
Julho de 2022

Tema: 
“Imagine se o planeta fosse um 

só rincão, onde todos se 
encontrassem pra falar de paz”. 
(Mário Tressoldi / Chico Saga)

Lema: 
"A glória dos jovens é a sua força;

e a beleza dos idosos são 
suas experiências". 

(Pv. 20, 29)

ATIVIDADES 
COMUNIDADES



ATIVIDADES NAS COMUNIDADES

“É o futuro que dita a regra ao nosso hoje” 
(Nietzsche).

As comunidades que comporão o 21º ENA no Rio Grande/RS, 
serão espaços privilegiados para criação de vínculos afetivos, 
tendo como meios a convivência, a escuta ativa e a partilha de 
vivências das histórias de vida, bem como das experiências. 

Integração: 
Quem somos nós? Além de filhos e filhas de um Deus que é puro 
amor?  (Minhas raízes)

Dinâmica: 
Uma folha de ofício dividida em 4 partes, nas quais os 
participantes serão instigados a responderem com desenhos e 
textos, partilhar no grupo:

a) O que penso de mim mesmo? Quais as minhas virtudes e 
minhas fragilidades?

b) Quais são as pessoas que marcaram a minha infância e a minha 
juventude?

c) Quais marcas tenho deixado nas pessoas do meu convívio?

d) Como o MFC tem contribuído para a minha formação humana 
e religiosa?

Com a conclusão da dinâmica, os componentes são 
convidados a formarem as raízes e o tronco de uma arvore, o 
que pode ser feito na parede ou no centro da sala.

Texto: Terapia de autoestima (fragmento do texto original) 

Karen Katafiasz (1996)

A autoestima é mais do que um ar de autoconfiança, uma atitude 
superior, mensagens positivas rodando em seu toca-fitas interior 
ou uma andar empertigado pelo mundo. Autoestima é estar 
verdadeiramente à vontade e em paz consigo mesmo. É o 
conhecimento íntimo profundo de que você tem importância e 
de que é aceitável exatamente como você é.
 
Autoestima é uma solidez no âmago do seu ser. Sem autoestima 
suficiente, você sente um vazio dolorido, um “buraco na alma” 
que anseia por ser preenchido. Perceba esse vazio. Só você pode 
preenchê-lo.
 
Você cria e fortalece a autoestima quando vive com integridade, 
em harmonia com os seus valores. Com ponderação e 
consciência, escolha princípios significativos sobre os quais 
alicerçar sua vida. Entregue-se a eles com todo o seu coração.
Você desenvolve a autoestima não somente fazendo coisas 
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DOMINGO - 24/07

Gosto e faço: Gosto e não faço:

Não gosto e faço: Não gosto e não faço:



SEGUNDA-FEIRA - 25/07

boas, mas também fazendo bem as coisas. Reconheça e aceite os 
pontos em que você brilha e partilhe esse brilho com o universo. 

Observação: Escreva uma frase, um pequeno texto para 
registrar a produção do tema trabalhado na comunidade. Se 
deseja podem colocar esse registro na árvore que estão 
construindo.

Vivências:
O Cristo vivo nas nossas equipes base / O Espirito que vivifica.

Dinâmica: 
Escutar a música de olhos fechados, se possível em uma 
penumbra, mentalizar o que mais lhe marcou, relacionar a letra 
com as realidades das equipes base. 

Música: Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero) - O Rappa

A minha alma 'tá armada / E apontada para a cara do sossego / 
Pois paz sem voz paz sem voz / Não é paz é medo

As vezes eu falo com a vida / As vezes é ela quem diz / Qual a paz 
que eu não quero / Conservar para tentar ser feliz. (2 vezes)

A minha alma 'tá armada / E apontada para a cara do sossego / 
Pois paz sem voz paz sem voz / Não é paz é medo

 As vezes eu falo com a vida / As vezes é ela quem diz / Qual a paz 
que eu não quero / Conservar para tentar ser feliz. (2 vezes)

As grades do condomínio são para trazer proteção / Mas 
também trazem a dúvida se é você que 'tá nessa prisão / Me 
abrace e me dê um beijo / Faça um filho comigo / 

Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, 
domingo / Procurando novas drogas de aluguel / Nesse vídeo 
coagido / É pela paz que eu não quero seguir admitindo

As vezes eu falo com a vida / As vezes é ela quem diz / Qual a paz 
que eu não quero / Conservar para tentar ser feliz. (2 vezes)

As grades do condomínio são para trazer proteção / Mas 
também trazem a dúvida se é você que 'tá nessa prisão / Me 
abrace e me dê um beijo / Faça um filho comigo / Mas não me 
deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo / 
Procurando novas drogas de aluguel / Nesse vídeo coagido / É 
pela paz que eu não quero seguir admitindo (2 vezes)

Me abrace e me dê um beijo / Faça um filho comigo / Mas não me 
deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo / 
Procurando novas drogas de aluguel / Nesse vídeo coagido / É 
pela paz que eu não quero seguir admitindo / Procurando novas 
drogas de aluguel / Nesse vídeo coagido

É pela paz que eu não quero seguir admitindo
É pela paz que eu não quero seguir
É pela paz que eu não quero seguir (2 vezes)

Fonte: LyricFind
Compositores: Alexandre Monte de Menezes / Lauro José de 
Farias / Marcelo de Campos Lobato / Marcelo Falcao Custodio 
/ Marcelo Fontes do Nascimento Vi Santana

Letra de Minha alma (A paz que eu não quero) © Warner 
Chappell Music, Inc.
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TERÇA-FEIRA - 26/07

a) Temos consciência que na tentativa de pregar a paz podemos 
ter atitudes violentas? 

b) Como experimentamos a presença do Cristo vivo em nossas 
equipes base?

c) O Espírito Santo é o paradigma de uma cultura de paz, de que 
forma estamos experimentando a sua presença nos demais?

d) Estamos abertos e somos instrumentos de uma cultura de 
Paz?

