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Explicação da arte
Colônia de Férias
2023
A arte da Colônia de Férias 2023 é inspirada
na passagem bíblica: “Está aqui um menino
que tem cinco pães e dois peixes” (Jo 6, 9), em
consonância com a Campanha da Fraternidade,
o Congresso Eucarístico e a Estreia 2023 dos
Salesianos de Dom Bosco. Neste sentindo,
repartir o pão de nossa mesa e formar um
mesmo coração figura a síntese de nossa arte.
No centro da imagem encontramos dois jovens,
que fixam o seu olhar em Jesus. A partilha do
pão e dos peixes acontecem na comunidade.
A comunidade é aqui representada por São
João Bosco, Santa Domingas Mazzarelo, Santo
Artêmides Zatti, leigo e jovens; compartilhando
o pão de cada dia. A diversidade também é
enfatizada, no sentido de dizer que nesta mesa
todas as pessoas são convidadas a participar.
Formamos assim um mesmo coração, em vista
do bem comum e do direito a vida de cada
pessoa.
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APRESENTAÇÃO
“E, respondendo, o Rei lhes dirá: Eu lhes garanto: Todas as
vezes que vocês fizerem isso a um desses meus irmãos mais
pequeninos, foi a mim que o fizeram.” (Mt 25,40)

Caros jovens,
Impulsionados pela bondade Divina e ainda mergulhados nos frutos da grande
celebração da canonização do Santo Artemidis Zatti, na praça da Catedral de São
Pedro, em Roma e, no fervor das orações provenientes de toda a Congregação
Salesiana presente em mais de 134 países, no dia 09 de outubro de 2022 foi
marcado este grande feito. Por isso, hoje, neste dia em que comemoramos o Beato
Miguel Rua, faço-lhes o grande convite de apreciarmos o material do nosso primeiro
trabalho Pastoral do ano 2023: A nossa COLÔNIA DE FÉRIAS.
A nossa querida Inspetoria, desde 2005 tem celebrado com muito fervor o seu
mandado missionário de anúncio do Evangelho, envolvendo uma quantidade
significativa de crianças, adolescentes, jovens e adultos em atividades de oração,
recreação, formação, associacionismo e interculturalidade no período de férias,
tornando vivo o carisma salesiano em nossas obras salesianas e em lugares onde
o espirito salesiano não é vivenciado a partir de uma obra salesiana, atendendo ao
apelo de uma Igreja Sinodal e em saída.
Para nós que temos como herança o espirito Salesiano, a Colônia de Férias 2023
com o tema COMPARTILHAR e o Lema: “Repartir o Pão de nossa mesa e formar
um mesmo coração”, nos convida a viver um momento onde o animador descobre
o dom de si, abre-se ao dom de sua vocação e é chamado a estar a serviço dos
demais. Compreendendo que somos levados pelas inspirações do Espirito Santo
que nos ajuda a amar e servir como Dom Bosco e sua Família Salesiana ao longo
do tempo e da história, junto aos mais pobres e necessitrados.
Não é um momento de dar coisas ou de matar a forme corporal, apenas, isto
os não cristãos “também” fazem. Mas sim de descobrir que somos chamados e
enviados por Deus a compartilhar a alegria de viver o serviço aos demais revestidos
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pela fé em Jesus Ressuscitado que nos anima a repartir o pão. Dessa maneira,
somos chamados para Fortalecer, em nossas comunidades, o compromisso de ir
ao encontro do outro e formar uma comunidade capaz de transformar a realidade
social do seu entorno pelo anúncio do Evangelio. É, portanto, um trabalho que nos
impulsiona a sairmos ao encontro de Jesus que nos espera em todas as partes do
nosso grande Nordeste, como dizia o Santo Artemidis Zatti ao se dirigir a uma das
irmãs, quando uma criança o vizitava: “Irmã, você tem uma roupa para um Jesus de
12 anos?”.
Não nos esqueçamos que este subsídio é para ser lido, compartilhado, celebrado
e vivido. É fruto da comunhão de pensamento de jovens salesianos e leigos que,
comprometidos com a salvação da Juventude, colocaram suas mãos, coração
e sonhos na sua construção. E nesse contexto, cada um de nós podemos ser
multiplicadores da graça divina que brotou no Coração de Dom Bosco e continua
atuando em nossa existência.
Desta forma, com alegria e entusiasmo, precisamos colocar em prática o Projeto
Educativo Pastoral Inspetorial, com a prática e a vivência da Colônia de Férias.
Momento de suma importância para todos nós que fazemos parte da Família
Salesiana.
Que Maria, primeira missionária do Pai, nos ajude a repartir o Pão.
Ir. Manoel Messias, sdb
Delegado para a Pastoral Juvenil e Equipe Inspetorial de pastoral

7

NOSSA HISTÓRIA...
Já virou numa tradição em nossa Inspetoria realizar durante o mês de janeiro em vários
espaços as ‘Colônias de Férias’.
A presença salesiana de Areia Branca-RN foi a pioneira na realização dessa atividade
com as crianças e adolescentes.
Percebendo esta oportunidade de evangelização, a Pastoral Juvenil da Inspetoria
Salesiana do Nordeste do Brasil (BRE) abraçou em 2005, essa atividade levando a proposta
para suas diversas presenças no Nordeste, surgiu assim as “Colônias de Férias Salesianas”.
Nesse primeiro ano a Colônia de Férias foi realizada em 20 presenças salesianas, contando
com a participação de 86 jovens entre salesianos, pré-noviços e aspirantes.
A proposta proporciona a centenas de crianças e adolescentes, principalmente de baixa
renda, a oportunidade de vivenciar, durante o recesso escolar, atividades de caráter cultural,
de lazer e claramente pastoral.
A novidade desse primeiro ano foi a elaboração de uma cartilha/ subsídio, com sugestões
de temas para cada dia, reflexões, teatro e orações. A estreia do Reitor-Mor e a Campanha
da Fraternidade costumam ajudar na escolha da temática do subsídio e são trabalhados na
preparação dos animadores. A escolha de um tema único e a elaboração de um subsídio
começou a fazer parte do calendário da Pastoral inspetorial.
Todos os anos, uma média de 30 localidades desenvolvem o projeto, atendendo milhares
de crianças e adolescentes e mobilizando uma média de 1.000 animadores voluntários. É o
momento em que muitos jovens desenvolvem o espírito voluntário e mais comprometimento
com suas comunidades locais. Aqui, incluem-se todos os formandos salesianos do pósnoviciado da inspetoria, além de aspirantes e pré-noviços. É uma oportunidade para muitos
deles de conhecer uma nova presença salesiana e até conhecerem-se melhor entre eles
mesmos.

Temas e lemas:
2005: Tema: Descobrir – rejuvenescer – amara a Igreja/ Lema: Você aí! Venha participar!
2006:

Tema: Família/ Lema: A Família de Dom Bosco.

2007:

Tema: Cuidar da vida.

2008: Tema: Educação e vida/ Lema: Pintando as cores da vida.
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2009: Cultivando o amanhã.
2010: Na trilha do tesouro.
2011: Tema: Direitos Humanos/ Lema: Queremos viver melhor.
2012: “A arte do bem viver”.
2013:

“Aprendendo a ser feliz”.

2014: Tema: Santidade é alegria! / Lema: Caminhemos na santidade à Luz do Senhor.
2015:

“Sem fronteiras, um só coração”.

2016:

Tema: Casa comum, dom do Pai/ Lema: E Ele viu que tudo era bom.

2017:

Tema: No pátio da vida nascemos como família/ Lema: O amor jamais passará.

2018:

Uma brincadeira que conduz a Deus.

2019:

Lema: À luz do Mestre, trilhemos o caminho da santidade!

2020:

Tema: Um presente de Deus em sintonia com a CF 2020 Fraternidade e vida:
dom e compromisso.

2021 e 2022:

Tema: artesãos da paz! / Lema: Vamo simbora aprender.

2023: COMpartilhar (Inspirado no Congresso Eucarístico Nacional de 2022 e no tema da CF de 2023 –
Fraternidade e Fome).
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para organizar bem

PARA ORGANIZAR BEM A
COLÔNIA DE FÉRIAS:
Caro animador,
Apresentamos 15 passos que ajudarão a viver a proposta da colônia de férias deste ano:

1.PREPARAR:

É importante que as comunidades garantam, antes do início da
colônia de férias, reuniões de preparação com os animadores.

2. ORGANIZAR: O grupo de animadores precisa, com antecedência, fazer

o seu cronograma de atividades para a colônia de férias através da divisão de tarefas; em
colônias de férias com grande número de animadores, uma boa estratégia é a divisão por
equipes, subgrupos/ sublideranças, com responsabilidades distintas.

Sugestão:
- Equipe Partilhando a Vida: A equipe responsável por acompanhar os padrinhos
(jovens animadores que estarão mais próximos das crianças) nas atividades durante a
semana e pela avaliação diária junto aos padrinhos, preparando e pensando nas atividades
que os mesmos realizaram.
- Equipe Pátio Salesiano: A equipe será responsável pelo acompanhamento dos
animadores na preparação dos momentos de esporte e recreação, realizando o planejamento
das montagens e desmontagens dos equipamentos utilizados nas atividades, fazendo
avaliações específicas na terça e quinta-feira.
- Equipe Servir: A equipe será responsável pelas doações, fazendo o “livro da gratidão”
que deverá constar o nome de todas as pessoas e estabelecimentos que fizeram as doações
e a organização da entrega do lanche, junto as tias da cozinha. A equipe também ficará
responsável pelo inventário de materiais pós colônia de férias.
- Equipe Eis-me aqui: A equipe será responsável pela articulação geral, dando suporte em
todos os momentos, planejando e criando as escalas das limpezas, organizações, horários
e ambientes. Será também responsável pelo planejamento e execução da celebração de
encerramento.
- Equipe Dom Bosco: Responsável por planejar todos os momentos para os animadores:
récita do terço pós avaliações; momento de gratidão (todos os dias, surpreender os
animadores com momentos de gratidão - homenagens, momentos de oração pelas famílias
entre outros); acompanhamento da frequência diária dos animadores; acompanhamento
das famílias e visitantes nos dias de Colônia de Férias.
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3. ESTUDAR:

É preciso que os animadores aprofundem a proposta do
subsídio para compreenderem a riqueza do trabalho que será realizado. Para isso, é
importante que reservem momentos de estudos para realizar os encontros de formação e
outros para planejar as atividades da colônia de férias.

4. REZAR: Sabemos da importância da oração em nosso trabalho. A colônia

de férias é um momento de evangelização. Pedimos que os animadores priorizem os
momentos oracionais pensados no subsídio e que vivenciem os momentos celebrativos.

5. AGRADECER:

outra sugestão, que vem dando bons frutos, são
os momentos de gratidão, onde os animadores são convidados todos os dias, após a
avaliação, a realizarem a récita do terço ou participarem de momentos de adoração ao
Santíssimo Sacramento. Os momentos são regados de simplicidade, contudo, é perceptível
a presença da Mãe que auxilia, fortificando e abrandando os corações presentes junto a
seu filho Jesus.

6. TESTEMUNHAR: Somos convidados a testemunhar entre o grupo
de animadores, com as crianças e suas famílias, os valores que nos unem como família.
7. ACOMPANHAR: Estaremos com as crianças e adolescentes assumindo

o papel de animadores e desempenhando a beleza de estar ao lado deles, cuidando de
cada um com amor e alegria.

8. INOVAR: O subsídio precisa ser compreendido a partir do tema sugerido. As

diferentes atividades e a diversidade de momentos nos permitem utilizar da criatividade
para enriquecer a proposta pastoral.

9. SINTONIZAR: Toda ação educativa desenvolvida durante a colônia

de férias deve estar em sintonia com a comunidade local, e todos devem aproveitar o
momento para unir as mãos em vista do anúncio da pessoa de Jesus Cristo.

10. ACOLHER: O tema da colônia de férias é uma proposta de vida. Precisamos
repassar, através da dimensão lúdica e da criatividade que fazem parte do trabalho, os
valores que nos unem como filhos de Deus, para serem vivenciados em família.
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11. REALIZAR

atividades recreativas com as crianças e animadores pelas
ruas próximas do local que está havendo a colônia de férias, como forma de demostrar
exposição dos resultados construídos nos dias de colônia (Exemplo: em João Pessoa
realizaram pela primeira vez o “I Bloquinho Santidade com Alegria”, com apitos, espumas,
confete e serpentina).

12. VISITAR: Realizar visita a família das crianças que se inscreveram para a
Colônia de féria – pode ser antes, durante ou após o término das atividades.

13. PENSAR: durante a colônia de férias algumas mães e familiares acompanham
as crianças até o local e geralmente ficam sem atividades. Sugerimos que seja pensada
alguma atividade para envolver esse público.

14. REGISTRAR: As atividades realizadas durante a colônia de férias devem
ser registradas e compartilhadas nas redes sociais.

15. AVALIAR: O processo avaliativo é uma prática presente durante a colônia

de férias. A avaliação é sempre um recurso para o enriquecimento e o fortalecimento da
nossa atividade pastoral.
Ir. Manoel Messias, SDB
Delegado da Pastoral Juvenil Salesiana
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como ler
o subsídio

COMO LER O SUBSÍDIO
O subsídio da colônia de férias é um instrumento de orientação da proposta pastoral a
ser realizada com crianças, adolescentes e jovens no período das férias. Para facilitar a
leitura e o entendimento do material produzido, elencamos 09 pontos fundamentais para o
seu bom uso:
1. O subsídio é destinado aos animadores,
para ajudar na organização. Não é para ser lido para os participantes.
2. O material proposto foi pensando considerando a faixa etária a partir
dos 7 anos, assim temos atividades que atendem a variedade deste público.
3. Cada comunidade possui uma realidade específica, por isso tudo que está
contido neste subsídio pode ser adaptado para atender melhor cada local.
4. Para a boa realização da colônia, é fundamental a colaboração valiosa
de animadores e voluntários, pois também existem partes do subsídio dedicadas
especialmente a eles.
5. Neste material dedicamos três encontros especialmente para a
formação dos animadores, que servem de suporte para o aprofundamento do
tema. É importante lembrar que, além dos momentos de formação, é preciso garantir a
preparação prática da colônia.
6. O teatro: A ideia é construir uma história baseada nas qualidades necessárias
para ser um super-herói (entender que a vida é o maior presente que Deus nos deu).
Quatro personagens vão receber uma missão do líder de um grupo de heróis, esse
líder se chama “Super Bosco”.
7. Visitas: sugerimos que os animadores visitem as famílias das crianças inscritas
na Colônia. O ideal é que sejam realizadas antes de iniciar as atividades, caso não
seja possível, podem programar para durante ou após as atividades. Com isso
pretendemos que durante a Colônias de Férias sejam criados laços com as famílias.
8. Oficinas Apresentamos sugestões de oficinas, mas elas podem ser ajustadas
segundo a realidade da sua comunidade.
9. Avaliação Solicitamos a participação de todas as Comunidades que realizam as
Colônias de Férias para que possam realizar a avalição e enviar para a Inspetoria ao
final das atividades. Ela é importante para crescermos na metodologia avaliativa e
melhoria do material para as futuras Colônias de Férias.
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encontro de formação
para os animadores

ENCONTRO DE FORMAÇÃO
PARA OS ANIMADORES
1º Dia - COMpartilhando vida
“Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
tome diariamente a sua cruz e siga-me” (Lc 9, 23)
(Acolhida dos animadores e uma breve apresentação do que é a Colônia de férias salesiana.)
Ambientação: Imagem de Dom Bosco, Madre Mazzarello, Nossa Senhora Auxiliadora,
Palavra de Deus, fotos de pessoas que se dedicaram a educação dos jovens, sandálias
(formando pegadas), cruz e tecido branco.

