...
ME: Então é um livro?
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C: Não! É...
ME: É um desenho animado!
CF: Menino Elétrico, por favor, deixe a Canário falar. Vai, nos conte o que você descobriu.
C: Eu não descobri sozinha (puxa dona Carolina para perto) na verdade a dona Carolina
me lembrou que a maior obra de arte é a criação, então a pista se refere a alguma coisa
que represente a obra de Deus. (todos dão uma olhada em volta e I encontra um vaso com
flores, ali está a nova pista)
C: Encontrei! (Todos correm e A lê a pista em voz alta)
CF: Para encontrar a próxima pista vocês devem se perguntar o que vale mais. Para isso,
devem procurar lá em (nome de rua ou bairro da cidade).
ME: Beleza, vou buscar o nosso transporte (traz o “veículo” da turma e depois todos saem
juntos pelo meio, o Super Bosco encerra)
SB: Se vocês querem saber o que mais vai acontecer, então não percam nosso próximo
episódio. (Sobe a música e encerra)

2ª dia: comprometidos no cuidado da vida humana
PERSONAGENS DO DIA: Super Bosco, os jovens heróis e morador de rua.
(Todos entram usando o veículo, todos com cara de tédio)
ME: (Gritando) Achei! Achei! (Param o veículo e todos correm, ele se abaixa pega uma nota
de 5 reais)
ME: Achei dinheiro, dá pra comprar um lanche!
(Cada um pega uma mala ou algum objeto na intenção de bater nele, vão se
aproximando lentamente, até que ele diz:)
ME: Gente, era só pra descontrair, nós já demos mais de 10 voltas aqui e não achamos nada.
CF: Pior que ele tem razão, vamos nos separar e procurar a pé. Todo mundo lembra qual
é a pista?
C: Para encontrar a próxima pista vocês devem se perguntar o que vale mais. Para isso
devem procurar lá em (nome de rua ou bairro da cidade).
GM: Então vamos lá, cada um se separa, vocês estão com seus equipamentos ai?
TODOS: Sim! (Tiram celulares dos bolsos)
(Eles se separam, mas ficam em espaços próximos, de forma que ninguém precise sair

37

de cena totalmente. O morador de rua vai em direção ao Capitão força e a Canário)
MR: Ei, estou precisando de ajuda. Vocês poderiam me dar uma força?
CF: Cara, volte daqui a uma hora, agora estou ocupado. (Continuam mexendo no celular
como se estivesse seguindo um GPS)
MR: (Para o Menino Elétrico e para a Garota Maravilha) Vocês poderiam me ajudar? Estou
com fome.
GM: Olha, agora nós estamos fazendo uma coisa bem importante, você poderia voltar
mais tarde?
MR: Nossa! Deve ser algo bem importante para vocês darem mais atenção do que a uma
pessoa. (Elas continuam como se nada tivesse acontecido e o morador de rua volta ao fundo
e deita)
CF: Pessoal, juntem aqui (todos se juntam) eu vou ligar para o Super Bosco, não adianta,
nunca vamos achar pista nenhuma aqui. (Liga para o super Bosco – Ele pode estar mais atrás
ou fazer a cena a partir da sala de controle caso seja possível deixar montada)
SB: E ai, pessoal! Estão conseguindo seguir as pistas?
(Todos falam e reclamam ao mesmo tempo)
GM: Gente, espera, deixa que eu falo. Sabe o que é Super Bosco, nós não estamos achando
nada aqui. Faz horas que estamos procurando e não vimos nada.
SB: Talvez mais importante do que achar a pista seja ajudar as pessoas, isso é o que um
super herói de verdade faz, ajuda por saber que o mais importante não é ser reconhecido,
mas sim valorizar o fundamental.
(Todos se olham e entendem o recado)
C: Menino Elétrico, você ainda tem aqueles cinco reais que você achou?
ME: Sim.
GM: Acho que poderíamos usá-lo para comprar um lanche para aquele rapaz, depois a
gente acha a pista.
(Vão em direção ao morador de rua)
CF: Ei, vamos ali tomar um lanche com a gente?
MR: Sim, vamos! Mas, antes eu tenho que entregar uma coisa para vocês, o Super Bosco
me entregou para passar a vocês (Entrega a próxima pista).
TODOS: Você conhece o Super Bosco?
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MR: Claro que sim. Mas preciso dizer a vocês que o valor principal de um herói é valorizar
a vida humana, respeitando e ajudando a quem precisa, não tem nada mais importante
do que isso. Vocês ficaram mais preocupados em achar esse papel do que em me ajudar
quando eu precisei.
CF: Desculpe, ainda estamos aprendendo a ser heróis. Vamos ver qual a próxima pista e
depois a gente lancha.
GM: Dos vários presentes que vocês já receberam tem um muito especial, que começa
com a letra F, nunca esqueça dela. Para entender, vocês têm que ir até o bairro (um bairro
da cidade).
ME: Não entendi nada.
CF: Depois a gente decifra, agora vamos fazer algo mais importante
.
(Saem todos pelo centro. O Super Bosco conclui)
SB: Amanhã você é nosso convidado para resolver mais um mistério.
(Sobe a música e finaliza)

3º dia: Família
PERSONAGENS DO DIA: Super Bosco, os jovens heróis e uma família
(Os personagens chegam ao bairro. Todos reclamando por ainda não conseguirem encontrar
a pista)
CF: Pessoal, eu acho que a gente precisa voltar, há três dias nós estamos procurando essa
nova pista e ainda não encontramos. Sem contar que nesse tempo todo ainda não fui em
casa nem liguei para minha mãe.
GM: Eu acho que a gente tem que continuar. Depois a gente vê essa coisa de família.
ME: Pois é, quero ser um super-herói e não passar o resto da vida como o menininho da
mamãe. (todos riem)
CF: Gente, mas, mesmo estando ocupados, temos que dar notícia a nossas famílias.
ME: Eu acho que devemos nos separar e procurar a pista por aqui, mais tarde você fala
com sua mãe.
C: Então tudo bem, vamos nos separar e procurar a pista.
(eles se separam. Saem de cena CF e C, na cena entra uma família que senta em um banco
e observam ME e GM procurando a pista em todos os lugares, até que se aproximam deles
e pedem que eles saiam do banco)
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ME: Vocês poderiam afastar um pouco, é que estamos fazendo uma coisa muito importante
e vocês estão atrapalhando.
PAI: Sim, podemos sair para vocês procurarem, mas não tem nada mais importante que
estar junto com a família.
GM: Certo, já entendemos. (a família sai do banco e eles procuram, quando não encontram
nada sentam-se com o rosto abatido)
MÃE: Olhe, não sei o que vocês estão procurando, mas eu estou vendo que vocês estão
cansados, acho que deveriam descansar um pouco e depois procurar.
ME: É que faz dias que estamos procurando as pistas que vão nos levar a uma chave, só
assim seremos heróis de verdade.
MÃE: Que legal. Sua família tem ajudado vocês?
GM: Não! Desde que começamos a gente nem viu mais nossas famílias, isso aqui é mais
importante.
PAI: Olha, eu sempre gosto de contar com a ajuda da minha família, afinal, ela é um dos
maiores presentes que Deus nos deu.
ME: Eu sei, mas é que... (para como se estivesse tendo uma ideia, puxa GM para o canto e
diz)
ME: Você ouviu o que esse cara falou?
GM: Sim, parece até a pista que a gente encontrou antes. (Voltam para perto da família)
ME: Então quer dizer que a família é um dos maiores presentes que Deus nos deu?
FAMÍLIA: Claro que sim!
(GM sai gritando a procura dos outros) Encontrei! Encontrei (todos voltam e se aproximam
da família)
ME: Vocês estão com nossa pista, não é verdade?
PAI: Sim, nós estamos. (Entrega a eles o papel)
C: (faz a leitura da nova pista em voz alta) A família é um dom de Deus, um grande presente.
Mas, existe também algo muito importante nesse mundo, pessoas que escolhemos para
nos ajudarem, eles acabam sendo heróis em nossa vida.
CF: Gente, o Super Bosco está ligando! (Todos se aproximam para ouvir)
SB: E então, já acharam a pista nova?
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TODOS: Sim!
SB: Entenderam a lição?
ME: Sim, mesmo que tenhamos muitas coisas para fazer, a nossa família deve sempre estar
em nossa mente, pois ela é um dom de Deus!
SB: Muito bem, agora eu queria dizer a vocês que... (é interrompido)
CF: Super Bosco, foi mal, a gente precisa desligar, antes de irmos a procura da próxima
pista temos que dar uma passada nas nossas casas.
SB: Tudo bem, já ia mandar vocês fazerem isso mesmo. (Todos saem pelo centro e o super
Bosco aparece e conclui) Gente, amanhã tem mais um capítulo com nossos jovens heróis,
eu espero vocês. (Sobe a música e finaliza)

4º dia: Com os amigos é bem melhor.
PERSONAGENS DO DIA: Super Bosco, os jovens heróis e quatro “ajudantes”.
Entram todos no veículo como se estivessem brigando, até que devido a briga o veículo
capota e todos caem.
CF: Gente, olha o que a briga de vocês fez!
ME: A culpa não foi minha, foi a Canário que me empurrou!
C: Eu não, você que sempre fica com essas brincadeiras chatas!
GM: Gente, vocês só sabem brigar.
ME: E você só quer mandar! Já chega! Eu vou continuar procurando as pistas sozinho, não
quero mais ajuda de vocês.
CF: Eu também vou procurar sozinho, quer dizer, sozinho não, vou conseguir outro parceiro.
(a discussão generalizada com gritaria. Todos saem, cada um para um lado e começam a
procurar um novo parceiro no meio das crianças. As pessoas que vão ser parceiras devem
estar colocadas junto ao público. Após acharem seus companheiros vão ao centro, cada um
vindo de um lado. Quando se encontram no meio, se olham, viram o rosto e saem, em cena
fica apenas C e seu ajudante).
C: Olha, quero um novo amigo, pois eles não estavam mais me entendendo.
A1: Tudo bem, eu posso ajudar você. Mas é sério que vocês brigaram só por causa dessas
coisas?
C: E você acha pouco? Eles não me dão atenção.
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A1: Mas veja bem, os amigos, mesmo quando fazem algo que nos magoa, ainda sim merecem
ser perdoados, pois eles são heróis em nossa vida.
C: Como assim?
A1: Venha, eu vou te explicar. (Vão saindo pelo lado como se estivessem conversando e
ficam posicionados em um canto. Entram pelo outro lado ME e sua ajudante)
ME: Olhe, você precisa ter super força e super velocidade, espero que mais que meus
antigos amigos.
A2: Mas vocês não deveriam brigar assim, amigos são heróis em nossas vidas!
ME: Eu sei, mas (vão indo para uma das pontas e ficam como se estivesse conversando.
Entram por outro lado CF e seu ajudante)
CF: Não aguentava mais aquela turma, só sabiam brigar!
A3: Mas você não deveria ter se separado deles, amigos são heróis em nossas vidas... (vão
se posicionando em outro canto como se continuassem conversando. Por outro lado entram
GM e sua ajudante)
GM: Nossa, a melhor coisa foi ter me separado daquele pessoal, não aguentava mais.
A4: Eu não gosto de ver amigos brigando. Sempre repito que amigos são heróis em
nossas vidas... (continuam parado enquanto os outros vão indo na direção do centro e lá
se encontram. Com a cara triste, correm para se abraçar e pedir desculpas)
CF: Gente, quero pedir desculpas. Nunca mais quero brigar com vocês.
(Um dos ajudantes se aproxima e entrega um papel)
A2: Agora vocês estão prontos para receber a próxima pista!
(CF recebe o papel e fala em voz alta)
CF: Para ganhar mais uma pista vocês precisam descobrir que o coração é como uma casa
que tem de caber todas as pessoas. Existe uma regra a ser descoberta, quando aprenderemna, vão saber a próxima pista.
C: Pessoal, o Super Bosco está ligando.
SB: E então, aprenderam a lição de hoje?
GM: Sim, a amizade deve continuar, mesmo quando temos desentendimentos e quando
brigamos. Amigos são heróis em nossa vida.
SB: Gente, amanhã tem mais, vamos continuar acompanhando nossos jovens heróis na
busca por mais pistas. (Sobe a música e finaliza)
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5º dia: Não vivemos sozinho
PERSONAGENS DO DIA: Super Bosco, os jovens heróis, uma professora e duas meninas.
(Os heróis chegam a mais um local e lá vão encontrar uma professora com duas alunas,
essas duas alunas são amigas das duas meninas que fazem parte do grupo de heróis. C ao
ver as duas é a primeira a gritar e correr em direção a elas)
C: (Gritando) Ai meu Deus! Não acredito! (os meninos ficam assustados)
C: Gente, nós estudamos juntas com essas duas meninas! (corre junto com GM e as abraça).
GM: Não acredito!
M1: Pois é. Faz tempo que não nos vemos, vamos marcar de sair um pouco para nos divertir.
C: Claro! Quando pode ser? (Os meninos ficam com a cara emburrada como se não
estivessem gostando da ideia)
CF: (Indo em direção as duas e levando-as para junto de um canto) Vocês já se esqueceram
que ontem aprendemos que devemos ser amigos?
GM: Claro que lembramos. Qual o problema de estarmos marcando pra sair com nossas
outras amigas?
GE: Não tem esse negócio de outros amigos, amigos somos só nós, não pode ter mais gente!
C: Mas claro que pode! Nossas amizades não podem ser fechadas, nós não vivemos sozinhos.
CF: Mas vocês não podem ficar juntas com elas, se não nós vamos nos desviar do foco que
é procurar as pistas.
ME: É verdade, nosso objetivo aqui é cumprir a missão!
GM: (Voltando em direção as outras meninas) Pessoal, nós não poderemos mais sair com
vocês.
M2: Como assim? Por quê?
C: Então, sabe o que é... é que...
ME: (Interrompendo) É que nós estamos em uma missão, e as meninas já tem amigos, que
somos nós...
(A professora intervém)
P: Gente, mas não é assim que funciona, nós não vivemos sozinhos com nossos amigos
mais próximos e nossos familiares. Vocês têm que aprender que amizade não significa ser
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dono do outro.
CF: É, nós sabemos, mas...
P: Vocês não podem agir assim, toda nossa vida é partilhada com os outros. A maior regra
para conviver com os outros é trata-los como nossos irmãos. (Todos se olham e se juntam
em um canto de novo)
CF: Vocês ouviram ela falar de regra? Lembram que a pista passada falava de aprender
uma regra?
C: É verdade, talvez ela tenha a próxima pista.
GM: Sim, vamos pedir para ela falar mais. (Voltando para junto das outras meninas e da
professora). Então, a senhora poderia falar um pouco mais sobre essa regra?
P: Claro que posso. Nós devemos aprender a compartilhar tudo, nossos amigos não são
somente nossos, a regra é que nosso coração deve caber o máximo de pessoas possível.
Temos que aprender que não vivemos sozinhos, temos também colegas que nem sempre
vemos, mas que devemos partilhar tudo mesmo com eles.
ME: Entendi. Então quer dizer que as meninas podem continuar amigas entre si e ainda
sim ser amigas nossas?
P: Exatamente! Me parece que vocês aprenderam uma ótima lição, isso me leva a crer que
vocês merecem um presente. (Tira um papel do bolso e entrega a eles)
ME: Olha, a nova pista! (lendo em voz alta) Essa é a última pista! Para ganhar a chave vocês
devem descobrir como usar o maior poder que possuem, precisam descobrir o que existe
de especial em vocês, só assim vão conseguir entender qual o grande presente e assim se
transformarem em super-heróis.
C: O super Bosco está ligando.
SB: Fala, galera! E aí, já descobriram a última pista? E que lição aprenderam hoje?
CF: Sim, achamos a última pista. Hoje aprendemos que não vivemos sozinhos e que devemos
compartilhar tudo, inclusive nossas amizades.
SB: Muito bem! Amanhã todos nós vamos acompanhar a última jornada de vocês, já adianto
que todos devem voltar ao ponto de partida. Então até amanhã. (Sobe a música e finaliza)

