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APRESENTAÇÃO
Caros salesianos,
Colaboradores,
Jovens e animadores das colônias de férias.
Viva Dom Bosco!
É com renovada esperança e com o olhar no amanhã que apresentamos o subsídio da Colônia de férias
2022.
O tema: artesãos da paz! E o lema: Vamo simbora aprender, são um convite a renovarmos o desejo de
construir, mesmo em meio a tantos indeterminismos por conta da pandemia, a paz e a justiça do Reino de Deus. O trabalho é comunitário e requer o empenho de cada um.
A iniciativa das colônias de férias consegue congregar uma multidão preciosa de jovens animadores e
famílias. Eles constituem a nossa primeira preocupação formativa. São jovens e adultos sensíveis ao
nosso carisma que conseguimos articular nas diversas atividades. Um grupo precioso capaz de aderir
a tantas propostas salesianas e formas de vida que o nosso carisma oferece.
A proposta de uma experiência missionária e oratoriana para os dias de colônia de férias, abre um
apelo de compromisso a cada um de nós. Cada espaço ocupado, escolas, Igrejas e salões se tornaram
nestes dias “casa que acolhe, paróquia que evangeliza, escola que encaminha para a vida e pátio para
se encontrarem como amigos e viverem com alegria” (C 40)
Que o Beato Miguel Rua, primeiro sucessor de Dom Bosco, homem que incentivou e viu florescer o
carisma salesiano em várias partes do mundo, nos conceda a graça de anunciarmos Jesus Cristo sem
temor, na alegria do Evangelho.
P Francisco Inácio Vieira Junior, Delegado da PJ
Pela Equipe Inspetorial de Pastoral
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Para organizar bem

PARA ORGANIZAR BEM
Caro animador,

Apresentamos 15 passos que ajudarão 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.

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, em que 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.
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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
demostrar exposição dos resultados construídos nos dias de colônia de férias.

12. VISITAR:

Realizar visita as famílias das crianças que se inscreveram para
a Colônias de férias. Essas visitas podem ser realizadas antes, durante ou após o
término da colônia.
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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.
P. Francisco Inácio, SDB
Delegado da Pastoral Juvenil Salesiana
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como ler o subsídio

COMO LER O SUBSÍDIO
O subsídio da colônia de férias é um instrumento de orientação da proposta
pastoral a ser realizada com crianças, adolescentes e jovens no período das férias.
Para facilitar a leitura e o entendimento do material produzido, elencamos 09
pontos fundamentais para o seu bom uso:

1. O subsídio é destinado aos animadores,

para ajudar na organização, não é para ser lido para os participantes.

2. O material proposto foi pensando considerando a faixa etária a partir dos 7 anos,
assim temos atividades que atendem a variedade deste público.

3. Cada comunidade possui uma realidade específica, por isso tudo que está contido neste
subsídio pode ser adaptado para atender melhor cada local.

4. Para a boa realização da colônia,

é fundamental a colaboração valiosa dos Salesianos, dos animadores e voluntários.

5. Animadores:

dedicamos três encontros especialmente para a formação dos animadores, que servem
de suporte para o aprofundamento do tema. É importante lembrar que, além dos
momentos de formação, é preciso garantir a preparação prática da colônia.

6. O teatro:

Para a proposta de teatro deste ano, deixamos como sugestão a realização de um
programa, no estilo dos programas de TV com plateia e convidados especiais. A atração
principal de cada dia do programa será a personalidade escolhida como “artesão da
paz”, a qual será entrevistada por um apresentador e, assim, de forma dinâmica e leve,
proporcionará para as crianças o conhecimento de alguns traços biográficos relevantes
destas pessoas que fizeram história e edificaram o bem com suas ações.
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7. Visitas:

sugerimos que os animadores visitem as famílias das crianças inscritas na Colônia. O
ideal é que sejam realizadas antes de iniciar as atividades, caso não seja possível podem
programar para durante ou após a Colônia. Com isso, pretendemos que durante a
Colônias de Férias sejam criados laços com as famílias.

8. Oficinas:

Apresentamos sugestões de oficinas, mas elas podem ser ajustadas segundo a realidade
da sua comunidade; nos locais onde se conta com uma grande participação de mães,
é bom pensar uma oficina para elas.

9. Avaliação:

solicitamos que as Comunidades que realizam as Colônias de Férias respondam o
questionário de avalição e envie para a Inspetoria ao final da Colônia. Ela é importante
para crescermos na metodologia avaliativa e melhoria do material para as futuras
Colônias de Férias.
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encontro de formação
para os animadores

ENCONTROS DE FORMAÇÃO PARA
OS ANIMADORES
1° Dia: A verdadeira paz
“Eu vos dou a minha paz”
(Jo 14, 26)
(Acolhida dos animadores e uma breve apresentação do que é a Colônia
de férias salesiana.)

Dinâmica de integração
“do abraço”
Material: cesta, papel e caneta.
Procedimento: Escrever os nomes de todos os participantes, colocar todos os envelopes
em uma cesta e pedir que todos tirem um papel, quando todos tiverem tirado, solicitar
que o primeiro que tirou leia o nome em voz alta da pessoa e uma característica do
colega, este que foi chamado levanta-se e dá um abraço no colega, e lê o seu papel e
assim por diante.
(Depois da breve dinâmica de integração, deve-se cantar uma música
em preparação para oração inicial)

Sugestão de canto: Reunidos aqui só pra louvar o Senhor...
Oração: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: 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.
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.
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Todos: Amém!
Aclamação ao Evangelho
Sugestão: Aleluia! Aleluia! Como o Pai me amou...
Evangelho: João 14, 22-26
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Quem acolheu os meus mandamentos
e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e
me manifestarei a ele”. Judas – não o Iscariotes – disse-lhe: “Senhor, como se explica
que te manifestarás a nós e não ao mundo?” Jesus respondeu-lhe: “Se alguém me ama,
guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa
morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não
é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco.
Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará
tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito”. Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor!
(Quem estar conduzindo motiva os demais para um momento de silêncio
e em seguida, aqueles que desejarem, podem partilhar algum aspecto da
leitura que chamou sua atenção.)

A Paz Perfeita
Havia um rei que ofereceu um grande prêmio ao artista que fosse capaz de
captar numa pintura a paz perfeita. Foram muitos os artistas que tentaram. O
rei observou e admirou todas as pinturas, mas houve apenas duas de que ele
realmente gostou e teve que escolher entre ambas. A primeira era um lago
muito tranquilo... um espelho perfeito onde se refletiam plácidas montanhas
que o rodeavam. Sobre elas encontrava-se um céu muito azul com tênues nuvens
brancas. Todos os que olharam para esta pintura pensaram que ela refletia a
paz perfeita. A segunda pintura também tinha montanhas, mas estas eram
escabrosas e estavam despidas de vegetação. Sobre elas havia um céu
tempestuoso do qual se precipitava um forte aguaceiro com faíscas e
trovões...tudo isto se revelava nada pacífico. Mas quando o rei observou
atentamente reparou que atrás da cascata havia um arbusto crescendo de uma
fenda na rocha. Neste arbusto encontrava-se um ninho. Ali, no meio do ruído
da violenta camada de água, estava um passarinho placidamente sentado no seu
ninho. Paz Perfeita! Qual pensas que foi a pintura ganhadora? O rei escolheu
a segunda. Por quê? O rei explicou: “Paz não significa estar num lugar
sem ruídos, sem problemas, sem trabalho árduo ou sem dor. Paz significa
que, apesar de se estar no meio de tudo isso, permaneçamos calmos no nosso
coração. Este é o verdadeiro significado de Paz.”
Autor Desconhecido

17

“Sê para com Deus como pássaro que sente o galho tremer e continua a cantar,
sabendo que tem asas” (Dom Bosco)

A Palavra se faz oração
(Neste momento, cada animador é convidado a fazer uma prece... seja
pelo encontro, pelos jovens, pelas famílias, pela paz...)
Em seguida, reza-se as seguintes orações: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai.
Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Canto Final: Protege-nos com teu olhar...

2° Dia: A paz no coração é capaz de transformar o Mundo.
“Se não há paz em teu coração, o mundo não terá paz”.
Papa Francisco

Ambiente: Dom Bosco, Madre Mazzarelo, Bíblia Sagrada, toalha branca, ilustrações
de homens e mulheres promovendo a paz e em desdaque a frase do Papa Francisco
sugerida para o dia: “Se não há paz em teu coração, o mundo não terá paz”.
( Acolhida dos animadores e breve comentário sobre o tema central da Colônia de
Férias 2021)
Canto Inicial: Tu és Dom Bosco.
Comentário: Queridos amigos e amigas, vivenciamos um momento em que a
humanidade busca e clama por paz, em meio a tantas adversidades e intempéries
em que outrora o mundo tem vivido. Em meio a essas problemáticas, o encontro de
hoje nos convida a semearmos e cultivarmos a paz em nossos corações, partindo do
princípio de que é através da mudança em nossos corações que podemos semear a paz
no mundo e assim encontrarmos dias melhores para o bom relacionamento e vivência
da humanidade.
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Dinâmica de Integração:
“Te Ofereço Paz!”
Material necessário: Música de Valter Pini: “Te ofereço Paz!”
Tempo estimado:De cinco a dez minutos.
Desenvolvimento: Duas pessoas frente a frente. Pode, também, ser aplicada em uma
roda, em círculo. As pessoas em pé, todo grupo se olhando. Estabelece-se um pacto
fortíssimo de ajuda mútua. Para iniciar o grupo, é uma limpeza mental e possibilita
uma sensação de paz no ambiente.
• Te ofereço paz – As mãos são estendidas para a frente, palmas para cima.
• Te ofereço amor – As mãos cobrem o peito na altura do coração.
• Te ofereço amizade – Braço estendidos para a frente, as mãos se entrelaçam.
• Ouço tuas necessidades – Mãos atrás das orelhas, imitando um “orelhão”.
• Vejo tua beleza – Mãos tocando logo abaixo dos olhos.
• Sinto os teus sentimentos – Novamente as mãos no peito, na altura do coração.
• Minha sabedoria flui – Braços erguidos para o alto, mão esquerda espalmada para
o alto, mão direita num breve giro sobre a cabeça, fazendo um círculo.
• De uma fonte superior – Os dois braços esticados par ao alto.
• E reconheço esta fonte em ti – Braços vão descendo e se estendendo para a frente,
em direção ao outro.
• Trabalhemos juntos – Uma mão para cada lado, pegando as mãos dos companheiros
à esquerda e à direita, formando um grande círculo de mãos dadas.
Oração: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito 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.
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!
Leitura Bíblica: Jo 14,22-29.
(Momento de silêncio, seguido de breve reflexão).
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		Para refletir...
“Como está o coração de cada um de nós? Está em paz? ”, questionou o Papa
Francisco na manhã de hoje durante a Missa na capela da Casa Santa Marta, na Festa
da Natividade da Virgem Maria. “Se no coração de cada um não há paz”, advertiu,
“não haverá tampouco no mundo”.
O Santo Padre sublinhou em sua homilia que “a paz não se constrói da noite
para o dia; a paz é um dom, mas um dom que deve ser tomado e trabalhado todos os
dias”.
“Estamos vivendo em guerra e todos pedem a paz”, disse e indicou que “também
nós devemos pegar este dom da paz e abrir-lhe caminho em nossa vida, fazê-lo entrar
em nós, fazê-lo entrar no mundo”.
“A paz é um dom artesanal nas mãos dos homens. Somos nós, homens, todos
os dias, que devemos dar um passo para a paz: é o nosso trabalho. É o nosso trabalho
com o dom recebido: promover a paz”, disse.
Francisco assinalou que se deve trabalhar pela paz “nas pequenas coisas, todos
os dias”.
“Não são suficientes os grandes manifestos pela paz, os grandes encontros
internacionais se depois não se realiza esta paz no pequeno”, indicou.
O Papa sublinhou: “Você pode falar da paz com palavras esplêndidas, fazer uma
grande conferência... Mas se no teu pequeno, no teu coração não há paz, na tua família
não há paz, no teu bairro não há paz, no teu trabalho não há paz, não haverá tampouco
no mundo”.
“Como está teu coração hoje? Está em paz? Se não está em paz, antes de falar de
paz, coloca teu coração em paz”, exortou.
O Santo Padre assinalou: “Se você não é capaz de levar adiante a tua família, o
teu presbitério, a tua congregação, levá-la adiante em paz, não bastam palavras de paz
para o mundo”.
Papa Francisco
Homilia na capela da Casa Santa Marta, em 08 de setembro de 2016.

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
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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...;
que o cansaço não nos roube o entusiasmo do projeto assumido; e 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...
Canto final: Peça Felicidade - Melim.