Escrever em uma palavra o sentimento ou a experiência mais 
forte sobre o tema trabalhado, colocar sobre as raízes e o 
tronco da árvore.

Observação: Escreva uma frase, um pequeno texto para 
registrar a produção do dia da comunidade.  Se deseja podem 
colocar esse registro na árvore que estão construindo.

Expectativas:
O que o 21º ENA tem me proporcionado? O que proporcionamos 
ao ENA?  Tempos de sonhos e opções, viver e experimentar.

Dinâmica:
Material utilizado na dinâmica: reprodução da música “O Que É, o 
Que É? (Gonzaguinha)” e rolinhos de papel crepom. 

Música: O Que É, o Que É? - Gonzaguinha

Eu fico com a pureza / Da resposta das crianças / É a vida, é 
bonita / E é bonita
Viver e não ter a vergonha / De ser feliz / Cantar, e cantar, e cantar 
/ A beleza de ser um eterno aprendiz

Ah, meu Deus! / Eu sei, eu sei / Que a vida devia ser bem melhor / 
E será!
Mas isso não impede / Que eu repita / É bonita, é bonita / E é 
bonita (2 vezes)

E a vida, e a vida o que é? / Diga lá, meu irmão / Ela é a batida de 
um coração / Ela é uma doce ilusão / Êh! Ôh!
E a vida / Ela é maravilha ou é sofrimento? / Ela é alegria ou 
lamento? / O que é? O que é, meu irmão?

Há quem fale que a vida da gente / É um nada no mundo / É uma 
gota, é um tempo
Que nem dá um segundo

Ah, meu Deus! / Eu sei, eu sei / Que a vida devia ser bem melhor / 
E será!
Mas isso não impede / Que eu repita / É bonita, é bonita / E é 
bonita (2 vezes)

E a vida, e a vida o que é? / Diga lá, meu irmão / Ela é a batida de 
um coração / Ela é uma doce ilusão / Êh! Ôh!
E a vida / Ela é maravilha ou é sofrimento? / Ela é alegria ou 
lamento? / O que é? O que é, meu irmão?
Há quem fale que a vida da gente / É um nada no mundo / É uma 
gota, é um tempo
Que nem dá um segundo (3 vezes)

Reflexão sobre as questões: 

a) Quais as vivencias mais significativas do 21º ENA?

b) Como temos contribuído para que o 21º ENA seja um divisor 
de águas na caminhada do MFC?
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Dinâmica com a música:

• Depois da partilha das questões, dessas e das que emergirem 
nas comunidades, o grupo recebe um rolinho de papel crepom – 
quanto mais colorido melhor.

• Forma-se um círculo, e os componentes são convidados 
amarrarem seus papéis nos dos demais. Enquanto amarram são 
convidados a cantarem, se soltarem, ir de encontro ao outro.

• A ideia é formar uma grande teia, sob a qual podemos soltar 
nossa fitinha e fazer um passeio por baixo da teia, é bom registrar 
fotograficamente.

• Com a conclusão da dança, dos encontros sob a teia, o grupo é 
convidado a voltar para o círculo, agora a missão é soltar os nós 
com a maior delicadeza possível.

• Quando todos voltarem aos seus lugares, abrir para partilha. 
Muitos sairão com suas fitas amassadas, partidas, levarão partes 
dos outros, etc.... 

Com a conclusão da dinâmica o grupo é convidado a colorir as 
raízes e o tronco da arvore com as fitas, além de fazerem as 
composições dos galhos.

Observação: Escreva uma frase, um pequeno texto para 
registrar a produção do dia da comunidade. Se deseja podem 
colocar esse registro na árvore que estão construindo.

Projetos:
Sonhos alimentados na amizade de Cristo – (Minhas asas)

Dinâmica:
Material utilizado na dinâmica: papel em forma de folhas e de 
aves.

a) Registrar os sonhos que foram despertados e os que foram 
alimentados...

b) Como esses sonhos se alinham ao caminhar do Movimento e a 
mensagem do Cristo Vivo?

c) Cada componente verbaliza o registrado e como podem 
colocar em prática no pós ENA, a medida que forem partilhando 
vão colocando as folhas na árvore.

Observação: Escreva uma frase, um pequeno texto para 
registrar a produção do dia da comunidade. Se deseja podem 
colocar esse registro na árvore que estão construindo.

Gesto concreto:
Comunidade terapêutica / Vida Nova – doação para construção 
da capela 12 passos – amor exigente.
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QUARTA-FEIRA - 27/07

QUINTA-FEIRA - 28/07