6º dia: Nossos dons e talentos
PERSONAGENS DO DIA: Super Bosco, os jovens heróis e Jesus
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(Chegando de volta ao local do primeiro dia)
CF: Pessoal, a pista dizia que para encontrar a chave deveríamos usar nossos maiores
poderes. O meu maior poder é super força!
ME: O meu é a velocidade e também sei fazer eletricidade.
C: O meu maior poder é a super inteligência. E o seu Garota Maravilha?
GM: Então, eu não sei qual o meu maior poder!
(Todos fazem cara de espanto)
CF: Mas você também é bem veloz, inteligente e forte.
GM: Sim, mas não sou tão rápida quanto o Menino Elétrico e nem tão inteligente quanto
a Canário.
C: Tenho certeza que você vai descobrir seu maior poder.
(Entra o super Bosco)
SB: Então pessoal, já decifraram a última pista?
CF: Não, estamos aqui falando sobre nossos maiores poderes. E a única que não sabe qual
o maior poder que tem é a Garota Maravilha.
SB: Verdade, seu maior super poder é a força, não é?
CF: Sim.
SB: Então levanta aquilo ali e você vai ganhar a chave.
(CF tenta levantar uma cadeira, mas não consegue, pois ela é muito pesada, ele tenta de
todas as formas até desistir)
CF: Não entendi, perdi meus poderes, não vou conseguir achar a chave e virar um superherói.
SB: Senta um pouco ali. Agora você, Menino Elétrico, quero que usando seus poderes
acenda essa lâmpada. (Entrega a lâmpada, mas ele tenta de todas as formas e não consegue
acender a lâmpada)
ME: Também perdi meus poderes! (Senta triste)
SB: Você Canário, tente decifrar essa charada. (Entrega um papel, ela olha por alguns
instantes) E aí, conseguiu?
C: Não, perdi minha super inteligência!
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SB: Parece que vocês não prestaram atenção no que aprenderam esses dias.
GM: Super Bosco, nós prestamos atenção, mas agora, não temos nenhum poder, nunca
vamos conseguir decifrar a pista final.
SB: Pensem um pouco. Quem aqui sabe cantar muito bem?
C: Eu!
SB: Quem sabe desenhar?
ME: Eu!
SB: Quem sabe ser muito atenta as necessidades dos outros?
GM: Eu!
SB: Quem aqui sabe cozinhar bem?
CF: Eu!
SB: E isso não são dons maravilhosos?
CF: Sim coisas que sabemos, mas não são super poderes...
SB: Nossos maiores super poderes não são coisas extraordinárias, são as coisas simples
de cada dia, quando respeitamos o outro, quando preservamos o meio ambiente, quando
ajudamos nossos pais e amigos, quando somos amigos dos outros... Tudo isso são coisas
simples, mas que valem mais do que super força, ou velocidade ou inteligência apurada.
C: Então quer dizer que essas coisas simples são os maiores dons que temos? São maiores
que os poderes que recebemos?
SB: Sim.
GM: Por isso todos perdemos os poderes? Para aprendermos que mais do que poder e ser
herói é importante saber que as coisas simples é que mudam a vida dos outros?
SB: Exatamente. Acho que agora vocês estão prontos para ganhar a chave (entrega a chave
a eles que correm para abrir a caixa de presente)
(Quando conseguem abrir, de lá pode sair Jesus, se a caixa for pequena podem tirar uma
cruz de dentro e Jesus entrar depois)
JE: Eu que pedi ao Super Bosco para fundar a liga Salesiana, e mandei ele passar para
vocês essa missão.
ME: Mas Jesus, não entendi como isso vai nos fazer heróis.
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JE: Vocês não vão virar heróis sozinhos, vocês e todos os nossos amigos que estiveram
esses dias aqui, aprenderam que é preciso valorizar o presente que o Pai nos deu, a vida e
tudo que temos e somos. Nossos dons são nossos verdadeiros poderes. Agora todos vocês
(falando para as crianças) estão prontos para serem heróis também, pois sabem quais as
atitudes de um herói. Sejam bem-vindos a Liga Salesiana!
SB: Exatamente! Todos vocês são heróis se praticarem o que aprenderam aqui, sendo
bons, respeitando os irmãos e a criação, fazendo amigos, ajudando os necessitados, sendo
obedientes, usando todos os dons que receberam de Deus para serem bons filhos, alunos
e amigos. Não esqueçam, vocês devem ser super-heróis sempre, mesmo quando a colônia
de férias terminar. Assim nós encerramos esses dias de aprendizados e de diversão. Um
abraço a todos vocês, novos super-heróis. (Sobe a música e conclui).
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SUGESTÃO PARA PESQUISA:
No Facebook você vai encontrar a página
BRINCADEIRAS E JOGOS, onde são
colocados vídeos de demonstração para
diversas idades.

01- A Palavra de Deus que transforma
Objetivo: Fazer o grupo refletir de que forma assimilamos a PALAVRA DE DEUS em nossas
vidas.
Material: uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio, uma esponja e
uma vasilha com água.
Descrição: Primeiro se explica que a água é a palavra de Deus e que o objeto somos nós,
depois se coloca a água na vasilha, e alguém mergulha o isopor. Após ver o que ocorre com
o isopor, mergulhar o giz, depois o vidro de remédio e, por último, a esponja. Explicar que
a água é a Palavra de Deus e os objetos somos nós. Dê um objeto para cada pessoa.
Colocar a bolinha de isopor na água. Refletir: o isopor não afunda e nem absorve a água.
Como nós absorvemos a Palavra de Deus? Somos também impermeáveis?
Mergulhar o giz na água. Refletir: o giz retém a água só para si, sem repartir. E nós?
Encher de água o vidrinho de remédio. Despejar toda a água que ele se encheu. Refletir:
o vidrinho tinha água só para passar para os outros, mas sem guardar nada para si mesmo.
E nós?
Mergulhar a esponja e espremer a água. Refletir: a esponja absorve bem a água e mesmo
espremendo ela continua molhada.

02- A troca de um segredo
Participantes: 15 a 30 pessoas
Tempo Estimado: 45 min.
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Modalidade: Problemas Pessoais.
Objetivo: Fortalecer o espírito de amizade entre os membros do grupo.
Material: Lápis e papel para os integrantes.

Descrição: O coordenador distribui um pedaço de papel e um lápis para cada integrante
que deverá escrever algum problema, angústia ou dificuldade por que está passando
e não consegue expressar oralmente. Deve-se recomendar que os papéis não sejam
identificados a não ser que o integrante assim desejar. Os papéis devem ser dobrados
de modo semelhante e colocados em um recipiente no centro do grupo. O coordenador
distribui os papéis aleatoriamente entre os integrantes. Neste ponto, cada integrante deve
analisar o problema recebido como se fosse seu e procurar definir qual seria a sua solução
para o mesmo. Após certo intervalo de tempo, definido pelo coordenador, cada integrante
deve explicar para o grupo, em primeira pessoa, o problema recebido e a solução que seria
utilizada para o mesmo. Esta etapa deve ser realizada com bastante seriedade não sendo
admitidos quaisquer comentários ou perguntas. Em seguida é aberto o debate com relação
aos problemas colocados e as soluções apresentadas.
Possíveis questionamentos:
- Como você se sentiu ao descrever o problema?
- Como se sentiu ao explicar o problema de um outro?
- Como se sentiu quando o seu problema foi relatado por outro?
- No seu entender, o outro compreendeu seu problema?
- Conseguiu pôr-se na sua situação?
- Você sentiu que compreendeu o problema da outra pessoa?
- Como você se sentiu em relação aos outros membros do grupo?
- Mudaram seus sentimentos em relação aos outros, como consequência da dinâmica?

03- Afeto
Participantes: 7 a 30 pessoas
Tempo Estimado: 20 minutos
Modalidade: Demonstração de Afeto.
Objetivo: Exercitar manifestações de carinho e afeto.
Material: Um bichinho de pelúcia.

Descrição: Após explicar o objetivo, o coordenador pede para que todos formem um
círculo e passa entre eles o bichinho de pelúcia, ao qual cada integrante deve demonstrar
concretamente seu sentimento (carinho, afago, etc.). Deve-se ficar atento a manifestações
verbais dos integrantes. Após a experiência, os integrantes são convidados a fazer o mesmo
gesto de carinho no integrante da direita. Por último, deve-se debater sobre as reações dos
integrantes com relação a sentimentos de carinho, medo e inibição que tiveram.
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04- Varinhas que não quebram
Material: Um feixe de 16 varinhas (podem ser usados palitos de churrasco)
Utilidade pastoral: União do grupo. A fé como força que pode agregar, unir e dar resistência às
pessoas.
1. Pedir que um dos participantes pegue uma das varinhas e a quebre. (o que fará facilmente).
2. Pedir que outro participante quebre cinco varinhas juntas num só feixe (será um pouco mais difícil).
3. Pedir que outro participante, quebre todas as varinhas que restaram, se não conseguir, poderá
chamar uma outra pessoa para ajudá-lo.
4. Pedir que todos os participantes falem sobre o que observaram e concluíram.
5. Terminar com uma reflexão sobre a importância de estarmos unidos.

05- Dinâmica da bala
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Avaliação dos Integrantes.
Objetivo: Abordar pontos positivos e negativos individuais dos integrantes do grupo.
Material: Balas de cereja (com sabor azedo) e bombons na proporção de um de cada tipo para
cada integrante do grupo.
Observações: Nada impede que o número de balas e bombons seja aumentado ou que os mesmos
sejam novamente utilizados durante a dinâmica, opção do coordenador. Esta dinâmica é mais
indicada para grupos homogêneos em termos de laços de amizade.
Descrição: O coordenador deve distribuir as balas e bombons para os integrantes do grupo. Cada
integrante deve distribuí-los do seguinte modo:
- O bombom é dado a uma pessoa que tenha feito algo positivo que tenha chamado a atenção
do integrante.
- A bala azeda é dado a uma pessoa que tenha agido de maneira que tenha entristecido a pessoa
que deu a bala ou alguma outra pessoa.
A distribuição não deve apresentar nenhuma ordem em especial, sendo totalmente espontânea.
Uma bala ou bombom pode ser dado a alguém que já tenha recebido outra do mesmo tipo. Os
integrantes podem dar balas ou bombons para si próprios. A apresentação correspondente às balas
azedas deve ser feita com sinceridade, mas também com muita sensibilidade para que a pessoa,
sem ser ofendida, possa rever algumas de suas ações.
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06- Semeando a amizade
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Amizade.
Objetivo: Lançar boas semente aos amigos.
Material: Três vasos, espinhos, pedras, flores e grãos de feijão.
Descrição: Antes da execução da dinâmica, deve-se realizar a leitura do Evangelho de São Mateus,
capítulo 13, versículos de 1 a 9. Os espinhos, as pedras e as flores devem estar colocados cada qual
em um vaso diferente. Os vasos devem ser colocados em um local visível a todos os integrantes.
Nesta dinâmica, cada vaso representa um coração, enquanto que grãos de feijão, representam as
sementes descritas na leitura preliminar. Então, cada integrante deve semear um vaso, que simboliza
uma pessoa que deseje ajudar, devendo explicar o porquê de sua decisão. Pode-se definir que as
pessoas citadas sejam outros integrantes ou qualquer pessoa. Além disso, se o tempo permitir,
pode-se utilizar mais que uma semente por integrante.