3° Dia: Trocar o sofá por sapatos e mudar o mundo
Cultivar a paz e o amor talvez seja a maior dificuldade das pessoas hoje em dia.
“Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou
honroso, com tudo o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes e
recebestes e ouvistes, ou em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco” (Fl
4, 8-9).
Ambiente: Sapatos, tênis, instrumentos musicais, homens, mulheres, Dom Bosco e a
Palavra de Deus no centro.
Canto inicial: Dom Bosco sem fronteira
Comentário: Queridos jovens, não viemos ao mundo para “vegetar”, para transcorrer
comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça; pelo contrário,
viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste passar pela
vida sem deixar uma marca. Mas, quando escolhemos a comodidade, confundindo
felicidade com consumo, então o preço que pagamos é muito, mas muito caro:
perdemos a liberdade. Sejamos, pois, verdadeiros artesãos da paz, do diálogo, do
amor e reciprocidade.

Oração: Em nome do Pai... Vinde, Espírito Santo...

Leitura bíblica: (Mt 5, 1-16)
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Silêncio
Partilha do texto bíblico e leitura do texto para reflexão em pequenos
grupos
Sugestão: Dividir grupos para a partilha do texto bíblico e do texto para reflexão, nesse
grupo partilhar e pensar em um símbolo que possa representar a posição do jovem no
mundo de hoje, esse símbolo deve ser desenhado, pintado... em uma cartolina.

		Para refletir...
Na vida existem muitas paralisias, porém, há uma que é muito perigosa e difícil
de identificar e que nos custa muito reconhecer. Gosto de chamá-la de paralisia que
brota quando se confunde a FELICIDADE com um SOFÁ! Sim, julgar que, para ser
felizes, temos necessidade de um bom sofá. Um sofá que nos ajude a estar cômodos,
tranquilos, bem seguros. Um sofá – como os que existem agora, modernos, incluindo
massagens para dormir – que nos garanta horas de tranquilidade para mergulharmos
no mundo dos videogames e passar horas diante do computador. Um sofá contra
todo o tipo de dores e medos. Um sofá que nos faça estar fechados em casa, sem
nos cansarmos nem nos preocuparmos. Provavelmente, o sofá-felicidade é a paralisia
silenciosa que mais nos pode arruinar; porque pouco a pouco, sem nos darmos conta,
encontramo-nos adormecidos, encontramo-nos pasmados e entontecidos enquanto
outros – talvez os mais vivos, mas não os melhores – decidem o futuro por nós.
Certamente, para muitos, é mais fácil e vantajoso ter jovens pasmados e entontecidos
que confundem a felicidade com um sofá; para muitos, isto resulta mais conveniente
do que ter jovens vigilantes, desejosos de responder ao sonho de Deus e a todas as
aspirações do coração.
Mas a verdade é outra! Queridos jovens, não viemos ao mundo para “vegetar”,
para transcorrer comodamente os dias, para fazer da vida um sofá que nos adormeça;
pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma marca. É muito triste
passar pela vida sem deixar uma marca. Mas, quando escolhemos a comodidade,
confundindo felicidade com consumo, então o preço que pagamos é muito, mas muito
caro: perdemos a liberdade.
É precisamente aqui que existe uma grande paralisia: quando começamos a
pensar que a felicidade é sinônimo de comodidade, que ser feliz é caminhar na vida
adormentado ou drogado, que a única maneira de ser feliz é estar como que entorpecido.
É certo que a droga faz mal, mas há muitas outras drogas socialmente aceitáveis, que
acabam por nos tornar em todo o caso muito mais escravos. Umas e outras despojamnos do nosso bem maior: a liberdade.
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Amigos, Jesus é o Senhor do risco, do sempre “mais além”. Jesus não é o Senhor
do conforto, da segurança e da comodidade. Para seguir a Jesus, é preciso ter uma
boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar o sofá por um par de sapatos que
te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas e nem mesmo pensadas, por
estradas que podem abrir novos horizontes, capazes de contagiar-te a alegria, aquela
alegria que nasce do amor de Deus, a alegria que deixa no teu coração cada gesto, cada
atitude de misericórdia. Caminhar pelas estradas seguindo a “loucura” do nosso Deus,
que nos ensina a encontrá-Lo no faminto, no sedento, no maltrapilho, no doente, no
amigo em maus lençóis, no encarcerado, no refugiado e migrante, no vizinho que vive
só. Caminhar pelas estradas do nosso Deus, que nos convida a ser atores políticos,
pessoas que pensam, animadores sociais; que nos encoraja a pensar uma economia
mais solidária. Em todos os campos onde vos encontrais, o amor de Deus convida-vos
a levar a Boa Nova, fazendo da própria vida um dom para Ele e para os outros.
O tempo que hoje estamos a viver não precisa de jovens-sofá, mas de jovens com
os sapatos, ainda melhor, calçados com as botas. Aceita apenas jogadores titulares em
campo, não há lugar para reservas. O mundo de hoje pede-vos para serdes protagonistas
da história, porque a vida é bela desde que a queiramos viver, desde que queiramos
deixar uma marca. Hoje a história pede-nos que defendamos a nossa dignidade e não
deixemos que sejam outros a decidir o nosso futuro. O Senhor, como no Pentecostes,
quer realizar um dos maiores milagres que podemos experimentar: fazer com que as
tuas mãos, as minhas mãos, as nossas mãos se transformem em sinais de reconciliação,
de comunhão, de criação. Ele quer as tuas mãos para continuar a construir o mundo
de hoje. Quer construí-lo contigo.
A vida de hoje diz-nos que é muito fácil fixar a atenção naquilo que nos divide,
naquilo que nos separa. Querem fazer-nos crer que fechar-nos é a melhor maneira de
nos protegermos daquilo que nos faz mal. Hoje nós, adultos, precisamos de vós para
nos ensinardes a conviver na diversidade, no diálogo, na partilha da multiculturalidade
não como uma ameaça, mas como uma oportunidade: tende a coragem de nos ensinar
que é mais fácil construir pontes do que levantar muros! E todos juntos pedimos que
exijais de nós percorrer as estradas da fraternidade. Construir pontes… Sabeis qual
é a primeira ponte a construir? Uma ponte que podemos realizar aqui e agora: um
aperto de mão, estender a mão. Coragem! Fazei agora, aqui, esta ponte primordial,
e dai-vos a mão. É a grande ponte fraterna, e podem aprender a fazê-la os grandes
deste mundo… Não para a fotografia, mas para continuar a construir pontes cada vez
maiores. Que esta ponte humana seja semente de muitas outras; será uma marca.
Hoje, Jesus, que é o caminho, chama-te a deixar a tua marca na história. Ele,
que é a vida, convida-te a deixar uma marca que encha de vida a tua história e a de
muitos outros. Ele, que é a verdade, convida-te a deixar as estradas da separação, da
divisão, do sem-sentido. Aceitais? Que respondem as vossas mãos e os vossos pés ao
Senhor, que é caminho, verdade e vida?
Papa Francisco
Vigília de oração com os jovens – JMJ 2016
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Retorno para o grupo maior: Partilhar com os demais grupos se somos capazes
ou não se de sermos artesãos da paz em mundo afligido por tantos males e explicar a
construção do símbolo.
Vídeos:
• https://youtu.be/xrVxo8WgFOU (JANEIRO 2020: Promoção da paz no mundo)
• https://youtu.be/u9DFZ2TjYKc (A comovente mensagem: Papa Francisco deixou
aos jovens: TROCAR O SOFÁ POR SAPATOS E MUDAR O MUNDO)
Oração: 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...; 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...
Música: A Paz (Roupa Nova)
Vídeo: https://youtu.be/OP4KB5FR_Mw
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TEMAS DIÁRIOS

TEMAS DIÁRIOS
1° Dia - TECENDO O DIÁLOGO
A equipe de organização deve aproveitar esse primeiro dia para:
- Apresentar o tema geral da Colônia;
- Informar como será o funcionamento e organização: horário, equipes de trabalho...
- Apresentar as equipes de organização;
Lembre-se: cada local adequa essas sugestões de acordo com sua realidade!

Oração inicial:
“Senhor, ajuda-me a dizer a verdade diante dos fortes e a não dizer mentiras para
ganhar o aplauso dos fracos. Se me dás fortuna, não me tires a razão. Se me dás o
sucesso, não me tires a humildade.” (Gandhi)
Leitura bíblica: Tiago 1,19-21
Meus amados irmãos, tenham isto em mente: Sejam todos prontos para ouvir, tardios
para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem
humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los.
Informes sobre organização da Colônia
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Tema do dia: Tecendo o Diálogo
O diálogo na vida cristã é fundamental para praticarmos o fortalecimento do amor
em Deus. Apesar de ser uma prática difícil, afinal precisamos abrir nosso coração
ao mundo exterior, é nesse momento de troca de informações que passamos a nos
entender e a entender o outro e, muitas vezes, praticar o perdão. Isso porque a cultura
cristã nos ensina a unidade na diversidade, respeito pela alteridade e pela escuta do
outro.
Quando falamos em diálogo, falamos em escutar, respeitar e entender as pessoas,
porém, sem necessariamente concordar com todos e com tudo. O diálogo supõe
diferença e é por meio dele que se busca a comunhão em Cristo, unindo os fiéis pelo
mundo.

Artesão da paz:
(A equipe pode exibir algum vídeo ou contar a história da personalidade do dia)

Mahatma Gandhi
“Olho por olho e o mundo acabará cego.”
Mohandas Karamchand Gandhi (1869 – 1948) foi um líder pacifista indiano que lutou
pela independência da Índia. Gandhi também ficou conhecido por sua política de
desobediência civil, seu projeto de não-violência e o uso de jejum como protesto.
Seu nome, Mahatma, em sânscrito, significa “grande alma”. Apesar de ter sido indicado
cinco vezes ao Nobel da Paz entre 1937 e 1948, Gandhi nunca recebeu o prêmio.
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Dinâmica com os participantes:
(Trata-se de uma sugestão, a equipe pode substituir por outra que achar mais
conveniente)

Campo minado
Desenvolvimento:
Em uma sala vazia ou em outro espaço mais amplo, espalhe alguns obstáculos no
caminho – cadeiras, caixas etc., formando o “campo minado”.
Divida o grupo em duplas.
Um dos integrantes da dupla estará no campo minado, com os olhos vendados, e não
pode falar, apenas ouvir.
O outro ficará de fora, dando instruções ao seu parceiro sobre como desviar dos
obstáculos.
Antes de começar, dê um tempo para a dupla planejar como eles irão se comunicar.
Por exemplo: criando palavras-chave para ajudar no entendimento.
Durante a atividade, caso o participante que esteja no campo minado esbarre em algum
obstáculo, eles devem receber alguma punição – voltar cinco passos, por exemplo.
Para motivá-los, diga que a dupla que completar o trajeto mais rapidamente ganhará
um prêmio.
Orientação para o animador:
-Quão bem os profissionais conseguem se planejar antes da tarefa?
-Como o participante que dá as instruções reage às movimentações do parceiro? Ele
se irrita facilmente quando o outro erra ou tem paciência e calma para refazer as
orientações?
-Qual é o nível de atenção da pessoa que está vendada? Ela sabe reagir às orientações
do colega ou frequentemente age de maneira diferente à indicada?
-Debata sobre a importância de formular bem as informações para que o outro
entenda, levando em consideração não só o seu próprio ponto de vista, mas também
o contexto e a visão da pessoa com quem está se comunicando.
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-Ressalte que é sempre preciso prestar muita atenção no que o outro está falando
e, em caso de não entendimento, ambos devem trabalhar juntos para conseguir se
comunicar de maneira efetiva.
- Apresentação dos personagens do teatro.
- Oração do Pai Nosso e Ave Maria.

2° Dia – MOLDANDO O RESPEITO
Oração inicial:
Senhor Jesus, ajudai-nos todos os dias para que possamos aprender a respeitar os
nossos irmãos e irmãs. Assim tenhamos a graça de consolidar em nossos corações o
dom da unidade.
Leitura Bíblica: 1 Coríntios 12, 12-13
“Como o corpo, sendo um, tem muitos membros, e os membros, sendo muitos,
formam um só corpo, assim é Cristo. Todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres,
nos batizamos num só Espírito para formarmos um só corpo, e absorvemos um só
Espírito. O Corpo não consta de um membro, mas de muitos.”
Tema do dia: Moldando o respeito.
O respeito na vida cristã é um pilar fundamental para conseguir demonstrar a fé
no mundo. Essa ação consiste em quebrar barreiras da indiferença e superar cada
vez mais os preconceitos existentes na nossa sociedade. O respeito não deve existir
apenas a alguém que compartilha dos mesmos interesses que você. Ele deve ocorrer
a todos os seres, de modo a permitir que se sintam livres e seguros diante de suas
escolhas. Assim respeitar alguém ainda favorece as relações interpessoais e contribui
com a diminuição de conflitos. Uma personalidade que conseguiu mudar os rumos da
história foi Nelson Mandela, ele afirmava que “Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas
precisam aprender e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.”
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Artesão da paz:
(A equipe pode exibir algum vídeo ou contar a história da personalidade do dia)

Nelson Rolihlahla Mandela
Nelson Rolihlahla Mandela (1918 – 2013) foi um líder político da África do Sul,
que lutou contra o sistema de apartheid no país. O apartheid (“vida separada” em
tradução livre) foi um regime de segregação racial na África do Sul no qual os brancos
controlavam o poder e obrigavam os povos negros a viverem sem diversos direitos
políticos, econômicos e sociais. Mandela ficou preso entre 1964 e 1990. Após sua
libertação em 1993, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo seu esforço em acabar com
a segregação racial na África do Sul, e em 1994 ele se tornou o primeiro presidente
negro da África do Sul.

