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“Encontros para a Base”
               

TEMA: “Namoro e Sexualidade”

DIMENSÕES: Personalização e Integração. Etapa recomendada: Iniciação.

Antes de falarmos do encontro...

UM CUIDADO NECESSÁRIO: Cada dia mais os jovens tem se sentido menos

à vontade em falar sobre namoro nos grupos e os motivos são variados. Entre

eles, o fato do próprio jovem não se sentir maduro e moralmente preparado a

aplicar um encontro com essa temática. A não abordagem desse tema na Igreja

acaba por gerar graves consequências. Outro problema se dá em que, quando

aplicado, a pessoa quem aplica o encontro acaba por pecar pelo excesso de

moralismo, defendendo um ideal de conduta tão inflexível que nem ela mesma

segue. Nesse segundo cenário, a Igreja acaba se distanciando do jovem, pois

cai  no mesmo erro de muitos pais,  que pelo tom punitivo, fazem de temas

como  namoro  e  sexo  serem  discutidos  longe  de  casa.  Assim,  por  um

despreparo  nosso,  jovens  inseguros  caem  em  confusão  e  a  família  e  a

comunidade perdem espaço para um mundo onde a sexualidade é tratada de

modo irresponsável. Não basta apontar o erro, o pecado. Somos discípulos de

um Mestre que ensinava, tocava os corações, mas com eficiência, leveza e

ternura, levando-os a não errar mais, além de sempre condenar os fariseus,

com os  quais  nós  cristãos  tantas  vezes  nos  assemelhamos.  O  desafio  do

evangelizador é imitar o próprio Jesus. E é por isso que a proposta do encontro

a seguir, se dá muito mais em ouvi-los, algo que ninguém mais faz. 
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AMBIENTAÇÃO:  Preparar  as  cadeiras  em  forma  de  círculo,  conforme  a

metodologia  da  PJ.  Pode-se  fazer  uma  decoração  com  bexigas  vermelhas

fazendo um formato de coração ao centro. Dentro do coração de bexigas, uma

bandeira da PJ (ou do grupo) estendida ao chão e a Bíblia Sagrada. Outra

sugestão é espalhar pétalas de rosa pelo espaço. 

ACOLHIDA (5 min): Acolher as pessoas com o refrão “Onde reina o amor /

fraterno amor / Onde reina o amor / Deus aí está”, ou, deixar tocando uma

música  sobre  relacionamento  enquanto  eles  chegam  (sugestões:  “Se”  do

Djavan e “Pra sonhar” de Marcelo Jeneci). Após a chegada de todos, iniciar o

encontro com Pai-Nosso, Ave-Maria ou alguma outra oração de preferência. 

REFLEXÃO E PARTILHA (10 min): Anunciar a temática do encontro e tocar a

música  “Eu  sei”  –  Legião  Urbana,  pedindo  para  que  todos  se  atentem ao

conteúdo  da  letra.  Solicitar  dois  voluntários  (menino  e  menina)  leiam  a

passagem de  Cânticos  1,  5-11 (a  voz  feminina  lendo  o  trecho  feminino,  a

masculina o trecho masculino e juntas, lendo o trecho do coro). Em seguida,

fazer um  breve relato do histórico do livro (Textos como base para quem for

aplicar  o  encontro  entender  melhor  o  livro  de  Cânticos:

http://www.marcelobarros.com/2011/11/momento-biblico-quarta-feira-23-de.html

/ http://www.santovivo.net/page66.aspx ), atento a explicar o motivo da leitura e

da música para o encontro:  ambas representam o amor puro,  verdadeiro e

apaixonado entre um casal. 

PROVOCAÇÕES A SEREM FEITAS  (10  min):  Alguém  aqui  já  viveu  esse

sentimento? É possível  amar sem sofrer? Vocês acreditam que a mágoa te

tornou alguém pior?

http://www.marcelobarros.com/2011/11/momento-biblico-quarta-feira-23-de.html
http://www.santovivo.net/page66.aspx
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TÓPICOS A SEREM ABORDADOS NAS FALAS: O ser humano foi criado por

Deus para ser amado e amar, mas é essencial que ame a si mesmo antes de

amar o outro para que não sofra; seguindo o mandamento “amar o próximo

como a ti mesmo”, não fazer com as outras pessoas o que não queremos para

nós,  ou seja,  não magoa-las ou usa-las; nosso corpo é morada do Espírito

Santo e portanto, Sagrado, merecendo cuidado e respeito, tanto nosso quanto

do  nosso  semelhante;  por  causa  do  modelo  de  sociedade  capitalista  que

vivemos, as relações são supérfluas e passageiras, e é por isso que o “ficar” e

o “pegar” surgiram, sendo expressões de uma sociedade doente e de pessoas

vazias; uma relação só agrada a Deus se o intuito for, mesmo que muito mais

para frente, o matrimônio; citar Maria e José como exemplo de casal e amor.

Citar a Teologia do Corpo, de autoria de São João Paulo II,  e indica-la aos

jovens  (para  entender  do  que  se  trata  a  Teologia  do  Corpo:

http://teologiadocorpo.com.br/o-que-e-a-teologia-do-corpo/ ).

