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Este roteiro foi elaborado pela equipe 
de jovens da Paróquia Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, com assessoria 
do Ir. Davidson Braga, SJ, para a 
atividade que aconteceu em agosto de 
2019. Ele serve de inspiração e pode 
ser adaptado a diversos contextos. 
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Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro - Assis Brasil
MAGIS Brasil | MAGIS Amazônia

Objetivo: dar a conhecer a jovens de Assis Brasil (AC) e entorno a espiritualidade 
inaciana numa linguagem atual e juvenil, através da imersão na realidade 
socioambiental própria do lugar. 
Objetivos especí�cos:
a) despertar e alimentar nos jovens o desejo de conhecimento íntimo de Jesus Cristo, 
através da oração e encontro pessoal com o Deus da Vida;
b) re�etir sobre o cuidado da Casa Comum e a necessidade de continuar fomentando 
uma Igreja em saída;
c) promover experiência de partilha e serviço comum, potencializando os valores 
comunitários;
d) nutrir a amizade entre os jovens e destes com Jesus. 

A de�nir previamente:
1. Local do acampamento: prever se há alguma estrutura próxima e cuidados básicos, 
como acesso à água, alimentos, possibilidade de acender fogo e cozinhar, espaço seguro 
para montar barracas. Informar-se sobre o acesso ao local, se há necessidade de reserva 
ou taxas. 
2. Prever barracas, mantimentos, lanternas, instrumentos para cozinha, instrumentos 
musicais, material para oração, água potável. 
3. Prever o local de concentração que permita uma caminhada razoável, algo entre 5 e 
12 quilômetros. 
4. Prever as �lipetas com os pontos para re�exão durante a caminhada.
5. Prever veículo para transportar mantimentos, barracas e instrumentos. Prever 
transporte de retorno, se necessário. 

Acampamento Amigos no Senhor

Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental
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Programação
Sábado:

Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental

6h

6h30

8h15

9h

10h

12h

14h

15h45

16h15

Concentração, alongamento, 
instruções

Início da caminhada Ritmo médio de 5km/h

Chegada ao local, café da manhã

Divisão de tarefas, propostas de
organização

Explicar como funcionará o 
acampamento

Tarefas da manhã: 
grupo A: montar acampamento
grupo B: preparar refeição
grupos C e D: magis inaciano

Magis inaciano: apresentação da 
espiritualidade inaciana, biogra-
�a de Santo Inácio, Exercícios 
Espirituais, etc.

Almoço

Dinâmica: disponível como 
argila

Contemplação conduzida a 
todos os participantes

Lanche

Lazer, esporte, banho

Propostas de jogos, lazer ou 
esporte ajudam a criar o 
entrosamento entre o grupo e 
abre espaço para aprofundar 
relações. Se houver igarapé, 
lago ou cachoeira, pode-se 
tomar banho.
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Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental

Tarefas da noite
grupo C: preparar refeição
grupo D: preparar celebração
grupos A e B: magis inaciano

17h30

19h Jantar 

20h Celebração: no silêncio, uma 
presença

Se houver padre disponível, podemos 
fazer uma celebração eucarística. Não 
havendo, fazemos um lucernário. 

21h Convivência, descanso Pode-se acender uma fogueira, 
partilhar, cantos, histórias

Domingo:

6h Despertar

Oração da manhã: sentir e 
saborear internamente as coisas7h

Explorar a dimensão dos 
sentidos, dos afetos na oração 
inaciana

8h Café

Instrução: contemplar a natureza8h30

Oração pessoal9h

10h
Tarefas da manhã:
grupo A e D: preparar refeição
grupo B e C: levantar acampamento

12h Almoço

Círculos MAGIS14h grupos de partilha
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Guia Inspirador

Justiça 
Socioambiental

15h

17h

Espaço Laudato Si
Formação sobre alguns pontos 
importantes da Encíclica Laudato Si’.

Arrumar as coisas para o retorno

18h Encerramento

Dicas para mais amar a Criação