Animação inicial para integração do grupo
Sugestão de cantos:
•
•
•
•
•

Reunidos aqui;
Dança da amizade;
Dança do caranguejo;
Quero te dar a paz;
Profeta dos jovens.

Oração Inicial: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém!
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do
Vosso amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da
terra.
Oremos: Ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos
sempre de Sua consolação. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, a minha alma abrirei...
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Evangelho: Lc 9, 18-27
“Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos; então
lhes perguntou: “Quem as multidões dizem que eu sou?” Eles responderam: “Alguns dizem
que és João Batista; outros, Elias; e, ainda outros, que és um dos profetas do passado
que ressuscitou”. “E vocês, o que dizem?”, perguntou. “Quem vocês dizem que eu sou?”
Pedro respondeu: “O Cristo de Deus”. Jesus os advertiu severamente que não contassem
isso a ninguém. E disse: “É necessário que o Filho do homem sofra muitas coisas e seja
rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja
morto e ressuscite no terceiro dia”. Jesus dizia a todos: “Se alguém quiser acompanhar-me,
negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a
sua vida a perderá; mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que
adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém
se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele
quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns
que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Reino de
Deus”.
Palavra da salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor!
Texto motivacional: (pode ser encenado.)

Antônio e Billy:
Uma amizade que nasceu da dor de ambos
Essa é a história de dois adolescentes, totalmente diferentes em personalidade,
grupos de amigos, inteligência, características físicas, psicológicas e gostos. No entanto,
havia algo em comum, um vazio interior que eles não sabiam como preencher e que cada
vez mais aumentava.
Antônio, um rapaz silencioso, calmo e muito introspectivo. Dedicado aos estudos.
Aquele que tirava as melhores notas da turma. Não gostava de esportes. Na maioria do
tempo ficava sozinho, não tinha amigos, não conseguia se enturmar, pois era muito tímido.
Quando as pessoas se aproximavam dele era apenas porque ele tinha algo a oferecer, fazer
atividades, por exemplo, passado isso, já não servia mais. E novamente, Antônio ficava
sozinho, no seu mundo solitário.
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Billy, por sua vez, era aquele cara que todos queriam estar perto. O garoto popular
da escola. O melhor no esporte. Aquele que as meninas deliravam e queriam namorar. No
entanto, sua beleza e seu carisma não eram suficientes para tirar boas notas nas provas.
Não eram suficientes para evitar que parasse na diretoria por causa de seu comportamento
e por causa do comportamento do grupo que andava.
Antônio, muitas vezes, pensava: - Como queria ser como Billy! Esperto, cheio de
amigos que o amam, popular e sorridente. Que sorte a dele! Basta ver como ele é feliz.
Billy, quando via Antônio, também pensava: - Como queria ser como ele! Inteligente,
tranquilo, amado por seus pais... basta ver como ele é feliz.
Um admirava no outro as qualidades que não tinham, admiravam-se, sem saber do
que um e o outro passava. Afinal, a grama do outro é sempre a mais bonita.
Certo dia, Antônio acordou, arrumou seu quarto, como nunca tinha feito antes,
arrumou-se e foi para escola, despediu-se de seus pais e seu irmão mais novo, como de
costume. Chegando lá, esvaziou todo seu armário de modo que o deixou limpo. Na ida
para casa, um grupo de rapazes, acompanhado de Billy, viu aquele menino franzino com
os braços abarrotado de livros e foram ao seu encontro e começaram a fazer brincadeiras
com ele. Billy, vendo aquela cena não permitiu que os meninos machucassem Antônio. No
entanto, eles conseguiram machucar ainda mais aquele menino, com bofetões e jogando
seus livros no chão. Billy, vendo aquela cena, se incomodou e ajudou Antônio, expulsando
os outros rapazes.
Juntando todos os livros e ajudando-o a se levantar, como forma de dizer que iria
ficar tudo bem, Billy deu uns tapinhas nas costas de Antônio e juntos foram embora dali. No
Percurso, pedidos de desculpas, risadas, choros e conversas aconteceram naturalmente.
No final, em meios a tantas risadas e vida partilhada eles perceberam que tinham tantas
coisas em comum e tantas outras tão diferentes. Ali nasceu, uma grande amizade. Naquela
mesma ocasião, fizeram a promessa de se ajudarem no que fosse preciso. Antônio ajudaria
Billy nas atividades, e Billy, a tornar Antônio uma pessoa popular, sempre o incentivando
com uns tapinhas nas costas.
Os anos foram passando e cada vez mais Antônio tornava-se popular. Por outro
lado, com a ajuda de Antônio, Billy melhorou tanto nas notas quanto no comportamento, a
ponto dos professores e as pessoas notarem a mudança positiva daqueles dois meninos
tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais.
Quando era para Antônio fazer alguma coisa e não tinha coragem, Billy sempre o
incentivava com uns tapinhas nas costas, era uma forma de dizer: - Coragem, eu estou
aqui. Vai dar certo!!!
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Antônio, sempre ajudava Billy nas atividades escolares e no comportamento. Era
uma troca. Reciprocidade entre amigos.
Eis que é chegada a hora de ir para a faculdade e foram juntos. Antônio, como um
dos rapazes mais conhecidos e populares juntamente com seu amigo Billy. E Billy como um
dos melhores alunos. No final da faculdade, Antônio foi escolhido, com a ajuda de Billy, para
ser o orador da turma.
Antônio, começou o seu discurso dessa forma:
- Vocês, por acaso, sabem o valor de uma grande amizade? Eu sei... Certa vez, em um
dia cheio na escola, um grupo de meninos, me vendo na rua com meus livros, vieram em
minha direção, me bateram e derrubaram todos os meus livros no chão.
Billy, ao ouvir aquilo, lembrou-se do dia em que se conheceram e tornaram-se amigos.
E continuou: mas, um deles os expulsou e ajudou-me a levantar e juntar meus
livros. Acompanhou-me até a casa e, no percurso, rimos, choramos, nos desculpamos e
prometemos ajudar um ao outro. E foi ali que nasceu naturalmente uma grande amizade.
Mal sabia, que naquele dia, eu estava me preparando para desistir de tudo e sumir
no mundo, sem paradeiro, para nunca mais ninguém saber de mim, não tinha amigos e já
estava cansado de me sentir humilhado por todos. Eu havia esvaziado meu armário para a
minha mãe não ter o trabalho de fazer isso. Havia me despedido deles pela manhã.
Estava tudo pronto – pensou Antônio. Mas este meu amigo mudou o rumo de tudo o que eu
havia planejado. Ensinou-me que a vida é um grande partilhar e compartilhar de histórias;
que podia me sentir pessoa; que podia ter amigos e que um, em especial, seria meu grande
amigo e irmão. Ele nunca soube disso, até agora. A você, meu grande amigo Billy, dedico
esta homenagem que com “uns simples tapinhas nas costas”, me ajudou a viver. A você
minha gratidão!!!
Billy, sem se quer imaginar o que se passava, estava atônito e, em prantos, grita
ali da plateia: – Você também me ajudou a viver, meu amigo. Sou quem sou, porque você
esteve comigo todo este tempo. MUITO OBRIGADO! CONTA COMIGO SEMPRE!!!
O tempo passou. Cada um constituiu sua família, tornaram-se profissionais bemsucedidos. E, além de amigos, compadres um do outro. E seus filhos continuaram essa
história de amizade que começou de forma tão inusitada.
Afinal, amigos são aqueles que nos aceitam como somos e nos ajudam a sermos
cada vez melhores. E que, acima de tudo, nos ajudam a viver!!!

20

(Autor desconhecido)

Momento de partilha
Preces:
1. Queremos te pedir, Senhor, pelos nossos sonhos, por nossos projetos e pelo nosso
coração jovem, para que, nos caminhos da vida, tenhamos sempre a tua proteção
e o teu amor. Por isso te pedimos, Senhor: Senhor, escutai as nossas preces.

2. Acolhe, Jesus, os nossos propósitos para este dia. Dá-nos um coração
firme e um espírito aberto a tua palavra. Dá-nos a força para descobrirmos
em cada gesto, em cada olhar e em cada sorriso a tua presença. E que
sejamos, acima de tudo, instrumentos teus na salvação da juventude e do
teu povo. Por isso te pedimos, Senhor: Senhor, escutai as nossas preces.
3. Queremos, no meio das lutas e dos desafios da existência, semear tesouros
de felicidade, que possam tornar a nossa vida, e a vida daqueles que
nos acompanham, mais feliz e com um novo sentido embasado na tua
graça. Por isso te pedimos, Senhor: Senhor, escutai as nossas preces.
4. Pedimos também por estes jovens animadores, que o Senhor Jesus ilumine sempre
vossos caminhos, para que não tomem outro rumo senão o Teu, o certo, o da verdade,
da luz e da vida. Por isso te pedimos, Senhor: Senhor, escutai as nossas preces.
Oração final: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai.
Canto final: Consagração a Nossa Senhora

2º Dia: COMpartilhando Espiritualidade
“Se concentra particularmente no amor de Deus”
Ambientação: Dom Bosco, Madre Mazzarello, Palavra de Deus, toalha branca ou
colorida, imagens de várias pessoas que se dedicam ou dedicaram a educar e evangelizar,
sal e algo que represente a luz.
Sugestão de Canto Inicial: Dom Bosco Jovem.
Oração Inicial: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso
amor. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
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Oremos: Ó Deus que santificais a vossa Igreja inteira, em todos os povos e nações,
derramai por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo e realizai agora no
coração dos fiéis as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Aclamação ao Evangelho: A vossa Palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós.
Evangelho: Mt 5, 13-16
“Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para
nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do
mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende
uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a
fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus.”.
Palavra da Salvação.
Todos: Glória a vós, Senhor!
(Momento de silêncio e interiorização do texto)

Textos de apoio
(Escolha um dos dois textos para a reflexão)

Texto 01
A pilha para que o cristão ilumine é a oração. Foi o que afirmou o Papa Francisco na Missa
celebrada na manhã de terça-feira (07/06) na Casa Santa Marta. Luz e Sal: Comentando
o Evangelho do dia, Francisco ressaltou que Jesus fala sempre “com palavras fáceis, com
comparações simples, para que todos possam entender a mensagem”. Daqui a definição
do cristão que deve ser luz e sal. Nenhuma das duas coisas é finalizada a si mesma,
explicou o Pontífice: “A luz é para iluminar algo; o sal é para dar sabor” a outro alimento.
O Papa então se pergunta: mas como o cristão pode fazer para que não faltem sal e luz,
para que não acabe o óleo para acender a lâmpada?
“Qual é a pilha para que o cristão ilumine? Simplesmente a oração. Você pode fazer tantas
coisas, tantas obras, inclusive obras de misericórdia, pode fazer tantas coisas para a
Igreja – uma universidade católica, um colégio, um hospital... – podem até fazer a você
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um monumento como benfeitor da Igreja. Mas, se não rezar, será um pouco obscuro,
tenebroso. Quantas obras se tornam obscuras por falta de luz, por falta de oração. Aquilo
que mantem, que dá vida à luz cristã, aquilo que ilumina é a oração”.
O Papa completou: mas esta oração deve ser “para valer”: “a oração de adoração ao Pai,
de louvor à Trindade, a oração de agradecimento, pode ser também a oração para pedir
coisas ao Senhor, mas a oração do coração”.
O Cristão dá sabor à vida dos outros com o Evangelho. Este é o óleo, a pilha que dá vida
à luz”, prosseguiu Francisco. Também o sal, acrescentou, não dá sabor a si mesmo”:
“O sal se torna sal quando se doa. E esta é outra atitude do cristão: doar-se, dar sabor à
vida dos outros, dar sabor com a mensagem do Evangelho. Doar-se. Não preservar a si
mesmo. O sal não é para o cristão, é para doar. O cristão recebe para doá-lo, mas não
para si mesmo. Os dois – isso é curioso -, luz e sal, são para os outros, não para si mesmo.
A luz não ilumina a si mesma. O sal não dá sabor por si só”.
Certo – observou – pode-se perguntar até quando o sal e a luz podem durar se continuarmos
a doar-nos sem parar. Ali – responde Francisco – “entra a força de Deus, porque o cristão é
um sal doado por Deus no Batismo”, é “uma coisa que é dada como dom e continua a ser
doada se continuarmos a dá-la, iluminando e dando. E não termina nunca”.
Defender-se da tentação da “espiritualidade do espelho”. “Ilumina com a sua luz, mas
defenda-se da tentação de iluminar a você mesmo. Isto é uma coisa feia, é um pouco
como a espiritualidade do espelho: ilumino a mim mesmo. Defenda-se da tentação de
cuidar de si mesmo. Seja luz para iluminar, seja sal para dar sabor e conservar”.
O sal e a luz, afirmou ainda, “não são para si mesmos”, são para dar aos outros “boas
obras”. E assim, exortou, “resplandeça a sua luz diante dos homens. Para que? Para que
vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai, que está nos céus. Ou seja: retornar
Àquele que lhe deu à luz e lhe deu o sal”. “Que o Senhor nos ajude nisso – retomou o
Papa – a cuidar sempre da luz, a não escondê-la, mas colocá-la em prática”. E o sal... “dar
o justo, o necessário, mas doá-lo” porque assim não acaba. “Estas – concluiu – são as
boas obras do cristão”.
Papa Francisco
Homilia do dia 07 de junho na Casa Santa Marta
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Texto 02
Como se sabe, o sistema preventivo de Dom Bosco “se apoia todo na razão, na religião e na
bondade”. Neste sentido, a religião é uma das “colunas” da forma de educar de Dom Bosco,
de tal modo que, se não for levada em consideração e não for tida em conta na prática, não
se pode mais falar de sistema preventivo.
A religião em sentido salesiano é, além disso, conexa com a bondade. Por isso, se concentra
particularmente no amor de Deus, na sua paternidade/maternidade (Deus, grande no amor,
rico em misericórdia e perdão, fiel, que nunca abandona quem se sente abandonado, que
estimula ao bem e à justiça). Um Deus de arma na mão não condiz com o sistema preventivo...
A religião do sistema preventivo é a religião da “boa nova”, do Evangelho, das bemaventuranças, de Jesus que nos chama de amigos e não de servos, que nos convida a
buscar o Reino de Deus e a sua justiça, que está “conosco e age conosco todos os dias (não
um dia sim, um dia não) até o fim do mundo”.
Mais simplesmente, é a religião do humanismo de São Francisco de Sales (somos ou não
Família Salesiana?), que aprendeu de Deus a ser amável, bom, paciente, pronto a perdoar.
E que da encarnação do Senhor deduziu a consequência que é possível ser “santo” (isto é,
viver de acordo com Deus e o Evangelho) em todas as situações e momentos da existência,
em todas as idades da vida (isto é, uma santidade permanente, paralela à educação de que
tanto se fala hoje).
Mais profundamente, é a religião vivida no Espírito, que enche a terra, “realiza toda
santificação” e nos ajuda a discernir no tempo os sinais da sua presença e da vontade de
Deus. É Ele a fonte do otimismo salesiano, que não nos permite cair no pessimismo ou
deixar-nos abater pelas dificuldades e nos faz dizer, segundo a nossa tradição, que “rosto
alegre e coração na mão, eis o que é ser salesiano”.
Por isso, na missa de Dom Bosco se lê uma passagem de São Paulo que diz: “Ocupai-vos
com tudo o que é verdadeiro, digno de respeito ou justo, puro, amável ou honroso, com tudo
o que é virtude ou louvável. Praticai o que de mim aprendestes, recebestes e ouvistes, ou
em mim observastes. E o Deus da paz estará convosco” (Fl 4, 8-9).
Carlo Nanni
O Sistema Preventivo de Dom Bosco, hoje – 2014
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Momento de partilha
Preces:
(Cada participante do encontro pode, de forma espontânea, dirigir alguma prece a
Deus)
Oração Final: Pai Nosso, Ave Maria e Glória ao Pai.
Canto final: O Senhor colocou-nos no mundo.

