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SER MAIS PRESENTE



Propiciar aproximações ao primeiro itinerário da Cam-
panha Ser Mais Presente, voltando o olhar ao tempo 
presente.

Organizar e ambientar o espaço de forma que tudo es-
teja fora do lugar, causando estranhamento. Pode-se 
deixar cadeiras viradas, panos desenrolados, velas, fotos 
que representem as diversas realidades juvenis contem-
porâneas de forma a não seguir nenhum padrão, como 
se tudo estivesse verdadeiramente desordenado. Pode-
-se utilizar também de um computador tocando duas 
músicas ao mesmo tempo, uma sendo muito animada 
e outra um mantra ou uma música de meditação.

Acolher os e as participantes de forma afetuosa e pedir 
para que fiquem à vontade. Dar autonomia para que 
“organizem” a ambientação conforme vão chegando. 
Colocando os panos e as velas ao centro, pausando 
uma das músicas, colocando as cadeiras em círculo 
ou removendo-as para que seja possível se sentar no 
chão. Espalhando as fotos, objetos e outros elementos 
que estão disponíveis.

A acolhida é importante, não apresse esse momento, 
deixe que a mística seja feita e refeita, que as pessoas 
se ajudem, que a música seja trocada, isso até que 
tudo pareça harmonioso para o grupo.

A coordenação/animação do encontro faz a leitura do 
texto que se encontra no primeiro itinerário da Cam-
panha Ser Mais Presente e motiva uma reflexão a par-
tir da pergunta em destaque:

Nessa primeira dimensão da Campanha, o Programa 
MAGIS propõe colaborar para uma fecunda reflexão 
acerca do nosso tempo, nosso hoje, o agora em que 
vivemos. Afinal, que tempo é esse? Olhar atento, aber-
tura de coração e disponibilidade para o agir são in-
dispensáveis para compreender o nosso tempo com 
lucidez e esperança, e, assim, desejar nele atuar, a 
exemplo de Jesus, filho de Deus e filho de sua época, 
que viveu radicalmente para a construção de um outro 
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tempo, o inédito-viável de Deus, o Reino de justiça e 
paz que nós também somos chamadas e chamados 
a colaborar (MAGIS BRASIL, 2022, s/p, grifos nossos).

Após a leitura do texto, retomar a pergunta destacada: 
“Afinal, que tempo é esse?”. Sugere-se escrever pre-
viamente a pergunta em um papel e, nesse momento, 
colocá-la no centro do espaço. Em seguida, convidar 
o grupo para ouvir a música “A Cura tá no Coração” 
de Gabriel O Pensador e Cynthia Luz. A música pode 
ser declamada, fica a critério da equipe organizadora.

Após a música, de acordo com o tamanho do grupo, 
solicitar que em duplas ou trios as pessoas comentem 
e partilhem suas reflexões iniciais. Podem ser dedica-
dos de dez a quinze minutos para esse momento. 

Sugere-se que, após as partilhas, seja feita uma 
transição para o próximo momento. Para tanto, po-
de-se cantar um mantra, acender uma vela ou outro 
recurso; o importante é ajudar que o grupo silencie 
e se concentre.

Após a leitura, disponibilizar um tempo de silêncio 
para que as pessoas possam sentir as palavras, senti-
mentos e memórias que o texto provocar, saborean-
do internamente tudo o que brota desse tempo que 
se faz presente em suas vidas.

Em seguida, a equipe animadora faz as seguintes 
perguntas ao grupo: 

- Como tenho acolhido esse tempo de Deus em mi-
nha vida?

- O que tenho semeado e o que tenho colhido nesse 
tempo?

Pedir que duas ou três pessoas partilhem, de forma 
espontânea. É importante cuidar para que esse seja 

ILUMINAÇÃO 
BÍBLICA

Eclesiastes 3, 1-8
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um momento de escuta respeitosa, partilha e cuida-
do mútuo.

DINÂMICA

Felicidade é o que se acha nas horinhas de descuido.
Guimarães Rosa

Disponibilizar uma folha de papel e animar para que 
cada pessoa construa sua agenda pessoal nela. A 
motivação é: Vamos organizar nossa agenda pessoal, 
vamos pensar em um dia, uma semana comum em 
nossas vidas... A ideia é gerar reflexão sobre como 
cada pessoa tem administrado o seu tempo, no coti-
diano de sua vida. 

Pode-se fazer uma partilha sobre as diferentes rotinas, 
como se aproximam e se distanciam umas das ou-
tras, perceber quanto tempo se reserva para o cuida-
do pessoal, para o lazer, para refletir sobre si ou para 
“simplesmente não fazer nada”. Perceber os espaços 
dessa agenda onde Deus se mostra e como se sente 
sua presença: é pelo olhar de um colega de trabalho? 
É pelo beijo de despedida pela manhã antes de sair? 
É pelo reconhecimento de pequenas conquistas? Nos 
rostos de todos e todas que se encontram diariamen-
te, conhecidos e desconhecidos do transporte públi-
co? É pelo aroma do café ou chá?

Após a escrita da agenda, pedir que em duplas ou 
trios sejam partilhadas as percepções no exercício.

Para aprofundar a reflexão, após a partilha, conside-
rar o seguinte: É importante tomarmos consciência 
que esses momentos pequenos e insignificantes são 
o próprio Kairós tomando corpo, o tempo de surpre-
sas, o tempo de Deus, nunca antes, nunca depois, 
sempre no agora.

Observação: sobre o Kairós, consultar texto do primei-
ro itinerário da Campanha Ser Mais Presente, disponí-
vel em www.magisbrasil.com



ORAÇÃO
FINAL

• No cotidiano, saborear o momento que se vivencia, 
as emoções que surgem, os sinais de Deus como pe-
quenos milagres.

• Tirar um momento durante a semana para conver-
sar com um/a amigo/a, colega ou outra pessoa sobre 
como têm sido seus dias, “gastar” e “ganhar” tempo 
sendo presente na sua vida e na vida dos outros.

A partir da motivação de melhor vivermos o nosso 
tempo presente, animar o grupo a fazer preces es-
pontâneas. A cada prece, pedir que o grupo respon-
da junto: “Escuta, Pai, nosso pedido e nos ajuda a 
melhor viver nosso tempo”.

Para finalizar, ler ou cantar a música “Liberdade”, de 
Zé Vicente:

Vem, me fala tu de liberdade
Dessa igualdade que todos queremos
Desta vida nova que todos buscamos
Desta paz que um dia alcançaremos.
Vem, me fala tu de tua vida
Dessa amizade mais querida
Dessa ansiedade de amar de novo
Desta tua vida doada ao povo

Vem, me fala tu de esperança
Desse novo ser criança
Dessa paz sem ser bonança
Dessa luta pra vencer
Vem, me fala de você

Pai Nosso (caso não seja possível dar as mãos, tocar as 
pontas dos pés em círculo para criar um sinal de unidade).

Sugere-se que, antes da despedida, o grupo avalie 
o encontro, de forma breve, focando nos aprendiza-
dos, descobertas e no que pode melhorar.

Despedida, conforme costume de cada local (dança 
circular, mantra, música, agradecimento, avisos...)

Mantra:

“Confiemo-nos ao Senhor, ele é justo e tão bondoso. 
Confiemo-nos ao Senhor, aleluia.

GESTO
CONCRETO


