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SER MAIS PRESENTE



OBJETIVO

ACOLHIDA, 
PROVAÇÃO
E ESCUTA

Colaborar para que o grupo cresça em consciência 
e incidência política, a partir da identificação com o 
projeto de vida de Jesus.

Colocar no centro do espaço a imagem de Nossa Se-
nhora Aparecida e, na sua frente, a logo da Cam-
panha Ser Mais Presente. Ao redor, colocar fotos de 
pessoas comprometidas com o Reino (como Ir. Do-
rothy, Raoni, Pedro Casaldáliga, Dom Luciano Men-
des, Dom Helder Câmara, São Oscar Romero, Mariele 
Franco, Gandhi, Frei Tito, dentre outros...) e símbo-
los da atuação comprometida do grupo no seu local/
comunidade (fotos, materiais, documentos...). Se a 
equipe organizadora considerar interessante, podem 
ser colocados, também, a Constituição Federal de 
1988, o Estatuto da Juventude, a Lei Maria da Penha 
e outras Leis que representam a vida em sociedade, 
espalhando harmonicamente pelo espaço destinado 
à ambientação. Caso o grupo não tenha esses docu-
mentos, pode-se escrever cartazes com os nomes dos 
mesmos. Disponibilizar no ambiente os materiais que 
serão utilizados ao longo do encontro, como canetas, 
canetões, tirinhas de papel.

Em outro espaço, colocar um cartaz contendo a frase 
“PRESENÇA EFETIVA E AFETIVA” escrita de forma que 
fique à vista por todas as pessoas ao longo do encontro. 

Acolher as pessoas com carinho e proximidade e con-
vidar para que, em ciranda, dancem no entorno da 
ambientação a música “Minha Ciranda”, de Lia de 
Itamaracá. A equipe pode escolher outra música para 
a ciranda.

Terminada a ciranda, convidar o grupo para olhar no-
vamente as imagens da ambientação e animar para 
que as pessoas partilhem o que lhes chama atenção. 
Deixar que as pessoas situem (caso saibam) quem são 
os rostos representados, o que defendiam e como se 
dava sua atuação. Caso algumas imagens não sejam 
reconhecidas, apresentar de forma breve o nome e 
sua atuação em prol do Reino.

AMBIENTAÇÃO



Convidar o grupo para cantar a música “Até Quan-
do”, de Gabriel O Pensador.

Após a música, de forma participativa, falar o nome 
de cada pessoa que aparece na ambientação e deixar 
livre para que as pessoas digam outros nomes. Após 
cada nome, responder “presente na caminhada” 
para as pessoas já falecidas e “na caminhada” para 
quem está em nosso meio.

Sugere-se que, após as partilhas, seja feita uma tran-
sição para o próximo momento. Para tanto, pode-se 
cantar um mantra, acender uma vela ou outro recur-
so; 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.

Após o silêncio, motivar para a pergunta: “O que 
significa ser presente?” e permitir que ressoem a 
proposta do encontro, trazendo à memória as pes-
soas que foram relembradas no início do encontro, 
o que o texto bíblico gerou, as músicas... Permitir 
que apresentem as motivações, as resistências, as 
inquietações... saboreadas internamente.

ILUMINAÇÃO 
BÍBLICA

MEDITAÇÃO, 
REFLEXÃO E 
PARTILHA

Lucas 10, 25-37 ou

Mateus 25, 35-45

DINÂMICA

Se possível, apresentar o curta “Shave It”, da 3dar Stu-
dio. Após a apresentação, pedir que duas ou três pes-
soas partilhem suas impressões. Caso não seja possível 
apresentar o filme, seguir para o próximo passo.

Disponibilizar o cartaz com a frase “PRESENÇA AFE-
TIVA E EFETIVA” e solicitar para que, ao redor do 
espaço escrito, sejam colocadas palavras, frases e 



memórias que trazem à tona o que significa ser pre-
sente e como ser presente no meio político. Enquan-
to as pessoas forem escrevendo, fazer as perguntas: 
Será que somos presença nos espaços de vida pú-
blica? O que repele as pessoas do meio político e 
como aproximá-las desses espaços? O que nos vem 
à mente quando falamos em política? É possível que 
sejamos seres humanos sem a dimensão política?

• Pedir para que alguém leia o parágrafo 77 da Car-
ta Encíclica Fratelli Tutti, do Papa Francisco.

• Em um pedaço de papel, cada pessoa escreve um 
compromisso pessoal e comunitário para ter uma 
atuação mais incidente no campo político-social. 
Disponibilizar os papéis em um mural, como um 
lembrete para o grupo.

ORAÇÃO
FINAL

GESTO
CONCRETO

Cantar o Pai Nosso dos Mártires (caso não seja pos-
sível dar as mãos, tocar as pontas dos pés em círculo 
para criar um sinal de unidade).

Em ciranda, cantar “Se Calarem a Voz dos Profetas” 
ou “Vidas Pela Vida”.

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...)


