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Motivação e ousadia na caminhada rumo ao 
21º Encontro Nacional em Rio Grande-RS.

“Em tudo amar e servir”
(Inácio de Loyola).

“Fazei de mim instrumento de vossa paz”
(Francisco de Assis).



“Imagine se o planeta fosse um só rincão, onde
 todos se encontrassem pra falar de paz”

Motivação e ousadia na caminhada 
rumo ao 21º Encontro Nacional em 
Rio Grande-RS.

Caríssimos irmãos e irmãs mfcistas.
 
A dinâmica do ENA é feita em ciclos, concluímos um Encontro 
Nacional e já alimentamos sonhos e esperanças de reencontro no 
seguinte. Para que o sonho contagie um número cada vez maior 
de mfcistas e vire realidade, faz-se necessário muito trabalho, 
desprendimento, voluntariado e motivação. Porém, mesmo 
movidos por um incalculável ânimo, o trajeto sem um plano torna 
a caminhada insegura, sendo resultado da não concretização 
dos sonhos. Logo, a fim de unificar os desejos alimentados e os 
sonhos desabrochados, em uma síntese que possibilita 
transformar utopia em realidade, se faz necessário uma 
metodologia.

Ao empreender uma jornada muitas são as possibilidades e 
inúmeras as contingências no caminhar, se faz necessário eleger 
uma metodologia que atenda as necessidades dos caminhantes, 
que os fortaleça e os conduza com segurança ao rincão 
almejado. Dessa forma, no intuito de um trajeto seguro e 
personalizado, a equipe de metodologia do 21º ENA elegeu os 
passos da pedagogia inaciana como elemento norteador, por 
dois motivos: 1º) É uma abordagem secular e exitosa, nascida da 
experiência espiritual de Santo Inácio de Loyola e descrita em 
seus “Exercícios Espirituais”; 2º) É a escola de espiritualidade do 
Papa Francisco, que nos presenteia com dádivas espirituais e 
com inquietações em cada um dos seus escritos.

Especificadamente, a Pedagogia Inaciana seria...¹

Pedagogia Inaciana é um extenso acervo de orientações do 
governo central da Ordem dos Jesuítas, de publicações e 

pesquisas de vários autores sobre um enfoque pedagógico 
característico, procedente do jeito de ser inaciano. É um conceito 
amplo que oferece uma visão cristã do mundo e do ser humano, 
um sentido humanista para o processo educativo e um método 
personalizado, crítico e participativo (...)

A Pedagogia Inaciana não é propriamente um método, no 
sentido rigoroso do termo, mas um enfoque pedagógico cujos 
elementos principais provêm dos Exercícios Espirituais e da 
espiritualidade inspirada em Santo Inácio de Loyola, como os 
conceitos de pessoa, de sociedade, de mundo, de Deus, de ideal 
de vida, de missão, de processo de ensino e aprendizagem, de 
mudança e de colaboração com os demais serviços afins.

A meta da Pedagogia Inaciana é ajudar a formar o ser humano, 
através do processo educativo - formal e não formal - a 
reconhecer a sua dignidade, a sua filiação divina, a sua vocação a 
ser. 

Empenha-se em estimular as pessoas a desenvolver ao máximo 
suas potencialidades e dimensões, a exercer sua liberdade, a 
atuar com autonomia e personalidade na transformação da 
sociedade, a solidarizar-se com os demais e com o meio 
ambiente.

Esta pedagogia se esforça por formar pessoas lúcidas que 
saibam aplicar os conteúdos, competências e habilidades 
desenvolvidas durante a escola. Trata-se de pessoas hábeis para 
interpretar o mundo de hoje, para saber discernir e oferecer 
soluções aos problemas, para mover-se em um mundo 
cambiante, para assegurar a sua educação vitalícia. Esta 
educação não pretende a adestrar ou instrumentalizar as 
pessoas para vencer ou subir na vida, mas, ao contrário, para 
descer os seus degraus, seguindo o exemplo 
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  ¹Trecho retirado do texto Pedagogia Inaciana: sua origem espiritual e configuração personalizada, do P. Luiz Fernando Klein. Setembro, 2014, 
adaptada pela equipe de metodologia do 21º ENA. Link para baixar o texto completo: 
http://pedagogiaignaciana.com/GetFile.ashx?IdDocumento=1585
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de Jesus Cristo, a fim de servir o próximo, a sociedade e o meio 
ambiente naquilo que mais precisam.

A Pedagogia Inaciana irá nortear os encontros de preparação ao 
21º ENA, para isso, foi organizado cinco textos em forma de 
resumos comentados do Christus Vivit, adaptados à realidade do 
MFC do Brasil.
 