Dinâmica com os participantes:
(Trata-se de uma sugestão, a equipe pode substituir por outra que achar mais
conveniente)
Para trabalhar valores: o indivíduo
Nossa construção individual no mundo deve-se ao convívio com as mais diversas
pessoas e a dinâmica “o indivíduo” vai trazer à tona situações para refletirmos. Todos
os traços de nossa personalidade, cada construção é reflexo de exemplos. Assim,
nossas ações também geram influência sobre os indivíduos que nos cercam. A questão
é o que temos a oferecer. Devemos, em algum momento, tomar ciência de que nossas
ações geram reflexos.
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Recursos para dinâmica o indivíduo: Folha de sulfite e giz de cera
Execução da dinâmica o indivíduo
1) Coloque os participantes em círculo;
2) Peça para que cada participante coloque um elemento no rosto: boca, olhos, nariz;
3) Conforme a folha for passando quando terminar peça que contemplem o rosto e
diga quais sentimentos ele desperta.
Lembre aos participantes que cada um de nós somos construção do mundo que
vivemos e fazemos parte dessa construção com todos aqueles que já passaram por
nossas vidas, aproveite para questionar qual valor cada um dos participantes tem
deixado na vida.
Reflexão: somos a construção de cada pessoa que já passou pela nossa vida pois todo
aquele que cruza nosso caminho deixa algo.
Teatro
Oração: Pai Nosso, Ave Maria.

3° Dia – PINTANDO A SOLIDARIEDADE
Oração inicial:
Senhor Jesus, entrego-te confiante a Vós o empenho em promover, na solidariedade, o
verdadeiro desenvolvimento dos povos. Que todos sejam mais irmãos, para que sejam
reconhecidos os direitos de cada pessoa, e a comunidade humana conheça uma era de
igualdade e paz. Amém!
Leitura bíblica: Mt. 5, 39-42
Tema do dia: Pintando a Solidariedade
A solidariedade é um ato de bondade e compreensão com o próximo, um
sentimento demonstrado em atitudes de união e respeito das diferenças. Uma pessoa
que soube viver e demostrar foi Martin Luther King Jr. Ele dizia assim: “Eu tenho
um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação onde não sejam
julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter.”
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Artesão da paz:
(A equipe pode exibir algum vídeo ou contar a história da personalidade do dia)

Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr. (1929 – 1968) foi um líder e ativista dos direitos civis dos negros
nos Estados Unidos, lutando pela lei de Direitos Civis, que proibiu a discriminação
racial nos EUA. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelo combate à desigualdade
racial por meio da não-violência.

Dinâmica com os participantes:
Dinâmica: “Auxílio mútuo”
Objetivo: Para reflexão da importância do próximo em nossa vida.
Material: Pirulito para cada participante.
Procedimento: Todos em círculo, de pé. É dado um pirulito para cada participante, e
os seguintes comandos: todos devem segurar o pirulito com a mão direita, com o braço
estendido. Não pode ser dobrado, apenas levado para a direita ou esquerda, mas sem
dobrá-lo. A mão esquerda fica livre, para trás e não poderá ser usada. Primeiro solicitase que desembrulhem o pirulito, já na posição correta (braço estendido, segurando
o pirulito e de pé, em círculo). Quando a maioria conseguir (se estiver demorando
demais deixe que abram usando a mão esquerda) dê a seguinte orientação: sem sair
do lugar em que estão, mão esquerda atrás, direita segurando o pirulito e esticado
sem poder dobrá-lo, todos devem chupar o pirulito! Aguardar até que alguém tenha
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a iniciativa de imaginar como executar esta tarefa, que só há uma: oferecer o pirulito
para a pessoa ao lado!!! Assim, automaticamente, os demais irão oferecer e todos
poderão chupar o pirulito. Encerra-se a dinâmica, cada um pode sentar e continuar
chupando, se quiser o pirulito que lhe foi oferecido.

Teatro
Oração: Pai Nosso, Ave Maria

4º Dia - ESCULPINDO A TOLERÂNCIA
Oração inicial:
Deus, Senhor bondoso do céu e da terra, nós te pedimos por todos os povos, para que
vivam em paz e aprendam a conviver com a diferença, que a tolerância seja cultivada
em nossas famílias e vivenciada em cada acontecimento de nossa vida, por Cristo
nosso Senhor. Amém!
Leitura bíblica: 1Pd 2, 15 – 17
15 Pois esta é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos
insensatos. 16 Comportai-vos como homens livres, não usando a liberdade como
cobertura para o mal, mas como servos de Deus. 17 Honrai a todos, amai os irmãos,
temei a Deus, tributai honra ao rei.
Tema do dia: Esculpindo a tolerância
Tolerância é o caminho para construir uma sociedade mais justa. Não se trata apenas
de deixar o outro viver, mas de amá-lo, ainda que suas ideias não sejam compatíveis
com o que pensamos. Na vida cristã, o próprio Jesus anuncia a máxima de “amar os
inimigos”, mas, para além da necessidade de amar os que são diferentes, é necessário
cultivar dentro de nosso coração a certeza de que todos somos filhos de Deus e, por
isso, devemos nos amar como irmãos. Quando aprendemos a tolerar às diferenças,
também aprendemos a crescer na aceitação de nossos limites e na compreensão dos
limites de nossos irmãos.
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Artesã da paz:
(A equipe pode exibir algum vídeo ou contar a história da personalidade do dia)

Malala Yousafzai
Malala Yousafzai (1997 –) é uma ativista paquistanesa. A jovem se tornou conhecida
por lutar pelo direito das meninas de acesso à educação no nordeste do Paquistão,
região dominada pelo Regime Talibã. Em outubro de 2012, enquanto voltava da
escola, Malala foi vítima de um ataque e foi baleada na cabeça.
Nove meses após o ocorrido, ela afirmou que não seria silenciada por terroristas e
pediu mais esforços globais para permitir que as crianças tenham acesso à educação.
Seu engajamento fez com que ela se tornasse, aos 17 anos, a pessoa mais jovem a
ganhar o Nobel da Paz, em 2014.

Dinâmica com os participantes:
O que vejo no meu irmão
Devem ser providenciadas fitas e pequenas folhas de papel, cada participante deve,
utilizando a fita, prender a folha na própria testa. Em cada folha deve estar escrito o
seguinte: “Imagine que sou um ______________” (pode ser preenchido com nome
de um animal, objeto, etc.) é importante que os participantes não vejam o que está
escrito no próprio cartão, só deve ver o que está no do outro. Uma vez tendo prendido
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todos os cartões, os participantes devem circular por alguns minutos e observar o que
está escrito na testa alheia.
Ao final quem conduz deve pedir para que retirem os cartões da testa e vejam o que está
escrito. A reflexão é a de que a diferença do outro sempre está visível e que, por mais
que tenhamos a tentação de rir ou ridicularizar o outro sempre temos que lembrar que
também temos diferenças e limites, só vamos conviver bem quando olharmos para as
diferenças dos outros com a mesma caridade com que olhamos as nossas.

Teatro
Oração final: Pai Nosso e Ave Maria.

5º Dia - BORDANDO A IGUALDADE
Oração inicial:
Senhor Deus, Vós sois o criador de todo o universo. Vós, para dar plenitude à criação,
nos destes teu Filho, Cristo Jesus, Ele nos ensinou que somos todos filhos do mesmo
Pai e que devemos nos respeitar e viver profundamente a igualdade. Nós te pedimos
por todas as pessoas que vivem mergulhadas na desigualdade, que toda limitação seja
superada pela força do amor e da bondade. Nós te pedimos por Cristo nosso Senhor.
Amém!Leitura bíblica: Gn 1, 26, 27
26Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que ele
domine sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras
e todos os répteis que rastejam sobre a terra”. 27Deus criou o homem à sua imagem,
à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou.
Tema do dia: Bordando a igualdade
Deus, quando criou o universo e tudo que nele existe, fez tudo com profundo amor.
Ao criar o homem, também decidiu dar a ele uma companheira, criou o homem e a
mulher a sua imagem e semelhança e os fez com a mesma dignidade, ou seja, eles foram
criados de forma igualitária. O homem e a mulher possuem igualdade de dignidade,
são filhos de Deus. Todos merecemos viver de forma digna, pois fomos criados iguais,
somos filhos de Deus. Infelizmente são muitos os casos de desigualdade, as vezes os
homens ganham mais que as mulheres ou são tratados de forma mais respeitosa do
que elas, mas isso não faz parte do plano e da vontade de Deus, Ele quer que sejamos
vistos pelo que de fato somos, seus filhos.
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Artesão da Paz:
(A equipe pode exibir algum vídeo ou contar a história da personalidade do dia)

D. Helder Câmara
Dom Hélder Pessoa Câmara OFS (Fortaleza, 7 de fevereiro de 1909 — Recife, 27 de
agosto de 1999) foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Foi um
dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos
direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. Pregava uma Igreja simples,
voltada para os pobres, e a não-violência. Por sua atuação, recebeu diversos prêmios
nacionais e internacionais. Foi o brasileiro por mais vezes indicado ao Prêmio
Nobel da Paz, com quatro indicações. Ele lutou incansavelmente contra todo tipo
de desigualdade, especialmente a desigualdade econômica que faz com que muitos
irmãos vivam sem nada e outros vivam com muitos bens.

Dinâmica com os participantes:
Os obstáculos
Para ilustrar o que é desigualdade, deve ser feito um campo de obstáculos. Dois grupos
devem ser formados e deve ser medido o tempo em que cada um termina de atravessar
o campo, importante lembrar que a contagem do tempo só deve parar quando o último
membro da equipe atravessar a linha de chegada. O primeiro grupo deve encontrar no
máximo dois obstáculos, bem fáceis de serem atravessados, naturalmente o tempo de
prova deles será bem menor que o do grupo seguinte. O segundo grupo deve ter seu
percurso muito mais complicado, com mais obstáculos e, pode-se também colocar
algumas dificuldades extras (amarrar os pés de algum dos membros e vendar um outro,
com cuidado para que ninguém se machuque), no final o grudo deve ter demorado
bem mais para atravessar tudo. Ao animador cabe explicar que na vida também é
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assim, existem os que tem o caminho facilitado, sem muitos obstáculos e existem os
que tem muitos imprevistos e contratempos que são causados pela desigualdade. Após
explicar isso, o animador dá uma segunda chance para a equipe que foi prejudicada,
dessa vez com a pista igual à da primeira equipe, isso deve igualar mais os tempos.
Teatro
Oração final: Pai Nosso e Ave Maria.

