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O chão que piso
e os horizontes

que contemplo…



Saber viver, Cora Coralina

Não sei… Se a vida é curta ou longa demais pra nós, 
mas sei que nada do que vivemos tem sentido, se 
não tocamos o coração das pessoas.
Muitas vezes basta ser: colo que acolhe,
braço que envolve, palavra que conforta,
silêncio que respeita, alegria que contagia,
lágrima que corre, olhar que acaricia,
desejo que sacia, amor que promove.
E isso não é coisa de outro mundo,
é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela 
não seja nem curta, nem longa demais, mas que 
seja intensa, verdadeira, pura… enquanto durar.



Águas a serem navegadas

• Alguns olhares necessários e 

inquietantes

• Nossas percepções, 

construções e atuações

• Planejamento: alguns 

conceitos e definições

• Cuidados na arte de planejar



Alguns objetivos da nossa prosa

• Colaborar com a atuação pessoal, pastoral e 

institucional

• Subsidiar com alguns conteúdos e possibilidades

• Provocar novos olhares

• Estimular a prática do planejamento na animação

vocacional

• Potencializar o trabalho já desenvolvido

• Vivenciar experiências metodológicas





Olhares 
necessários, 
águas e 
contextos que 
interpelam...





Contextos pandêmicos









Contextos que 
interpelam
nossa missão



“Não é possível refazer este país, 
democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, 
com adolescentes brincando de matar 
gente, ofendendo a vida, destruindo o 
sonho, inviabilizando o amor. Se a educação 
sozinha não transformar a sociedade, sem 
ela tampouco a sociedade muda. Se a nossa 
opção é progressista, se estamos a favor da 
vida e não da morte, da equidade e não da 
injustiça, do direito e não do arbítrio, da 
convivência com o diferente e não de sua 
negação, não temos outro caminho senão 
viver plenamente a nossa opção. Encarná-
la, diminuindo assim a distância entre o que 
dizemos e o que fazemos.”
(Paulo Freire | Pedagogia da Indignação, 2000, p. 31.)



Animação 
Vocacional e 
a atualidade



O que a animação vocacional tem 
ofertado de inovação, novidade...?





















Navegando 
sobre as 
nossas 
práticas









1. Por quê planejar?

2. Como é feito um 

planejamento?

3. O que é planejar?







Questões para contribuir com a 
reflexão…

O que podemos destacar do vídeo?

A partir do vídeo, qual a relação entre o 
planejamento e a atuação vocacional?

No vídeo podemos estabelecer alguma relação
com a nossa prática ou as realidades em que 
atuamos?

Quais pistas o vídeo apresenta para o 
desenvolvimento do planejamento da 
animação vocacional?



Águas que 
precisam ser 
navegadas



É preciso 
transver o 

mundo.”
Manoel de Barros



Estratégias, olhares e provocações

A arte de planejar... 



processual
dinâmico

educativo

organização da ação

participativo
comunitário

cuidado

complexo
ecossistêmico

ferramenta/instrumento

sinodalidade

integral

inovador

contexto



Planejamento 
como 
instrumento 
de navegação

















Levando em consideração o planejar para animar 
vocações, quais luzes e desafios o conceito de 

instrumento de navegação nos provoca?



mapa

realidades

itinerários

compreensão

recursos x resultados

navegação

Planejamento como 
instrumento de navegação



1. Problemas

Reflita: Que situações não estão 
como desejamos?

2. Agrupamento

Agrupe os problemas em bloco, 
considerando a semelhança entre 

eles. Quais problemas são parecidos 
ou têm causa similar?

3. Fatores de influência

Aprofunde: Quais fatores da realidade 
social, Igreja local, comunidade educativa, 

Unidade, contribuem para resolver o 
problema (forças de apoio)? Quais fatores 
atrapalham essa resolução (resistências)

4. Problemas  Necessidades

Transforme os blocos de problemas 
em necessidades. O que é preciso 

fazer para manter os avanços e 
superar os limites?

5. Pistas de solução

Procure pistas para solucionar o 
problema. Que iniciativas já 

existem? Que outras possibilidades e 
alternativas percebemos?

6. Prioridades

Estabeleça prioridades, isto é, onde 
a equipe centrará forças. Das 

alternativas elencadas, quais são 
mais urgentes?

Esquema para visualizar o processo de 
elaboração do Diagnóstico Pastoral

Fonte: GREGORIO, Adrián Di



O que?

Como?

Círculo de Ouro

Fonte: Simon Sinek – Comece pelo porquê

Por 
quê?

De fora para dentro
Modelo convencional

De dentro para fora
Modelo com profundidade e 
extraordinário

Por quê? 
PROPÓSITO

Qual a sua causa? Em que 
você acredita?

Como?
PROCESSO

Ações específicas para a 
realização do “por que”

O que?
RESULTADO

O que você fez? O resultado 
do “por que”



Se você não 
sabe onde 
quer ir, 
qualquer 
caminho 
serve.
Lewis Carroll



Cuidados e 
olhares 

para novas 
navegações



Olhares que 
conectam, 
inspiram, 
formam 
alianças, 
interligam...



SAÍDA

SERVIÇO 

PROFECIA 

COMPROMISSO 

ESPERANÇA



O que conta é gerar 
processos de encontro, 
processos que possam 

construir um povo capaz 
de recolher as diferenças. 

Armemos os nossos 
filhos com as armas do 

diálogo! Ensinemos-lhes 
a boa batalha do 

encontro! 
(FT ,217)



Olhares que 
provocam e 

favorecem 
novos 

processos



1. Realidades e linguagens dos públicos: adolescentes, 

juventudes, adultos

2. Contextos contemporâneos: fluidez, conectividade, 

organização, diferencial, necessário x extraordinário

3. Encantamento e testemunho

4. Cuidado e acolhida

5. Protagonismo dos sujeitos da missão

6. Organização processual, coletiva, sinodal

Cuidados na relação com a arte 
de planejar, animar vocações...



7. Acompanhamento, estar junto

8. Atuação vocacional que contribua com a 

construção do projeto de vida

9. Planejamento que gere vida, gere felicidade, não 

seja um peso

10.Planejamento que contribua com a missão

11.Reconhecimento do trabalho como serviço eclesial

e perenidade institucional

Cuidados na relação com a arte 
de planejar, animar vocações...





Tudo está 
interligado.
(LS 91) 



“Quando tínhamos todas as 
respostas, mudaram as 

perguntas.”
Eduardo Galeano

“A resposta certa, não importa 
nada: o essencial é que as 
perguntas estejam certas.”
Mario Quintana



E agora, Marias e Josés?

Por onde, como e com quem 
desejamos navegar?

Em quais rios navegaremos?

Em quais lugares 
encostaremos a nossa 
canoa/jangada?



Algumas indicações... 26ª AGE - Assembleia Geral 
Eletiva - CRB Nacional







“Dizem que antes de um rio entrar no mar, 
ele treme de medo. Olha para trás, para toda 
jornada que percorreu, para os cumes, as 
montanhas, para o longo caminho sinuoso 
que trilhou através de florestas e povoados, e 
vê à sua frente um oceano tão vasto, que 
entrar nele nada mais é do que desaparecer 
para sempre. Mas não há outra maneira. O 
rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. 
Voltar é impossível na existência. O rio 
precisa se arriscar e entrar no 
oceano. Somente ao entrar no oceano o 
medo irá desaparecer, porque apenas então 
o rio saberá que não se trata de desaparecer 
no oceano, mas de tornar-se oceano.“
(Khalil Gilbran)
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