3º Dia: COMpartilhando Missão
“Está aqui um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes” (Jo 6, 9).
Introdução: Todos nós conhecemos a passagem da multiplicação dos pães que
Jesus realizou. Mas, certamente, poucas vezes atentamos para este detalhe: os pães
multiplicados por Jesus eram de um menino, que os coloca em comum. Ninguém tinha
nada para oferecer, só um menino. De cara nota-se, nas entrelinhas do texto bíblico,
uma perspectiva de Missão e Partilha. Assim somos convidados a servir a exemplo
do Senhor, que ouve “o clamor do povo” (Ex 3,7b) e vem libertá-los, mas que quer
contar também com a colaboração humana, ou seja, com o sim particular de cada um.
Ambientação: Cadeiras em círculo e a Bíblia no centro, rodeada de imagens das quais
pode-se interpretar as mais diversas formas de fome e indicar uma futura necessidade
de atuação na Colônia de Férias 2023.
Comentário: Hoje estamos encerrando nossos encontros de caráter formativo. Nos
encontramos munidos hoje dos mais diversos elementos teóricos que nos embasam
para uma futura atuação em meio as juventudes, na esteira de Dom Bosco. Cabe a cada
um de nós, de forma particular, aderir a missão que fomos convocados em prol do outro;
daquele que hoje se apresenta a nós na Colônia de Férias 2023, jovens estes repletos
de fome, seja de justiça, sentimentos, de pão, entre outros, na certeza que Jesus nos
preenche da forma que nos torna capazes de, ao outro, preencher.
Oração: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Todos: Amém.
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Canto:
Senhor e Criador que és nosso Deus,
Vem inspirar estes filhos teus.
E em nossos corações derrama tua paz.
E um povo renovado ao mundo mostrarás.
Sentimos que tu és a nossa luz,
Fonte do amor, fogo abrasador.
Por isso é que ao rezar em nome de Jesus,
Pedimos, nesta hora, os dons do teu amor.
Se temos algum bem, virtude ou dom
Não vem de nós, vem do teu favor.
Pois que sem ti ninguém, ninguém pode ser bom.
Só Tu podes criar a Vida interior.
Infunde, pois, agora em todos nós,
Que como irmãos vamos refletir,
A luz do teu saber e a força querer.
A fim de que possamos juntos construir.
E juntos cantaremos sem cessar
Cantos de amor para te exaltar.
És Pai, és Filho, e és Espírito de Paz.
Por isso em nossa mente, Tu sempre reinarás.
Amém. Aleluia!
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Evangelho: Mt 13, 13-16
“Jesus, ouvindo isso, partiu dali, de barco, para um lugar deserto, afastado. Assim que as
multidões o souberam, vieram das cidades, seguindo-o a pé. Assim que desembarcou, viu
uma grande multidão e, tomado de compaixão, curou os seus doentes. Chegada a tarde,
aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: “O lugar é deserto e a hora já está
avançada. Despede as multidões para que vão aos povoados comprar alimento para si”.
Mas Jesus lhes disse: “Não é preciso que vão embora. Dai-lhes vós mesmos de comer”.
Palavra da Salvação.

Todos: Glória a vós, Senhor!

Para Refletir
Por fome pode-se entender sensação que traduz o desejo, a necessidade de
comer. De fato, as representações da fome colhidas na etnografia estão condicionadas
à tradição de como a comunidade apreende diferentes sensações. Esse conhecimento
apresenta uma série de significados, os quais se encontram como enunciados culturais,
cujo entendimento requer a compreensão de variados elementos para a explicação
da sobrevivência no mundo, como as crenças, os hábitos e tantas outras capacidades
adquiridas.
Observa-se, ainda, que o homem faminto e mundano interpreta e compreende sua
fome, desvelando-a como uma figuração, uma qualidade ou um julgamento sem uma
estrutura de fundo claramente definida. Em outras palavras, o fundamento para uma
outra leitura sobre a experiência de fome não se reduz ao conglomerado de sensações
físicas, mas àquelas vividas pelo indivíduo e por outros, em uma intersubjetividade de
apreensão do mundo, em meio às ambiguidades, em um nível de pré-reflexão. Segundo
esta prerrogativa, a sensação de fome de um pode ser distinta daquela de um outro
também faminto, mesmo havendo “algo” comum entre eles, porque as coisas do mundo
não se impõem ao homem de uma forma linear ou causal. Também, o que é percebido em
um momento pode ser alterado e percebido de outra maneira.
A experiência do faminto se constitui como vivências no nível da consciência e
encerra significados que objetiva e subjetivamente são atribuídos pelo sujeito ao tentar
compreender sua condição de faminto. No sentido comum do mundo da vida cotidiana,
o ser com fome entende os motivos que o levam a agir sobre ela e a construir seus
significados. Ele interpreta, na vida diária, o seu próprio mundo e explica o processo
de fome, compreendendo-o em sua própria situação biográfica, e, assim, passando a
considerar natural o modo como viver.
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Fome – substantivo feminino que significa um grande apetite, um desejo de comer,
uma urgência de alimento, acompanhada pela sofreguidão, falta, penúria, miséria. Fisiologicamente, sustenta-se como necessidade de alimento para o correto funcionamento
desse organismo que chamamos corpo. A fome como uma personagem representada – o
faminto – permanecer-se-á inerte, fraco, sem vontade de nada... até que uma disponibilidade, algo para comer, lhe tornará voraz, entupindo-se de toda a comida disponível ao
seu bel-prazer. Do miserável ao devorador, a fome vista pelo mecanismo da causa e efeito
é essa catástrofe coletiva retratada e denunciada como falta. Há também como retratá-la
a partir das intemperes climáticas, como o fenômeno da seca, por exemplo, em que se faz
funcionar, uma vez mais, causas e efeitos.
Outra forma é através das políticas de combate à fome e de camuflagens para gerarem a satisfação pacificadora de uns e impedirem a manifestação revoltosa de outros. A
fome, por vezes, também é chamada a figurar o rol dos instintos animais – um dado entre
muitos que conforma a organicidade corpórea. Como esse sintoma de que algo falta, a
fome é convocada a materializar a denúncia, o engajamento político diante do real insuportável, que expõe a desgraça, a pobreza e contamina por aquilo que ela faz experimentar. Falta o ar e continua-se a andar e perder-se, falta o alimento e continuasse a respirar
e atordoar-se. Agarrar-se ao mundo pela experiência da fome que convida a um silêncio,
algo de inexprimível, algo que não encontra palavras. Um corpo faminto sem palavras, ou
repleto delas sem poder expressá-las.
Dessa maneira, a Igreja, através do Conselho Episcopal Pastoral (Consep) da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), definiu o tema e o lema da Campanha da
Fraternidade (CF) de 2023. A escolha do tema “Fraternidade e Fome” se deu a partir da
consulta feita ao Povo de Deus, realizada por meio de plataformas pela internet. O lema
escolhido foi “Dai-lhes vós mesmos de comer!” (Mt 14,16).
De acordo com o secretário-executivo de Campanhas e o subsecretário-adjunto geral interino da CNBB, padre Patriky Samuel Batista, as mais de cinco mil respostas foram
discernidas levando em consideração o objetivo da Campanha da Fraternidade: “Despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade em relação a um problema concreto que
envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução à luz do Evangelho”.
O tema da fome foi abordado na Campanha de 1985. Dois grandes eventos marcaram a Igreja no Brasil em 1985: a realização do 11º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Aparecida (SP), e a Campanha da Fraternidade. Ambas as iniciativas receberam
o mesmo lema: “Pão para quem tem fome”. Um dos grandes temas refletidos foi o cenário
da fome apresentado como “um problema crucial”. Quase 40 anos depois contemplamos
um triste e semelhante cenário. A cada dia fica mais evidente que a pandemia sanitária da
Covid-19 agravou a situação de insegurança e vulnerabilidade social.
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O Santo Padre adverte ainda que “a política mundial não pode deixar de colocar
entre seus objetivos principais e irrenunciáveis o eliminar efetivamente a fome. Com
efeito, quando a especulação financeira condiciona o preço dos alimentos, tratando-os
como uma mercadora qualquer, milhões de pessoas sofrem e morrem de fome… a fome
é criminosa e a alimentação é um direito inalienável.
O deixar-se contaminar por aquilo que a fome faz proliferar não é impressionar-se,
nem mesmo nesse sentido corriqueiro de comoção. Que forças e potências a fome, então, enquanto experiência, é capaz de mobilizar, é capaz de agenciar?

Partilha do texto bíblico e
do texto para reflexão.

1. Hoje, na Colônia de Férias 2023, até que ponto compreendi a atualidade
da necessidade do COMpartilhar? Quais são as mais diversas
necessidades daqueles que me rodeiam? Espiritual? Social? Psíquica?

2. É fácil a mim, de maneira particular, perceber a fome que me rodeia e a
necessidade de saída ao outro? Quais os meios que tenho disponíveis?
Faço uso dos meios tecnológicos para a missão evangelizadora?

3. Após três dias de formação, como me sinto impelido para a atuação na Colônia de
Férias 2023? Como situo-me na missão do COMpartilhar? Quais elementos estou
munido para uma atuação consistente de modo afetivo e efetivo?
Oração Final: Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai...
Canto final: Dom Bosco na periferia.
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temas diário

TEMAS DIÁRIOS
ABERTURA: Apresentação do tema geral
Ideias principais:
(COM)partilhar - Compartilhar a vida, as emoções, sentimentos, dores e alegrias, faz parte
da essência da vida humana e cristã. Todas as pessoas, em certos momentos na vida,
precisam fazer isso. Não somente partilhar (dar-se), mas também compartilhar (dar e
receber). Ter com quem dividir suas alegrias e tristezas, seus problemas e soluções. Manter
relações saudáveis para que nada falte ao outro. Pão em todas as mesas e um bom amigo
para todas as situações da vida.

O QUE DEVE TER NESSE PRIMEIRO DIA DE ENCONTRO:
-Uma oração inicial;
-Apresentação do tema e lema geral;
-O símbolo da colônia (???);
-Dinâmica de entrosamento;
-Apresentação das equipes de organização;
-Informações obre como será o funcionamento e organização: Horário, equipes de trabalho.

OBS. CADA LOCAL DEVE ADEQUAR-SE AS SUGESTÕES
APRESENTADAS DE ACORDO COM SUA REALIDADE.

1º Dia – Tema: Pão em todas as mesas
Ideias principais (Para os animadores)
Quais “pães” e quais “mesas”? Podemos criar uma ideia de que essas figuras (pão e mesa)
apresentadas no evangelho sejam apenas realidades materiais, realidade esta que não
deve ser descartada. Podemos pensar assim: Este pão que deve ser (com)partilhado é o
amor, a paz, a fraternidade, a solidariedade, a empatia, e a mesa são os corações vazios de
sentido, daqueles que estão vivendo sem esperança, sem paz. Jesus nos diz, no evangelho
de Mateus 4,4, “nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca
de Deus”. Sejamos nós essa boca do Pai, que espalha uma força geradora de vida e amor.
Música para refletir (Para os animadores)
Youtube: E TODOS REPARTIAM O PÃO (PARTILHA FRATERNA)
https://www.youtube.com/watch?v=BcJp1QmZRT0
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Leitura Bíblica: João 6, 6-11
“Falava assim para o experimentar, pois bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeulhe: Duzentos denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pedaço.
Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui
um menino que tem cinco pães de cevada e dois peixes..., mas que é isto para tanta
gente? Disse Jesus: Fazei-os assentar. Ora, havia naquele lugar muita relva. Sentaram-se
aqueles homens em número de uns cinco mil. Jesus tomou os pães e rendeu graças. Em
seguida, distribuiu-os às pessoas que estavam sentadas, e igualmente dos peixes lhes
deu quanto queriam.”
Oração do dia: Senhor Deus, nos colocastes no mundo para os outros, infunde pelo teu
Espírito em nossos corações, o desejo da partilha, que sejamos um. Daí pão aos que tem
fome e fome de justiça aos que tem pão. Amém!