6° Dia - CESTANDO A CARIDADE
Oração inicial:
Senhor nosso Deus, lembrados de vossa filha, a santa Dulce dos Pobres, cujo coração
ardia de amor por vós e pelos irmãos, particularmente os pobres e excluídos, nós
vos pedimos: dai-nos idêntico amor pelos necessitados; renovai nossa fé e nossa
esperança e concedei-nos, a exemplo desta vossa filha, viver como irmãos, buscando
diariamente a santidade, para sermos autênticos discípulos missionários de vosso
filho Jesus. Amém! (https://pt.aleteia.org/2019/10/14/oracao-oficial-a-santa-dulcedos-pobres/).
Leitura bíblica: Mateus 25, 35-45.
35) Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer; tive sede, e vocês me deram de
beber; fui estrangeiro, e vocês me acolheram;
36) necessitei de roupas, e vocês me vestiram; estive enfermo, e vocês cuidaram de
mim; estive preso, e vocês me visitaram’.
37) ”Então os justos lhe responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome e te demos
de comer, ou com sede e te demos de beber?
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38) Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te
vestimos?
39) Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar?’
40) ”O Rei responderá: ‘Digo a verdade: O que vocês fizeram a algum dos meus
menores irmãos, a mim o fizeram’.
41)”Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: ‘Malditos, apartem-se de mim
para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus anjos.
42)Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer; tive sede, e nada me deram
para beber;
43)fui estrangeiro, e vocês não me acolheram; necessitei de roupas, e vocês não me
vestiram; estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram’.
44)”Eles também responderão: ‘Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou
estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo ou preso, e não te ajudamos?’
45)”Ele responderá: ‘Digo a verdade: O que vocês deixaram de fazer a alguns destes
mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo’.
Tema do dia: Cestando a caridade
Este encontro tem como objetivo principal proporcionar uma abertura para a reflexão
sobre a caridade entre nós, partindo do exemplo de vida de Santa Dulce dos Pobres.
Irmã Dulce conseguiu amar os pobres, os sofridos e os marginalizados da sociedade
com um interesse especial, a saber: mostrar que todo ser humano é criatura amada
de Deus que merece atenção e cuidado, que merece ser tratado com dignidade diante
de suas pobrezas. E qual a maior pobreza que existe? Não podemos esquecer que a
maior pobreza que existe é a nossa incapacidade de reconhecer o mistério de Deus que
vive e caminha conosco todos os dias. Um Deus que é caridade, que é amor. Um Deus
que deseja ardentemente que todos vivam de forma santa e digna. Um Deus que ama
a todos, sem fazer distinção de pessoas, mas Ele tem opção preferencial pelos pobres
e marginalizados da sociedade. É o que nos lembra o Documento de Aparecida no
número 392 que diz: “nossa fé proclama que “Jesus Cristo é o rosto humano de Deus
e o rosto divino do homem”. Por isso, “a opção preferencial pelos pobres está implícita
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na fé cristológica naquele Deus que se fez pobre por nós, para nos enriquecer com sua
pobreza”. Essa opção nasce de nossa fé em Jesus Cristo, o Deus feito homem, que se
fez nosso irmão (cf. Hb 2,11-12). Opção, no entanto, não exclusiva, nem excludente”.

Artesão da paz:
Entrada da imagem de Irma Dulce (música A Bahia Canta Sua Santa - Ivete Sangalo
para Irmã Dulce (https://www. youtube.com/watch?v=vwF6Axhi11M ou Pai nosso
dos mártires).

Irmã Dulce
Maria Rita de Souza Brito Lopes, filha do dentista Augusto Lopes Pontes e Dulce Maria
de Souza Brito Lopes Pontes, nasceu em 26 de maio de 1914. Em 13 de agosto de 1933,
recebe o hábito de freira das Irmãs Missionárias e adota, em homenagem a sua mãe, o
nome de Irmã Dulce. A primeira missão de Irmã Dulce como freira foi ensinar em um
colégio mantido pela sua congregação, no bairro de Massaranduba, na Cidade Baixa,
em Salvador. Mas, o seu pensamento estava voltado mesmo para o trabalho com os
pobres. Irma Dulce conseguiu viver o Evangelho Segundo Mateus 25, 35-45 de forma
simples e concreta, vislumbrando o Cristo nos pobres e rejeitados da sociedade.
Vídeos do Youtube:
Irma Dulce (https://www.youtube.com/watch?v=7crkIc6Mti0).

Dinâmica com os participantes:
Fazer dois cartazes com os jovens. Os animadores não irão fazer os cartazes, mas
sim os jovens. No primeiro cartaz se escreve: ajudar, servir, visitar os doentes, dar
comida aos que tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os que não têm roupas,
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visitar um prisioneiro. No outro cartaz se escreve: não ajudar, não servir, não visitar
os doentes, não dar comida aos que tem fome, não dar de beber a quem tem sede,
não vestir os que não têm roupas, não visitar um prisioneiro. E quando os cartazes
estiverem prontos, os coloca no centro e os convida para conversar sobre o que foi
escrito de forma simples e acentuando o verdadeiro modelo da caridade pastoral.
(Trata-se de uma sugestão, a equipe pode substituir por outra que achar mais
conveniente).
Teatro.
Oração do Pai Nosso e Ave Maria.
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celebração de envio

CELEBRAÇÃO DE ENVIO
Sugestão de ambientação
Organizar o espaço com fotos de atividades que serão realizadas nas oficinas e
brincadeiras, o tema da colônia de férias, frases bíblicas, símbolos da comunidade,
símbolos salesianos, sandálias, velas, tochas, ferramentas de artesão, tecidos etc...
Comentário motivacional:
Queridos jovens, hoje somos chamados a viver esses dias de Colônia de Férias com
o tema: “ARTESÃO DA PAZ” e lema: “VAMOS SIMBORA APRENDER”. O Deus da
vida e da esperança nos reúne, no estilo de Dom Bosco, para fazermos uma experiência
de fé e compromisso com a Igreja e a comunidade. Estamos dispostos a seguir Jesus
com Ele, nosso Artesão da Paz, vamos servi-Lo em cada criança, jovem e adolescente.
Oração:
Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo.
R. 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.
Oremos: Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito
Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e
gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor Nosso.
Amém!
Refrão orante:
Taizé - O nosso olhar se dirige a Jesus (Youtube)
O nosso olhar se dirige a Jesus!
O nosso olhar se mantem no Senhor!
Texto bíblico: Mt 5, 1-12
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Texto motivacional para oração:
Leitor 1: Rezaremos pela paz com palavras inspiradas em São Francisco de Assis,
grande enamorado de Deus Criador e Pai de todos. Amor que ele, com idêntica paixão
e sincero respeito, testemunhou pela criação e por toda a pessoa que encontrava no
seu caminho. Amor que transformou o seu olhar, dando-lhe a consciência de que
em cada um existe «um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante
o contrário, sermos infinitamente amados». Amor que o levou a ser um autêntico
construtor de paz. Seguindo seus passos, também cada um de nós é chamado a tornarse um construtor, um «ARTESÃO DE PAZ». Paz que devemos implorar e pela qual
devemos trabalhar: dom e tarefa, presente e esforço constante e diário para construir
um mundo onde também a paz seja um direito fundamental. Paz ativa e «fortificada»
contra todas as formas de egoísmo e indiferença, que nos fazem antepor os interesses
mesquinhos de alguns à dignidade inviolável de toda a pessoa. A paz exige e pede-nos
para fazermos do diálogo um caminho de colaboração comum a nossa conduta, do
conhecimento mútuo, o método e o critério, para nos encontrarmos naquilo que nos
une, respeitarmo-nos naquilo que nos separa, e encorajarmo-nos a olhar o futuro como
um espaço de oportunidades e dignidade, especialmente para as gerações vindouras.
Leitor 2: Hoje estamos aqui a rezar diante destas tochas trazidas pelas nossas crianças.
Elas simbolizam o fogo do amor que está aceso em nós e deve tornar-se um farol de
misericórdia, amor e paz nos ambientes onde vivemos. Um farol que gostaríamos que
pudesse iluminar o mundo inteiro. Com o fogo do amor, queremos derreter o gelo das
guerras. Estamos a viver esta colônia de férias em prol da paz.
Leitor 3: Aqui acolheremos crianças, adolescentes e jovens de diferentes Igrejas e
Confissões religiosas. Que esta colônia seja um testemunho de paz! Neste momento,
as nossas vozes juntam-se e expressam, em uma só voz, o desejo ardente da paz: que
a paz se espalhe por toda a terra! Nas nossas famílias, em cada um de nós e, de modo
especial, naqueles lugares onde tantas vozes foram silenciadas pela guerra, sufocadas
pela indiferença e ignoradas pela cumplicidade esmagadora de grupos de interesses.
Que todos cooperem para a realização desta aspiração: os expoentes das religiões, da
política, da cultura. Cada qual no lugar onde se encontra, desempenhando a tarefa
que lhe cabe, pode dizer: «Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz».
Oração da paz – Oração de S. Francisco de Assis
Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz;
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé;
Onde houver erros, que eu leve a verdade;
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Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar,
que ser consolado;
Compreender, que ser compreendido;
Amar, que ser amado;
Pois é dando que se recebe;
É perdoando, que se é perdoado;
E é morrendo que se vive para a vida eterna.

Música:
Adriana - Nossa Missão (Youtube)
Desde o ventre da minha mãe
Já me conhecia
Antes que eu nascesse
Jesus me escolheu
Hoje a minha vida
É para o seu louvor
Sigo anunciando o seu eterno amor
Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso Salvador
Aonde mandar eu irei
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso salvador...

44

Grato eu estou, Senhor
Porque me confiaste
A missão de proclamar o seu eterno amor
Mesmo sendo tão pequeno
Me deste autoridade
De em seu nome anunciar
A paz e a liberdade
Aonde mandar eu irei (eu irei)
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso salvador
Eu irei Senhor
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar para o mundo ouvir (quero anunciar)
(Que Jesus é o nosso salvador) é nosso salvador
Aonde mandar eu irei (eu irei)
Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso salvador
Quero anunciar, para o mundo ouvir
Que Jesus é o nosso salvador!
Compromisso dos animadores:
Celebrante: caros animadores, estais conscientes de que a missão que ides assumir
é bela e nobre, mas difícil. Pergunto-vos: quereis assumir com amor e fidelidade a
missão de animadores que esta comunidade vos confia?
Animadores: Sim, quero!
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Celebrante: – Tendes consciência de que cada criança, adolescente e jovem que
vem a casa de Dom Bosco foi enviado pela Virgem Maria e é um dom precioso para
cada um de nós. Então dizei-me: estais dispostos a aprofundar a vossa fé de modo a
anunciardes o amor misericordioso de Jesus Cristo que ama a todos sem distinção?
Animadores: Sim, estou!
Celebrante: Deus vos conceda, amados animadores, a força, a alegria, o entusiasmo,
a caridade e espírito de carismático de Dom Bosco, de modo a poderdes assumir esta
missão a que vos comprometeis. Sabei que há maior felicidade em dar do que em
receber. Sede firmes na esperança, exemplares na caridade e alegria para o bem das
crianças, adolescentes e jovens que Deus colocar aos vossos cuidados.
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

CELEBRAÇÃO FINAL
Invocação à Trindade Santa
Em nome do Pai
e do Filho
e do Espírito Santo
Estamos aqui.
Em nome do Pai
e do Filho
e do Espírito Santo
Estamos aqui.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, a seu dispor.
Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus trino de amor.
Comentário motivacional:
Dom Bosco se vê lançado num mundo em que não faltam problemas sociais,
econômicos, políticos e religiosos, em que vai crescendo o anticlericalismo e onde o
sentir normal da gente “nobre”, compreendida uma parte da Igreja, é que os jovens
não são e jamais serão adequados à vida civil. Muitos deles são analfabetos, ignorantes,
religiosamente não praticantes, dados ao furto e aos crimes. Único remédio: “a
Generala”, a prisão juvenil.
Dom Bosco, graças à orientação espiritual e pastoral do padre Cafasso, vê essa
situação com outros olhos, vê nos encarcerados, possíveis futuros honestos cidadãos;
nos jovens em situação de rua, bons cristãos; nos limpa-chaminés e nos jovens
operários, futuros santos, pilares da sociedade e da Igreja do presente e do futuro. Essa
é a grandeza da esperança, capaz não só de amar, mas de amar o que será amanhã.
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Dom Bosco é movido pelo mesmo coração do Bom Pastor que, vendo ao seu
redor um rebanho desanimado e perambulando, tomado por profunda comoção,
põe-se a anunciar-lhes a Palavra e dar-lhes de comer para o sustento do corpo e do
espírito, aqui e para a eternidade. A colônia de férias foi marcada por uma profunda
capacidade de encontrar ocasiões de contato, de proximidade, de comunhão com as
crianças, adolescentes e jovens. Dom Bosco vai à busca dos seus destinatários onde
eles se encontram, onde está a sua liberdade e onde, também fisicamente, estão os
seus interesses. Como o Bom Pastor, nós devemos nos deixar interpelar pelo desalento
dos nossos destinatários adaptando-nos a eles, pedindo ao Espírito Santo o dom da
simpatia, modelada na doçura do coração de Cristo. 1

Invocação ao Santo Espírito:
Vem, Espírito, oh, vem, Espírito.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
Vem, Espírito, oh, vem, Espírito.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
Vem, Espírito, oh, vem, Espírito.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
1

Texto adaptado do Quadro Referencial. p.26.
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Vem, Espírito, oh, vem, Espírito.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.
Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer.
Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso
mais viver.

Texto bíblico: Mc 6, 30-34
*Momento de silêncio.
Preces:
Rezemos a Deus para que nos ajude a contemplar a Sua glória nas atividades
de cada dia; invoquemo-Lo para sermos fortes no momento da prova e capazes de
infundir coragem as crianças, adolescentes e jovens.
Todos: Senhor, ensinai-nos a rezar! (Preces livre: de acordo com a realidade vivenciada,
os animadores preparam as preces.)