07- Presente de amigo
Participantes: 10 a 30 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Avaliação dos Integrantes.
Objetivo: Enaltecer qualidades dos integrantes do grupo.
Material: Lápis e papel para os integrantes
Descrição: O coordenador divide o grupo em subgrupos de quatro a seis integrantes e, em seguida,
expõe o seguinte: “Muitas vezes apreciamos mais um presente pequeno do que um grande. Muitas
vezes ficamos preocupados por não sermos capazes de realizar coisas grandes e negligenciamos de
fazer coisas menores, embora de grande significado. Na experiência que segue, seremos capazes
de dar um pequeno presente de alegria para alguns integrantes do grupo.” Prosseguindo, o
coordenador convida os integrantes para que escrevam mensagens para todos os integrantes de
seu subgrupo. As mensagens devem ser da seguinte forma:
- Provocar sentimentos positivos no destinatário com relação a si mesmo;
- Ser mais específicas, descrevendo detalhes próprios da pessoa ao invés de características muito
genéricas;
- Indicar os pontos positivos da pessoa dentro do contexto do grupo;
- Ser na primeira pessoa;
- Ser sincera;
- Podem ser ou não assinadas, de acordo com a vontade do remetente.
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As mensagens são dobradas e o nome do destinatário é colocado do lado de fora. Então elas são
recolhidas e entregues aos destinatários. Depois que todos tiverem lido as mensagens, segue-se
à conclusão da dinâmica com um debate sobre as reações dos integrantes.

08- A viagem
Objetivo: Definir as prioridades pessoais.
Material: Papel e caneta para cada integrante.
Descrição: O coordenador pede para que cada pessoa escreva cinco sonhos pessoais. E começa a
dizer: Lembrando que esses sonhos serão nossa bagagem de uma viagem muito especial, a viagem
da nossa vida, iremos para outro país, numa longa jornada.
Com nossos sonhos em mãos e saindo de casa temos nossa primeira dificuldade, nem todos os
nossos sonhos cabem no carro que vai nos levar, assim temos que abandonar um. Qual deles seria?
Seguindo viagem, nosso carro quebra e temos que seguir a pé, mas devido ao peso das nossas
bagagens temos que deixar outra de lado, ficando somente com três. Qual sonho foi abandonado?
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, ficando apenas
com dois. Qual sonho ficou para trás?
Após um caminho tortuoso até a entrada no outro país, encontramos uma alfândega onde somos
barrados e temos que seguir somente com uma mala. Que sonho deixamos? Qual o nosso maior
sonho, que nunca abandonamos?
Para o plenário:
O carro cheio representa a nossa família e ou amigos que nos fazem desistir de alguns sonhos.
O peso das malas representa o tempo no qual tentamos realizar esse sonho que pelo cansaço
desistimos.
O cachorro tem conotação de perseguição, assim como Jesus disse que seus discípulos seriam
perseguidos, isso é, uma purificação. E, finalmente, a alfândega que significa a porta dos céus,
nossa última passagem antes de assumir um único sonho para nossa vida inteira.
Qual hora foi mais difícil para abandonar um sonho?
O que me motiva durante as dificuldades?
Que retribuição devo esperar se seguir corretamente todos os meus passos nesta viagem?
Qual a retribuição que Deus deu para mim?

09- A maca
Objetivo: Avaliar nossos laços de amizade
Material: papel e caneta para cada um
Descrição: Primeiro lê-se o texto base do Evangelho: a cura do paralítico que é levado pelos seus
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amigos. (Lc 5,17-26: Mc 2,1-12; Mt 9,1-8). Assim, o coordenador distribui a folha e caneta para todos,
e pede para que cada um desenhe uma maca em sua folha. e na ponta de cada braço, cada um deve
escrever o nome de um amigo que nos levaria a Jesus. Depois, pede-se para desenhar outra maca
e no meio dela colocar o nome de quatro amigos que levaríamos para Jesus.
Plenário:
Assumimos nossa condição de amigo de levar nossos amigos até Jesus?
Existem quatro amigos verdadeiros que se tenham comprometido a suportar-me sempre?
Conto incondicionalmente com quatro pessoas para as quais eu sou mais importante que qualquer
outra coisa?
Tenho quatro pessoas que me levantam, se caio, me corrigem, se erro, que me animam quando
desanimo?
Tenho quatro confidentes, aos quais posso compartilhar minhas lutas, êxitos, fracassos e tentações?
Existem quatro pessoas com quem eu não divido um trabalho e sim uma vida?
Posso contar com quatro amigos verdadeiros, que não me abandonariam nos momentos difíceis,
pois não me amam pelo que faço, mas, pelo que sou?
Sou incondicional de quatro pessoas?
Há quatro pessoas que podem tocar na porta da minha casa a qualquer hora?
Há quatro pessoas que, em dificuldades econômicas, recorreriam a mim?
Há quatro pessoas que sabem ser mais importantes para mim, que meu trabalho, descanso ou
planos?
No trecho do evangelho observamos algumas coisas como:
- Lugar onde uns necessitam de ajuda e outros prestam o serviço necessário.
- O ambiente de amor, onde os amigos carregam o mais necessitado, que não pode caminhar por
si mesmo.
- Os amigos se comprometem a ir juntos a Jesus, conduzindo o enfermo para que seja curado por
ele.
- Deixar-se servir pelos irmãos.
- Uma vez curado, carregar o peso da responsabilidade.

10- Juventude e comunicação
Objetivo: Criar comunicação fraterna e madura.
Desenvolvimento: distribuir papel aos participantes e convidá-los a fazer um desenho de um
homem e uma mulher.
Anotar na figura:
Diante dos olhos: as coisas que viu e mais o impressionaram.
Diante da boca: 3 expressões (palavras, atitudes) dos quais se arrependeu ao longo da sua vida.
Diante da cabeça: 3 ideias das quais não abre mão.
Diante do coração: 3 grandes amores.
Diante das mãos: ações inesquecíveis que realizou.
Diante dos pés: piores enroscadas em que se meteu.
Colocar em plenário
- Foi fácil ou difícil esta comunicação? Porque?
- Este exercício é uma ajuda? Em que sentido?
- Em qual anotação sentiu mais dificuldade? Por quê?
- Este exercício pode favorecer o diálogo entre as pessoas e o conhecimento de si mesmo? Por quê?
Iluminação bíblica: Marcos 7, 32-37
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11- Jogo comunitário
Objetivo: Descontrair e, ao mesmo tempo, ajudar a memorizar o nome dos outros participantes.
Material: uma flor.
Desenvolvimento: os participantes sentam-se em círculo e o animador, com uma flor na mão, diz
para a pessoa que está à sua esquerda: senhor (a)... (diz o nome da pessoa), receba esta flor que o
senhor (a)... (diz o nome da pessoa da direita) lhe enviou...
E entrega a flor. A pessoa seguinte deve fazer a mesma coisa. Quem trocar ou esquecer algum
nome, passará a ser chamado pelo nome de um bicho. Por exemplo, gato. Quando tiverem que se
referir a ele, os seus vizinhos, em vez de dizerem seu nome, devem chamá-lo pelo nome do bicho.
O animador deve ficar atento e não deixar os participantes entediados. Quanto mais rápido se
faz a entrega da flor, mais engraçado fica o jogo.

12- Jogos de bilhetes
Participantes: 7 a 20 pessoas
Tempo Estimado: 20 minutos
Modalidade: Comunicação.
Objetivo: Exercitar a comunicação entre os integrantes e identificar seus fatores.
Material: Pedaços de papel com mensagens e fita adesiva.
Descrição: Os integrantes devem ser dispostos em um círculo, lado a lado, voltados para o lado
de dentro do mesmo. O coordenador deve grudar nas costas de cada integrante um cartão com
uma frase diferente. Terminado o processo inicial, os integrantes devem circular pela sala, ler os
bilhetes dos colegas e atendê-los, sem dizer o que está escrito no bilhete. Todos devem atender
ao maior número possível de bilhetes. Após algum tempo, todos devem voltar a posição original,
e cada integrante deve tentar adivinhar o que está escrito em seu bilhete. Então cada integrante
deve dizer o que está escrito em suas costas e as razões por que chegou a esta conclusão. Caso não
tenha descoberto, os outros integrantes devem auxiliá-lo com dicas. O que facilitou ou dificultou a
descoberta das mensagens? Como esta dinâmica se reproduz no cotidiano? Sugestões de bilhetes:
- Em quem voto para presidente?
- Como se faz arroz?
- Sugira um nome para meu bebê?
- Sugira um filme para eu ver?
- Briguei com a sogra, o que fazer?
- Cante uma música para mim?
- Gosto quando me aplaudem.
- Sou muito carente. Me dê um apoio.
- Tenho piolhos. Me ajude!
- Estou com fome. Me console!
- Dance comigo.
- Estou com falta de ar. Me leve à janela.
- Descreva-me um jacaré.
- Ensine-me a pular.
- Tem uma barata em minhas costas!
- Dobre a minha manga.
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- Leia a minha sorte.
- Quanto eu peso?
- Estou dormindo, me acorde!
- Cumprimente-me.
- Meu sapato está apertado. Me ajude.
- Quantos anos você me dá?
- Quero um telefone. Que faço?
- Elogie-me.
- O que faz o síndico de um prédio?
- Sou sósia de quem?
- Como conquistar um homem?
- Veja se estou com febre.
- Chore no meu ombro.
- Estou de aniversário, quero meu presente.
- Sorria para mim.
- Faça-me uma careta?

15- Aulinha
Objetivo: Desenvolver nos participantes a capacidade de improvisação, síntese, clareza e de
avaliação.
Tamanho: 25 a 30 pessoas
Tempo: 35 minutos
Material: o mesmo número de temas para o de participantes do grupo
Descrição: a AULINHA é dada quando o grupo tem dificuldade de expressão, é inibido e prolixo.
Para isso o coordenador:
1. Entrega a cada participante o tema, sobre o qual deverá expor suas ideias, durante dois
ou três minutos;
2. O membro participante anterior ou posterior dará uma nota ou conceito ao expositor,
que será comunicada ao grupo no final do exercício;
3. A AULINHA permite diversas variações, tais como:
O coordenador em vez de dar a cada participante um título de tema para dissertar em público,
poderá utilizar somente um tema, ou então vários temas, mas com uma introdução para auxiliar
as pessoas, ou até mesmo um texto para ser lido;
Ou ainda pode-se utilizar uma folha em branco para que cada participante possa lançar nela, no
mínimo, dois assuntos da atualidade, notícias recentes de jornais. A seguir recolherá os assuntos,
que cada participante possa dar sua AULINHA, escolhendo um dos artigos constantes na papeleta.

16- Exercício da qualidade
Objetivo: Conscientizar os membros do grupo para observar as boas qualidades nas outras pessoas;
despertar as pessoas para qualidades até então ignoradas por elas mesmas.
Tamanho: 30 pessoas
Tempo: 45 minutos
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Material: lápis e papel
Descrição: o coordenador inicia dizendo que na vida as pessoas observam não as qualidades, mas sim os
defeitos dos outros. Nesse instante cada qual terá a oportunidade de realçar uma qualidade do colega.
1. O coordenador distribuirá uma papeleta para todos os participantes. Cada um deverá escrever nela a
qualidade que no seu entender caracteriza seu colega da direita;
2. A papeleta deverá ser completamente anônima, sem nenhuma identificação. Para isso não deve constar
nem o nome da pessoa da direita, nem vir assinada;
3. A seguir o animador solicita que todos dobrem a papeleta para ser recolhida, embaralhada e redistribuída;
4. Feita a redistribuição começando pela direita do coordenador, um a um lerá em voz alta a qualidade
que consta na papeleta, procurando entre os membros do grupo a pessoa que, no entender do leitor, é
caracterizada com esta qualidade. Só poderá escolher uma pessoa entre os participantes.
5. Ao caracterizar a pessoa, deverá dizer porque tal qualidade a caracteriza;
6. Pode acontecer que a mesma pessoa do grupo seja apontada mais de uma vez como portadora de
qualidades, porém, no final cada um dirá em público a qualidade que escreveu para a pessoa da direita;
7. Ao término do exercício, o animador pede aos participantes depoimento sobre o mesmo.