2º Dia- Tema: Olhos a procura de um amigo
Ideias principais (Para os animadores)
Os olhos são as janelas para a alma. O que estamos procurando? O que desejamos
encontrar? Como pessoas que desejam o bem comum, devemos ter olhos atentos e abertos
para perceber as necessidades daqueles que nos rodeiam – quais são suas limitações,
seus talentos, incentivá-los a buscar sempre o melhor de si –, para que assim, em um
ato de (com)partilhar a vida, possa surgir uma verdadeira amizade que brota dos dons
do amor, da paz, e da compreensão. O mundo necessita hoje de pessoas que saibam
verdadeiramente cultivar relacionamentos (amizades) baseados nesses valores.
Música para refletir (Para os animadores)
MEU AMIGO JESUS - TONY ALLYSSON
https://www.youtube.com/watch?v=wo2zsIevSgI

Leitura Bíblica: 1 João 4,12
“Ninguém jamais viu a Deus; se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o
seu amor está aperfeiçoado em nós.”
Oração do dia: Deus amor, que nos ensina a amar, faz com que sejamos inundados do
desejo de fazer o bem, principalmente para aqueles que mais necessitam experimentar do
teu amor de pai. Ajude-nos a seguir o teu exemplo, nos entregando ao outro sem reservas.
Meu amigo Jesus, não há outro que nos ame tanto assim: “Não há maior prova de amor
que dá a vida pelo amigo”. Amém!
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3º Dia- Tema: Dividindo emoções
e multiplicando vidas
Ideias principais (Para os animadores)
Onde está o melhor de mim? O que de mim tenho (com)partilhado com o outro? Precisamos influenciar o outro positivamente, entregando ao meu próximo aquilo que temos
de melhor. Hoje, ser generoso emocionalmente é um ato quase revolucionário. É a
vontade autêntica e altruísta de dar apoio, bem-estar, positividade, proximidade e
esperança. Gerar vida não significa somente dar dignidade ao externo do ser humano, oferecer alimento, dinheiro, roupa boa, casa bonita (não descartemos isso), mas
gerar vida, mais que isso, é impregnar a esperança aonde formos, dar ao outro a
coragem de viver, de amar, de perdoar, de querer o melhor para si e para o outro. O
amor generoso, capaz de mudar o mundo, deve primeiro ser capaz de mudar o meu
coração; é um amor que verdadeiramente me faz sentir amado, perdoado, acolhido
e assim me faz querer ir em direção ao outro. Compartilhemos amor!
Música para refletir (Para os animadores)
Imagem e Semelhança – Walmir Alencar
https://www.youtube.com/watch?v=S0rkrG_nLVc
Leitura Bíblica: Efésios 4, 2
“Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor”.
Oração do dia: Deus de misericórdia, dá-nos o dom da ousadia, para sairmos de nós
mesmos, que tenhamos coragem de anunciar aos corações “Deus me ama, por isso,
sou capaz de amar. Eu nasci para amar”. Amém!

4º Dia- Tema: Conhecendo a realidade
e inovando as atitudes
Ideias principais (Para os animadores)
Temos um caminho para trilhar, esse caminho é o da santidade. Calçamos as sandálias
da coragem para mudar as realidades, propor um novo modo de vida, uma sociedade
que inclui, e não exclui, que ama, que propaga a esperança. Temos vários meios para
isso, para propagar o reino, como, por exemplo, as redes sociais – qual o lugar do cristão neste campo fértil de missão? Será que conhecemos verdadeiramente este lugar de
anúncio?
Aprendamos a olhar a realidade e a propor maneiras de evangelismo, de (com)partilhar
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o Cristo. O papa emérito Bento XVI na conferência de Aparecida, partilha de um pensamento
que pode nos ajudar: “Só quem reconhece a Deus conhece a realidade e pode responder a
ela de modo adequado e realmente humano”.
Música para refletir (Para os animadores)
BAIÃO DAS COMUNIDADES (Zé Vicente - participação especial: Socorro Lira)
https://www.youtube.com/watch?v=DgxO-yBvk3A
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 5, 17
“Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram; eis que
surgiram coisas novas!”
Oração do dia: Deus da renovação, Tu que convoca os povos a viverem em um só espírito,
inspire-nos a sermos desejosos de buscar os corações que se encontram longe de tua
palavra. Como Dom Bosco, ajude-nos a olhar as realidades que estamos inseridos e a propor
maneiras de Te louvar compartilhando os dons que Tu nos ofereceste. Amém!

5º Dia- Tema: Solidariedade, o laço que faz unidade
Ideias principais (Para os animadores)
Um só coração, um só sentimento de paz, de unidade. Corações que pulsam desejosos
do encontro, da partilha, do amor. A solidariedade nos faz sair do egoísmo. Em um mundo
fechado, individualista, ser solidário é um ato de coragem, de ousadia. Que sejamos abertos
para acolher, amar, perdoar e para aceitar o diferente em uma tentativa de inclusão do maior
número de pessoas no reino de Deus.
Música para refletir (Para os animadores)
Cantores de Deus - Solidariedade
https://www.youtube.com/watch?v=HbcmiJmMrrs
Leitura Bíblica: Colossenses 3,15
“Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes
convocados para viver em paz, como membros de um só Corpo. E sede agradecidos.”
Oração do dia: Deus da esperança e da justiça, pedimos que cada dia possamos ser
encorajados a nos tornar solidários com as pessoas que sofrem por diferentes motivos,
inclusive as que sofrem por causa das nossas crenças fechadas e injustas. Dá-nos esperança
e força para construir um mundo melhor, mais solidário e humano, e ajuda-nos a reconhecer
os privilégios que temos e a sermos críticos com nosso agir local. Amém.

34

6º Dia- Tema: #Gratidão
Ideias principais (Para os animadores)
Dom Bosco nosso pai e mestre foi o santo da gratidão e da esperança. Viver essa esperança
hoje no estilo de vida salesiano é acreditar profundamente na criança, no adolescente e no
jovem, porque eles são sementes que irão gerar vida, esperança e amor. Foram dias que
nos fizerem pensar assim, por isso, #gratidão por tudo que vivemos. Obrigado, Jesus!
Música para refletir (Para os animadores)
Zé Vicente - Glória a Deus nas alturas
https://www.youtube.com/watch?v=ZUM9bAR5O3o
Leitura Bíblica: 2 Coríntios 4,15
“Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número
cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de
Deus.”
Oração do dia: Deus da alegria e da paz, Te louvamos por tudo que tens realizado em
nossas vidas. Obrigado por estar sempre presente, buscando-nos e acolhendo-nos;
gratidão pelas inúmeras graças que derramastes em nossas vidas; gratidão por permitir
estarmos reunidos aqui como família Salesiana. Dom Bosco interceda por nós, para que
cada vez mais aprendamos a ser gratos. Amém!
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celebração
de envio

CELEBRAÇÃO DE ENVIO
AMBIENTE
A ambientação pode conter o cartaz com o tema da colônia de férias e demais elementos
que envolvam o tema deste ano. Além disso é sugerível pensar em uma decoração de
cunho vocacional, levando em conta ser uma celebração de envio. Todos podem estar de
forma circular ou meia lua desde o início da celebração. Lembrar das velas que cada um
deverá receber para o começo do momento celebrativo.
Saudação inicial
Queridos jovens animadores, após o período de formação que nos ajuda a entender e vivenciar melhor este período de colônia de férias, chega-se a um momento muito
relevante que é a celebração do envio. O Senhor nos convidou para essa missão, desse
modo, ao contribuir nesta ação, nos doamos e compartilhamos um pouco do que sabemos
com a juventude. Assim como na passagem da multiplicação dos pães, em que Cristo
inicia com a partilha – “Está aqui um menino com cinco pães de cevada e dois peixes.” (Jo
6,9) –, Ele nos convida hoje a partilharmos aquilo que somos a cada jovem que participará
desta colônia. Aquele pequeno menino da passagem bíblica não sabia, mas sua atitude
orienta-nos para a Cruz e Ressurreição, para os efeitos eficazes da Eucaristia.
O milagre de Deus na nossa vida nunca se realiza a partir do nada, mas sempre
nos pede a atitude de partilha e de confiança. E qual é o caminho dessa confiança que às
vezes nos custa tanto? Basta olharmos para o caminho de Jesus.
Na esperança de nos doarmos cada vez mais aos jovens, fortalecidos com sua
palavra, que o Senhor Deus esteja presente hoje em nossas vidas, e que a partir desse
momento possamos também nós ser luz e sinal de partilha na vida de cada jovem que nós
encontramos.

37

ORAÇÃO
Dirigente: Iniciemos a nossa celebração com o sinal-da-cruz, sinal do amor de Deus por nós.
Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R. Amém.
Dirigente: Neste momento, iremos acender as nossas velas e, escultando o refrão, possamos abrir o nosso coração à palavra de Deus para ela iluminar toda a nossa colônia de férias,
cantando:
Luz do Senhor – Frei Luiz Turra
Ó luz do Senhor,
Que vem sobre a terra,
Inunda meu ser
Permanece em nós

Dirigente: Que essas velas, a qual cada um de vocês têm acesa neste momento, possam
nos motivar a também sermos luzes na vida de cada jovem que participará desta colônia
de férias, assim como também sempre saibamos recordar a presença de Deus que está
presente em nós. E nessa certeza, voltemos nosso coração a Ele que sempre nos ilumina e
fortalece, por isso, nesse momento, escultemos o santo Evangelho.
EVANGELHO (Lucas 10,1-24)
(uma sugestão é que no lugar de apenas uma pessoa ler todo o trecho, cada versículo possa
ser lido por um jovem.)
REFLEXÃO
(a partilha pode ser feita em grupo para que se possa discutir a passagem além das perguntas
norteadoras)
A mensagem dada a Jesus pelos discípulos é que esta palavra possa chegar a todos os
corações. À vista disso, buscando nos aprofundar ainda mais na palavra que ouvimos, que
resposta teríamos as seguintes questões: Como posso trazer o relato do evangelho para a
minha missão como animador na colônia de férias? Quais os principais desafios que preciso
fazer para ser missionário? Sendo enviado como animador, como posso compartilhar aquilo
que sei para os jovens?
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ENVIO
Dirigente: Assim como o Senhor chamou cada discípulo e enviou à missão, também hoje
Ele chama a cada um de vocês para assumir essa atividade de ser animadores, jovens
entre os jovens. Por isso estais conscientes de que a missão que ides assumir é bela e
nobre, mas difícil. Pergunto-vos: quereis assumir com amor e fidelidade a missão de animadores que esta comunidade vos confia?
Animadores: Sim, quero!
Dirigente: Tendes consciência de que cada criança, adolescente e jovem que vem a
casa de Dom Bosco foi enviado pela Virgem Maria e é um dom precioso para cada um de
nós. Então dizei-me: estais dispostos a aprofundar a vossa fé de modo a anunciardes o
amor misericordioso de Jesus Cristo que ama a todos sem distinção?
Animadores: Sim, estou!
Dirigente: Deus vos conceda, amados animadores, a força, a alegria, o entusiasmo, a
caridade e espírito carismático de Dom Bosco, de modo a poderdes assumir esta missão
a que vos comprometeis. Sabei que há maior felicidade em dar do que em receber. Sede
firmes na esperança, exemplares na caridade e alegria para o bem das crianças, adolescentes e jovens que Deus colocar aos vossos cuidados, por isso cantemos na certeza de
que Deus nos chamou para essa missão.
O profeta – Comunidade Recado
(pode também ser escolhido outro canto de cunho vocacional)
Antes que te formasses dentro do ventre de tua mãe
Antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei
Para ser Meu profeta entre as nações, Eu te escolhi
Onde te envio, irás! O que te mando, proclamarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
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Não temas arriscar-te, porque contigo Eu estarei
Não temas anunciar-me, por tua boca Eu falarei
Hoje te dou meu povo, para arrancar e demolir
Para edificar, construirás e plantarás!
Tenho que gritar, tenho que arriscar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
Tenho que andar, tenho que lutar
Ai de mim se não o faço!
Como escapar de Ti, como calar
Se Tua voz arde em meu peito?
Dirigente: Após cada um de vocês assumir essa responsabilidade e responder esse chamado, agora são vocês animadores, que irão fazer do sonho de Dom Bosco realidade mais
uma vez, ajudando e sendo sinal na vida de cada jovem que participará desta colônia de
férias. Diante disso, assim como nosso pai e mestre tinha filial devoção a Mãe de Deus,
neste momento, juntos, iremos pedir a benção de Nossa Senhora Auxiliadora, para que ela
esteja sempre ao nosso lado nos auxiliando.
BENÇÃO DE NOSSA SENHORA AUXILIADORA

Dirigente: A nossa proteção está no nome do Senhor.
Animadores: Que fez o céu e a terra.

Ave Maria…

Dirigente: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas
súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem
gloriosa e bendita.
Maria, Auxiliadora dos Cristãos.
Animadores: Rogai por nós!
Dirigente: Ouvi, Senhor, a minha oração.
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Animadores: E chegue a vós o meu clamor.
Dirigente: O Senhor esteja convosco.
Animadores: Ele está no meio de nós.
Oremos: Senhor eterno e onipotente, que pela intervenção do Espírito Santo vos dignastes preparar o corpo e a alma da gloriosa Virgem e Mãe Maria para digna morada do
vosso Filho, fazei que sejamos livres da morte eterna e dos males que nos rodeiam, pela
intercessão daquela cuja comemoração nos alegra. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

Dirigente: E a bênção de Deus todo-poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo, desça sobre
ti e permaneça para sempre.
Amém!
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celebração de
encerramento

CELEBRAÇÃO DE ENCERRAMENTO
Paralelos 15 20 – Pe. Gildásio Mendes
(ou outra música salesiana à escolha)

Mil oitocentos e oitenta e três.
Dom Bosco tem um sonho outra vez.
Sonhar e amar e amar.

Na viagem em um velho trem,
Ele vê terras bem mais além.
Sonhar e amar e amar.

Paralelos 15 e 20,
Verde e amarelo em flor.
Traçamos as retas da vida
Na geografia da força do amor.
Paralelos 15 e 20,
No tempo da conexão.
Todos os sonhos se encontram
No canto que explode do coração.

Terra fértil de leite e de mel
E um mapa que aponta pro céu.
Rezar e cantar e cantar.
Não se esqueça jamais, meu irmão,
Flor e fruto vêm do coração.
Rezar e cantar e cantar
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Bem lá dentro, no interior,
Você tem as jazidas do amor.
Navegar e doar e doar.
Dom Bosco de norte a sul.
Da Patagônia até Istambul.
Navegar e doar e doar

D. Bosco, não para este trem,
Contigo nós vamos também
Trabalhar, construir, construir.
Os paralelos desta direção,
Na verdade, estão no coração.
Trabalhar, construir, construir.

Dirigente: Estimados jovens, nessa celebração de encerramento queremos render graças
a Deus por todo esse período de experiências e partilha que nos foi proposto. Em clima de
gratidão por tantas graças e bençãos, iniciemos:
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
R. Amém.
Dirigente: Juntos, rezaremos pedindo a presença do Espírito Santo em nosso meio para que
ele nos ilumine, ampare e fortaleça a nossa caminhada todos os dias, por isso, rezemos:
Todos: Vinde, Espírito Santo, enchei o coração de vossos fiéis e acendei neles o fogo de
vosso amor.

Dirigente: Enviai o vosso Espírito e tudo será criado.
Todos: E renovareis a face da terra.
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Dirigente: Senhor nosso Deus, que pela luz do Espírito Santo instruístes o coração dos
vossos fiéis, fazei-nos dóceis ao mesmo Espírito, para apreciarmos o que é justo e nos
alegrarmos sempre com a sua presença. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém.

