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TEMA: “Conversão”

DIMENSÕES: Dimensão  Teologal,  Personalização  e  Integração.  Etapa

recomendada: Iniciação.

AMBIENTAÇÃO: Preparar as cadeiras em círculo, conforme a metodologia da

PJ pede. Ambientar o centro do círculo com a bandeira do grupo de base (ou

da PJ), a Bíblia Sagrada aberta ao centro com a vela acesa simbolizando a

“Palavra que é Luz” e a cruz, símbolo de amor e missão. 

ACOLHIDA:  Acolher  as  pessoas com a música  da  PJ e  Raiz  “O Amor  de

Deus”,  (Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=haGFCwcebR0).

Após a chegada de todos, iniciar o encontro tradicionalmente, com Pai-Nosso e

a Ave-Maria, ou outra que seja de preferência. 

DINÂMICA: Distribuir balões de bexiga cheios e um palito de dente para cada

participante. Solicitar para que cada um tome conta do seu balão sem permitir

que ele estoure. Naturalmente, alguns jovens vão estourar uns as bexigas do

outro, sem que isso seja pedido pelo animador do encontro. Essa será a chave

para o desenrolar do encontro.
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REFLEXÃO E PARTILHA DA DINÂMICA: Iniciar a conversa falando sobre o

que ocorreu na dinâmica realizada anteriormente.  Porque as bexigas foram

estouradas sem que isso fosse solicitado? Qual  a semelhança da dinâmica

com  o  nosso  cotidiano?  Trabalhando  em  cima  das  respostas  obtidas  dos

jovens, entrar na questão do livre arbítrio que Deus nos dá, do pecado que

sempre está disponível e o quanto nos deixamos levar pelas pessoas, citando

passagens bíblicas (como I Cor 6, 12).

REFLEXÃO BÍBLICA E PARTILHA: Ler  a  passagem de Atos 9,  1-18,  que

aborda a conversão de São Paulo ao cristianismo (O que o texto diz a mim

hoje? O que me leva a dizer  a  Deus? Qual  o  meu novo  olhar  a  partir  da

palavra?). A partir dela, iniciar uma reflexão com os jovens:

Saulo era fariseu e perseguia cristãos, precisou de uma experiência extrema na

estrada de Damasco para se converter em um. Outros santos vivenciaram o

mesmo, como o caso de Santo Agostinho, que antes de entrar para a Igreja,

tinha uma vida irregular, fazendo com que Santa Mônica, sua mãe, perdesse

noites de sono.  Em cima disso,  do que precisamos para nos convertermos

verdadeiramente em nossas vidas, tendo em vista que já estamos na Igreja e

conhecemos  teoricamente  a  Cristo?  Deus  nos  ama a  ponto  de  dar  o  seu

próprio filho e nos ensina a perdoar incondicionalmente (Mateus 18, 21-22).

Fazemos  valer  o  seu  amor?  Reproduzimos  verdadeiramente  seus

ensinamentos  e  amamos o  próximo como a  nós  mesmos? Afinal,  o  que é

converter-se verdadeiramente? Buscar gerar no jovem uma auto-avaliação.
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Opção para leitura:

“VEM, SENHOR !

Não sorrias, dizendo que já estás conosco. 
Há milhões que não Te conhecem.
E de que basta conhecer-Te, 
de que adianta tua vinda, 
se para os teus a vida continua igual?…
Converte-nos!
Revolve-nos!
Que a tua mensagem se torne carne de nossa carne,
sangue de nosso sangue,
razão de ser de nossa vida.
Que ela nos arranque do comodismo, da boa consciência!
Seja exigente, incômoda, pois só assim nos trará a paz profunda, 
a paz diferente,
a TUA paz!…”

Helder Câmara. Recife, 29 de novembro de 1969

MÍSTICA: Apaga-se  as  luzes  e  deixa  que  só  a  das  velas  permaneçam

iluminando  o  ambiente.  Formar  dois  círculos  de  pessoas  com  a  mesma

quantidade de gente,  um dentro  do  outro,  com cada  pessoa do  círculo  de

dentro  de  frente  para  outra  pessoa  do  círculo  de  fora.  É  o  momento  do

“abraço”.  Será  tocada  músicas,  pedindo  para  que  cada  pessoa,  de  olhos

fechados e concentrada, se solte sem medo e abrace a pessoa que está a sua

frente, abraçando de verdade, como se abraçasse alguém que não vê a muito

tempo, ou com quem tenha brigado. O objetivo é trabalhar o perdão e o amor.

Depois de um determinado tempo estipulado pelo animador do encontro (pode

ser 30 seg ou 1 min), o “círculo de fora” deve girar, seja ele sentido horário ou

anti-horário, mudando de pessoa a ser abraçada. 
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OBS 1: Esse é um exercício longo, que demanda tempo, mais propício em

encontros realizados na parte da noite. Quem aplica o encontro deve avaliar as

condições para a sua aplicação. 

OBS  2:  O  animador  do  encontro  tem  a  função  de  criar  as  condições

necessárias para que as pessoas levem a sério o momento, percam a timidez e

abracem sem medo. É ele quem prepara o ambiente. A ideia da proposta é que

cada pessoa que participa da mística se entregue ao abraço, seja por lembrar

da  desavença  com  o  irmão,  com  os  pais,  com  o  amigo,  dos  problemas

pessoais, etc.

Sugestões de músicas a serem usadas durante a mística do abraço:

-  “Eu  só  peço  a  Deus”-  Mercedes  Sosa  e  Beth  Carvalho  (Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=f2p9FrG2YVk)

https://www.youtube.com/watch?v=f2p9FrG2YVk
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-  “Canção  dos  Imperfeitos”  –  Padre  Zezinho  (Disponível

em: https://www.youtube.com/watch?v=W5U1WXzRv70)

-  “Desejo”  –  Flavia  Wenceslau  (Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=P5H7JDp1jTk)

-  “Vou  fazer  uma  Oração”  –  Emerson  Sabderllotti  (Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=I6gPrOPAhks)

-  “Se  eu  quiser  falar  com  Deus”  –  Elis  Regina  (Disponível  em:
https://www.youtube.com/watch?v=ivwHnJpcU3Y)

https://www.youtube.com/watch?v=I6gPrOPAhks
https://www.youtube.com/watch?v=P5H7JDp1jTk
https://www.youtube.com/watch?v=W5U1WXzRv70