17- Um trabalho em equipe
Objetivo: demonstrar a eficiência de um trabalho de equipe.
Tamanho: 5 a 7 pessoas
Tempo: 30 minutos
Material: uma cópia para cada membro do texto da ‘Avenida complicada’ e caneta.
Descrição:
1. A tarefa do grupo consiste em encontrar um método de trabalho que resolva, com máxima rapidez, o
problema da avenida complicada;
2. O coordenador formará subgrupos de 5 a 7 pessoas, entregando a cada participante uma cópia da
avenida complicada;
3. Todos os subgrupos procurarão resolver o problema da avenida complicada, com a ajuda de toda a equipe;
4. Obedecendo as informações constantes da cópia, a solução final deverá apresentar cada uma das cinco
casas caracterizadas quanto a cor, ao proprietário, a condução, a bebida e ao animal doméstico;
5. Será vencedor da tarefa o subgrupo que apresentar por primeiro a solução do problema;
6. Terminado o exercício, cada subgrupo fará uma avaliação acerca da participação dos membros da equipe
na tarefa grupal;
7. O coordenador poderá formar um plenário com a participação de todos os membros dos subgrupos
para comentários e depoimentos.

18- Teste de resistência à pressão social
Objetivo: criar na pessoa a capacidade, o equilíbrio e a maturidade suficientes para aceitar críticas, superar
impasses, pessimismos, desânimos, censuras sociais e outras.
Tamanho: 30 pessoas
Tempo: 40 minutos
Descrição: este exercício é muito válido, sendo aplicado depois que o grupo já atingiu um determinado
grau de solidariedade e conhecimento mútuo, e sendo aceito por todos.
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Para sua realização:
- Dois ou três participantes, voluntários ou escolhidos pelo grupo, um de cada vez implacavelmente vai
à passarela em frente de cada participante e diz-lhe tudo o que lhe parece saber, os aspectos positivos,
negativos e reticências;
- Havendo tempo e interesse, é ótimo que todos o façam, constituindo, assim, tantas “fotos” de cada
indivíduo, quantos forem os participantes;
- Este exercício permite, entre outras, a seguinte variação: o coordenador poderá pedir que cada participante
aponte os aspectos positivos, negativos e reticências do seu colega sentado à direita.

19- A tempestade mental
Objetivo: gerar grande número de ideias ou soluções acerca de um problema, evitando-se críticas e
avaliações, até o momento oportuno; processar os resultados de uma sessão de tempestade mental;
Tamanho: 6 pessoas;
Tempo: 1 hora;
Material: papel, caneta, cartolina;
Descrição: o coordenador inicia dando um exemplo prático:
1. O coordenador forma subgrupos de aproximadamente seis pessoas. Cada subgrupo escolherá um
secretário que anotará tudo;
2. Formados os subgrupos, o coordenador dirá as regras do exercício: não haverá crítica durante todo
exercício, acerca do que for dito; quanto mais extrema a ideia, melhor, deseja-se o maior número de ideias.
1ª fase:
- O coordenador apresenta o problema a ser resolvido. Por exemplo: um navio naufragou, e um dos
sobreviventes nadou até alcançar uma ilha deserta. Como poderá salvar-se: o grupo terá 15 minutos para
dar ideias.
2ª fase:
- Terminado, o coordenador avisa que terminou o tempo e que a crítica é proibida. Inicia-se a avaliação das
ideias e a escolha das melhores.
3ª fase:
- No caso de haver mais subgrupos, o animador pede que seja organizada uma lista única das melhores ideias.
4ª fase:
- Forma-se o plenário. Processa-se a leitura das melhores ideias, e procura-se formar uma pirâmide cuja
base serão as ideias mais válidas.

20- A dificuldade de um consenso
Objetivo: Esclarecer valores e conceitos morais. Provocar um exercício de consenso, a fim de demonstrar
sua dificuldade, principalmente quando os valores e conceitos morais estão em jogo.
Tamanho: 30 pessoas
Tempo: 1 hora
Descrição: o coordenador explica os objetivos do exercício. A seguir distribuirá uma cópia do “abrigo
subterrâneo” a todos os participantes, para que façam uma decisão individual, escolhendo as seis pessoas
de sua preferência. Organizar, a seguir, subgrupos de 5 pessoas. Para realizar a decisão grupal, procurandose alcançar um consenso. Forma-se novamente o grupo maior, para que cada subgrupo possa relatar o
resultado da decisão grupal. Segue-se um debate sobre a experiência vivida.
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Abrigo subterrâneo
Imaginem que nossa cidade está sob ameaça de um bombardeio. Aproxima-se um homem e lhes solicita
uma decisão imediata. Existe um abrigo subterrâneo que só pode acomodar seis pessoas. Há doze pessoas
interessadas a entrar no abrigo. Faça sua escolha, destacando seis somente.
- Um violinista, com 40 anos de idade, narcótico viciado;
- Um advogado, com 25 anos de idade;
- A mulher do advogado, com 24 anos de idade, que acaba de sair do manicômio. Ambos preferem ou ficar
juntos no abrigo, ou fora dele;
- Um sacerdote, com a idade de setenta e cinco anos;
- Uma prostituta, com 34 anos de idade;
- Um ateu, com 20 anos de idade, autor de vários assassinatos;
- Uma universitária que fez voto de castidade;
- Um físico, com 28 anos de idade, que só aceita entrar no abrigo se puder levar consigo sua arma;
- Um declamador fanático, com 21 anos de idade;
- Uma menina com 12 anos e baixo Q.I.;
- Um homossexual, com 47 anos de idade;
- Um débil mental, com 32 anos de idade, que sofre de ataques epilépticos

21- Técnica do encontro
Objetivo: Estabelecer uma comunicação real. Auxiliar os participantes a se tornarem conscientes de sua
verdadeira reação uns em relação aos outros, através do uso dos sentimentos em todo o corpo.
Tamanho: 25 pessoas
Tempo: 1 hora
Descrição:
1. O coordenador convida dois voluntários para que fiquem de pé, uma em cada extremidade da sala, em
silêncio, olhando-se nos olhos, e andando muito lentamente, um em direção ao outro.
2. Sem ter nada planejado, quando as duas pessoas se encontrar bem próximas uma da outra, deverão
fazer o que quer que sintam impelidas a fazer.
3. Poderão continuar o encontro durante o tempo que quiserem
4. Terminado o encontro, o exercício prossegue, com outros dois, caso seja necessário.
5. No final da experiência, seguem-se os comentários não só dos protagonistas, como dos observadores.
dar ideias.

22- Exercício do bombardeio intenso
Objetivo: Expressar sentimentos positivos, de carinho e afeto com uma pessoa.
Tamanho: 25 pessoas
Tempo: 2 minutos por pessoas
Descrição:
- O coordenador inicia, explicando ao grupo como a afeição se baseia na formação de ligações emocionais.
É geralmente a última fase a emergir na evolução do relacionamento humano, após a inclusão e o controle,
na inclusão, as pessoas têm de encontrar-se umas com as outras e decidir se continuam seu relacionamento.
Os problemas de controle exigem que as pessoas se confrontem umas com as outras e descubram como
desejam se relacionar. Para prosseguir a relação, cumpre que se formem ligações afetivas, e elas têm então
de abraçar-se, a fim de que se crie um vínculo duradouro.
- Feita a explicação o coordenador pede aos participantes que digam a uma pessoa todos os sentimentos
positivos que têm por ela.
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- A pessoa apenas ouve, podendo permanecer no círculo ou sair dele e ficar de costas para o grupo.
- O impacto é mais forte quando cada um se coloca diante da pessoa, toca-a, olha nos olhos e lhe fala
diretamente, que é uma outra maneira de realizar a dinâmica.

23- Trocando crachás
Participantes: 15 a 30 pessoas
Tempo Estimado: 20 minutos
Modalidade: Apresentação e Memorização de Nomes.
Objetivo: Facilitar a memorização dos nomes e um melhor conhecimento entre os integrantes.
Material: Crachás com os nomes dos integrantes.
Descrição: O coordenador distribui os crachás aos respectivos integrantes. Após algum tempo recolhemse os crachás e cada um recebe um crachá que não deve ser o seu. Os integrantes devem passear pela
sala a procura do integrante que possui o seu crachá para recebê-lo de volta. Neste momento, ambos
devem aproveitar para uma pequena conversa informal, onde procurem conhecer algo novo sobre o outro
integrante. Após todos terem retomado seus crachás, o grupo deve debater sobre as diferentes reações
durante a experiência.

24- Recordações da infância
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Experiência de Vida.
Objetivo: Proporcionar o conhecimento recíproco da infância de cada integrante.
Material: Perguntas preparadas pelo coordenador em número superior ao número de integrantes.
Observação: Devem-se evitar perguntas que levem a recordações tristes.
Descrição: Cada integrante recebe aleatoriamente uma pergunta e a lê em voz alta para os demais,
respondendo-a em seguida. As perguntas podem ser reutilizadas. Propostas de perguntas:
- Como era seu melhor amigo(a)?
- Como seu pai gostaria que você fosse?
- O que você imaginava ser quando crescesse?
- Quais os seus sonhos de infância?
- Qual a melhor lembrança de seu padrinho?
- Qual a melhor lembrança de seu pai?
- Qual a melhor lembrança de sua infância?
- Qual a melhor lembrança de sua mãe?
- Qual a sua primeira grande alegria?
- Qual o seu primeiro contato com Deus?
- Quando você descobriu que Cristo morreu por nós?
se os crachás e cada um recebe um crachá que não deve ser o seu. Os integrantes devem passear pela
sala a procura do integrante que possui o seu crachá para recebê-lo de volta. Neste momento, ambos
devem aproveitar para uma pequena conversa informal, onde procurem conhecer algo novo sobre o outro
integrante. Após todos terem retomado seus crachás, o grupo deve debater sobre as diferentes reações
durante a experiência.
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25- Técnica não-verbal de controle
Objetivo: Experimentar os sentimentos de domínio e de submissão
Tempo: depende de quantas vezes for feito
Descrição:
- O coordenador pede que uma ou duas pessoas fiquem de pé, em cima de uma cadeira, e continuem
participando das atividades naquela posição.
- É importante observar que as pessoas fiquem de pé sem maiores explicações.
- Decorridos cinco ou mais minutos, o animador poderá solicitar a reação das outras pessoas, a fim
de observar se de fato tiveram a impressão de subordinação, como também notar como essas simples
modificações espaciais fazem aflorar nítidas sensações de conforto ou desconforto.

26- Conhecendo melhor o grupo
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 20 minutos
Modalidade: Objetivos Individuais.
Objetivo: Compreender os objetivos individuais e sua relação com o grupo.
Material: Lápis e papel para os integrantes.
Observação: O horizonte do desejo pode ser aumentado como, por exemplo, um sonho que se deseja
realizar no decorrer da vida.
Descrição: O coordenador pede aos integrantes que pensem nas atividades que gostariam de fazer nos
próximos dias ou semanas (viagens, ir bem numa prova, atividades profissionais, familiares, religiosas, etc.).
Então, cada integrante deve iniciar um desenho que represente o seu desejo na folha de ofício. Após trinta
segundos o coordenador pede para que todos parem e passem a folha para o vizinho da direita, e assim
sucessivamente a cada trinta segundos até que as folhas voltem à origem. Então cada integrante descreve
o que gostaria de ter desenhado e o que realmente foi desenhado. Dentre as conclusões a serem analisadas
pelo coordenador pode-se citar:
- Importância de conhecermos bem nossos objetivos individuais e coletivos;
- Importância de sabermos expressar ao grupo nossos desejos e nossas dificuldades em alcançá-los;
- O interesse em sabermos quais os objetivos de cada participante do grupo e de que maneira podemos
ajudá-los;
- Citar a importância do trabalho e m grupo para a resolução de problemas;
- Outros.

27- Evangelho em pedaços
Participantes: 10 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Leitura da Bíblia e Debate.
Objetivo: Estimular a procura e análise de passagens da Bíblia.
Material: Papéis com pequenos trechos da Bíblia (partes de passagens) com indicação do livro, capítulo
e versículos.
Descrição: Cada integrante recebe um trecho da Bíblia e procura compreendê-lo. Para melhorar a
compreensão do trecho, deve consultar a passagem completa na Bíblia. Em seguida, os integrantes devem
ler o seu trecho e comentá-lo para o grupo. Ao final, é aberto o debate sobre os trechos selecionados e as
mensagens por eles transmitidas.
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28- Dinâmica da pizza
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Preferências Individuais.
Objetivo: Descobrir a importância de diferentes temas para os integrantes do grupo.
Material: Lápis e papel para os integrantes.
Descrição: O coordenador propõe temas a serem debatidos pelo grupo. Cada integrante é motivado para
que defina qual a importância dos diferentes temas para si mesmo. Dentre os temas propostos, pode-se
ter temas como: drogas, sexo, namoro, política, amizade, espiritualidade, liturgia, família, educação, saúde,
segurança, esportes, etc. Os temas devem ser identificados por um número ou uma letra (de preferência
a primeira letra do tema). Em seguida, cada integrante deve desenhar um círculo e dividi-lo de acordo
com a proporção de importância que tem para com cada tema. As divisões devem ser identificadas pelos
números ou letras definidos anteriormente para os temas. Temas sem nenhuma importância para o integrante
podem ser simplesmente desconsiderados pelo mesmo. Então, cada integrante apresenta seu desenho ao
grupo comentando suas opções. Em contrapartida, o grupo pode opinar sobre estas opções e se as mesmas
correspondem ao que o grupo esperava do integrante.