RECORDANDO DE DOM BOSCO
Leitor: Dom Bosco não tinha deixado de colocar em ação algumas iniciativas para a sua
fundação espiritual, com traços totalmente originais. Com efeito, o contexto da formação
religiosa dos salesianos não era distinto do mundo educativo juvenil no qual estavam inseridos e agiam. Valdocco, sobretudo no grupo estudantil, era ao mesmo tempo abrigo,
colégio, pequeno seminário e comunidade de religiosos. Para esta existiam alguns tempos
e espaços nos quais se desenvolviam práticas de piedade particulares, conferências e
reuniões reservadas. Mas eram absolutamente prioritários a presença contínua entre os
jovens e a partilha de todas as expressões da sua vida material e espiritual.1
Dirigente: A partilha esteve presente durante todos esses dias de colônia de férias por
meio dos temas, mensagens e cartazes, tudo isso para nos motivar a sermos solidários
uns para com os outros. No texto que ouvimos, vemos como Dom Bosco sempre prezou
pela partilha entre todos do oratório, levando sempre a dividir e compartilhar. Como fundamentação bíblica que escutaremos agora, vamos nos encontrar com um menino, que
muito pequeno, assim como muitos de nós aqui reunidos, partilhou os seus pães e peixes.
A partir da ação de Cristo, também somos motivados a compartilharmos aquilo que é bom
entre nós, desse modo, nos preparemos para ouvir essa passagem tão bonita.

EVANGELHO (Jo 6, 1-14)
Como sugestão, pode-se preparar um pequeno teatro em relação a essa passagem, atentando-se aos personagens, o ambiente próprio do relato e do gesto do jovem ao entregar
os pães e os peixes.

1
BRAIDO, Pietro. Dom Bosco, padre dos jovens no século da liberdade: primeiro volume /
Pietro Braido; [tradução Geraldo Lopes e José Antenor Velho]. – São Paulo: Editora Salesiana, 2008.
Página: 451.
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Dom Bosco sem Fronteiras – Pe. Gildásio Mendes
Ontem eu vi crianças
De todos os lugares
Pedindo um espaço para brincar.
Jovens que gritavam
Sua liberdade
Querendo construir o amanhã.

Mãe chorando os filhos
Perdidos na guerra
Corações sangrando pela dor
Quanta dor ferindo meu planeta
Quantas Etiópias pelo mundo
Quantas Hiroshimas pela terra
Aqui onde a gente foi chamado para amar
É preciso alguém que nos anime a caminhar
Dom Bosco, Dom Bosco

No meio das crianças ele surgirá
Junto com os pobres ele lutará
Nos periferias ele ficará
Nas praças a avenidas ele brincará
Toda Injustiça ele gritará
Com a juventude ele seguirá

Sinta a alegria neste homem que amou
Foi Deus que enviou, ninguém pode se esquecer
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Ele continua tão presente em nós
Seu canto, seu sorriso, sua fé, sua missão
Aquilo que plantou nunca mais há de morrer
No jovem que caminha São João Bosco vai viver
Escute as crianças que não param de cantar
Dom Bosco é futuro, ele vai continuar
Aleluia (4x)
Dom Bosco sem fronteiras
Grande é seu coração
Jovens pelo mundo inteiro
Cantam esta canção.

Pai nosso...
Ave-Maria...
Glória ao Pai...

ORAÇÃO
Deus, Pai amoroso, por amor a este mundo, nos enviaste Jesus, teu Filho, como pastor
e salvador. Teu Espírito santificador suscitou Dom Bosco e Madre Mazzarello, e toda a
sua Família Religiosa como colaboradores teus na salvação da juventude. Diante de Ti,
Pai santo, colocamos os adolescentes e jovens de hoje que precisam de educadores e
pastores como seus amigos e guias no caminho da felicidade e da salvação. Por isso Te
pedimos, Pai bondoso, por Maria, Mãe do teu Filho, Jesus: abençoa a Família Salesiana e
suscita santas e numerosas vocações para os vários serviços em tua Igreja em favor dos
jovens e do teu povo. Por Cristo, Nosso Senhor. Amém!
Dirigente: Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza a vida
eterna. Amém.
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teatro

TEATRO
Plano de fundo:
Uma família humilde mora em uma cidade chamada Egonopoles. Margarete é
uma mulher simples e que ama muito os seus filhos e deseja que eles tenham uma boa
educação escolar e construam o seu próprio futuro, porém ela percebe a falta de caridade
no mundo, desamor nas famílias, a indiferença com o outro dentre tantas outras misérias
que circula o coração das pessoas em sua cidade. Todo esse triste cenário ela observa
que circula sua família na cidade atual, por esse motivo, Margarete leva sua família para
morar em outra cidade chamada Compartilhandia em busca de melhores condições de
vida, para que seus filhos absorvessem um ideal de mundo mais humano e mais fraterno.
Ela matricula seus filhos na Escola Miguel Magone (escola pública mais conhecida
da cidade devido ao íntegro acompanhamento profissional de um determinado professor).
A escola carrega o nome de Miguel Magone devido ao jovem aluno de Dom Bosco que, ao
iniciar sua participação no oratório, tinha um comportamento teimoso e agitado, porém,
com o passar do tempo, foi se transformando. Margarete percebe que seus filhos não
precisavam apenas de aulas disciplinares e de conteúdos curriculares, mais também dos
sábios conselhos daquele professor que era bastante conhecido na cidade por causa
de seu caráter profundamente educativo e humano, ou seja, ela queria que seus filhos
recebem bons conselhos para se transformarem em boas pessoas quando crescessem.
O teatro vai trazer como mensagem principal a transformação humana dos filhos
e dos coleguinhas da escola, e na medida em que for se passando os dias eles irão se
tornar crianças mais sensíveis, mais empáticas e mais humanas. É por esse motivo que
Margarete procura morar nessa nova cidade, chamada Compartilhandia, pois a cidade
carrega fortes características de um povo acolhedor, justo, coerente com a vida e que,
mesmo diante das fragilidades sociais, não se deixa ficar indiferentes com a causa dos
outros. Esse cenário é completamente o oposto da antiga cidade onde eles moravam
(Egonopoles) onde existia muita violência, fome, injustiça, aporofobia (aversão aos
pobres) e apatia com os que mais precisam.
Quem vai ajudar e contribuir com a mudança e o crescimento humano das crianças
é o professor que terá características de um educador salesiano (ele não será Dom Bosco,
no entanto, trará consigo traços do santo dos jovens), a mesma situação é da mãe dos
meninos (Margarete) ela trará consigo um caráter/perfil de Madre Mazzarello, uma mulher
dócil, meiga, humilde e disposta a fazer tudo pelos que mais precisam.
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PERSONAGENS:
1. Professor Mário, professor do fundamental II, possui características de um educador
salesiano: amigo, solidário, pai, conselheiro, temperante... Ele busca ensinar para os
alunos não somente os conteúdos curriculares, mais virtudes e valores humanos.
2. Margarete, Mãe de Aninha e Caco, recentemente ficou viúva. Busca uma nova moradia em Compartilhandia para conseguir emprego, bem-estar e educação para seus
filhos.
3. Caco, tem 11 anos, irmão de Aninha, filho casula de Margarete. Possui características
de um menino alegre, inteligente (nerd), tem boa capacidade de criar relações e laços
de amizades, no entanto, não ama sua irmã (Aninha).
4. Aninha, tem 14 anos, filha mais velha de Margarete, astuciosa, insensível e apática
com as situações de seus coleguinhas. Repetiu de ano na escola duas vezes e está
na mesma serie do seu irmão.
5. Bia, aluna veterana da escola e muito rebelde (patricinha), tem muitas atitudes egoístas e quer sempre ser o centro das atenções. Na escola ela faz parte do famoso fundão.
6. Guga, educado, muito inteligente, responsável com seus afazeres, sempre atento ao
seu professor e bastante religioso.
7. Dona Terezinha, Mãe do Guga, analfabeta, porém muito simpática, acolhedora, dócil
e carinhosa.
8. Antônio, Morador de rua, homem humilde e que vai de casa em casa em busca de
seu alimento diário.
9. Turma da escola, fundão (meninos/meninas mais extrovertidos...) e nerds (meninos/
meninas mais concentrados...)
10.

PRIMEIRO ATO: ABERTURA
(Cidade de Egonopoles. Em clima de tristeza Margarete organiza sua família para viajar
para nova cidade)
MARGARETE: Booooooora, crianças! Organizem suas malas e vamos viajar para nossa
nova cidade, chamada Compartilhandia, aqui em egonopoles não conseguiremos mais
nada.
ANINHA: (Gritando) Eu não quero ir, mamãe! Eu não vou! (Começa a chorar) Eu não quero ir embora daqui, mamãe. Eu gosto dessa cidade.
CACO: Deixa de choro, Aninha, obedeça a nossa mamãe.
ANINHA: Cala boca, pirralho chato! Eu não quero deixar meus amigos nem minha escola.
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MARGARETE: (gritando em alta voz) Já chega, Aniiiiinha! Vá agora ajeitar suas coisas.
Essa casa agora não é mais nossa.
(Aninha esconde a mala de seu irmão)
CACO: Meu Deus! Meu Deus... Onde está minha mala? Foi você, Aninha?
ANINHA: Eu não, pirralho, você não sabe organizar suas coisas? Você não é tão certinho...
Porque não sabe onde está suas coisas.
CACO: Isso é coisa sua, Aninha! Você que escondeu minhas coisas, sua retardada!
MARGARETE: Chegaaaaaaaaaaaaaaaa! Eu não aguento maaaaaaaaaais! Aninha, devolva já a mala do seu irmão, eu vi você passando com uma mala diferente para seu quarto.
ANINHA: Não está comigo, mamãe! Eu juro!
CACO: Você jura em nome de Deus e da nossa mãe?
(Aninha chorando vai buscar a mala do seu irmão, e sua mãe, ao ver a mala com Caco,
pergunta)
MARGARETE: Caco com quem estava sua mala?
(Caco aponta para sua irmã)
MARGARETE: Senhora Aninha,tá achando que aqui é circo? E se tem alguma palhaça?
Olhe! Eu não quero mais ver confusão, tá certo? Eu não quero mais falar com você,
entendeu?
(Aninha fica calada e Caco fica rindo da situação)
MARGARETE: Vamos, crianças! Já está quase na hora do ônibus passar na praça.
(Fecham a casa e saem para praça em um profundo silêncio e em clima de tristeza. Ao
entrar no ônibus...)
CACO: Adeus, Egonopoles!
(Aninha começa a chorar, e sua mãe segue calada em clima de tristeza e de esperança por
dias melhores para família)
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SEGUNDO ATO: PÃO EM TODAS AS MESAS
(Chegando na nova cidade chamada Compartilhandia toda família desce do ônibus)
MARGARETE: Meus amores, nossa casa fica a três quarteirões daqui, vamos andando até
lá.
(Chegando na casa nova, Margarete convida os meninos para limpar a nova morada, logo
a vizinhança percebeu que Margarete era recém-chegada na cidade. Se aproxima Dona
Terezinha, mãe de Guga, ela mora na mesma rua)
DONA TEREZINHA: Bem-vindos a Compartilhandia! Uma cidade muito boa para se viver.
Comadre Margarete, você está cansada da viagem, num tá? Muier deche pra fazer essa
limpeza depoi, vá descansar, comadre. Bora ficar aqui prozando (conversando).
CACO: Mamãe, o que é prozando? Nunca ouvi falar.
MARGARETE: Ôôôô Caquinho, meu menino, isso é uma forma de dizer conversar, falar...
CACO: (muito impressionado disse) Ah, táááá! Pra mim isso é novidade.
ANINHA: Pois vai se acostumando, pirralho, que aqui nessa cidade tudo é diferente.
MARGARETE: Olhe, não comecem não, viu!
DONA TEREZINHA: Muier, teus fi precisa é estudar na escola do Migué Magone. Lá tem um
professor muito bom, viu?! Eles vão gostar.
MARGARETE: (com sentimento de gratidão) Obrigada, Dona Terezinha, irei procurar essa
escola.
(Logo depois da cena de acolhida, Margarete, Aninha e Caco entram na casa e logo em
seguida, escutam)
Toque toque (Barulho na porta de entrada)
ANINHA: Quem é? Não tá vendo que acabamos de chegar nessa casa e já vem aperrear é?
(abre a porta e faz cara de nojo)
ANINHA: Mãeeeeeeeeeeee!
MARGARETE: O que é, Aninha?
ANINHA: (Falando pausadamente) Tem um... Tem um... Um... (Continua fazendo cara de
nojo. Fica sem saber como falar para sua mãe do humilde senhor que batia na porta) Quem
é o senhor mesmo?
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ANTÔNIO: Eu não tenho onde morar. Não tenho o que comer. Você poderia me arranjar
alguma coisa pra comer?
ANINHA: Meu querido, aqui não tem nada para você não. Acabamos de chegar aqui na
cidade, ainda estamos nos organizando aqui em casa.
(Quando Aninha vai fechar a porta, chega Caco e empurra sua irmã)
CACO: Pare, Aninha! Que coisa feia! Por que você é desse jeito? Mamãe não ensinou a
ser assim. (Caco fala com raiva e com muita pena de ter deixado o humilde Antônio ter
escutado as falas e ter visto a atitude da sua irmã)
(Margarete escutando a discussão correu para porta)
MARGARETE: O que está acontecendo, meninos?! Que gritaria é essa?
ANINHA: Caco me empurrou só porque eu disse a verdade para esse senhor.
(Margarete imaginando o que Aninha teria falado, disse)
MARGARETE: Aninha, você vai ficar de castigo. O que foi que você disse para esse
senhor? Hem?
ANINHA: Apenas falei que não temos comida, porque acabamos de chegar e o que temos
não dá nem pra gente.
(Margarete ficou muito triste com a atitude de sua filha)
MARGARETE: Como o senhor se chama?
ANTÔNIO: Me chamo Antônio!
MARGARETE: Apois, seu Antônio, vamos entrando, se achegue, porque aqui onde come
três como quatro, depende do coração que põem no prato!!
(Seu Antônio entra na casa e janta com a família e, em seguida, se despede da família e
vai embora)
MARGARETE: Aninha, você vai ter que aprender que aqui em Compartilhandia as
pessoas são mais solidárias, são mais sensíveis as dores do outro, são mais gratas, são
mais esperançosas... E você vai ter que mudar seu comportamento, começando daqui de
casa, eu não aguento mais você e seu irmão brigando e reclamando. Os dois vão ter que
aprender que nessa nova cidade tudo é diferente, Entendeu?
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ANINHA: Aaaaaah, mãe!
MARGARETE: Entendeu?
ANINHA: Siiiim, mãe.