Os encontros são compostos por um tema gerador, duas frases 
motivacionais, uma introdução, quatro fotos do MFC nacional e o 
corpo da metodologia inaciana que é dividida em cinco passos 
(Contexto, Experiência, Reflexão, Ação e Avaliação).

a. Contextualização

A vida e a experiência humana nunca se produzem no vazio, mas 
num contexto concreto. Para o estudo do Christus Vivit é 
importante que cada componente, de cada equipe base tenha a 
oportunidade e sejam motivados a refletir, analisar e partilhar o 
que pensa e sente acerca da sua própria história, da existência da 
comunidade base e dos temas que considerar ser importante. 
Esse é um momento de escuta respeitosa, sem julgamentos nem 
juízo de valor.

b. Experiência 
Na pedagogia inaciana, que é um reflexo da pedagogia de Cristo, 
todos somos eternos aprendizes e por experiência entende-se 
"saborear as coisas internamente", como dizia Santo Inácio, é um 
momento de contato direto dos componentes da equipe base, 
que são mais vividos, com os jovens em pleno desabrochar. Ao 
escutar o que se fala sobre os jovens, cada pessoa deve se 
colocar aberto às novas ideias, a novas descobertas. É um 
momento de escuta ativa onde os ouvintes, ao mesmo tempo 
que ouvem, reconhecem como se mobilizam os seus sentidos,
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sua imaginação, os sentimentos e a sua vontade. É o 
desenvolvimento mfcista como construtor e protagonista 
consciente, competente, comprometido, crítico e criativo.

c. Reflexão

O que se entende por "reflexão" é o empenho de cada 
componente do MFC em indagar o significado, a importância e as 
implicações do que está sendo trabalhado e experimentando no 
tema de aprendizagem. A reflexão permite ao mfcista consolidar 
e tornar próprio o estudo realizado sobre o tema da 
aprendizagem, assim terá recursos firmes para construir as 
crenças, os valores, as atitudes e a maneira de pensar, se 
capacitando para a ação buscando significado do que aprendeu 
para a vida.

Ao ler as palavras do Papa Francisco no Christus Vivit, com toda a 
liberdade, somos impelidos a desenvolver a imaginação e a 
exercitar à vontade, formular diversas perguntas (o quê, como, 
quando, porquê, etc.) do assunto em estudo, decifrar suas 
reações (interesse, apatia, contentamento, perplexidade, temor, 
etc.) diante do tema da aprendizagem, perguntar-se sobre as 
implicações, influências ou consequências do tema sobre ele 
mesmo e sobre a sociedade, especialmente os pobres.

d. Ação

É a modificação que o mefecista incorpora à sua pessoa, em 
qualquer das dimensões de sua vida, e se dispõe a oferecer à 
sociedade a sua disponibilidade para o evangelizar a partir das 
reflexões do Christus Vivit. A metodologia baseada na 
espiritualidade inaciana visa formar homens e mulheres de 
decisão, de ação, de compromisso, de atitudes e não apenas de 
intelecção. Os valores desenvolvidos e 
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fortalecidos na relação com as palavras do Papa e na convivência 
amorosa das equipes bases, capacitarão os mefecistas para 
assumirem compromissos concretos à serviço da sociedade: 
casa, vizinhança, familiares, escola, igreja, clube, dentre outros 
espaços de convivência.

e. Avaliação

É a tomada de consciência dos componentes do Movimento 
Familiar Cristão, estes realizam na aquisição de conhecimentos e 
no seu crescimento integral o sentimento de pertença e 
compromisso. É uma avaliação de conhecimentos e de atitudes. 
Mais do que a simples memorização, a metodologia adotada 
quer formar homens e mulheres de serviço aos demais, para 
tanto se faz necessário a contínua avaliação da equipe base, bem 
como a autoavaliação, assim é possível reconhecer os avanços e 
as dificuldades encontradas, as práticas adequadas e suas 
adaptações conforme as características do grupo e das pessoas 
específicas.

Conclusão

Os encontros de estudo para o 21º ENA são momentos 
privilegiados de reflexão e partilha. A ideia é permitir que todas 
as pessoas participem dentro das suas possibilidades, é possível 
que seja necessário dividir o material de estudo em mais de um 
encontro, mais importante do que concluir a leitura do material é 
a partilha de ideias e a reflexão celebrativa das equipes base, 
ninguém deve ser abandonado nessa caminhada.

Objetivando pleno sucesso nos estudos, a equipe de 
Metodologia coloca-se à disposição para eventuais 
esclarecimentos acerca dos estudos disponibilizados.
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