29- Salmo da vida
Participantes: 10 a 20 pessoas
Tempo Estimado: 45 minutos
Modalidade: Experiência de Vida.
Objetivo: Definir a experiência de Deus na vida de cada integrante e agradecê-la.
Material: Lápis e papel para os integrantes.
Descrição: Cada integrante deve escrever a história de sua vida, destacando os acontecimentos marcantes.
O coordenador deve alertar o grupo de que experiências de dor e sofrimento podem ser vistas como formas
de crescimento e não simples acontecimentos negativos. Em seguida, os integrantes devem se perguntar
qual foi a experiência de Deus que fizeram a partir dos acontecimentos descritos ou no decorrer de suas
vidas. Depois devem escrever o salmo da vida, da sua vida, uma oração de louvor, agradecimento, pedido de
perdão e/ou clamor. O desenvolvimento dos salmos deve ser realizado em um ambiente de paz e reflexão.
Então, os integrantes devem ser divididos em subgrupos de três ou quatro pessoas onde cada integrante
deve partilhar sua oração. Depois o grupo é reunido e quem quiser pode apresentar sua oração ao grupo.
Por último, é realizado um debate sobre os objetivos da dinâmica e a experiência que a mesma trouxe para
os integrantes.
Algumas questões que podem ser abordadas:
Como se sentiu recordando o passado?
O que mais chamou a atenção?
Qual foi a reação para com acontecimentos tristes?
Como tem sido a experiência com Deus?
Qual a importância Dele em nossas vidas?
Pode-se ainda comparar os salmos redigidos com os salmos bíblicos.

30- Palavra iluminada
Participantes: 7 a 15 pessoas
Tempo Estimado: Indefinido
Modalidade: Debate e Apresentação (opcional).
Objetivo: Verificar a opinião do grupo com relação a algum tema baseado em passagens bíblicas.
Material: Uma vela e trechos selecionados da Bíblia que tratem do assunto a ser debatido.
Observação: Para grupos cujos integrantes já se conhecem, a parte relativa à apresentação pode ser
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eliminada da dinâmica.
Descrição: A iluminação do ambiente deve ser serena de modo a predominar a luz da vela, que simboliza
Cristo iluminando os nossos gestos e palavras. Os participantes devem estar sentados em círculo, de modo
que todos possam se ver. O coordenador deve ler o trecho bíblico inicial e comentá-lo, sendo que a pessoa
a sua esquerda deve segurar a vela. Após o comentário do trecho, a pessoa que estava segurando a vela
passa a mesma para o vizinho da esquerda e se apresenta ao grupo.
Em seguida, esta pessoa realiza a leitura de outro trecho da bíblia indicado pelo coordenador e faz seus
comentários sobre o trecho. Este processo se realiza sucessivamente até que o coordenador venha a segurar
a vela e se apresentar ao grupo. Então, o coordenador lê uma última passagem bíblica que resuma todo o
conteúdo abordado nas passagens anteriores. Após a leitura desta passagem, os integrantes devem buscar
a opinião do grupo como um todo, baseado nos depoimentos individuais, sobre o tema abordado. Quando
o consenso é alcançado apaga-se a vela. Por último pode-se comentar a importância da Luz (Cristo) em
todos os atos de nossas vidas.

31- O espelho
Participantes: 10 a 20 pessoas
Tempo Estimado: 30 minutos
Modalidade: Valorização Pessoal.
Objetivo: Despertar para a valorização de si. Encontrar-se consigo e com seus valores.
Material: Um espelho escondido dentro de uma caixa, de modo que ao abri-la o integrante veja seu próprio
reflexo.
Descrição: O coordenador motiva o grupo: “Cada um pense em alguém que lhe seja de grande significado.
Uma pessoa muito importante para você, a quem gostaria de dedicar a maior atenção em todos os momentos,
alguém que você ama de verdade... com quem estabeleceu íntima comunhão... que merece todo seu cuidado,
com quem está sintonizado permanentemente... Entre em contato com esta pessoa, com os motivos que a
tornam tão amada por você, que fazem dela o grande sentido da sua vida...” Deve ser criado um ambiente
que propicie momentos individuais de reflexão, inclusive com o auxílio de alguma música de meditação.
Após estes momentos de reflexão, o coordenador deve continuar: “... Agora vocês vão encontrar-se aqui,
frente a frente com esta pessoa que é o grande significado de sua vida.”
Em seguida, o coordenador orienta para que os integrantes se dirijam ao local onde está a caixa (um por
vez). Todos devem olhar o conteúdo e voltar silenciosamente para seu lugar, continuando a reflexão sem se
comunicar com os demais. Finalmente é aberto o debate para que todos partilhem seus sentimentos, suas
reflexões e conclusões sobre esta pessoa tão especial. É importante debater sobre os objetivos da dinâmica.

32- Garrafa da graça
Material necessário: Uma garrafa vazia (pode ser re refrigerante).
Desenvolvimento: O grupo deve sentar, formando um círculo.
O professor coloca a garrafa deitada no chão no centro da sala e a faz girar rapidamente, quando ela parar
estará apontando (gargalo) para alguém e, o professor dará uma palavra de encorajamento ou estímulo à
essa pessoa.
A pessoa indicada pela garrafa terá então a tarefa de girá-la e falar palavras de encorajamento para quem
ela apontar e assim sucessivamente.
Textos para trabalhar após este exercício: 1 Pe 4:10,11; Ef 4:29,30; Pv 12:25.

33- Enfrentando Desafios com Fé.
Objetivo: Despertar no catequizando a confiança em Deus para enfrentar e superar os problemas. Mostrar
que a nossa fé é a força para a caminhada cristã e só por ela venceremos os obstáculos que dificultam a
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nossa missão.
Material: Bola pequena, dez vasilhames de refrigerante descartáveis, transparentes e com tampa, tinta
guache (diversas cores) e onze etiquetas adesivas.
Primeiramente, vamos encher as garrafas com água. Para dar um colorido a cada uma das garrafas é só
misturar um pouco de guache na água. Escreva nas etiquetas dez obstáculos que dificultam a missão de
evangelizar e que nos afastam de Deus, como por exemplo: egoísmo, inveja, etc. Peça sugestões as crianças
do grupo.
Na bola você irá afixar uma etiqueta com a palavra FÉ.
Começa o jogo, todos deverão mirar os obstáculos e jogar a bola para tentar derrubá-los. Ganha quem
conseguir derrubar todos os obstáculos. Termine fazendo uma reflexão, mostrando que aqueles que creem
em Deus são capazes de superar esses obstáculos e realizar grandes obras em Seu nome.

34- De quem será o presente?
Material: 1 Presente (pode ser bombons com mensagens, ou outra lembrancinha, mas que tenha uma para
cada pessoa. Deve estar em uma caixa bonita de presente, que desperte a curiosidade de todos.)
Desenvolvimento: Pensar em pessoas que sejam organizadas, felizes, meigas, extrovertidas, corajosa,
inteligente, simpáticas, dinâmicas, solidárias, alegres, elegantes, bonitas, transmite paz. (Se quiser pode
acrescentar mais algum, de acordo com o grupo).
Comece fazendo o sorteio entre todos os participantes, sorteando uma pessoa.
Parabéns!! Você tem muita sorte, foi sorteado com este presente. Ele simboliza a compreensão, a
confraternização e a amizade que temos e ampliaremos. Mas o presente não será seu. Observe os amigos
e aquele que considera mais organizado será o ganhador dele.
A organização é algo de grande valor e você é possuidor desta virtude, irá levantar-se para entregar este
presente ao amigo que você achar mais feliz.
Você é feliz, construa sempre a sua felicidade em bases sólidas. A felicidade não depende dos outros, mas
de todos nós mesmos, mas o presente ainda não será seu. Entregue-o para uma pessoa que na sua opinião
é muito meiga.
A meiguice é algo muito raro, e você a possui, parabéns! Mas o presente ainda não será seu. E você com
jeito meigo não vai fazer questão de entregá-lo a quem você acha mais extrovertida.
Por ter este jeito tão extrovertido é que você está sendo escolhido para receber este presente, mas
infelizmente ele é seu, passe-o para quem você considera muito corajoso.
Você foi contemplada com este presente, e agora demonstrando a virtude da coragem pela qual você foi
escolhida para recebe-lo, entregue-o para quem você acha mais inteligente.
A inteligência nos foi dada por Deus, parabéns por ter encontrado espaço para demonstrar este talento,
pois muitos de nossos irmãos são inteligentes, mas a sociedade muitas vezes os impede que desenvolvam
sua inteligência. Agora passe o presente para quem você acha mais simpático.
Para comemorar a escolha distribua largos sorrisos aos amigos, o mundo está tão amargo e para melhorar
um pouco necessitamos de pessoas simpáticas como você. Parabéns pela simpatia! Não fique triste, o
presente não será seu, passe-o a quem você acha mais dinâmica.
Dinamismo é a fortaleza, coragem, compromisso e energia. Seja sempre agente multiplicador de boas
ideias e boas ações em seu meio. Precisamos de pessoas como você, parabéns! Mas passe o presente a
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quem você acha mais solidário.
Solidariedade é a coisa rara no mundo em que vivemos, de pessoas egocêntricas. Você está de parabéns
por ser solidário com seus colegas, mas o presente não será seu, passe-o a quem você acha mais alegre.
Alegria!!! Você nessa reunião poderá fazer renascer em muitos corações a alegria de viver, pessoas alegres
como você transmitem otimismo e alto astral. Com sua alegria passe o presente a quem você acha mais
elegante.
Parabéns a elegância completa a citação humana e sua presença se torna mais marcante, mas o presente
não será seu, passe-o para aquele amigo que você acha mais bonito.
Que bom!!! Você foi escolhido o amigo mais bonito entre o grupo, por isso mostre desfilando para todos
observarem o quanto você é bonito. Mas o presente não será seu, passe-o para quem lhe transmite paz.
O mundo inteiro clama por paz e você gratuitamente transmite esta riqueza, parabéns!!! Você está fazendo
falta as grandes potências do mundo, responsáveis por tantos conflitos entre a humanidade. O presente
é seu!!! Pode abri-lo. (espere a pessoa começar a abrir o presente e antes de completar, pede para esperar
um pouco e continua lendo). Com muita paz, abra o presente e passe-o a todos os seus amigos e deseje-lhes
em nome de todos nós, muita paz.

35- Círculo Fechado
Desenvolvimento: O coordenador pede a duas ou três pessoas que saiam da sala por alguns instantes.
Com o grupo que fica, combinará que eles formarão um círculo apertado com os braços entrelaçados e
não deixarão de forma nenhuma os componentes que estão fora da sala entrar no círculo.
Enquanto o grupo se arruma o coordenador combina com os que estão fora que eles devem entrar e fazer
parte do grupo.
Depois de algum tempo de tentativa será interessante discutir com o grupo como se sentiram não deixando
ou não conseguindo entrar no grupo.
Compartilhar e discutir: Muitas vezes formamos verdadeiras “panelas” e não deixamos outras pessoas
entrar e se sentir bem no nosso meio. Como temos agido com as pessoas novas na igreja ou no nosso grupo?

36- Amar ao Próximo.
Duração: 30 min.
Material: papel, lápis.
Divida a turma em grupos ou times opostos.
Sugira preparar uma gincana ou concurso, em que cada grupo vai pensar em 5 perguntas e 1 tarefa para
o outro grupo executar.
Deixe cerca de 15 minutos, para que cada grupo prepare as perguntas e tarefas para o outro grupo.
Após este tempo, veja se todos terminaram e diga que na verdade, as tarefas e perguntas serão executadas
pelo mesmo grupo que as preparou.
Observe as reações. Peça que formem um círculo e proponha que conversem sobre:
-Se você soubesse que o seu próprio grupo responderia às perguntas, as teria feito mais fáceis?
-E a tarefa? Vocês dedicaram tempo a escolher a mais difícil de realizar?
-Como isso se parece ou difere do mandamento de Jesus? “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”.
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-Como nos comportamos no nosso dia a dia? Queremos que os outros executem as tarefas difíceis ou procuramos ajudá-los?
-Encerre com uma oração. Se houver tempo, cumpram as tarefas sugeridas, não numa forma competitiva, mas todos os grupos
se ajudando.