TERCEIRO ATO: OLHOS A
PROCURA DE UM AMIGO
(Começa a cena Margarete lembrando a Aninha dá importância de estar sensível as dores
e as necessidade do outro)
MARGARETE: (falando para seus filhos) Caco e Aninha, hoje irei matricular vocês na
escola. É aqui pertinho. O colégio se chama Miguel Magone, é aquele que Dona Terezinha
indicou. Lá tem um famoso professor que vai ensinar vocês não somente disciplinas, mas
valores humanos.
MARGARETE: E vocês, crianças, precisam ser mais sensíveis, viu?! Eu não quero mais
ver a cena de ontem se repetir, de chegar alguém com fome e ser negado (olhando para
Aninha). E vocês dois apreendam a se amar mais, saibam corrigir com mais amor e
delicadeza (olhando para Caco, lembrando do empurrão e do jeito que ele corrigiu Aninha
na cena do mendigo).
(Crianças em silêncio concordam. Margarete, chegando na escola com todas as
documentações, realiza a matrícula dos meninos e vê a sala que seus filhos iriam estudar)
PROFESSOR MÁRIO: Sejam bem-vindos! Como vocês se chamam?
CACO: Sou Carlos Alberto, sou mais conhecido como Caco. Essa é minha (tendo dificuldade
para falar, responde) minha... minha irmã Aninha.
ANINHA: (Aninha interferindo seu irmão responde) Caco, pra você é Ana! Para os outros,
sim, é Aninha.
(Professor Mário percebeu que entre os dois irmãos existia uma grande resistência de um
com o outro, e para acalmar os ânimos convidou-os para conhecer melhor sua turminha.
Caco e Aninha entram na sala)
PROFESSOR MÁRIO: (dentro da sala de aula o professor fala para sua turma) Pessoal, um
momentinho da atenção de vocês! Esses são Caco e Aninha são os seus novos amiguinhos!
TURMA: Sejam bem-vindoooooos, Caco e Aninha!
BIA: (Bia se aproxima com uma música no celular https://youtu.be/d41-HR853as) Oi Aninha!
Já vi que você é bem descolada, chega aqui pro fundão!
ANINHA: Opa! Tô dentro!
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GUGA: Chega aqui Caco, aqui tem lugar pra você.
CACO: Fui com sua cara! Percebi que você gosta de estudar.
(Professor Mário percebe que Caco e Aninha tem facilidade para criar relação de amizade,
porém, entre eles que vivem juntos não existe)
BIA: Esse teu irmão é muito chato!
ANINHA: Chato?? É insuportável!
(A conversa de Caco com seu novo coleguinha Guga causa incomodo em Bia e Aninha)
ANINHA: Cala boca pirralho! Fala muito! Ninguém quer saber de tuas besteiras não.
PROFESSOR: Mocinha! Isso são modos?
CACO: Pode deixar que eu resolvo professor. Fique calada, endiabrada.
(Começa uma gritaria na sala)
TURMA: Briga briga o galo e a lombriga!!!
(Professor dispensa a turma e chama Caco e Aninha para conversar)
PROFESSOR MÁRIO: Vejo que vocês gostaram muito da turminha, maaaaaaaas vocês
são irmãos que não se amam! Ficam brigando e discutindo constantemente.
CACO: Essa menina, professor, é direto me perturbando, não me deixa em paz!
ANINHA: Mentira, professor! Eu só falo a verdade! Ele que é muito chato.
PROFESSOR MÁRIO: Aninha, eu vi que você que começou a mexer com seu irmão e
isso não é para existir. Se vocês começarem a trabalhar juntos, começarem a se respeitar
e serem mais amigos um do outro, vocês irão perceber que o clima e a harmonia dos dois
irão melhorar e a mãe de vocês não irá sofrer tanto com os conflitos dos filhos.
PROFERSSOR MÁRIO: E como dizia Dom Bosco: “Conseguirá com um olhar de bondade,
com a palavra animadora, que encha o coração de confiança, do que muitas repressões e
brigas que só trazem inquietações e matam a espontaneidade e a fraternidade”.
(Caco e Aninha ficam pensativos)
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CACO: Desculpa, Aninha, por te chamar de endiabrada!
ANINHA: (Envergonhada fala) Eu que peço desculpa, Caco, fui eu que comecei a tirar
onda com você.
(A partir dessa conversa com o professor Caco e Aninha começam a se respeitar mais e
ser mais amigos um do outro)

QUARTO ATO: DIVIDINDO EMOÇÕES
E MULTIPLICANDO VIDAS
(No dia seguinte, depois da conversa com o professor Mário, Aninha e Caco começaram
a diminuir as brigas)
(Esse cenário será no caminho da escola para casa)
CACO: Aninha, temos que estar mais juntos.
ANINHA: Não entendi, Caco? O que você quer dizer com isso?
CACO: Quero dizer que eu e você podemos diminuir nossas brigas, podemos fazer uma
espécie de conta de matemática, entende?
ANINHA: O que, Caco? Não estou entendendo o que você quer dizer.
CACO: Quero dizer que vamos ter que somar, subtrair e multiplicar.
ANINHA: (Aninha já estava começando a ficar nervosa) Hãããã? Ai, Caco, não sei se
estou com cera no ouvido mais para mim você está falando em outra língua, ainda não
estou entendendo.
CACO: O que quero dizer é que podemos subtrair, ou seja, diminuir nossas brigas,
piadas, discussões, podemos somar, somar nossas diferenças para sermos irmãos
melhores e dessa forma multiplicar nossa relação para darmos testemunho de irmãos e
com isso sermos futuramente honestos cidadãos.
CACO: Veja que maravilha todos olhar pra a gente como irmãos que protegem um ao
outro.
ANINHA: Nossa, Caco! Você guardou mesmo no coração o que o professor falou. E
como podemos fazer isso, Caco? Como colocar isso na prática?
CACO: Podemos iniciar com respeito, não precisa estar brigando por besteira e em todo
canto. Também podemos partilhar as nossas emoções, nossos sentimentos, nossas
dificuldades, nossas angústia o que sentimos, sabe?
CACO: E outra coisa, quando eu falo em respeitar é respeitar mesmo! De coração! De
não deixar nossos amigos e colegas falarem mal da gente e colocar um contra o outro.
ANINHA: Ah, táááááá! Tô começando a entender o que você quer.
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CACO: Dessa forma, estaremos multiplicando mais harmonia entre nós. E nossa mãe
vai gostar pra caramba!
CACO: Podemos fechar assim?
ANINHA: Sim!
CACO: Vamos selar nosso compromisso com o juramento do dedinho

(Nesse momento Caco e Aninha faz o gesto do dedinho)
ANINHA: Vamos correr até em casa?
CACO: Vamooooos!
(Eles saem correndo até em casa)

QUINTO ATO: CONHECENDO A
REALIDADE E INOVANDO AS ATITUDES
(Depois da conversa de ontem, Caco e Aninha se comprometem em mudar as atitudes.
Chegam correndo em casa depois da conversa no meio da rua)
ANINHA: (com a respiração ofegante) Caco Caco, muito... muito obrigada pela nossa
conversa! Estou triste por ver que nossa parceria sempre foi difícil por causa das nossas
brigas, mas a partir de agora vamos mudar.
CACO: Nossa mãe vai ficar muito feliz com nossa nova atitude e o nosso novo
comportamento.
CACO: Mais isso é um passo. Temos várias atitudes que devemos mudar para sermos
pessoas melhores.
ANINHA: Como? Quais são os outros?
CACO: Lembra aquele dia que veio um senhor aqui em nossa casa pedi comida?
ANINHA: Sim, lembro.
CACO: Então.... Esse é um exemplo! Não pode negar ajuda a quem está precisando.
Mas isso são passos, maninha. Vamos deixar que o tempo vá mudando nosso coração.
ANINHA: Tá certo, maninho!
(Aninha ao entrar dentro de casa ficou pensativa)
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ANINHA: (Aninha falando consigo mesma) Não é possível que meu irmão, que é mais novo
que eu, está me ensinando a ser melhor, enquanto deveria ser eu, como irmã mais velha,
ensinar a ele.
(No dia seguinte, Caco e Aninha vão à escola para mais um dia de aula)
MARGARETE: Aninha? Já está pronta para ir pra escola?
ANINHA: Sim, mamãe, e estou esperando Caco.
CACO: Bora, maninha!
(Margarete fica impressionada na porta da casa vendo os dois saírem juntos para a escola.
Chegando na escola, Caco e Aninha se deparam com uma cena em que Bia pega o estojo
de lápis de Guga e começa uma baita confusão)
GUGA: (preocupado e quase chorando) Quem pegou meu estojo de lápis? Alguém viu?
(A turma silenciou)
PROFESSOR MÁRIO: Cadê o estojo do Guga, turma?
BIA: Professor, eu não vi!
(Nesse momento Guga ficou desconfiado com a fala de Bia)
GUGA: (assim que Bia terminou de falar, fez um barulho de ironia) Hurum!
BIA: Hurum o que, cabeça de balão? Você está querendo dizer que fui eu quem pegou sua
bolsinha de menininha?
PROFESSOR MÁRIO: (pouco irritado, grita) Já Chega, Bia!!! Peça imediatamente desculpas
ao Guga.
BIA: Eu não vou me desculpar a ele, professor.
CACO: Peça desculpa, Bia!
BIA: Cala boca, pato!
CACO: Pato?
BIA: Isso mesmo, pato. De Caco virou pato
GUGA: (nesse momento perde a paciência) Deixe meu, amigo! Não tire onda com ele.
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(Bia vai pra cima de Guga e os dois começam a brigar. Nesse momento pode colocar um
efeito sonoro https://youtu.be/tUQn68TEEGg)
(O professor vai para cima afastar as crianças, porém não consegue desapartar e Aninha
assume sua nova atitude)
ANINHA: (entrando na briga e separando os dois) Chegaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Pareeeeeeem com isso!
ANINHA: Bia, mulher, eu tenho quase certeza de que esse estojo está contigo. Fale a
verdade!
BIA: Não está comigo, mulher!
ANINHA: Biaaaaa, fale a verdade!
BIA: O que aconteceu com você, Aninha? Você está de que lado?
(Nesse momento Aninha olha para seu irmão e lembra da conversa que teve com ele)
ANINHA: Bia, apenas quero ter novas atitudes diante de uma realidade injusta e cruel.
(Bia devolve o estojo de lápis e sai correndo chorando)
(O professor, Caco, Guga e toda turma ficam impressionados com as novas atitudes de
Aninha e aplaudem)

SEXTO ATO: SOLIDARIEDADE,
O LAÇO QUE FAZ UNIDADE
(Aninha fica vermelha ao ver o pessoal aplaudindo e mesmo assim percebe que tem que
conversar com Bia, para poder se entenderem. Aninha vai a procura de Bia)
ANINHA: Bia, será que podemos conversar?
BIA: Conversar? Não temos nada para conversar mais!!! Me deixa!!!
ANINHA: Sabe, Bia, não quero perder a sua amizade, apenas tive uma grande conversa
com meu irmão e ele me fez abrir meus olhos para a realidade de nossa sociedade e de
minha família.
BIA: Aninha, ninguém gosta de mim, ninguém se preocupa comigo. Eu simplesmente
não tenho amigos... inclusive até pensei que nós fossemos amigas. E mais uma vez
quebrei minha cara, acreditando no que não existe.
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ANINHA: Nada disso, somos amigas sim! E amigas de verdade apoiam, mas também puxa
a orelha quando é preciso. Bia, eu acredito muito em você, tens capacidade de ser uma
pessoa melhor do que já é. E olha, posso dar um conselho? Se você mudar seu comportamento nessas suas explosões, você vai atrair mais pessoas para perto de você.
BIA: Você acredita muito nisso? Que eu posso mudar?
ANINHA: Não só acredito, como também vou te ajudar. Porque gosto muito de você.
BIA: E por onde começo?
ANINHA: Que tal conversando com o Guga, com meu irmão?
BIA: Boa ideia, mas primeiramente quero te pedir desculpas também. Eu fui muito estúpida
e muito grossa com você.
ANINHA: Relaxa, miga, já te desculpei há muito tempo (Abre um sorriso sereno)
(Aninha e Bia vai ao encontro dos meninos)
ANINHA: Meninos, será que podemos conversar? Bia tem uma coisa para falar.
GUGA E CACO: Claro, sem problemas.
BIA: Então... estou muito arrependida com a minha atitude, e estou aqui para me desculpar
com vocês. Com o Guga, por ter escondido o seu estojo, sinto muita inveja de você, por ser
tão inteligente e por isso fico te provocando; e com o Caco, por ter se intrometido, e desde
quando você chegou na escola não fui com sua cara, mas nem me permitir conhecer você
melhor.
GUGA: Aninha, eu te perdoei, apesar de nunca ir com sua cara devido as suas atitudes de
ser sempre a estrela da sala, se achando a última coca cola do deserto. Mas se me pede
desculpas de coração, e não da boca para fora, eu te desculpo, mas com uma condição:
que isso não se repita.
CACO: Aninha, é uma pena você não ter ido com a minha cara, porque precisamos conhecer as pessoas antes de julgar, porém, acredito que de hoje em diante a nossa relação
possa melhorar cada vez mais.
ANINHA: Já que resolvemos... vamos dar aquele abraço coletivo.
(Todos se abraçaram e o Professor, de longe vendo, ficou contente com um grande gesto
dos seus alunos. Uma semana depois, na sala de aula, o professor passa uma atividade e
Guga percebe que Bia está com dificuldades e resolve ajudá-la.)
GUGA: Bia, tudo certo aí?
BIA: Não estou entendendo nada! Aff!
GUGA: Posso te ajudar?
BIA: Sério isso? Você?
GUGA: Claro que sim, somos amigos num somos?! Amigos seguram na mão um do outro
e não solta.
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BIA: Então tá!! Fico agradecida!
(E assim Guga conseguiu tirar as dúvidas de Bia e ficou tão feliz, não pelo fato de ter
ajudado, mas sim por construindo uma boa amizade.)
(É chegada a hora do intervalo...)
BIA: Guga, vamos lanchar?
GUGA: Eu não tenho lanche... (faz cara de triste)
BIA: Não tem problema. Eu divido o meu com você, até porque você se esforçou muito para
poder me ajudar.
(E assim criaram um grande laço de amizade, um ajudando o outro)