Pai nosso...
Ave-Maria...
Glória ao Pai...
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Música: Profeta dos Jovens - Pe. Osmar Bezutte (Youtube)
Houve um homem chamado por Deus, que foi grande no meio dos seus.
Seu caminho foi profetizado e na vida amado por onde andou.
O seu nome é bandeira de fé, pai e mestre dos jovens já é.
Depois dele seus filhos serão neste rico chão sementes de amor.
Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar.
Vem trazer-nos seu sorriso, seu olhar amigo, seu imenso amor.
Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar.
Sua audácia seja agora, nossa vez e hora de participar.
Hoje a luta do povo latino, é a busca de um mesmo destino:
Uma civilização do amor, onde o valor seja a comunhão.
Com Dom Bosco isto aconteceu, no milagre que se ofereceu.
Hoje vidas serão transformadas, se forem amadas do jeito de Deus.
Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar.
Vem trazer-nos seu sorriso, seu olhar amigo, seu imenso amor.
Vem, Dom Bosco sonhador, vem conosco caminhar.
Sua audácia seja agora, nossa vez e hora de participar.
Oração:
Senhor, nosso Deus, suscitastes São João Bosco para dar aos adolescentes um pai
e mestre, e quisestes que ele, com o auxílio da Virgem Maria, trabalhasse para o bem
da vossa Igreja. Inspirai-nos o mesmo amor, que nos leve a procurar a salvação de
nossos irmãos e irmãs, para vos servir totalmente a Vós.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo...
Amém!
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teatro

TEATRO
Para a proposta de teatro deste ano, deixamos como sugestão a realização de um
programa, no estilo dos programas de TV com plateia e convidados especiais. A atração
principal de cada dia do programa será a personalidade escolhida como “artesão da
paz”, a qual será entrevistada por um apresentador e, assim, de forma dinâmica e leve,
proporcionará para as crianças o conhecimento de alguns traços biográficos relevantes
destas pessoas que fizeram história e edificaram o bem com suas ações.
Além de fazer com que tais personalidades sejam melhor conhecidas, o teatro
pretende apresentar suas vidas como inspiração para que todos sejamos também
“artesãos da paz”. A proposta está aberta a modificações e acréscimos, a depender
do tempo disponível e do espaço de cada localidade, de modo que cada grupo pode
inserir elementos novos na apresentação, como o nome de personagens, situações
e fatos inusitados, enfim, tudo o que possa favorecer uma experiência divertida e
participativa.

Personagens principais:
- Apresentador
- Animador da plateia
- Assistente de palco
- Cinegrafista
- Convidado especial de cada dia (personalidades “artesãos da paz”, a saber: Mahatma
Gandhi; Nelson Mandela; Martin Luther King Jr.; Malala Yousafzai; D. Helder Câmara
e Irmã Dulce)

Outros eventuais personagens:
- Um(a) Repórter;
- Pessoas do povo durante reportagens;
- Irmão de rua;
- Participação de algumas crianças no programa;
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Cenário principal:
- Um ambiente que simule um programa de TV, câmeras, luzes, microfones e todos
os acessórios possíveis; duas cadeiras em destaque para serem ocupadas pelo
apresentador e pelo convidado do dia; as crianças podem ser organizadas de modo a
participarem como “plateia” do programa, sendo animadas no sentido de favorecer a
apresentação.

ATO 1 - MAHATMA GANDHI
“TECENDO O DIÁLOGO”
(Entra em cena o apresentador do programa com fundo musical)
APRESENTADOR: Muuuuuito bom dia, caros telespectadores! Sejam muuuuito
bem-vindos ao nosso primeiro “Programa de TV”. Sim, é isso mesmo! Nossa Inspetoria
Salesiana do Nordeste está crescendo e agora nós temos uma rede de TV! (Olhando
para uma câmera): Você que está em sua casa pode nos acompanhar toda esta semana
pela Rede Salesiana Brasil, canal de número 33! E veja que não estamos sozinhos!
Pois “quem sabe faz ao vivo, e estamos apresentando este programa com a melhor
plateia do Brasil, toda essa criançada da Colônia de Férias! É muita gente bonita, é
muita gente do bem! (Faz o câmera “filmar” a criançada)
APRESENTADOR: Eu sou (Nome do apresentador) estamos estreando em grande
estilo! Estamos só começando nosso primeiro programa, que se chama “Artesãos da
Paz”! Temos uma programação riquíssima para toda esta semana, muitas novidades,
convidados especiais! A cada dia iremos trazer pessoas importantes de várias partes do
mundo que irão nos dar dicas valiosas para a construção da paz. Nosso programa terá
muitas entrevistas, quadros especiais, reportagens, coberturas de eventos e também
pode ser que aconteça alguns erros de gravações, não é (Nome da assistente)?
(Entra em cena a assistente de palco que está preocupada pois o convidado do dia
ainda não chegou nos estúdios)
ASSISTENTE DE PALCO: (Gritando em alta voz) Mahatma não chegou, Mahatma
não chegou, Mahatma não chegou....
APRESENTADOR: Calma assistente! Você já conferiu nos camarins? No
estacionamento? Na direção? Você entregou a programação para ele? Passou o
endereço?
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ASSISTENTE DE PALCO: (interrompe o apresentador falando em alta voz) Já
procurei por todo o estúdio... Só falta procurar no teu focinho. Já te disse que Mahatma
não está em nenhum lugar. Ontem liguei para ele, expliquei sobre os horários e a
programação, pedi que ele chegasse com antecedência, para explicarmos o roteiro...
Mas, vejo que foi tempo perdido!
(Entra em cena o animador da plateia)
ANIMADOR DE PLATEIA: Calma, minha gente, que ele chegou! E trouxe mais
gente!
(Entra em cena Mahatma Gandhi e um grupo de pessoas, numa manifestação
pacifista, com gritos de ordem. Se possível providenciar cartazes com frases que
motivam a paz)
APRESENTADOR: Vamos acolher com uma salva de palmas o nosso convidado de
hoje! Ele é Mahatma Gandhi e acaba de chegar em nosso palco.
MAHATMA GANDHI: Obrigado! Obrigado!
APRESENTADOR: Seja bem-vindo, Gandhi, e para não perder mais tempo, vamos
às perguntas: conta para a gente, onde você nasceu?
MAHATMA GANDHI: Nasci em Porbandar, na Índia.
APRESENTADOR: Êita, que interessante! E por que você se manifestou pela
independência da Índia?
MAHATMA GANDHI: Porque a violência estava demais, em todos os lados. O
resultado foi o surgimento da desobediência civil, que foi um movimento de resistência
contra as leis que oprimiam o povo. Nós queríamos uma Índia livre do domínio e da
exploração de outros países, é por isso que lutamos!
APRESENTADOR: Muito legal! Então você lutou pela independência do seu país...
Isso é muito importante, deve ter sido muito difícil. Mas, Mahatma, que armas você
usou nessa luta?
MAHATMA GANDHI: Armas? A verdadeira paz não se conquista com armas de
fogo, pois a “violência gera violência” ... Nossa independência foi conquistada de
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forma pacífica, com domínio de si e com respeito.
(O Animador de plateia, que está no meio da criançada “atrapalha” o programa ao
fazer um certo “tumulto”, pois ele tem dúvidas)
ANIMADOR DE PLATEIA: Êita, êita! Olha, (Nome do Apresentador), o pessoal
aqui tá querendo saber o que é essa tal de independência... Pergunta aí para o
“Madagascar Gang”... (evidencia-se o nome errado, acentuando que o animador é
atrapalhado e desatento)
APRESENTADOR: Êita, (Nome do Animador)! Em primeiro lugar, existe uma
palavrinha mágica chamada “com licença”... Você interrompeu nosso papo! Depois,
o nome do nosso caro convidado é “Mahatma Gandhi”! Você está com problemas de
diálogo, amigo, assim não dá... Gandhi, por favor, explique para ele...
MAHATMA GANDHI: Antes devo dizer que a falta de diálogo causa muitos
males, até guerras. Precisamos aproveitar todas as pequenas ocasiões para tecer o
diálogo. Sobre a independência, significa um estado de liberdade, onde as pessoas são
respeitadas pelo governo.
APRESENTADOR: Obrigado! Por falar em pessoas, Mahatma, o que é que destrói
o ser humano?
MAHATMA GANDHI: Política sem princípios, prazer sem compromisso, riqueza
sem trabalho, sabedoria sem caráter, negócios sem moral, ciência sem humanidade e
oração sem caridade.
APRESENTADOR: Uau... Quanta sabedoria numa só frase! Mas é uma pena, pois
nosso tempo já está acabando e teremos que encerrar... Só para garantir, Gandhi, dê
mais uma dica de ouro para a gente, algo que nos ajude a ser verdadeiros artesãos da
paz, como você!
MAHATMA GANDHI: Nunca use violência de nenhum tipo. Nunca ameace com
violência de nenhum modo. Nunca tenha pensamentos violentos. Sempre alimente
um bom diálogo. E o seu sucesso está garantido! Muito obrigado por escutarem minha
mensagem!
APRESENTADOR: Vamos aplaudir, minha gente, vocês gostaram? Foi bom demais,
e só estamos começando! Amanhã tem mais, contamos com a presença de todos vocês!
Tchau, tchau!!!
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(Apresentador e o convidado deixam o palco com o fundo musical; o animador
inspira a animação e organização das crianças)

ATO 2 - NELSON MANDELA
“MOLDANDO O RESPEITO”
APRESENTADOR: Sejam bem-vindos a mais um Programa “Artesãos da Paz”!
Esta é mais uma edição deste sucesso que é promovido pela Rede Salesiana de TV’s,
Canal 33! E neste segundo dia vamos receber uma personalidade muito importante,
um homem que fez muita diferença na vida de seu povo, principalmente por lutar
contra um regime de governo e contra uma mentalidade que fez muita gente sofrer,
em especial as pessoas de pele negra.
APRESENTADOR: Para viver seus ideais de paz e respeito, o nosso convidado
sentiu na pele o drama da sua gente e até chegar a ser um líder político reconhecido,
ele passou por muitas dificuldades, inclusive, chegou a ser preso! Mas ele venceu
tudo isso, a ponto de se tornar o primeiro presidente negro da África do Sul e receber
o Prêmio Nobel da Paz por todo o seu esforço. Vamos conhecer um pouco mais da
história de Nelson Mandela! Seja bem-vindo!
(O animador incentiva as palmas da criançada. O personagem entra e, com um
aperto de mão, saúda o apresentador dizendo:)
NELSON MANDELA: Sawubona! (fala-se “sal-bona”, saudação própria da África
do Sul)
APRESENTADOR: Comé que é? Ensaboa? E eu tô com a mão suja, é?
NELSON MANDELA (rindo): Não, não, irmão! Esta é uma saudação própria da
África do Sul, com um significado muito profundo. Quer dizer: “Eu vejo você, você é
importante para mim e eu te valorizo”!
APRESENTADOR: Ah, tá... Gostei! Aprenderam, crianças? (Interage com as
crianças). Então vamos todos repetir isso para o nosso convidado: SAWUBONA!
Muito bom! Agora vamos prestar muita atenção (acalmando as crianças), pois nosso
convidado terá muitas outras coisas legais para nos ensinar. E a primeira pergunta
que eu queria fazer era essa: o que foi essa tal da “Apartheid” (fala-se “apartáid”)?
Você poderia explicar para nós?
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NELSON MANDELA: O Apartheid foi um regime racista que existiu na África do
Sul durante muito tempo. Ele separava as pessoas simplesmente por causa de sua cor
e considerava que as pessoas brancas eram superiores às outras pessoas. Vamos fazer
um exemplo! Gostaria de chamar aqui 4 crianças!
(A assistente de palco ajuda a encontrar as crianças; elas são colocadas num espaço
onde seja possível desenhar ou fazer com algum material – ex: bambolê – um círculo
no chão).
NELSON MANDELA: Imaginem que duas de vocês são colocadas num espaço
(pega duas crianças e coloca dentro do círculo no chão) e não podem sair, podem até
brincar, mas não podem sair do círculo. Já vocês, que estão fora do círculo, podem
brincar à vontade, podem se divertir e andar por onde quiserem. E então, eu pergunto
a todos:
(Voltando-se para a plateia)
NELSON MANDELA: Vocês acham isso legal?
APRESENTADOR: Claro que não é legal! Isso não é justo...
NELSON MANDELA: Verdade! E isso era muito mais grave... As leis da época
buscavam separar as pessoas de forma preconceituosa, inclusive era proibido uma
pessoa negra se casar com uma pessoa branca, os negros não tinham direito de votar,
não podiam frequentar os mesmos ambientes que os brancos frequentavam...
APRESENTADOR: Que triste! Ainda bem que isso foi vencido... e hoje, embora
exista ainda preconceito, as leis não apoiam quem se comporta assim, discriminando
os outros! Aprendam isso, crianças! Vamos respeitar as diferenças! Somos todos
iguais!
(O animador pega as quatro crianças que estão na cena do círculo e faz com que elas
fiquem lado a lado, de mãos dadas...).
APRESENTADOR: Vamos agradecer essa criançada com nossas palmas!
(As crianças saem e o apresentador se volta para o Nelson)
APRESENTADOR: Nelson, para encerrar nossa entrevista, gostaríamos que você,
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que foi um homem que moldou o respeito com seu exemplo de vida, deixasse para nós
uma mensagem final...
NELSON MANDELA: Pela minha experiência, inclusive passando 27 anos preso,
pude aprender que “ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por
sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender e,
se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar!”. Então, meus amigos, se
posso deixar uma mensagem final, é exatamente essa: vamos aprender a amar! E o
primeiro passo é respeitando o próximo!
APRESENTADOR: Muito obrigado pela presença!
(Nelson Mandela sai dizendo “sawubona”... O animador grita “Ensaboa!”, “Tchau,
Nelson ‘Banguela’” e o apresentador o repreende discretamente)
APRESENTADOR: Ele merece ou não merece nossas palmas?! Vamos aplaudir!!!
Vamos amar! Vamos respeitar! E amanhã tem mais: “Artesãos da paz”! Não percam...
Obrigado!