37- Abra o olho meu Irmão.
Material: Dois panos para fechar os olhos e dois chinelos ou porretes feitos com jornais enrolados em
forma de cassetete.
Descrição: Dois voluntários devem ter os rostos cobertos e devem receber um chinelo ou porrete. Depois
devem iniciar uma briga de cegos, para ver quem acerta mais o outro no escuro. O restante do grupo apenas
assiste.
Assim que inicia a “briga”, o coordenador faz sinal para o grupo não dizer nada e desamarra a venda dos
olhos de um dos voluntários e deixa a briga continuar. Depois de tempo suficiente para que os resultados
das duas situações sejam bem observados, o coordenador retira a venda do outro voluntário e encerra a
experiência, abrindo um debate sobre o que se presenciou no contexto da sociedade atual.
A reação dos participantes pode ser muito variada. Por isso, é conveniente refletir algumas posturas como:
indiferença x indignação; aplaudir o agressor x posicionar-se para defender o indefeso; lavar as mãos x
envolver-se e solidarizar-se com o oprimido, etc.
Alguns questionamentos podem ajudar, primeiro perguntar aos voluntários como se sentiram e o por quê.
Depois dar a palavra aos demais participantes. Qual foi a postura do grupo? Para quem torceram? O que
isso tem a ver com nossa realidade? Quais as cegueiras que enfrentamos hoje? O que significa ter os olhos
vendados? Quem estabelece as regras do jogo da vida social, política e econômica hoje? Como podemos
contribuir para tirar as vendas dos olhos daqueles que não enxergam?
Sugestões de textos: Marcos 10, 46-52; Lucas 10 25 a 37 ou Lucas 24, 13-34.

38- Roda Viva
Objetivos
1. Debater um tema e desenvolvê-lo de forma participativa.
2. Envolver a todos do grupo no debate.
3. Falar sobre o que cada um sabe a respeito de um assunto.
4. Saber expor e ouvir
Passos
1. Fazer dois círculos, um de frente para o outro, de pé ou sentado.
2. O círculo de dentro fica parado no lugar inicial e o círculo de fora gira para a esquerda, a cada sinal dado
pelo animador ou coordenador do grupo.
3. Cada dupla fala sobre o assunto colocado para reflexão, durante dois minutos, sendo um minuto para
cada pessoa.
4. O círculo de fora vai girando até chegar no par inicial.
5. Depois deste trabalho, realiza-se um plenário, onde as pessoas apresentam conclusões, tiram dúvidas,
complementam ideias.
6. Complementação do assunto pelo coordenador.
Observações
1. O assunto deve ser preparado pelo coordenador com antecedência.
2. Os participantes do grupo devem pesquisar e fazer leituras prévias sobre o assunto.
Avaliação
1. O que descobrimos sobre o assunto?
2. Como nos sentimos durante a dinâmica?
3. O que foi positivo?
4. Que ensinamentos podemos tirar para o grupo?
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39- Entrevista
Objetivos:
1. Obter conhecimentos, informações ou mesmo opiniões atuais a respeito de um tema.
2. Utilizar melhor os conhecimentos de um especialista.
3. Obter mais informações em menos tempo.
4. Tornar o estudo de um tema, mais dinâmico.
Passos:
1. O coordenador apresenta em breves palavras, um tema, deixando várias dúvidas sobre o mesmo
(propositalmente).
2. O coordenador levanta, com o grupo, a possibilidade de completar o conhecimento através de entrevista
junto a pessoas que são estudiosas do assunto.
3. O grupo define o entrevistado.
4. O grupo, orientado pelo coordenador, prepara as perguntas para a entrevista.
5. Convite ao entrevistado.
6. O representante do grupo faz as perguntas.
7. O auditório vai registrando as perguntas.
8. O coordenador possibilita comentários sobre as respostas dadas pelo entrevistado.
9. O coordenador faz uma síntese de todo o conteúdo.
10. Discussão sobre o assunto.
11. Grupo (auditório) apresenta, verbalmente, suas conclusões.
Avaliação
Para que serviu a dinâmica?
O que descobrimos através da entrevista?
O que gostaríamos de aprofundar sobre o assunto?

40- Júri Simulado
Objetivos
1. Estudar e debater um tema, levando todos os participantes do grupo a se envolverem e tomar uma posição.
2. Exercitar a expressão e o raciocínio.
3. Desenvolver o senso crítico.
Participantes (funções)
Juiz: Dirige e coordena o andamento do júri.
Advogado de acusação: Formula as acusações contra o réu ou ré.
Advogado de defesa: Defende o réu ou ré e responde às acusações formuladas pelo advogado de acusação.
Testemunhas: Falam a favor ou contra o réu ou ré, de acordo com o que tiver sido combinado, pondo em
evidência as contradições e enfatizando os argumentos fundamentais.
Corpo de Jurados: Ouve todo o processo e a seguir vota: Culpado ou inocente, definindo a pena. A quantidade
do corpo de jurados deve ser constituído por número impar (3,5 ou 7);
Público: Dividido em dois grupos da defesa e da acusação, ajudam seus advogados a prepararem os
argumentos para acusação ou defesa. Durante o júri, acompanham em silêncio.
Passos
1. O coordenador apresenta o assunto e a questão a ser trabalhada.
2. Orientação aos participantes.
3. Preparação para o júri.
4. O juiz abre a sessão.
5. O advogado de acusação (promotor) acusa o réu ou ré (a questão em pauta).
6. O advogado de defesa defende o réu ou a ré.
7. O advogado de acusação toma a palavra e continua a acusação.
8. Intervenção de testemunhas, uma de acusação.
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9. O advogado de defesa retoma a defesa.
10. Intervenção da testemunha de defesa.
11. Os jurados decidem a sentença, junto com o juiz.
12. O público avalia o debate entre os advogados, destacando o que foi bom, o que faltou.
13. Leitura e justificativa da sentença pelo juiz.
Avaliação
1. Que proveito tiramos da dinâmica?
2. Como nos sentimos?
3. O que mais nos agradou?
4. O que podemos melhorar?

41- Cochicho
Objetivos:
1. Levar todos os integrantes do grupo a participar de uma discussão.
2. Colher opiniões e sugestões de um grupo, e sondar-lhes os interesses.
3. Criar uma atmosfera informal e democrática durante um estudo, debate.
4. Dar oportunidade para a troca de ideias dentro de um grupo.
5. Ajudar as pessoas a se libertarem das suas inibições.
6. Obter rapidamente ideias, opiniões e posições dos participantes de um grupo
Componentes
1. Coordenador: orientar e encaminhar o trabalho.
2. Secretário: anota no quadro, as ideias dos participantes.
3. Público: participantes do grupo.
Passos
1. O coordenador expõe de forma clara uma questão, solicitando ideias do grupo.
2. O coordenador divide o grupo de 2 em 2, ou 3 em 3 (depende do número de participantes o grupo).
3. Formados, os grupos passam a trabalhar. Cada grupo tem 2, 3 ou 4 minutos para expor suas ideias, sendo
um minuto para cada participante.
4. Uma pessoa de cada grupo expõe, em plenário, a síntese das ideias do seu grupo.
5. O secretário procura anotar as principais ideias no quadro.
6. O coordenador faz um comentário geral, esclarece dúvidas.
7. Alguém do grupo pode fazer uma conclusão.
Avaliação
1. O que aprendemos?
2. O que descobrimos em relação ao grupo?
3. O que precisamos aprofundar sobre este assunto?

42- Quem sou eu?
Objetivos:
Tornar os membros do grupo conhecidos rapidamente, num ambiente relativamente pouco inibidor.
Passos
1- Cada um recebe uma folha com o título: “Quem sou eu?”
2- Durante 10 minutos cada um escreve cinco itens em relação a si mesmo, que facilitem o conhecimento.
3- A folha escrita será fixada na blusa dos participantes.
4- Os componentes do grupo circulam livremente e em silêncio pela sala, ao som de uma música suave,
enquanto leem a respeito do outro e deixa que os outros leiam o que escreveu a respeito de si.

68

5-Logo após reunir 2 a 3 colegas, com os quais gostariam de conversar para se conhecerem melhor. Nesse
momento é possível lançar perguntas que ordinariamente não fariam.
Avaliação
1- Para que serviu o exercício?
2- Como nos sentimos?

43- Tempestade
Objetivos:
Despertar no jovem o valor de sua pessoa no grupo. Mostrando como se deve ajudar mais na elaboração
das reuniões, não deixando tudo nas mãos dos coordenadores, criando então uma integração maior no
grupo, já que todos terão essa responsabilidade.
Material: Cadeiras.
Participantes: No máximo 9 participantes.
Desenvolvimento: Pessoas sentadas e uma pessoa de pé coordenando. As cadeiras devem estar bem
próximas não deixando nenhuma falha entre elas, aí que está o segredo. As cadeiras também devem estar
arrumadas na forma de um círculo. Fazer com que os participantes se mexam nas cadeiras direcionando-os
para a direita ou para a esquerda, por isso devem estar bem próximos.
E quando o coordenador falar a palavra tempestade todos se levantam e trocam de lugar aleatoriamente,
e enquanto isso o coordenador senta-se. Fazendo que com isso outra pessoa assuma a coordenação da
dinâmica. Repetir o processo apenas três vezes para não se tornar cansativo. Depois que terminar a dinâmica,
poderão ser feitas algumas perguntas como: Como você se sentiu quando estava coordenando o barco?
Como você se sentiu quando estava recebendo as ordens?
E com as respostas pode se fazer uma comparação com a vida cotidiana do grupo.
Motivação:
Estamos num navio em auto mar. Estamos atravessando uma tempestade e temos que equilibrar o navio
(e o mexer) e a partir daí use a criatividade, pois Jesus estará com você.

44- GUIA DO CEGO
- Participantes: 10 a 20 pessoas
- Tempo Estimado: 45 minutos
- Modalidade: Crescimento Individual.
- Objetivo: Compreender a importância dos outros no crescimento individual.
- Material: Alguns lenços, bastões (pare servir de bengalas) e uma área com obstáculos, de preferência
em campo aberto.
- Descrição: O coordenador venda os olhos de quatro ou mais pessoas e fornece uma bengala para cada
um, enquanto os outros integrantes permanecem como observadores para tomar nota da forma como os
cegos se comportam. Os cegos devem caminhar desviando-se dos obstáculos durante determinado intervalo
de tempo. Após este tempo deve-se realizar alguns questionamentos para os mesmos, tais como:
* Como vocês se sentiram sem poder enxergar?
* Tiveram medo? Por quê? De quê?
* Que acham da sorte dos cegos?
Em seguida, com os mesmos ou outros cegos é substituído o bastão por um guia dentre os integrantes
observadores que conduzirá o cego por onde quiser. Depois de algum tempo podem ser realizados os
seguintes questionamentos:
* Como vocês se sentiram nas mãos dos guias?
* Tiveram confiança ou desconfiança? Por quê?
* É preferível um bastão ou um guia? Por quê?
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Por último, dispõe-se dois voluntários de cego, sendo que um guiará o outro. Ao final, pode-se realizar
os mesmos questionamentos do passo anterior. Dentre os questionamentos finais, a todos, pode-se citar:
* O que a dinâmica teve de parecido com a vida de cada um?
* Além da cegueira física, vocês conhecem outros tipos de cegueira? Quais? (ira, ignorância, inveja, apatia,
soberba, etc.)
* Os homens tem necessidade de guias? Quem são os outros guias? (família, educadores, amigos, os
exemplos, etc.)
* Costumamos confiar nestes guias? O que acontece com quem não aceita o serviço de um guia?
* Qual a pior cegueira: a física ou a de espírito? Por quê? O Evangelho relata várias curas de cegos (Mt 9,27-32;
Lc 15, 35-43; Jo 9,1-39). Qual a semelhança que se pode encontrar, por exemplo, entre o relato de São Lucas
e a sociedade moderna? Qual a semelhança entre a cura da vista e a missão da igreja de conscientização?

45- COMUNICAÇÃO POR GESTOS
- Participantes: 15 a 30 pessoas
- Tempo Estimado: 30 minutos
- Modalidade: Comunicação Gestual.
- Objetivo: Analisar o processo de comunicação gestual entre os integrantes do grupo.
- Material: Aproximadamente vinte fichas com fotografias ou desenhos para serem representados através
de mímicas.
- Descrição: O coordenador, auxiliado por outros integrantes, deve encenar através de mímicas (sem
qualquer som) o que está representado nas fichas, cada qual em um intervalo de aproximadamente um
minuto. Os demais integrantes devem procurar adivinhar o que foi representado. Em seguida, deve-se
comentar a importância da comunicação nos trabalhos e atividades do cotidiano, bem como do entrosamento
dos integrantes do grupo, para que juntos possam até mesmo sem se comunicar entender o que os outros
pensam ou desejam fazer.

46- BONECO
-Objetivo: União do grupo, trabalho em equipe
-Material: 2 folhas de papel para cada participante, canetas hidrocor, fita adesiva, cola e tesoura.
-Descrição: Cada membro do grupo deve desenhar em uma folha de papel uma parte do corpo humano,
sem que os outros saibam.
Após todos terem desenhado, pedir que tentem montar um boneco ( na certa não vão conseguir pois, terão
vários olhos e nenhuma boca... ). Em seguida, em outra folha de papel, pedir novamente que desenhem as
partes do corpo humano (só que dessa vez em grupo) Eles devem se organizar, combinando qual parte cada
um deve desenhar. Em seguida, após desenharem, devem montar o boneco. Terminada a montagem, cada
membro deve refletir e falar sobre como foi montar o boneco. Quais a dificuldades, etc.