DINÂMICA 1 (30 min): Em uma sacola, escreva frases de situações hipotéticas

de relacionamento em pequenos papeis dobrados. Em seguida, peça para que

cada integrante pegue um dos papéis com a determinada frase. Um por vez

deverá ler a frase que pegou, e tentar falar o que aconselharia a pessoa que

está vivendo o que segue descrito no papel. Fica aberto ao restante do grupo

intervir e discutir sobre a frase também. O objetivo da dinâmica é quebrar a

timidez,  estimular  o  debate  e  propor  soluções  para  problemas  geralmente

comuns, sem necessariamente constranger ou expor jovens que passem por

determinadas situações. Sugestões de frases: “Friendzone: ela/ele disse que

éramos  só  amigos”;  “Meu/Minha  crush  não  tem atitude”;  “Jesus  falou  para

perdoarmos 70x7. Mas e traição?”; “No meu namoro, a gente briga até para pôr

feijão por cima ou por baixo”; “Eu escolhi esperar alguém, mas já tá demorando

mais que o Palmeiras para ganhar Mundial”; “Já bloqueei, deletei dos contatos,

mudei  os  rolês  e  não  a/o  esqueci.  Passagem  para  o  Acre  está  cara?  ”;

“Namorei e deixei os amigos. Tomei um pé na bunda e quero a amizade deles

http://teologiadocorpo.com.br/o-que-e-a-teologia-do-corpo/
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de  volta”;  “Aí  ele/ela  falou  que  ia  terminar,  pois  ia  focar  nos  estudos”;  “O

problema é que na hora da paz eu só quero abraçar as menininhas”; “Comecei

a  namorar,  engordei  10  kg  e  passei  a  usar  camiseta  furada”;  “Não  tenho

ciúmes, já enforquei todas(os) as(os) amigas dele(a)”; etc.

DINÂMICA  2  (30  min):  Dividir  os  participantes  em  dois  subgrupos,  um

masculino e outro feminino. Entregar a cada um dos grupos duas cartolinas,

propondo duas reflexões a serem respondidas:

Reflexão 1: 

“Malhação é uma novela destinada ao público teen que está a mais de

vinte anos no ar, exibida aos fins de tarde pela emissora de TV aberta mais

popular no Brasil, tendo a pretensão (Cof! Cof!) de representar a realidade da

juventude, com público de todas as idades. Em uma determinada temporada,

uma personagem, menor de idade e inexperiente, passa a namorar um cara

mais velho, rico e ‘pegador’. Com pouco tempo de namoro, ele resolve fazer

uma surpresa: 

– Princesa...vô ti  levar para uma parada XINISHTRA que você vai se

amarrarr...

– Aiinn, como ele é romântico *-* – disse ela. A surpresa era a ida para

um Motel mais luxuoso da cidade. Ao se dar conta, ela se fica ofendida, sai do

carro transtornada na entrada do estabelecimento. O babacão vai atrás dela,

mas não consegue acalma-la e a cena acaba. 

No capítulo seguinte, ela se reúne cazamiga no único bar do Rio de

Janeiro,  onde a escola toda frequenta e conta o ocorrido.  As amigas ficam

indignadas:

– GENTEE...CHOQUEI! NÃO ACREDITO QUE TU NÃO ENTROU NO

MOTEL. PARA DE SER CARETA, MIGA...



PASTORAL DA JUVENTUDE - DIOCESE DE
SANTOS

“Encontros para a Base”

–  MEEEEUUU...SUPER  NORMAL  IR  PARA  O  MOTEL,  O

RELACIONAMENTO DE VOCÊS ESTÁ SUPER DURADOURO MEEEEU, JÁ

TEM DOIS MESES. MEEEU. PEDE DESCULPA PARA O BOYMAGIA. – Disse

a outra amiga. Envergonhada, nossa heroína responde:

 – Ainn gente, agora tô arrependida. Vocês estão certas. Vou falar com

ele...”

(Acreditem ou não, essa cena aconteceu)

Perguntas:

1- Você crê que a cena foi normal? Enxerga-a com naturalidade? 
2- A TV imita  a realidade ou induz as  pessoas a vivenciarem o que elas

querem? 
3- Quantas  vezes,  em  uma  relação  amorosa,  fazemos  coisas  que  não

queremos para agradar o parceiro (a) ou por pressão dos amigos?

Propor aos grupos que utilize uma das cartolinas para responder a essas três

perguntas.

Reflexão 2: Solicite aos subgrupos que usando uma das cartolinas, listem o

ideal  de homem/mulher  perfeito,  quais qualidades ele (a)  deve ter  (o  grupo

masculino listar o que a mulher deve ter, o feminino, o que o homem deve ter).

Após isso, realizar uma plenária com ambos os grupos, em que eles vão expor

as respostas dadas a ambas as reflexões e exibir os cartazes. Procurar fazer

um  breve  fechamento  da  plenária,  enfatizando  principalmente  no  que  diz

respeito a segunda reflexão, que o amor é inerente a defeitos e beleza física.

Posteriormente, encerrar o encontro com a oração final (15 min).