SÉTIMO ATO: #GRATIDÃO!
(Ao passar alguns meses, é chegado o momento mais esperado por eles, férias)
PROFESSOR MÁRIO: Bom dia, turma!!!
TURMA: Bom dia, Professor!
PROFESSOR MÁRIO: Então... antes de entregar as notas de vocês, quero expressar minha gratidão a todos vocês por esse ano que passamos juntos, e que vocês me ensinaram
a ser professor.
GUGA: Professor, o senhor que foi Dez!
CACO: Isso mesmo! O senhor nos ensinou e amou.
ANINHA: Professor, graças ao senhor, suas palavras entraram no coração do meu irmão e
com isso ele conseguiu abrir meus olhos.
PROFESSOR MÁRIO: Bem lembrado, Aninha, e graças ao seu irmão você trouxe uma
união para a sala de aula e conseguiu ajudar seus amiguinhos.
BIA: Isso mesmo, Professor, depois que Aninha puxou minha orelha, a minha vida mudou.
Percebi que tem muitas pessoas que eu posso contar e também consegui perceber as necessidades do próximo e isso fez eu me realizar por inteira. Gratidão, turma!
TURMA: Ôôôôôôô
(Recebendo as notas de aprovação a turma começa a se despedir)
ANINHA: Bora, Caco, vamos contar pra mamãe que fomos aprovados.
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CACO: Sim! Mas antes, Aninha, quero dizer que tenho orgulho de ser seu irmão. Você é
a melhor irmã do mundo.
(Nesse momento Aninha se enche de lágrima nos olhos e apenas abraça seu irmão)
ANINHA: Te amo, irmão! Gratidão por tudo que você fez por mim, viu?!
(Sai de cena toda a turma e o professor pede para acompanhar Aninha e Caco até em
casa)
MARGARETE: (Abriu a porta da casa e ficou surpresa quando viu o professor chegando
com seus filhos) Professor Mário! Que alegria tê-lo aqui em minha casa! O que deseja?
Não me diga que os dois andaram aprontando?
PROFESSOR MÁRIO: Não, Dona Margarete, não é problema! Mas vim agradecer por ter
confiado a educação dos seus filhos a mim. Posso sem dúvida dizer que eles cresceram
muito, amadureceram e compartilharam as alegrias e as tristezas, souberam compartilhar
os sucessos e os desafios. Foi um crescimento sem igual.
(Nesse momento Margarete se enche de lágrimas e seus dois filhos abraçam sua mãe)
MARGARETE: Muuuuuuito obrigada, Professor Mário, pelo carinho e pelos ensinamentos que deu a meus filhos! Caco e Aninha, vocês melhoraram muito aqui dentro de casa,
meus parabéns! Vocês conseguiram deixar a mamãe muito orgulhosaaa.
(Sae de cena o Professor Mário e Margarete fecha a porta da casa.)
MARGARETE: Caco e Aninha vocês melhoraram muito aqui dentro de casa, meus parabéns vocês conseguiram deixar a mamãe muito orgulhosaaa.
FIM...
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atividades com
as crianças

ATIVIDADES COM AS CRIANÇAs
A comunidade é livre para adicionar modalidades de oficinas de acordo com a própria realidade.
Apresentamos alguns exemplos de oficinas, brincadeiras, dias diferentes e dinâmicas que podem ser
desenvolvidas:

OFICINAS:
• Oficina de brincadeiras:
A ideia dessa oficina é trabalhar brincadeiras com as crianças. Aqui apresentamos diversas
sugestões de brincadeiras para variar durante todos os dias da Colônia de Férias. Claro
que são apenas sugestões, a comunidade pode adicionar outros tipos de brincadeiras divertidas e lúdicas para as crianças. Dependendo da quantidade de crianças inscritas nesta
oficina, pode ser separadas em grupos por idade; ou então, todas as brincadeiras acontecem simultaneamente em locais diferentes e cada grupo de idade fica um dia em uma das
brincadeiras direcionadas (interessante um rodízio por todas as atividades).

Brincadeiras clássicas:
1. Telefone sem fio:
Faz-se uma roda; uma pessoa fala uma frase ao ouvido de outra ao lado; esta vai passando para a próxima e assim segue até chegar na primeira pessoa; ao término, conta a frase
como ficou e como é a original.
2. Telefone sem fio corporal:
Faz-se um círculo; alguém coordena a brincadeira, dando as seguintes orientações: uma
pessoa fará um gesto que deverá ser repetido por todos. Os demais participantes devem
ficar de costa para o centro do círculo, até que chegue a sua vez de conhecer o gesto e
reproduzi-lo. Ao término, quem fez o gesto pela primeira vez o repetirá.
3. Dança das cadeiras:
Uma roda de cadeiras e outra de pessoas, sendo que o número de assentos deve ser sempre um a menos em relação às pessoas; toca-se uma música e quando ela parar os participantes sentam e quem sobrar saí; em seguida, retira mais uma cadeira para continuar,
quem sobrar sentado é o vencedor.
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4. Laranja na testa:
Formar duplas; dançar enquanto toca uma música; as laranjas vão caindo; a dupla que
sobrar é a vencedora.
5. Morto vivo:
A clássica brincadeira de comando: ao falar vivo as crianças ficam de pé; ao falar morto
as crianças se abaixam. Pode aumentar a velocidade de comando, sobrando apenas um,
temos um campeão.
6. Morto Vivo diferenciado:
O comando de morto e vivo permanece o mesmo; adiciona-se mais outros: “Muito vivo”: um
pulo de felicidade com os braços para cima; “Muito morto”: muito morto é deitado no chão;
“Panela de pressão”: girar em torno de si com uma mão para cima fazendo chiiiiii ou um
barulho parecido com a panela de pressão.
7. Cabo de Guerra:
Divida os participantes em duas equipes, procurando equilibrá-las em número e força.
Marque o centro da corda com um pedaço de pano ou fita, posicionando-o sobre uma marcação no chão que pode ser feita com uma vareta ou giz. Com os integrantes enfileirados
cada equipe deverá puxar uma das pontas da corda. O primeiro time que conseguir puxar
pelo menos um dos adversários para frente da linha central será o vencedor.
8. Minhoca:
É uma corrida de ida e volta, mas os participantes, ao invés de correrem, rolam pelo chão.
Ganha quem chegar primeiro.

Brincadeiras com papel:
9. Bingo de palavras:
É Necessário elaborar várias cartelas com as palavras-chaves da Colônia de Férias 2023
(diversidade, diversão, recordações, gratidão, conhecimento, inovação, amigo, família,
sentimentos, emoções, solidariedade, fraternidade, unidade, acolhida, amizade, pão,
compartilhar, partilhar, coração e mesa,) sortear as palavras e quem encher a cartela
primeiro vence.
10.

Qual santo eu sou:

Esta brincadeira consiste em adivinhar de qual santo a pessoa está falando. O condutor
começa ditando características (história, virtudes, etc.) dos santos salesianos ou de outras
devoções populares da comunidade local (padroeiros), se a pessoa não acertar, pode-se
começar indicando características físicas até a pessoa acertar ou não.
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11.

Caixa surpresa:

Escreva em pequenos pedaços de papéis várias tarefas engraçadas e desafiadoras, adequadas
à faixa etária dos participantes – por exemplo, “pule de uma perna só”, “faça a careta mais
feia que você já fez na vida” ou “imite a sua mãe quando ela fica brava” – e coloque-os em
uma caixinha. Os participantes devem sentar-se em roda e passar a caixinha de mão em
mão enquanto toca uma música. No momento em que a música parar, quem estiver com a
caixa nas mãos retira um papel e cumpre a tarefa descrita. A brincadeira continua até todos
participarem ou terminarem os papéis. Dica: escreva nos papéis uma charada e uma tarefa.
Só cumprirá a tarefa quem não acertar a charada.

Brincadeiras de movimento:
12.

Circuito de exercício:

É preciso montar uma equipe esportiva que possa elaborar um circuito esportivo, que favoreça
atividades sequenciais, laterais, funcionais e rápidas. A ideia é fazer a criançada suar. Primeiro,
defina a quantidade de estações, depois escolha os exercícios para serem feitos (use sua
criatividade), sugestões: agachamento; cones em corrida lateral; cones em corrida frontal;
cones fazendo zig-zag, cones correndo de costas; prancha. Importante deixar um intervalo de
descanso entre uma atividade e outra.
13.

Circuito esportivo:

Pensar em sessões com a maior quantidade de esportes possível, de modo que se trabalhe
fundamentos de diversos esportes por estação, por exemplo: trabalhar o levantamento no
vôlei; manchete de vôlei; passes de futebol; finalização ao gol; passe de basquete; outros
esportes dependendo da realidade local. Importante deixar um intervalo de descanso entre
uma atividade e outra.
14.

Joquempo pênalti:

Separar em dois grupos; fazer filas; pegar uma grande corda para marcar de onde sai a fila
até chegar no gol. Os participantes correm pela corda e é preciso que antes de chegar ao gol
os participantes se encontrem. Desse modo, eles disputam joquempo e quem vencer chuta a
bola para o gol e um goleiro tenta defender.
15.

Joquempo até o outro lado:

Separar em dois grupos; fazer filas; pegar uma grande corda para marcar de onde sai a fila
até chegar à fila do outro lado (a corda não precisa ser em linha reta); os participantes correm
pela corda, no momento em que se encontram, jogam joquempo, quem perdeu sai e o outro
continua correndo para o outro lado, porém, corre mais um, do lado do que perdeu, para
disputar joquempo com quem ganhou a primeira disputa, para evitar que o outro chegue do
seu lado. Vence quem percorrer a fila e chegar ao outro lado.
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16.

Toca:

Num espaço, desenha-se vários círculos no chão. O número de espacinhos deve ser menor
que o número de participantes da prova. Separa-se uma quantidade igual de participantes
de cada equipe para brincar. As crianças devem ficar correndo sem entrar nos espacinhos,
enquanto está tocando uma música. Quando a música parar, cada criança deve correr para
a toca (espaço). Na toca só pode ter uma criança por vez. As crianças que ficaram sem
espaço saem da prova. Para a próxima etapa, deve-se diminuir a quantidade de espaços, e
sempre deixar o número menor que a quantidade de participantes. No final, sobra apenas
um participante.
17.

Volençol:

Forme duplas e entregue a elas uma toalha e um balão cheio de água. O balão deve ser
arremessado para o outro lado e vice-versa. Quem derrubar as bexigas perde e vai saindo
da brincadeira.
18.

Corrida no saco:

Para os jogadores se deslocarem, devem segurar o saco com as duas mãos; quando o
animador der o sinal, os jogadores começam a pular. O concorrente que sair de dentro do
saco durante o percurso, será desclassificado. Se a prova for por equipes, neste caso, a
equipe também será desclassificada.
19.

Corrida dos cadarços:

Corrida de duplas, de ida e volta, em que os participantes correm com os cadarços amarrados;
na ida, vai de frente, na volta, vem de costas. Não pode virar. Se cair, levanta e continua.
Ganha quem voltar primeiro.

Brincadeiras com água:
20.

Esponja, água e balde:

Para a brincadeira, é preciso um balde vazio, um balde cheio e uma esponja que absorva água
para cada equipe. Posicione o balde com água e com a esponja na parte de trás; coloque a
equipe em fila e na frente coloque o balde vazio. Atrás do balde cheio um participante deve
ficar em pé e será responsável por encharcar a esponja com água; ele deve entregar a
esponja para a fila que deve ir passando por cima da cabeça para o companheiro da frente.
O primeiro da fila deve torcer a água dentro do balde vazio. Ganha a prova a equipe que
encher o balde vazio primeiro.
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21.

Splish splash:

Para esta brincadeira precisa-se de bexigas cheias de água e dois grupos; os integrantes
devem ter uma bexiga d’água; a duplas deve estar uma à frente da outra, como duas filas
paralelas; cada vez que o animador falar Splish, o jovem deve jogar em direção a sua dupla
e ela deverá pegar a bexiga sem deixar estourar. Segue o animador falando Splash e jogase a bexiga novamente. Ganha a dupla que restar por último sem deixar a bexiga estourar.

Brincadeiras musicais:
22.

Qual é a música:

Com um fone de ouvido, o participante escuta uma parte de uma música escolhida pela
equipe organizadora, e o participante tenta adivinhar qual é a música.
23.

Complete a música:

Com um fone de ouvido, o participante escuta uma parte de uma música escolhida pela
equipe organizadora, e o participante completa a música.
24.

Cantar a música em lálálá:

Com um fone de ouvido, o participante escuta uma parte de uma música escolhida pela
equipe organizadora, e canta ela apenas com lá lá lá.
25.

Stop musical:

Preparar uma folha com temas (artistas em geral, cantores nacionais, cantores internacionais, bandas em geral, nome de música, ritmos, instrumentos ou qualquer outro tema relacionado à música) e brincar de stop normalmente.
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Oficina de Origami:
Origami é uma arte muito ampla e com inúmeras possibilidades. Para que as dobraduras
se transformem em lindas imagens, tenha cuidado na hora da escolha do papel. Tenha
preferência por papel sulfite, que é barato, dobra facilmente e possui algumas variedades
de cores. Segue o modo de fazer:
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Para dias chuvosos, que tal aprender a fazer origamis? Na internet você encontra várias dicas.

Oficina de Artesanato:
Brinquedo de garrafa pet (Vai e Vem):
Materiais necessários: 2 garrafas PET, barbante, 4 argolas de plástico, tesoura, durex colorido
(ou fitas adesivas).
Como Fazer:
1 – Separe duas garrafas pet limpas e sem rótulos. Corte com a tesoura 1/3 da garrafa pet a
partir do fundo (o equivalente a um pouco mais que o meio da garrafa);
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2 – Utilize as partes de cima que sobraram das garrafas para fazer o “vai e vem”. Encaixe-as
uma na outra, deixando os gargalos voltados para o lado de fora, como mostrado na figura
abaixo:

3 – Separe dois fios de barbante (o comprimento do barbante vai depender da idade da
criança, ou seja, do quanto ela consegue abrir os braços). Passe esses dois fios de barbante dentro das garrafas, em seguida amarre cada ponta do barbante em uma argola de
plástico;

4 – Para decorar o “vai e vem” passe durex colorido ou fita adesiva em volta das garrafas.
Quem quiser também pode pintar as garrafas que fica muito bacana.
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Tartaruga feita com garrafa pet:
Materiais: Garrafa pet, E.V.A, lã ou linha de crochê, tesoura, caneta, agulha, cola quente,
botão colorido.

Como fazer:
1- Recorte a parte inferior da garrafa pet;
2- Coloque a parte inferior sobre o E.V.A e, com o auxílio da caneta, contorne o círculo.
Faça as patas, a cabeça e o rabinho da tartaruga conforme a imagem abaixo. Depois disso
feito, recorte o molde.

3-Coloque a linha de lã ou crochê na agulha e prenda a parte inferior da garrafa ao molde
de E.V.A. feito;
4- Dê um nó firme para iniciar o trabalho e comece por baixo do molde. Dê várias voltas
amarrando o molde bem!

5- Pegue o botão e pregue-o com um pingo de cola quente;
6- Faça um “X” com um estilete, para que as moedas sejam colocadas dentro dela e faça
um porta-moedas.
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Jogo de Boliche:
Com algumas garrafas e uma bola, você pode fazer um jogo de boliche cheio de graça.
As crianças não vão se cansar de brincar e você não precisa de muito material para
deixar esse jogo pronto!
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Oficina de Dança:
A dança constitui uma das mais antigas formas de expressões artísticas, assim como a
música e o teatro. A oficina de dança é voltada para pessoas com pouca ou nenhuma experiência nessa modalidade. Visa favorecer o desenvolvimento e conhecimento do corpo
através da expressão, da linguagem, da música, da arte, cultivando valores cidadãos e
cristãos.

Tipos de danças que podem ser desenvolvidas: Samba, Forró, Rock, Pagode, Funk,
TikTok, Ballet Clássico, Maracatu, Quadrilha, Frevo, Hip-Hop, Dança Litúrgica.