ATO 3 - MARTIN LUTHER KING JR.
“PINTANDO A SOLIDARIEDADE”
(Entra em cena o cinegrafista com a cabeça baixa e triste. Ainda triste ele começa a
montar sua câmera e preparar o ambiente. Logo em seguida entra a assistente de
palco)
ASSISTENTE DE PALCO: Cinegrafista, por que você está tão triste hoje?
CINEGRAFISTA: Não é nada minha querida amiga, estou bem!
ASSISTENTE DE PALCO: Não, você não está nada bem... Ainda é sobre aquele ato
de racismo contra a sua vizinha?
CINEGRAFISTA: Sim, com certeza! Toda vizinhança não gosta da minha vizinha
porque ela é negra. Ficam discriminando-a.
ASSISTENTE DE PALCO: Eu sabia que era isso! Veja que coincidência: o programa
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de hoje vai tratar sobre o racismo! Pois escute bem cada palavra que o nosso convidado
Martin Luther King irá falar, escute os conselhos e exemplos.
(Entra em cena com fundo musical o apresentador)
APRESENTADOR: Oláaaaaaaa, minha querida plateia e você que nos acompanha
através do nosso programa!! Sejam todos bem-vindos a mais um Programa “Artesãos
da paz”! Vamo simbora, vamo aprender a ser artesão! E, com Dom Bosco, bom cristão
e honesto cidadão! Êita: rimou!
APRESENTADOR: Hoje iremos entrevistar mais um artesão da paz. Ele veio
de muito longe para estar com a gente! Vamos acolher com uma salva de palmas o
Martin Luther King!
(Entra em cena Martin Luther acompanhado da assistente de palco e do âncora. Antes
deles chegarem no palco os fãs “avançam” querendo autógrafos do convidado do dia,
a assistente não deixa e começa uma confusão com brigas e gritarias)
(Fundo musical de “briga”)
ÂNCORA: Calma gente!! Parem de brigar, estão envergonhando o nosso convidado!
APRESENTADOR: (Em alta voz ele grita e a confusão se encerra) PAREM DE
BRIGAR!!
(Luther King chega no palco e começa a entrevista)
APRESENTADOR: Luther King, pedimos perdão por esta briga... Isso não vai se
repetir, né gente? Por falar em briga, vejo que você tem nome de lutador, mas foi um
homem de profunda paz... De onde você veio?
LUTHER KING: Eu nasci em Atlanta, nos Estados Unidos.
APRESENTADOR: Legal... Nós já sabemos que você atuou muito pelo reconhecimento
da igualdade civil entre negros e brancos... Pode falar para a gente sobre isso?
LUTHER KING: Desde que eu era criança lutei dentro de um movimento político
negro, e esse movimento defendia a igualdade racial. Nós buscamos lembrar que todos
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temos os mesmos direitos perante a lei.
APRESENTADOR: Luther King, apesar dessa história superada, nos Estados Unidos
e no mundo inteiro ainda existe racismo. Qual é o seu sentimento diante disso?
LUTHER KING: Meu sentimento é de indignação e tristeza. A humanidade já tem
condições e deveria superar e evitar todo ato de racismo. Já deveríamos estar num só
plano de amor igualitário...
APRESENTADOR: Verdade... O racismo ainda é real e, infelizmente, temos muitas
situações. Para mostrar isso, vamos acompanhar agora uma reportagem ao vivo com
nosso(a) repórter que vai nos trazer uma situação sobre racismo.
(Fora do palco em um outro ambiente acontece uma entrevista; enquanto isso, o
apresentador e Luther King podem fingir que estão assistindo também a reportagem
de uma TV ou câmara próxima).
REPÓRTER: Ok, (Nome do Apresentador)! Estou aqui com a Dona (Nome da
Senhora) que sofre com a discriminação racial aqui no seu bairro.
REPÓRTER: Dona (Nome da Senhora), como a senhora se sente diante do racismo?
D. ENEILDE: Eu choro muito, não tem como não se sentir afetada com tanta
desumanidade...
REPÓRTER: Como a senhora busca enfrentar essas situações?
DONA ENEILDE: Às vezes tento fingir que não é comigo, finjo não escutar, pois
assim diminui meu sofrimento e tiro o poder das palavras das pessoas sobre mim...
REPÓRTER: Dona (Nome da Senhora), queremos expressar nosso respeito pela
senhora e desejar que siga firme, sabendo que aquilo que as pessoas pensam não
deve definir quem a senhora é! Muito obrigado por sua participação... Voltamos aos
estúdios!
(A cena volta para o palco principal)
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APRESENTADOR: Luther King, o que você pensa sobre a situação tão desconfortável
desta senhora?
LUTHER KING: Penso que os julgamentos impedem de ver o bem que está por trás
das aparências das pessoas. Por isso que devemos lutar contra toda discriminação
racial, para que todo ser humano viva como um verdadeiro ser humano.
APRESENTADOR: Muito profundo... Luther King, para encerrar nosso programa
de hoje, diz pra gente: quais são suas expectativas para um novo mundo?
LUTHER KING: Eu tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em
uma nação onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter...
APRESENTADOR: Nossa! Que belo sonho! Eu também quero sonhar com isso!
Meu caro amigo, obrigado por sua participação e pelo belo exemplo!
APRESENTADOR: Queridos telespectadores, depois deste exemplo maravilhoso,
peço a vocês: sejam solidários! Assim como o bem, a solidariedade tem várias cores!
Vamos sempre respeitar as diferenças! Fiquem com Deus e até amanhã!
(Ficam na cena o cinegrafista e a assistente de palco)
ASSISTENTE DE PALCO: Como você se sente depois de tantas palavras vindas de
um grande líder contra a discriminação racial?
CÂMERA: Estou bem melhor! Obrigado pela motivação e pela ajuda de me fazer
acreditar que ainda hoje existem pessoas que valorizam o ser humano do jeito e com
a cor que ele tem!

ATO 4 - MALALA YOUSAFZAI
“ESCULPINDO A TOLERÂNCIA”
APRESENTADOR: A rede salesiana de TV’s, tem a alegria de anunciar mais uma
edição, do programa que vem conquistado os corações de milhões de telespectadores!
Sim, é o Programa “Artesãos da Paz”! Vamos aplaudir! (O apresentador incentiva os
aplausos, pois o animador não está presente). A propósito, alguém viu o animador
da plateia? Vocês viram, crianças? (olha para o pessoal da produção) Oxe... Deixa pra
lá... Vamos começar sem ele mesmo... (vira para uma câmara:)
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APRESENTADOR: Você! Sim, você mesmo! Você que tem sido fiel e tem
acompanhado todas as edições deste programa, receba nosso abraço e nosso “muito
obrigado”! E sempre estamos inovando: no programa de hoje vamos conversar sobre
como podemos esculpir a tolerância e, para isso, receberemos uma convidada muito
especial que vai... opa, calmaaê... Estou recebendo aqui no meu ponto (fone no ouvido)
uma informação importante! (surpreso) Vamos ficar por dentro desta notícia agora
mesmo, vamos direto com nosso repórter (Nome do Repórter), diretamente da (Nome
do Local)! Espia só:
REPÓRTER: (Em um lugar visível e afastado do apresentador, o repórter
atrapalhado começa a gritar, enquanto uma pessoa sai) Ei! Ei! Ei...
CINEGRAFISTA: Ei macho, ei macho já estamos ao vivo...
REPÓRTER: Êita, me desculpem... Eu estava chamando a Tia (Nome da Senhora),
mas ela ficou com vergonha e foi embora numa carreira só. Mas vou falar mesmo
assim... Pra quem não sabe, Tia (Nome da Senhora) é a fundadora de uma associação
que trabalha aqui no bairro pelo direito das adolescentes! Com o seu trabalho, ela
vem ajudando muitas meninas a estudar e a conquistar o primeiro emprego. É dessa
maneira que essa moradora vem esculpindo tolerância, empatia e respeito e dando
dignidade às adolescentes. Mas já que ela não quis nos dar essa entrevista, fazer o quê,
né? É com você, (Nome do Apresentador).
APRESENTADOR: Muito obrigado, (Nome do Repórter)! Não chegamos a conhecer
a Tia (Nome da Senhora), mas ficou seu exemplo... Agora sim, telespectadores! Vamos
chamar a convidada de hoje: ela é paquistanesa, e ainda jovem se tornou conhecida
no mundo inteiro por defender o direito à educação, em especial para as meninas! E
uma curiosidade: ela foi a pessoa mais jovem do mundo a ganhar o prémio Nobel da
Paz, com apenas 17 anos! Vamos receber ela, a ilustre Malala Yousafzai (pronuncia de
forma atrapalhada o sobrenome dela)!
MALALA YOUSAFZAI: Salamu Alaikum (pronuncia-se “salámu-alêicum”)
APRESENTADOR: Poderia traduzir? (Risadas)
MALALA YOUSAFZAI: Eu fiz isso de propósito, pois quis ensinar a vocês essa
expressão muito comum da cultura árabe. Significa “a paz esteja convosco”!
APRESENTADOR: Estão vendo crianças? Ela veio nos ensinar coisas da sua
cultura. Ela deve ser um exemplo para vocês, tão jovem e tão comprometida com a
educação, com... (neste momento alguém entra no espaço gritando “êita”, “êita” e
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assusta, principalmente o apresentador que cai da cadeira com as mãos na cabeça.
É o animador de plateia, que até o momento não havia chegado)
ANIMADOR DE PLATEIA: (afoito) Êita, minha gente! Eu me atrasei, logo hoje
que eu tava doido para conhecer a “Mala”!
APRESENTADOR (levantando-se): Mas, meu amigo, além de chegar atrasado você
ainda chega gritando e atrapalhando! Eu quase morro agora de susto...
ANIMADOR DE PLATEIA: (constrangido) Mil desculpas, querido apresentador,
querida plateia... É que eu queria muito ver a “Mala”!
APRESENTADOR: Que mala?
ANIMADOR DE PLATEIA: Oxe, a convidada de hoje!
APRESENTADOR: Filho do Céu, o nome dela é MALALA! Respeite nossa convidada,
rapaz! Agora, chega! Por favor, vá para o seu lugar e que ninguém mais atrapalhe...
(respirando...) Nossa, perdoa, Malala... Você se assustou?
MALALA: Não, não. Infelizmente, minha região tem muitos atentados, nós
aprendemos a viver sob tensão... Não tenho tanto medo assim, principalmente depois
de sobreviver a um atentado...
APRESENTADOR: Como assim? Conte mais sobre isso...
MALALA: Certo dia, quando voltava da escola, fui vítima de um ataque: um homem
invadiu nosso ônibus e atirou na minha cabeça... Os responsáveis foram terroristas
que estavam tentando impedir que nós, meninas, estudássemos, dizendo que não é
direito de todos. Mas ao sair do coma, decidi que não seria silenciada, então lutei com
mais coragem ainda para permitir que jovens como eu tivessem acesso à educação.
APRESENTADOR: Meu Deus, que testemunho impactante! Não precisaria dizer
mais nada... Mas queremos ainda saber: você recebeu violência, e respondeu com paz!
O que fez você ser a pessoa que você é?
MALALA YOUSAFZAI: O meu maior desafio foi fazer com que pessoas intolerantes,
aprendessem a respeitar as diferenças e percebessem que nós não somos iguais, somos
diferentes, e diferentes de uma forma boa, por exemplo: nesse local, somos muitos, e
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temos diferenças, posso fazer algumas perguntas crianças? (Espera a resposta)
MALALA YOUSAFZAI: Quem aqui gosta de cuscuz, levanta a mão? Quem não
gosta, levanta a mão? Quem aqui gosta de chocolate, levanta a mão? Quem não gosta,
levanta a mão? (pode ter outras perguntas...)
MALALA YOUSAFZAI: Estão vendo? Somos diferentes! Mas porque somos
diferentes, não significa dizer que temos direitos e deveres diferentes, todos temos
direitos a educação, e é essa a minha luta, quero que assim como eu, várias outras
meninas estudem, tenham emprego e um futuro digno. Ser diferente é bom! Precisamos
aprender a tolerar as diferenças, assim seremos melhores, sem desigualdades, sem
violências e mais justos!
APRESENTADOR: Depois dessa aula de humanidade, ela merece aplausos ou não?
(Espera a resposta)
APRESENTADOR: Muito obrigado Malala Yousafzai, por sua presença! Para
finalizar deixe para todos nós aqui um pensamento seu...
MALALA YOUSAFZAI: Vamos travar uma gloriosa luta contra o analfabetismo, a
pobreza e o terrorismo. Vamos pegar nossos livros e nossas canetas, pois são as armas
mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o
mundo!
APRESENTADOR: Uau!!! E essa foi mais uma edição do programa “Artesãos da
Paz”, feito para você, pela rede salesiana de TV´s. Fiquem ligadinhos, que vem vindo
muitas novidades por aí. Até mais!