47- TERREMOTO
-Participantes: Devem ser múltiplos de três e sobrar um. Ex: 22 (7x3 = 21, sobra um)
-Material: Para essa dinâmica só é necessário um espaço livre para que as pessoas possam se movimentar
-Desenvolvimento: Dividir em grupos de três pessoas, lembre-se que deverá sobrar um. Cada grupo terá
2 paredes e 1 morador. As paredes deverão ficar de frente uma para a outra e dar as mãos (como no túnel
da quadrilha da Festa Junina), o morador deverá ficar entre as duas paredes. A pessoa que sobrar deverá
gritar uma das três opções abaixo:
1 - MORADOR!!! - Todos os moradores trocam de “paredes”, devem sair de uma “casa” e ir para a outra.
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As paredes devem ficar no mesmo lugar e a pessoa do meio deve tentar entrar em alguma “casa”, fazendo
sobrar outra pessoa.
2 - PAREDE!!! - Dessa vez só as paredes trocam de lugar, os moradores ficam parados. Obs: As paredes
devem trocar os pares. Assim como no anterior, a pessoa do meio tenta tomar o lugar de alguém.
3 - TERREMOTO!!! - Todos trocam de lugar, quem era parede pode virar morador e vice-versa. Obs: NUNCA
dois moradores poderão ocupar a mesma casa, assim como uma casa também não pode ficar sem morador.
Repetir isso até cansar...
-Conclusão: Como se sentiram os que ficaram sem casa? Os que tinham casa pensaram em dar o lugar ao
que estava no meio? Passar isso para a nossa vida: Sentimos-nos excluídos no grupo? Na Escola? No Trabalho?
Na Sociedade?
Sugestão: Quanto menor o espaço melhor fica a dinâmica, já que isso propicia várias trombadas. É muito
divertido!!!

48- O Presente Da Alegria
OBJETIVOS: Exercitar a verbalização das qualidades do outro, num clima de confiança pessoal e mostrar
que um presente não tem que ser, necessariamente, algo material.
MATERIAL: Papel e lápis.
PROCESSO: estando o grupo sentado em círculo, inicia-se uma exposição sobre a importância de dar e
receber presentes: Queremos, com esta dinâmica, mostrar que um presente pode ser uma palavra, um
gesto, um carinho, um incentivo, um beijo, enfim. Coisas do nosso comportamento para com os outros e
que têm um valor incalculável.
De modo que vamos dizer para a pessoa que está aqui conosco quais as qualidades. Quais os aspectos do
seu comportamento, da sua maneira de ser que nós admiramos. Portanto, agora, cada pessoa escreverá
na sua papeleta, de uma a três qualidades – algo que você percebe do seu nível de relacionamento ou que
percebeu aqui no grupo – para a pessoa da sua direita.
Orientar, também, que a papeleta não deverá ter destinatário nem remetente, ou seja, nem escrever o seu
nome, nem o nome da pessoa para a qual você está escrevendo.
É importante escrever uma mensagem que se enquadre bem na pessoa, ao invés de um comentário
generalizado.
O facilitador deverá recolher as papeletas, dobradas.
Redistribuir as papeletas, de modo que nenhuma pessoa pegue a sua própria (todos deverão ficar, nessa
etapa, com as papeletas trocadas).
Desse momento em diante, cada pessoa deverá ler o que está escrito na papeleta da sua mão, oferecendo
como presente, a qualquer pessoa do grupo.
-Deve sair do lugar e dar um abraço nessa pessoa.
- Todas as pessoas do grupo oferecerão os seus “presentes” às demais.
-Uma pessoa poderá ter vários “presentes”.
-Alguém poderá não receber nada.
-Ao final, quando todos tiverem verbalizados o que escreveram, poderão ser feitos alguns comentários
adicionais, sobre quais os sentimentos de cada um, em relação ao que aconteceu.
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ROTEIRO DE
VISITAS ÀS
FAMÍLIAS
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Uma novidade proposta para esse ano
é a visita às famílias das crianças que
se escreverem para as Colônias. Essas visitas
devem ser feitas antes do início da Colônia.
Caso não seja possível pode-se realizar
ao término da Colônia.

A coordenação, ao realizar as inscrições, organiza a lista de visitas. Seria muito interessante
começar pelos mais estranhos e afastados da vida da comunidade.
Uma preparação dos coordenadores precisa ser feita antes das visitas. Planejar como fazer,
o que fazer, como abordar as famílias é indispensável.
Ao chegar a casa, o coordenador/animador deve se apresentar e falar claramente de sua
alegria em conhecer aquela família.
As visitas não podem ser forçadas. Se a família não estiver disposta para receber ou mesmo
não quiser a visita, não se deve insistir.
O visitador não deve levar nenhum papel ou caneta para fazer anotações na frente das
pessoas visitadas. Não é censo ou levantamento do IBGE. Isso cria barreiras e resistências.
Alguma observação importante pode ser anotada posteriormente.
É importante ouvir atentamente as pessoas, sem a preocupação de resolver seus problemas
ou aconselhar. O momento da visita é para contato, conhecimento, criar laços de amizade
e confiança.
É possível, diante da pluralidade religiosa, que encontre, por ocasião das visitas, pessoas
que não são católicas. Esteja preparado para lidar com as diferenças e respeitá-las!
As visitas não dever ser prolongadas demais, e nem em horários inconvenientes.
Vale lembrar, ainda, que cada pessoa e cada lar é um “santuário”, por isso, merece respeito
e discrição. Nada deverá ser comentado depois, a não ser algum problema que mereça ser
encaminhado com a ajuda de terceiros.
Sugestão de roteiro para visita se a família for católica:
a) Iniciar com o sinal da cruz;
b) Canto: “Esta família será abençoada, porque o Senhor vai derramar o seu amor”, ou outro;
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c) Leitura e partilha de um texto bíblico. Sugestões:
• Lucas 10, 38-42: “Marta recebeu a Jesus”;
• Lucas 19,1-9: “Hoje a salvação entrou nesta casa”;
• Lucas 10,5-9: “A paz esteja nesta casa”;
• Alguém doente: Mateus 11,28-30: “Vinde a mim e eu vos aliviarei”.
d) Preces pela família, pela casa, pelas necessidades das pessoas etc. (opcional);
e) Bênção (sugestão): “Senhor, abençoa os membros desta família, sua casa e todos os seus
bens, protegendo-os e livrando-os dos perigos e tentações, animando-os no compromisso
familiar e comunitário, tornando-os testemunhas de vida nova. O Senhor os abençoe e guarde!
O Senhor lhes mostre sua face e tenha piedade de vós! O Senhor lhes mostre o seu rosto e lhe
conceda a paz!” Amém!
f) Canto: “Esta família já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor!”, ou
outro. Neste instante pode-se rezar o Pai Nosso e Ave Maria.
g) É oportuno terminar com o abraço da Paz e o sinal da cruz...
No final da visita
- Deixar algum símbolo que marque a visita, ex: cartão, programação da colônia de férias,
oração...;
- Agradecer a família;
- Convidar para participar das atividades da Colônia de Férias.
http://soucatequista.com.br/roteiro-de-visitas-as-familias-dos-catequizandos.html
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A COMUNIDADE NO
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1. ADORAÇÃO EUCARÍSTICA
Canto de abertura:Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao Te ver...
Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e diviníssimo sacramento. (3X)
Animador: Todas as vezes que nos reunimos, Ele está presente no meio de nós: “Onde
dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles.” (Mt 18,20). Hoje
somos convidados a estar com Jesus, a fazer-lhe companhia nesse momento de oração e
adoração do Cristo presente no Sacramento Eucarístico. E, abrindo-lhe o coração, pedimos
por nós mesmos e por todos, pela paz e pela salvação do mundo, oferecendo com Cristo
toda nossa vida ao Pai.
Fiquemos em silêncio, pensando: porque hoje estamos aqui?
Evangelho: Jo 1,35-42 – Mestre, onde moras? (Sugestão)
Motivação: Comentar que Jesus sempre demonstrou que nos ama e que é nosso melhor
amigo, através da sua vivênciada Lei do Amor. Comentar que Jesus, além de ser nosso
melhor amigo, foi também nosso melhor mestre. Ele era chamado de Mestre por todos e
podemos considerá-lo o Mestre dos Mestres.
Preces
Neste momento, elevemos a Jesus as nossas preces espontâneas e, a cada invocação,
rezemos:
Jesus, Pão da Vida, escutai a nossa prece.
Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou: Pai-nosso...
Canto: Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar,
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.
Venha a Fé, por suplemento, os sentidos completar.
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Ao eterno Pai cantemos e a Jesus, o Salvador.
Ao Espírito exaltemos na Trindade, Eterno Amor.
Ao Deus Uno e Trino demos a alegria do louvor.
Amém, Amém.

2. TERÇO LUMINOSO
-É preciso providenciar 59 velas;
-O terço é formado no chão, podendo ser em formato circular ou coração;
-A cruz que reza o CREDO poderá ser de madeira ou feita de papel resistente (fica de
acordo com a criatividade);
-A cada Ave Maria, vai se acendendo uma vela (tomar cuidado com as crianças, para que
não se queimem);
-Cada mistério poderá ter um canto bem bonito, ou um versículo bíblico;
-É interessante que o local esteja escuro, para que as luzes das velas possam clarear o
ambiente. Pode-se refletir sobre a luz de Deus que vem iluminar nossas vidas através de
nossa fé e oração;
-Para a oração Salve Rainha, pode-se imprimir uma pequena foto de Nossa Senhora ou
algo do tipo;
-Mais elementos podem ser trazidos, conforme a criatividade do animador.

Mistérios da Luz:
-No Primeiro Mistério, contemplamos o Batismo de Jesus.
-No Segundo Mistério, contemplamos Jesus realizando o seu primeiro milagre nas Bodas de Caná.
-No Terceiro Mistério, contemplamos o Anúncio do Reino de Deus convidando à conversão.
-No Quarto Mistério, contemplamos a Transfiguração de Jesus.
-No Quinto Mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia.

3. CELEBRAÇÃO PENITENCIAL
Canto Inicial
Reunida a comunidade, enquanto o celebrante toma o seu lugar, pode-se entoar um salmo,
uma antífona ou canto apropriado.
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Animador: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Em seguida, com essas ou outras palavras:
A graça, a misericórdia e o amor de Deus Pai, e de Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam
convosco.
Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
Logo em seguida, pode-se fazer uma instrução aos presentes, com breves palavras, sobre a
importância e o sentido da celebração e o seu desenrolar.
Animador: Há dentro de cada um de nós uma voz misteriosa a que chamamos consciência. É
como um “santuário”, onde se encontra Deus. Como diz Santo Agostinho: Deus é mais íntimo
a nós do que nós mesmos. É por essa voz misteriosa e íntima que somos constantemente
chamados a seguir o apelo da vida e da vocação à santidade. Vamos, por isso, criar um
ambiente onde possamos escutar Deus, pois só Ele poderá preencher todo o nosso ser. E
é no diálogo amoroso com Ele que podemos ver tudo o que nos impede de escutá-Lo e de
cumprir a sua vontade, que nos santifica e nos dá a felicidade verdadeira.
Palavra de Deus: Sugestão: A parábola do Filho Pródigo - (Lc 15, 11-32).
Exame De Consciência
É aconselhável fazer um momento de silêncio para realizar o exame de consciência e despertar
a verdadeira contrição dos pecados.
Rito da reconciliação
Queridos irmãos, lembrados da bondade de Deus, nosso Pai, confessemos os nossos
pecados para alcançar a sua misericórdia:
Confesso a Deus todo poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por
pensamentos e palavras, atos e omissões: por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à
Virgem Maria, aos Anjos e Santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso
Senhor. (Todos se erguem).
P. Supliquemos humildemente ao Cristo Salvador, nosso advogado junto ao Pai, que perdoe
os nossos pecados e nos purifique de todo mal.
Música: Conheço um coração tão manso, humilde e sereno...
Oração de ação de graças para conclusão:
Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia, criastes o homem de modo admirável e mais
admiravelmente o restaurastes. Não o abandoneis em seu pecado, mas com amor paterno
o acompanhais. Enviastes ao mundo vosso Filho para que, destruindo com sua paixão o
pecado e a morte, nos devolvesse com sua ressurreição a vida e a alegria. Derramastes
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em nossos corações o Espírito Santo, para que nos tornássemos vossos filhos e herdeiros.
Continuamente nos renovais com os sacramentos da salvação, para nos livrar da escravidão
do pecado e nos transformar cada dia na imagem mais perfeita de vosso Filho amado. Nós
vos damos graças pelas maravilhas da vossa misericórdia. Com toda a Igreja vos louvamos,
cantando em vossa honra um cântico novo, com a voz, o coração e a vida. A vós a glória,
agora e para sempre, por Jesus Cristo no Espírito Santo. Amém!
Rito da despedida
Animador: O Senhor vos conduza segundo o amor de Deus e a paciência de Cristo, para
que possamos caminhar na vida nova e agradar a Deus em todas as coisas. Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Animador: Na certeza de que o Senhor perdoou os nossos pecados, vamos em paz e que
Ele sempre nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