Oficina de Karaokê:
Uma oficina muito divertida que pode ser desenvolvida. Será necessário um som, um microfone com cabo, uma tela para passar a letra da música que a pessoa está cantando e
muita animação!

Oficina de Música:
Se você tem um dom, você precisa colocá-lo a disposição para os outros. Então por qual
razão não dar uma oficina de violão ou de canto? A oficina de Karaokê pode fazer parte
dessa de música.

Oficina de alguma arte marcial:
Dependendo da possibilidade, a comunidade poderia buscar desenvolver uma oficina de
alguma arte marcial, tais como: taekwondo, judô, caratê, kung fu, etc.

Oficina de pintura em telha:
Materiais: Telha; tinta fosca para artesanato; pincel e giz.
1- Comece fazendo o desenho que deja pintar na telha;
2- Separe as cores necessárias;
3- Comece a pintar, depois deixe secar e pronto!

Oficina de jogos parados:
Sempre tem um pessoal que é mais tranquilo, né? Que não curte jogar bola nem artes.
Como proposta, podemos oferecer jogos parados como Uno, dominó, dama, xadrez e
outros.
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dinâmicas

DINÂMICAS:
Apresentações e entrosamento:
Anjo da guarda:
A dinâmica é um pouco parecida com “amigo secreto”. É interessante fazer no início
da colônia de férias. Funciona assim: Pegar os nomes dos participantes, colocar numa
pequena caixa, e redistribuir aos mesmos, a pessoa não poderá pegar seu próprio nome.
Cada um será o “Anjo da Guarda” daquela pessoa que pegou durante toda a colônia,
deverá mandar mensagens de otimismo quando ela estiver desanimada, elogiar quando
fizer alguma coisa boa, ou criticar quando a mesma estiver atrapalhando a caminhada
do grupo. O Anjo da Guarda não pode revelar o seu verdadeiro nome, usará um apelido.
Pode-se ter uma caixa onde todos colocarão suas mensagens para serem distribuídas
no final de cada encontro. No final da colônia de férias deverá acontecer a revelação dos
anjos.
Abraço acolhedor:
Material: cesta, papel e caneta. Funciona assim: escreva os nomes de todos os
participantes, coloque todos os envelopes em uma cesta e peça para que todos tirem um
papel, quando todos tiverem tirado, solicite que o primeiro que tirou leia o nome em voz
alta da pessoa e diga uma característica do colega, este que foi chamado levanta-se e dá
um abraço no colega, e lê o seu papel e assim por diante.

Dinâmicas quebra-gelo:
Com quem está a bola:
Material: Bola e pano para cobrir os olhos. Funciona assim: Em círculo, pernas cruzadas,
um participante sentado no centro com olhos vendados. Os companheiros passam a bola
entre si e ao sinal do animador coloca as mãos para trás escondendo a bola. O aluno que
está no centro, abre os olhos e aponta aquele que imagina estar com a bola. Se errar,
repete o jogo.
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Quem vai para o céu:
Começar explicando que o grupo vai fazer uma viagem para entrar no céu. Para isso,
elas devem escolher somete uma coisa para levar. Pode ser objetos, pessoas ou animais,
qualquer coisa, mas somente uma. Após escolher o que irá levar, o condutor da dinâmica
deve dizer se ela vai ou não para o céu. Aqui está o segredo. Para ir para o céu, o participante
deve escolher algo que comece com a primeira letra do seu nome. Faça várias rodadas até
que as pessoas descubram o segredo.
Estátua do toque:
Ao som da música, os participantes devem se movimentar de acordo com o ritmo. Quando
a música parar, todos deverão ficar imóveis, porém tocando no colega. Isto é, abraçando,
de mãos dadas, apertando as mãos, tocando no cabelo. É eliminado do jogo o participante
que não toca em nenhum colega, o que fizer algum toque agressivo ou o que se mexer.
Simulação do oratório:
Objetivo: Imaginar conflitos práticos numa Colônia de Férias e tentar resolver visando
adquirir “experiência” em determinadas situações.
Para essa dinâmica é preciso dividir em dois grupos: um grupo vai se reunir (2min) e pensar
numa situação conflitante da Colônia de Férias (como uma criança acidentada); o outro,
vai se reunir (2min) e responder qual o melhor caminho possível para resolver a questão.
Quem está conduzindo a dinâmica (que seja uma pessoa experiente no oratório) vai fazer
os devidos apontamentos e correções na resposta do grupo. Ao término, invertem-se as
funções, o grupo que respondeu vai elaborar uma situação para o grupo que pensou.
Simulação inversa do oratório:
Objetivo: Imaginar conflitos práticos numa Colônia de Férias e saber o que não fazer em
determinadas situações.
Essa dinâmica é muito parecida com a anterior, mas com uma pequena diferença. É preciso
dividir em dois grupos: um grupo vai se reunir (2min) e pensar numa questão conflitante da
Colônia de Férias (como uma criança acidentada); o outro, vai se reunir (2min) e responder
o que não se pode fazer na situação apresentada. Quem está conduzindo a dinâmica (que
seja uma pessoa experiente no oratório) vai fazer os devidos apontamentos e correções
na resposta do grupo. Ao término, invertem-se as funções, o grupo que respondeu vai
elaborar uma situação para o grupo que pensou.
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Dinâmicas reflexivas:
A Palavra de Deus que transforma:
Objetivo: Fazer o grupo refletir: de que forma assimilamos a PALAVRA DE DEUS em nossas
vidas?
Material: uma bolinha de isopor, um giz, um vidrinho de remédio vazio, uma esponja e uma
vasilha com água.
Primeiro se explica que a água é a palavra de Deus e que o objeto somos nós, depois se
coloca a água na vasilha, e alguém mergulha o isopor. Após ver o que ocorre com o isopor,
mergulhar o giz, depois o vidro de remédio e, por último, a esponja. Explicar que a água
é a Palavra de Deus e os objetos somos nós. Dê um objeto para cada pessoa. Colque a
bolinha de isopor na água. Refletir: o isopor não afunda e nem absorve a água. Como nós
absorvemos a Palavra de Deus? Somos também impermeáveis? Mergulhar o giz na água.
Refletir: o giz retém a água só para si, sem repartir. E nós? Encher de água o vidrinho de
remédio. Despejar toda a água que ele se encheu. Refletir: o vidrinho tinha água só para
passar para os outros, mas sem guardar nada para si mesmo. E nós? Mergulhar a esponja e
espremer a água. Refletir: a esponja absorve bem a água e mesmo espremendo ela continua
molhada.
A troca de um segredo:
Objetivo: Fortalecer o espírito de amizade entre os membros do grupo.
Material: Lápis e papel para os integrantes.
Descrição: O coordenador distribui um pedaço de papel e um lápis para cada integrante
que deverá escrever algum problema, angústia ou dificuldade pela qual está passando e não
consegue expressar oralmente. Deve-se recomendar que os papéis não sejam identificados
a não ser que o integrante assim deseje. Os papéis devem ser dobrados de modo semelhante
e colocados em um recipiente no centro do grupo. O coordenador distribui os papéis
aleatoriamente entre os integrantes. Neste ponto, cada integrante deve analisar o problema
recebido como se fosse seu e procurar definir qual seria a sua solução para ele. Após certo
intervalo de tempo, definido pelo coordenador, cada integrante deve explicar para o grupo,
em primeira pessoa, o problema recebido e a solução que seria utilizada para ele. Esta etapa
deve ser realizada com bastante seriedade não sendo admitidos quaisquer comentários
ou perguntas. Em seguida é aberto o debate com relação aos problemas colocados e as
soluções apresentadas.
Possíveis questionamentos:
- Como você se sentiu ao descrever o problema? Como se sentiu ao explicar o problema de
um outro? Como se sentiu quando o seu problema foi relatado por outro? No seu entender,
o outro compreendeu seu problema? Conseguiu pôr-se na sua situação? Você sentiu que
compreendeu o problema da outra pessoa? Como você se sentiu em relação aos outros
membros do grupo? Mudaram seus sentimentos em relação aos outros, como consequência
da dinâmica?
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OUTRAS SUGESTÕES:
CineDom:
Promover uma sessão de cinema com um filme na temática da Colônia de Férias 2023.
Sugestões: Divertidamente; Marcelino pão e vinho.
Dia do Diferente:
Realizar o “dia do diferente”, onde todos são convidados a participar das atividades da
Colônia de Férias 2023 de modo mais espontâneo e aleatório possível. Que seja um dia divertidamente variado e celebrativo. Incentivar às crianças a participar caracterizadas, com
fantasias, roupas que não combinam, isto é, bem diferente.

Mini Bloco de Rua:
Na medida do possível, fazer um pequeno bloco festivo pelas ruas da redondeza de onde
está sendo realizada a Colônia de Férias 2023. É necessário tomar cuidado por onde passa; importante ter uma corda (deixar os voluntários perto) que circule as crianças, evitando
que elas corram para longe. Esse dia pode ser feito junto com o dia do diferente. Providenciar: som, apito, bexigas, tudo para fazer barulho e animação.
Pedalada:
Essa atividade é para ser realizada durante a semana de formação com os jovens. Pegar
uma manhã para ir pedalar com os animadores visando criar momentos de leveza, confraternização e criar um maior entrosamento entre os jovens.
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rertomando
salesianos que
compartilham

RETOMANDO SALESIANOS
QUE COMPARTILHARAM
Sugerimos que nos dias de formação ou nas mensagens diárias da Colônia de Férias 2023
se faça uma menção destes santos salesianos da nossa Inspetoria. Eles, que as vezes são
desconhecidos, durante a vida, COMPARTILHARAM com a juventude e todo o povo de
Deus o testemunho de salesiano educador, pastor e pai espiritual, segundo o carisma de
Dom Bosco, e isso precisa ser lembrado.

D. LUSTOSA
Pão em todas as mesas
Dom Antônio de Almeida Lustosa fazia o bem, era um santo em vida, um devoto de Nossa
Senhora. Desde pequeno, era uma pessoa tranquila, humilde, respeitosa e tinha doçura no
coração. Como salesiano, sentia sempre o desejo de ajudar os jovens, pois era um homem
fiel ao que Dom Bosco ensinava. Teve uma vida de doação aos outros, passou por muitas
cidades e por onde ia, levava o pão da vida para todos, era amado pelo povo por ser sinal
de Deus e pelo serviço feito com o coração.

D. ANTÔNIO CAMPELO
Dividindo emoções e multiplicando vidas
Dom Campelo teve uma vida doada, era um homem humilde, simples, dinâmico e procurou
fazer o que Deus o pediu. Construiu escolas e igrejas, era visionário e inteligente. Notava-se nele uma capacidade inovadora e fazia as coisas sem medo, pois sabia que era algo de
Deus e o que é de Deus permanece para sempre. Sempre foi querido pela Inspetoria pelo
motivo de que nunca esqueceu dos ideais de Dom Bosco.

P. IVAN TEÓFILO
Solidariedade, o laço que faz unidade
Padre Ivan Teófilo, como o nome já diz era amigo de Deus, era inteligente e esperto, atento
e sensível a realidade, com isso era solidário com o sofrimento do mundo. Era contra as
injustiças e lutava pela paz. Possuía um grande amor pela Igreja e pelo projeto de Dom
Bosco. Um homem doado ao povo, buscou sempre se unir a eles e passar os mesmos
sentimentos de Cristo.
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P. LOURENÇO GIORDANO
Conhecendo a realidade e inovando
as atitudes
Padre Lourenço Giordano foi um homem que escutou a voz de Deus e de Dom Bosco e saiu
das suas terras e veio para Brasil. Aqui ele trabalhou muito para termos o que temos hoje. Ele
possuía uma presença marcante no meio do povo, tinha um olhar compreensivo e acolhedor, conhecia a realidade e inovava as atitudes. Foi um grande aventureiro, um missionário
de Dom Bosco, fazia as coisas sem ter medo e era feliz assim. Um religioso firme nos seus
sonhos e no evangelho da vida.

P. TIAGO GALLO - #Gratidão
P. Thiago deixava em todos uma sensação de serenidade, de equilíbrio e moderação em
seus julgamentos e atitudes. Serenidade – nunca foi visto exaltado, falando irritado. Equilíbrio – não se deixando levar por extremismo ou opções partidárias. Moderação – suas
atitudes foram sempre orientandas pela fidelidade ao sistema preventivo de Dom Bosco.
Enriquecido de uma constante alegria salesiana, acolhedor, amigo de todos e dotado de indescritível bondade. Foi considerado como “mártir da bondade” porque sofreu na vida pelo
fato de algumas pessoas terem abusado da sua generosidade, com esse fato vemos o quão
ele foi caridoso com os destinatários da missão, vale ressaltar que nos seus pedidos aos superiores para ser admitido aos votos e as ordens sagradas mencionava sempre a proteção
de Maria Santíssima e escolhia um dia a Ela, dedicado para associá-lo aos acontecimentos
importantes da sua vida.

P. ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO
Olhos a procura de um amigo
Antônio José de Carvalho foi um padre zeloso, amigo de todos, um educador dos jovens,
inteligente e muito querido pelos outros salesianos. Era fiel a Dom Bosco, acreditava no sonho dele e com isso fez muita coisa boa. Sempre foi muito responsável com suas atividades,
aberto ao diálogo, um homem de oração, por isso sempre foi amigo dos homens e amigo
de Deus. Foi um grande professor, era estudado e ensinava a todos com grande alegria e
beleza.
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AVALIAÇÃO

ENCONTRO DE AVALIAÇÃO
A avaliação é um importante instrumento para tornar ainda melhores
as nossas atividades. Pedimos uma vez mais que não deixe de ser feita e
enviada ao centro inspetorial.
Preparação
1. Foram realizados os encontros de preparação com os animadores?
(

) SIM (

) NÃO

2. Houve divulgação na comunidade?
(

) SIM (

) NÃO

3. Como foi a participação e a interação, durante o evento da colônia de férias,
dos salesianos e demais grupos da família salesiana (FMA, VDB, SSCC, etc.):
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Participação
Quantidade de pessoas envolvidas:
Crianças _________
Adolescentes _________

84

Jovens (até 24 anos) ________
Adultos (a partir de 25 anos) ________
Total de animadores _________
Total geral de participantes (crianças, adolescentes e jovens atendidos)
_________

CONTEÚDO DO SUBSÍDIO (Nível de contentamento)
Textos de apoio:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Formação para animadores:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Orações e celebrações:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Brincadeiras e dinâmicas:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Músicas:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Desenhos para colorir:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
Outras atividades:

Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) Razoavelmente satisfeito ( ) Insatisfeito ( )
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a) O subsídio é utilizado ao longo do ano? Em quais atividades?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Após a última colônia de férias, surgiu alguma iniciativa, por parte dos jovens
animadores, na comunidade local? Qual?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Apresente outras sugestões para COLÔNIA DE FÉRIAS em 2024:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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