ATO 5 - D. HELDER CÂMARA
“BORDANDO A IGUALDADE”
APRESENTADOR: Vamos hoje acolher um grande convidado para o nosso programa,
inclusive um grande brasileiro, um nordestino. Ele é um bispo católico que dedicou
sua vida para os pobres e pela igualdade social. E com vocês! Dom Héldeeeeeeer!
(Entra em cena Dom Hélder cumprimentando todos. Neste momento aparece uma
pessoa da produção e diz para Dom Hélder não cumprimentar as pessoas da plateia)
ASSISTENTE DE PALCO: Não, não, Dom Hélder, não cumprimente as pessoas.
Vá direto para o palco principal, temos tempo contado...
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DOM HÉLDER: Primeiro irei falar e saudar os meus amigos que estão aqui e depois
irei para o palco!
ASSISTENTE DE PALCO:(Sussurrando perto do ouvido do convidado) Não, Dom
Hélder, temos aqui em frente a alta classe da sociedade, líderes políticos, chefes de
estado, líderes religiosos e famílias de uma classe superior. Só dá tempo do senhor
cumprimentar esses!
DOM HÉLDER: Meu caro amigo, você deve entender que todos as pessoas são
iguais. Não é o nível da classe social ou o cargo que ela ocupa que irá dizer quem ela é.
Irei falar com todos! Pois ninguém é melhor do que ninguém! Somos iguais!
ASSISTENTE DE PALCO: Desculpe-me! Fique à vontade! (Sai de cena, com
vergonha. Dom Hélder continua abraçando as pessoas e logo em seguida chega ao
palco)
APRESENTADOR: Seja bem-vindo, Dom Hélder Câmara!
DOM HÉLDER: Obrigado! Obrigado!APRESENTADOR: Quantos horas de viagem
você gastou para chegar até aqui?
DOM HÉLDER: Gastei 3 dias para chegar até aqui. Porque estava longe do Brasil,
fazendo uma viagem para resolver questões diplomáticas.
APRESENTADOR: Penso que foi cansativa sua viagem. Mas, mudando de assunto,
por que o senhor defende a igualdade social?
DOM HÉLDER: Meu caro apresentador, como cristão, fico triste com tanta
imprudência no mundo. O verdadeiro cristianismo rejeita a ideia de que uns nascem
pobres e outros ricos... Tenho convicção de que a miséria não é vontade de Deus!
APRESENTADOR: Você pode ilustrar isso com um exemplo, Dom Hélder?
DOM HÉLDER: Certa vez eu estava na delegacia e disse para o policial: “Está preso
aí na delegacia o meu irmão...” E o policial tomou um susto quando eu disse isso.
Então, ele me perguntou: seu irmão, Dom Hélder? E eu disse que sim, pois apesar das
diferenças de nomes, somos filhos do mesmo Pai”.
APRESENTADOR: Nossa, Dom Hélder, isso entristece muito meu coração... Na
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verdade eu fico é com raiva, sabe, quando vejo uma postura de desvalorização da
pessoa humana... A gente vê isso todo dia, não é assistente? (referindo-se ao assistente
de palco, de forma irônica; o (a) assistente percebe, e fica triste)
DOM HÉLDER: Sim, meu filho. Mas não podemos reagir com raiva! Jesus Cristo
nos ensinou a amar nossos inimigos, desejar o bem de todos... As pessoas são pesadas
demais para serem levadas nos ombros. Leve-as no coração!
APRESENTADOR: Obrigado por estas palavras de sabedoria, Dom Hélder, eu estava
precisando! Mas, veja só, gostaríamos de saber do senhor, que foi um dos fundadores
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, participou de grandes reuniões da
Igreja, um defensor dos direitos humanos reconhecido em outros países... Olhando a
sua história, o que o senhor acredita ser essencial para um mundo melhor?
DOM HÉLDER: Eu, na minha pequenez, simplesmente “acredito que o mundo
será melhor quando o menor que padece acreditar no menor”.APRESENTADOR:
Com essas belas palavras, concluímos por aqui mais um Programa “Artesãos da Paz”.
Fiquem com Deus e a Mãe Auxiliadora! Amanhã temos uma pessoa muuuuuuuito
especial. Vocês não irão ficar de fora dessa, não é? Inté mais, galera! E... Viva Dom
Hélder Câmara!

ATO 6 - IRMÃ DULCE
“CESTANDO A CARIDADE”
(Para esse dia, a sugestão é que uma pessoa se disfarce de mendigo ou doente e fique
deitado no chão, pedindo ajuda, próximo ao portão do espaço onde será a colônia,
num local que não chegue a atrapalhar o fluxo inicial, mas que seja visível. Quanto
mais realismo e seriedade no disfarce, melhor. Seria importante combinar com
os jovens/adultos voluntários da colônia, para que eles não frustrem a proposta
e observem a reação das crianças diante deste “personagem”. A ideia é que essa
pessoa apareça no final do teatro, para encontrar a Irmã Dulce).
(O apresentador entra ao som da vinheta, bem empolgado:)
APRESENTADOR: Esse é mais um programa “Artesãos da Paz”! E hoje... Vocês não
irão acreditar! Vocês nem imaginam quem confirmou presença e vai chegar aqui, em
poucos minutos! Quem adivinha?
(pergunta para as crianças)
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APRESENTADOR: Isso mesmo, vamos receber em nosso meio uma santa mulher,
uma santa! E ela é brasileira, e ela morou bem pertinho de nós, aqui no Nordeste!
Estou falando de nada mais, nada menos que... O “anjo bom da Bahia”, a Santa Dulce
dos Pobres! Vamos receber com muita alegria!
(Irmã Dulce entra de forma bem discreta, como se as “homenagens” não fossem
para ela, mas dá atenção e cumprimenta as crianças que estão pelo caminho)
APRESENTADOR: (com ar de nervosismo) Ai, meu Deus, como é que pode? Nunca
pensei ficar assim, tão perto de uma santa! Não sei nem como começar... Bem-vinda,
Irmã Dulce! Sente-se aqui (indica uma cadeira). Desculpa! Eu fiquei até nervoso por
estar perto de uma pessoa como a senhora...
IRMÃ DULCE: (sentando-se devagar) Ow, meu filho, deixe de coisa... Eu sou
apenas uma serva de Deus, apenas uma religiosa da Congregação das Missionárias da
Imaculada Conceição.
APRESENTADOR: Verdade mesmo! Nem precisava a senhora dizer... É
impressionante quanto bem Deus fez através da senhora, hein!? Quantas ações, hoje
uma obra social tão grande... Como a senhora se sente diante de tudo isso, toda essa
fama, esse carinho do povo?
IRMÃ DULCE: (rindo) Eu? Eu me sinto apenas um frágil instrumento nas mãos de
Deus... (respira profundo, acomoda-se melhor na cadeira e fecha os olhos)
APRESENTADOR: (assustando-se, pensando que ela está passando mal) Minha
Nossa Senhora, tá tudo bem Irmã Dulce?
(Ela faz um sinal dizendo que sim)
APRESENTADOR: Êita! Eu fico preocupado com a senhora, tão frgilzinha asim,
tão magra... A propósito, essa cadeira está boa ou quer uma melhor? Quer umas
almofadas?...
IRMÃ DULCE: Oxente! Meu filho, que conversa é essa... Estou muito bem, graças a
Deus! Sempre fui assim, magrinha, respiração fraca... O corpo pode até ser fraco, mas
a fé deve sempre ser forte! Se você soubesse uma coisa: eu me acostumei a dormir
numa cadeira de madeira durante 30 anos...
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APRESENTADOR: Que história é essa, mulher? E não tinha cama não, era?
IRMÃ DULCE: Pois foi! Foi por causa de uma promessa que fiz para a recuperação
de minha irmã Dulcinha... Nosso Senhor a curou e essa foi minha forma de agradecer.
Cama, eu tinha, mas não me importava muito com esse privilégio. Mas isso não foi
nada... Meu sacrifício maior foi entregar minha vida por amor aos mais pobres. Você
acredita que, quando eu comecei meu trabalho de socorrer os mais necessitados, faltava
espaço para colocar os doentes e eu tive que desocupar o galinheiro do convento?
(O apresentador se surpreende).
IRMÃ DULCE: Pois foi!
APRESENTADOR: E o que a senhora fez com as galinhas?
IRMÃ DULCE: (com ar de graça) Oxe! Elas viraram uma canja bem gostosa para
alimentar os meus pobres doentes!
APRESENTADOR: Que bonito, Irmã Dulce! A senhora é esperta, hein!?
IRMÃ DULCE: Num é esperteza não, meu filhinho, é amor... É isso o que Deus
quer de nós, essa deve ser nossa grande missão: amar e servir, a Deus e ao próximo.
Na verdade, quando a gente acolhe um pobre destes, a gente acolhe o próprio Cristo!
Somos todos uma mesma família!
APRESENTADOR: Verdade pura... Mas, Irmã Dulce, conte pra gente mais de sua
história, fale um pouco de sua família...
IRMÃ DULCE: Meu pai se chamava Augusto, era dentista. Mamãe se chamava Dulce
Maria. O lado triste foi que minha mãe morreu cedo, eu tinha apenas sete anos de
idade... Mas nunca me faltou o carinho da família. Eu me formei em professora, mas
eu queria mesmo era entrar no convento! Papai resistiu um pouco, mas logo aceitou,
pois era um homem de muita fé. Então me tornei freira e adotei o nome de Irmã Dulce
em homenagem a minha mãe!
APRESENTADOR: Emocionante! Uma história muito bonita! E a senhora sempre
foi assim, sempre gostou de ajudar os necessitados?
IRMÃ DULCE: Sim, desde mocinha... Eu fui criança como esses aqui, brincava,
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soltava pipa, e até gostava de futebol (rindo). Mas as pessoas que sofriam chamavam
muito a atenção, então, ainda pequena, eu observava quem passava, ajudava como
podia. E junto com minha tia, comecei a fazer visitas nos lugares mais pobres de
Salvador, no bairro Alagados, na Ilha dos Ratos...
APRESENTADOR: Vixe Maria, não quero imaginar o que a senhora encontrou
nessa ilha, misericórdia (persignando-se)!
IRMÃ DULCE: Foi isso mesmo! Encontrei a Misericórdia de Deus! Foi bem difícil,
no começo... Mas nosso Pai do Céu, em sua Providência, nunca me abandonou! Como
Ele foi generoso... E depois enviou outras irmãs e muita gente boa que até hoje me
ajuda a cuidar dos mais miseráveis, os abandonados...
APRESENTADOR: Irmã Dulce! Deus é mesmo muito bom! “Deus é bom o tempo
todo!”
IRMÃ DULCE: Sim, sim! E nós devemos ser como Ele! (mostrando as mãos) Nossas
mãos, mesmo sendo fracas, podem sempre tecer a caridade! Sempre é tempo de fazer
o bem! A propósito... (levantando-se), acho que eu já demorei demais aqui... Alguém
me disse que tem uma pessoa sofrendo lá fora, pedindo ajuda, e ninguém fez nada por
ele...
APRESENTADOR: Não, Irmã, não se preocupe, a nossa equipe está tomando as
providências já! (constrangido). Não é verdade, assistente de palco? Eles já estão indo
lá ajudar a pessoa...
IRMÃ DULCE: (com ar de seriedade) Não dá para ser “artesão da paz” e ficar
sentado, de braços cruzados, quando muitas pessoas estão sofrendo e nós podemos
fazer algo por elas... (de pé, falando com as crianças). Filhinhos, aprendam desde
cedo: precisamos amar e ajudar uns aos outros para construir um mundo melhor! Se
eu posso dizer algo para vocês, é isso. Muito obrigada por me acolherem bem, mas
preciso ir... (saindo)
APRESENTADOR: Não, Irmã Dulce, volta, mulher! Fica mais um pouquinho... Fale
mais de suas obras, como podemos ajudar... (Irmã Dulce sai da cena e o apresentador
fica envergonhado, tenta contornar) Então... É isso, pessoal... Ela é ótima, né! Veja
que beleza, sempre apressada... É assim mesmo... Então, esse foi nosso programa
“Artesãos da Paz”! Aqui vocês aprendem a ser “bons cristãos e honestos cidadãos”!
Espero que tenham gostado! Muito obrigado pela audiência de todos estes dias!
Obrigado a vocês que estão na plateia! Um grande abraço...
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(Caso tenha o personagem disfarçado de mendigo, ele pode aparecer neste momento
e encontrar a Irmã Dulce em algum lugar da apresentação, dizendo coisas como:
“que bom que a senhora me ajudou...”, “estava querendo ver a senhora...” etc., só
para reforçar o exemplo da ação de Irmã Dulce)
(Caso não haja o personagem, pode ser encerrado de outra forma, a critério do
grupo de teatro, conforme o andamento das atividades)
Sugestão extra, que pode ou não ser vinculada ao Grupo de Teatro: Que nesta
colônia de férias, dependendo da possibilidade do local, com a devida organização,
cuidado e ciência das autoridades, seja feita uma “Caminhada da Paz”, na qual
estejam presentes todos os “artesãos da paz”, bem caracterizados, conduzindo as
crianças e jovens voluntários. Sendo possível, que seja feita antes da colônia, para
melhor divulgar as atividades e atrair mais participantes. Porém, também pode ser
feita no final, como momento celebrativo de tudo o que foi vivenciado.
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dinâmicas