4. LEITURA ORANTE DA PALAVRA DE DEUS (LECTIO DIVINA)
A Lectio Divina é exercício de escuta da Palavra. Escolhe-se um texto bíblico e basta seguir
as quatro etapas:
1. LEITURA - O que diz o texto? Ler a Palavra de Deus com fé, calma e atenção. Atitude:
interiorização; silenciar para Deus.
2. MEDITAÇÃO - O que o texto me diz? Refletir, ruminar, aprofundar a Palavra. Atitude:
aplicação à vida pessoal, comunitária, eclesial, mundial...
3. ORAÇÃO - O que o texto me faz dizer a Deus? Conversar com Deus a partir do texto,
responder as suas interpelações. Atitudes: louvor, ação de graças, pedido de perdão, súplica.
4. CONTEMPLAÇÃO – Ver a realidade com os olhos de Deus. Sentir a presença de Deus,
saboreá-lo. Atitude: mergulho no mistério de Deus com fé, esperança e amor.
Algumas dicas para facilitar a Lectio Divina:
1. Invocar o Espírito Santo;
2. Ler atentamente o texto;
3. Deter-se sobre o que foi lido (silêncio interior);
4. Discernir bem o sentido de cada frase;
5. Atualizar e ruminar a Palavra, relacionando-a com a vida;
6. Ampliar a visão, ligando o texto com outros textos bíblicos;
7. Ler de novo, rezando o texto e respondendo a Deus;
8. Formular um compromisso de vida;
9. Rezar um Salmo apropriado;
10. Escolher uma frase como resumo para memorizar.
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5. CELEBRAÇÃO DA PALAVRA
No decorrer da colônia de férias, pode-se ter a Santa Missa. Nos lugares onde não há um
sacerdote disponível, pode-se fazer a celebração da palavra. Abaixo segue um roteiro que
a CNBB publicou através do documento (número 52) as “Orientações para a celebração da
Palavra de Deus”, que podem ajudar de acordo com a realidade de cada local.
1. Ritos iniciais: Saudação, acolhida, introdução no espírito da celebração, rito penitencial.
Quem preside conclui os ritos iniciais com uma oração;
2. Leitura, Salmo e Evangelho;
3. Partilha da Palavra de Deus;
4. Profissão de Fé;
5. Oração dos Fiéis (Preces);
6. Momento de Louvor: Não deve ter, de modo algum, a forma de Celebração Eucarística;
7. Oração do Senhor – Pai Nosso;
8. Abraço da Paz;
9. Comunhão Eucarística: Nas comunidades onde se distribui a Comunhão durante a
Celebração da Palavra, o Pão Eucarístico pode ser colocado sobre o altar, antes do momento
da ação de graças e do louvor, como sinal da vinda do Cristo, Pão Vivo que desceu do céu;
10. Ritos finais.

6. VIA LUCIS
O Caminho da Luz (Via Lucis) é uma devoção que pode complementar o da Via Crucis.
(caminho da cruz ou via-sacra). Nela se percorrem catorze estações com Cristo triunfante,
desde a Ressurreição até Pentecostes, seguindo os relatos evangélicos. Aqui, pode-se
utilizar da criatividade, como velas para cada estação, imprimir fotos correspondentes a
cada estação...
PRIMEIRA ESTAÇÃO - CRISTO VIVE! RESSUSCITOU!
Na cidade santa, Jerusalém, depois do sábado, amanhecia o primeiro dia da semana. É
um amanhecer glorioso, de alegria transbordante, porque Cristo venceu definitivamente
à morte.
Do Evangelho segundo Mateus 28, 1-7. (cf. Mc 16, 1-8; Lc, 24, 1-9; Jo 20, 1-2).
SEGUNDA ESTAÇÃO - O ENCONTRO COM MARIA MADALENA
Maria Madalena vai à frente das mulheres que se dirigem ao sepulcro para terminar de
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embalsamar o corpo de Jesus. Chora sua ausência, porque ama, mas Jesus não se deixa
ganhar em generosidade e sai ao seu encontro.
TERCEIRA ESTAÇÃO - JESUS APARECE ÀS MULHERES
As mulheres veem-se transbordadas pelos fatos: o sepulcro está vazio e um anjo anuncialhes que Cristo vive. E lhes dá uma missão: anunciem aos apóstolos. Mas a maior alegria é
ver a Jesus, que sai a seu encontro.
Do Evangelho segundo Mateus 28, 8-10.
QUARTA ESTAÇÃO - OS SOLDADOS GUARDAM O SEPULCRO DE CRISTO
Para ratificar a ressurreição de Cristo, Deus permitiu que tivesse umas testemunhas
especiais: os soldados postos pelos príncipes dos sacerdotes, precisamente para evitar
que tivesse um engano.
Do Evangelho segundo Mateus 28, 11-15.
QUINTA ESTAÇÃO - PEDRO E JOÃO CONTEMPLAM O SEPULCRO VAZIO
Os apóstolos receberam com desconfiança a notícia que lhes deram as mulheres. Estão
confusos, mas o amor pode mais. Por isso, Pedro e João se aproximam do sepulcro com a
rapidez de sua esperança.
Do Evangelho segundo João 20, 3-10 (cf. Lc 24, 12).
SEXTA ESTAÇÃO - JESUS NO CENÁCULO MOSTRA SUAS CHAGAS AOS APÓSTOLOS
Os discípulos estão no Cenáculo, o local onde ocorreu a Última Ceia. Temerosos e
desesperançados, comentam os acontecimentos ocorridos. É, então, quando Jesus se
apresenta no meio deles, e o medo dá lugar à paz.
Do Evangelho segundo Lucas 24, 36-43 (cf. Mc 16, 14-18; Jo, 20, 19-23).
SÉTIMA ESTAÇÃO - NO CAMINHO DE EMAÚS
Nessa mesma tarde, dois discípulos voltam desiludidos às suas casas, mas um caminhante
devolve-lhes a esperança. Seus corações vibram de alegria com sua companhia, no entanto,
só se lhes abrem os olhos ao vê-lo partir o pão.
Do Evangelho segundo Lucas 24, 13-32
OITAVA ESTAÇÃO - JESUS DÁ AOS APÓSTOLOS O PODER DE PERDOAR OS PECADOS
Jesus apresenta-se ante seus discípulos e o temor de um primeiro momento dá lugar à
alegria. Vai ser então quando o Senhor lhes dará o poder de perdoar os pecados, de oferecer
aos homens a misericórdia de Deus.
Do Evangelho segundo Joao 20, 19-23 (cf. Mc 16, 14; Lc 24, 36-45).
NONA ESTAÇÃO - JESUS FORTALECE A FÉ DE TOMÉ
Tomé não estava com os demais apóstolos no primeiro encontro com Jesus ressuscitado.
Eles lhe contaram sua alegre experiência, mas Tomé não se deixou convencer. Por isso, o
Senhor agora se dirige a ele para confirmar sua fé.
Do Evangelho segundo Joao 20, 26-29.
DÉCIMA ESTAÇÃO - JESUS RESSUSCITADO NO LAGO DA GALILEIA
Os apóstolos voltaram a seu trabalho: a pesca. Durante toda a noite se esforçaram, sem
conseguir nada. Desde a orla, Jesus convida-lhes a começar de novo. E a obediência outorgalhes uma multidão de peixes. Do Evangelho segundo João 21, 1-6.
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DÉCIMA PRIMEIRA ESTAÇÃO - JESUS CONFIRMA A PEDRO NO AMOR
Jesus perguntou a Pedro sobre o seu amor. Quer colocá-lo à frente da nascente Igreja.
Pedro, pescador da Galileia, vai converter-se no Pastor dos que seguem o Senhor.
Do Evangelho segundo João 21, 15-19.
DÉCIMA SEGUNDA ESTAÇÃO - A DESPEDIDA: JESUS ENCARREGA SUA MISSÃO AOS
APÓSTOLOS
Antes de deixar seus discípulos, o Senhor faz-lhes o encargo apostólico: a tarefa de estender
o Reino de Deus por todo mundo, de fazer chegar a todos os recantos a Boa Notícia.
Do Evangelho segundo Mateus 28, 16-20. cf. Lc 24, 44-48.
DÉCIMA TERCEIRA ESTAÇÃO - JESUS ASCENDE AO CÉU
Cumprida sua missão entre os homens, Jesus ascende ao céu. Agora volta ao Pai e está
sentado à sua direita. Cristo glorioso está no céu, e desde ali terá de vir como Juiz dos vivos
e dos mortos.
Dos Atos dos Apóstolos 1, 9-11 (cf. Mc 16, 19-20; Lc 24, 50-53).
DÉCIMA QUARTA ESTAÇÃO - A VINDA DO ESPÍRITO SANTO EM PENTECOSTES
A promessa firme que Jesus fez a seus discípulos é de lhes enviar um Consolador. Cinquenta
dias após a Ressurreição, o Espírito Santo derrama-se sobre a Igreja nascente para fortalecêla, confirmá-la, santificá-la.
Dos Atos dos Apóstolos 2, 1-4

6.CINE SALESIANO
Promover uma sessão de cinema com um filme de temática salesiana em umas das noites,
durante a Colônia de Férias. Convidar as crianças e familiares para participarem.

7.CELEBRAÇÃO VOCACIONAL
A proposta vocacional de vida é, essencialmente, um dos mais valiosos objetivos da vida e
da missão dos salesianos de Dom Bosco. Tudo que somos e o que fazemos com as crianças,
adolescentes e jovens, tende a torná-los pessoas felizes e realizadas, sobretudo, no aspecto
vocacional. Faz-se necessário trabalhar a questão vocacional com nossos jovens. O anúncio e
o testemunho de vida constituem peças fundamentais para o bom desempenho vocacional
de nossas atividades pastorais. Neste aspecto, podemos e devemos compreender as nossas
atividades e estruturas como ocasião e lugares totalmente vocacionais, onde o jovem deve
encontrar sentido para vida. Por isso, propomos que se realize este itinerário vocacional,
como um importante meio de se fazer ressoar entre os jovens o chamado de Jesus “ Vem
e segue-me!”.
Oração Inicial (Sinal da Cruz)
Invocação ao Espírito santo: Vinde, Espírito Santo! (Vida Reluz), ou outra opção.
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Leitura Bíblica: Lc 18,18-30
Canto
1-Quem perde a sua vida por mim a
Encontrará, a encontrará, a encontrará.
Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por
Mim, me encontrará, me encontrará.
Não tenhas medo, não tenhas medo, eu
Estou aqui, eu estou aqui.
2-Quem deixa sua terra por mim, seus bens
Por mim, seus filhos por mim, me encontrará.
Não tenhas medo, eu conheço aqueles que
Elegi, aqueles que elegi.
Partilha
O que na sua vida é ainda preciso desapegar para seguir Jesus Cristo? Quais são os seus
medos? Quais são as prioridades da sua vida?
(Preces espontâneas)
Oração Final
Deus, Pai amoroso,
por amor a este mundo,
nos enviaste Jesus, teu Filho,
como pastor e salvador.
Teu Espírito santificador suscitou
Dom Bosco e Madre Mazzarello
e toda a sua Família Religiosa
como colaboradores teus
na salvação da juventude.
Diante de Ti, Pai santo, colocamos
os adolescentes e jovens de hoje
que precisam de educadores
e pastores como seus amigos e guias
no caminho da felicidade e da salvação.
Por isso Te pedimos, Pai bondoso,
por Maria, Mãe do teu Filho, Jesus:
abençoa a Família Salesiana
e suscita santas e numerosas vocações
para os vários serviços em tua Igreja,
em favor dos jovens e do teu povo.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!

83

DESENHOS
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AVALIAÇÃO
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Encontro de avaliaçãO
A avaliação é um importante instrumento para tornar, ainda melhores, as nossas atividades.
Pedimos uma vez mais que não deixe de ser feita e enviada ao centro inspetorial. Após ser preenchida,
deve ser entregue ao salesiano ou ao líder local, que deve fazê-la chegar ao centro inspetorial. A
todos, pedimos o máximo de empenho e de colaboração.
PREPARAÇÃO
1. Foram realizados os encontros de preparação com os animadores? ( ) SIM ( ) NÃO
2. Houve divulgação na comunidade? ( ) SIM ( ) NÃO
3. Como foi a participação e a interação, durante o evento da colônia de férias, dos salesianos e
demais grupos da família salesiana (FMA, VDB, SSCC, etc.)?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Sugestões ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
PARTICIPAÇÃO
Quantidade de pessoas envolvidas:
Crianças _________
Adolescentes _________
Jovens (até 24 anos) ________
Adultos (a partir de 25 anos) ________
Total de participantes (crianças, adolescentes e jovens atendidos) _________
Total de animadores _________
CONTEÚDO DO SUBSÍDIO (Nível de contentamento)
Textos de apoio: Muito satisfeito
( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Formação para animadores:
Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Orações e celebrações:
Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Brincadeiras e dinâmicas:
Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
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Músicas:
Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Desenhos para colorir:
Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Outras atividades:
Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
O subsídio é utilizado ao longo do ano? Em quais atividades?
________________________________________________________________________________________
Após a última colônia de férias, surgiu alguma iniciativa por parte dos jovens animadores, na
comunidade local? Qual?
________________________________________________________________________________________
Apresente outras sugestões para a COLÔNIA DE FÉRIAS em 2021:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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