DINÂMICAS
MÍMICA
As crianças deverão ser divididas em dois grupos. Em alguns pedaços de papel,
as equipes devem escrever nomes de filmes, pessoas famosas, desenhos animados.
Sortear os papeizinhos entre um participante de cada equipe, o qual não poderá revelar
o que está escrito para o restante do grupo.
Através de gestos, o restante do grupo deverá tentar adivinhar qual a frase, título
de filme ou nome que estiver escrito no papel. Para dar mais emoção é bom estipular
um tempo determinado (2 minutos, por exemplo) para o grupo adivinhar. Cada acerto
valerá um ponto e a cada rodada, a equipe deverá trocar o participante.

MORTO VIVO (DIFERENTE)
Vivo
Continua igual. Quando o mestre da brincadeira diz “vivo” todos ficam em pé.
Morto
Também permanece. Ao ouvir “morto”, todos se agacham.
Muito vivo
Primeira novidade. O “muito vivo” pula de felicidade. Então, prepare o salto, de
preferência com os braços para cima.
Muito morto
Claro que se você pode ficar “muito vivo”, consegue ser também “muito morto”. Como?
Deitado no chão.
Panela de pressão
Esta é muito divertida. Ao ouvir o comando, os participantes da brincadeira devem
girar em torno de si mesmos, com uma mão no alto da cabeça, fazendo chiiiiiiii ou o
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barulho da panela de pressão que você conheça.
Minhoca
Neste comando, é preciso ficar de torto.

Afunda ou Flutua
Para fazer essa atividade você vai precisar de uma bacia e vários objetos e brinquedos
de diferentes tamanhos e pesos.

DANÇA das cadeiras
Disponha as cadeiras em círculo, sendo que o número de assentos seja menor
do que o de participantes. Coloque uma música para tocar. Enquanto a música toca,
todos os jogadores dançam em volta das cadeiras. Quando a música parar, cada um
deve tentar ocupar um lugar. A criança que não conseguir lugar sai do jogo levando
consigo mais uma cadeira. O vencedor será aquele que conseguir se sentar na última
cadeira.

O MESTRE MANOU
Um dos participantes é encarregado de ser o mestre e ficará à frente dos outros
jogadores. Ele dará as ordens e todos os seguidores deverão cumpri-las desde que sejam
precedidas das palavras de ordem: “O mestre mandou” ou “Macaco Simão mandou”.
As ordens que não começarem com essas palavras não devem ser obedecidas. Por
isso, esse é um jogo que exige bastante atenção, uma vez que será eliminado aquele
que não cumprir as ordens ou cumprir as ordens sem as palavras de comando.
A diversão está na dificuldade das tarefas dadas pelo chefe, que pode pedir, por exemplo,
que os seguidores tragam objetos de determinada cor ou façam uma sequência de
atividades de uma vez só, como: “O mestre mandou... pular de um pé só mostrando a
língua, girando e batendo palma!”
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atividades com
a comunidade

ATIVIDADES COM A COMUNIDADE
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 lhe fazer 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 por que 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 vivência da 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: Painosso...
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Canto: Tão sublime Sacramento, adoremos neste altar,
Pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar.
Venha a Fé, por suplemento os sentidos completar.
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.
• A cada mistério, poderá ter um canto bem bonito, ou ler um versículo bíblico.
• É interessante que o local esteja escuro para que as luzes das velas possam
clarear o ambiente. Podemos 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.
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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.
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 a paz 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 observar um tempo de silêncio para se 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.
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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 abandonais 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 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 em 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...
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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.

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.
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6. VIA LUCIS
O Caminho da Luz (Via Lucis) é uma devoção que pode complementar a 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.

I.PRIMEIRA ESTAÇÃO
CRISTO VIVE! RESSUSCITOU!

Na cidade santa, Jerusalém, depois do sábado, quando amanhecia o
primeiro dia da semana. É um amanhecer glorioso, de alegria transbordante,
porque Cristo venceu definitivamente a morte. Cristo vive! Aleluia!
Do Evangelho segundo Mateus 28, 1-7. (cf. Mc 16, 1-8; Lc, 24, 1-9; Jo 20, 1-2).

II.SEGUNDA ESTAÇÃO
O ENCONTRO COM MARIA MADALENA

Maria Madalena vai à frente das mulheres que se dirigem ao sepulcro para terminar
de embalsamar o corpo de Jesus. Chora sua ausência porque ama, mas Jesus não se
deixa ganhar em generosidade e sai ao seu encontro.

III.TERCEIRA ESTAÇÃO
JESUS APARECE ÀS MULHERES

As mulheres veem-se transbordadas pelos fatos: o sepulcro está vazio e um anjo
anuncia-lhes 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.

IV.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.
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V.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).

VI.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).

VII.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

VII.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).
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IX.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

X.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
outorga-lhes uma multidão de peixes. Do Evangelho segundo João 21, 1-6

XI.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 ao Senhor.
Do Evangelho segundo João 21, 15-19.

XII.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).
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XIV.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 fortalecê-la, confirmá-la, santificá-la.
Dos Atos dos Apóstolos 2, 1-4

XV. 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.
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atividades com
as criançaS

ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS
Confira abaixo uma lista de sugestões de atividades para realizar
durante a Colônia de Férias:
1. Cozinhar
Uma dica é pensar em refeições temáticas como o dia do sanduíche, da pizza, das
saladas, das frutas.
2. Fazer pipas
Diversão barata e certeira, a pipa – ou papagaio – pode render um dia repleto. Na hora
de empinar, só não esqueça de ir para um descampado longe de fios de eletricidade.
3. Brinque de fazer roupas
Uma sugestão é brincar de fazer tie-dye (camisetas hippies cheias de cores). Para isso,
basta comprar tintas para tecido. Mas se a graça é brincar, pode-se criar roupas com
jornais, tecidos, caixas e o que mais a criatividade permitir.
4. Prepare um desfile de moda
Com as criações próprias ou com combinações do guarda-roupa (da criança ou dos
pais), a graça é fazer um evento e pensar em tudo. Local, decoração, figurinos, modelos,
trilha sonora, maquiagem e penteado.
5. Aprenda origami
Para dias chuvosos, que tal aprender a fazer origamis? Na internet você encontra
várias dicas.
6. Brinque de jardinagem e plantação
Crianças que vivem em cidades grandes dificilmente têm oportunidade de ter contato
com a natureza. Que tal aproveitar o período para isso? Pode ser uma plantinha
pequena, pode ser uma árvore, pode ser até um feijão no algodão.
7. Faça bolhas de sabão
Bolhas de sabão são uma ótima opção. Com um arame moldado, é possível fazer
bolhas gigantes!
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8. Aprenda arte com papel
Basta um jornal velho, bexigas, cola branca e um pincel para criar vários objetos
usando a técnica da papietagem. Encha a bexiga e cubra com várias camadas de papel
picado coberto pela cola. Depois de seco, pode virar um vaso, uma luminária ou o que
a imaginação inventar.
9. Crie seu próprio brinquedo
Vale usar material reciclado, tecidos, espigas de milho e o que mais a imaginação
permitir. Não esqueça de pedir ajuda aos mais velhos. Muitos avós tinham o costume
de fazer seus brinquedos.
10. Prepare um telejornal
Que William Bonner que nada! No fim do dia, as estrelas serão as crianças. Vale ser
um jornal apresentado ao vivo, ou a exibição do material gravado durante o dia... Mas
com que notícias? Pode ser um resumo do dia.
11. Escreva um livro
Dobre várias folhas sulfites ao meio e grampeie formando um pequeno livro em branco.
Entregue para a criança dizendo que é a oportunidade de escrever seu próprio livro.
Ilustrações e a capa também entram na brincadeira.
12. Escreva uma história em quadrinhos
Mostre também alguns gibis e proponha o desafio de escrever (e desenhar) uma
história em quadrinhos.
13. Monte um jogo da memória musical
Encha garrafas caçulinhas, em pares, com objetos diferentes: feijões, cacos de vidro,
papel, sementes de diferentes tamanhos... De dois em dois, faça um jogo da memória
sonoro em que os participantes terão que encontrar a outra garrafa que tenha o mesmo
som da que ele mexeu.
15. Faça uma tarde de jogos musicais
Qual é a música, brincadeiras de roda, músicas folclóricas, versinhos, e dedicatórias
de música... São tantas as opções!
17. Faça arte com modelos do próprio corpo
Ajudam as crianças no autoconhecimento corporal. Além disso, é possível criar
desenhos só de parte do corpo como pés, mãos, braços...
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18. Separe um tempo para leitura e contação de histórias
19. Faça uma pista de obstáculos
Atravessar por debaixo da mesa, ir sentando nas cadeiras enfileiradas sem tocar os
pés no chão, pular uma montanha de almofadas e ter que desviar do caminho repleto
de panelas sem encostar em nenhuma. Vale montar o circuito que puder imaginar em
uma competição de tempo cronometrado.
20. Faça uma gincana
21. Dê banho nos brinquedos
Além de deixar os brinquedos (e ursinhos) mais limpos, a brincadeira ajuda a criar um
senso de responsabilidade pelos objetos.
22. Faça uma árvore genealógica
Rever as origens é ótimo para reviver sua história. Faça uma árvore genealógica com
nomes, fotos, figuras, desenhos e não esqueça de contar histórias e pedir ajuda dos
mais velhos na família.
23. Tenha um dia do quebra-cabeça
24. Faça uma feira do livro
Cada um leva um ou mais livros que possa trocar e a festa está feita. Não se esqueça de
incluir uma de troca de gibis!
25. Faça mapas do bairro
Muitas vezes as crianças ficam presas dentro do carro e acabam não conhecendo o
próprio bairro. Que tal sair a pé explorando o bairro? Fazer um mapa ao final garantirá
um aprendizado espacial.
26. Escreva uma carta (e envie pelo correio)
Hoje em dia quase ninguém escreve cartas, mas que tal relembrar os velhos tempos e
sair com a missão de escrever e enviar uma carta para uma pessoa querida? Pode até
ser da mesma cidade.
27. Visite parques e praças e aproveite para explorar a natureza
Conte o número de pássaros no parque próximo de sua casa ou catalogue as árvores
do seu bairro. O que importa é explorar a natureza ao seu redor.
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desenho

desenhos

92

desenhos
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Origami
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Pintura
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avaliação

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.
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.):
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Participação
Quantidade de pessoas envolvidas:
Crianças _________
Adolescentes _________
Jovens (até 24 anos) ________
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Adultos (a partir de 25 anos) ________
Total de animadores _________
Total geral de participantes (crianças, adolescentes e jovens atendidos) _________

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 ( )
Músicas:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Desenhos para colorir:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Outras atividades:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
a) O subsídio é utilizado ao longo do ano? Em quais atividades?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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Após a última colônia de férias, surgiu alguma iniciativa, por parte dos jovens
animadores, na comunidade local? Qual?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Apresente outras sugestões para COLÔNIA DE FÉRIAS em 2022:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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