A Reunião
Adaptação do Roteiro de Como Iniciar um grupo de Jovens, volume 1, CAJU.

A reunião é o momento importante da vida do grupo. É no processo de reunião que o
grupo nasce, cresce e amadurece. É o lugar do encontro das pessoas para partilha da vida, para
comungar a mística cristã, para assumir como sujeitos de aprendizagem no processo a ser vivido
na dinâmica interna do grupo e atitudes e posturas frente a realidade motivado pela mística cristã.
Aqui apresentamos alguns pilares que ajudam a criar a dinâmica da formação sistemática para
um rito semanal ou quinzenal da reunião. Os ritos são importantes para manter o grupo.
1.

2.

3.

Acolhida – Dê atenção especial para a chegada das pessoas, os cumprimentos a cada
um/a, ajudam a criar um clima de confiança e de intimidade. A preparação do local com
antecedência, de modo a comunicar o tema, é algo que ajuda o grupo a concentrar. Um
canto, ligado ao tema, uma saudação alegre. A pessoa que anima diz algumas palavras
que sintetizem o objetivo do encontro/reunião para que todos/as vão se apropriando do
tema.
Relembrando o Encontro Anterior – É o lugar da memória do grupo. Lembrar os pontos
mais importantes que foram tratados, lembrar as decisões tomadas e cobrar as atividades
que foram distribuídas entre os membros do grupo.
Olhando a nossa realidade – Considerar que a reunião parte da vida concreta dos
jovens, situar no ambiente onde vive (escola, bairro, zona rural, indígena, ribeirinha,
universidade e as demais situações que vem os jovens). É o momento de perceber, ou
“tirar a trave do olho”.
a. Técnica/exercício – A tarefa deste momento e provocar um tema, um conteúdo a
partir de uma dinâmica em que todos/as os participantes possam ser envolvidos/as.
b. Aprofundando o resultado da técnica/exercício – o primeiro momento é dedicado a
escutar os sentimentos vividos e o segundo momento o que aprendemos com o
exercício vivido? Importante anotar as descobertas feitas a partir do tema
trabalhado.

4.

Confronto com a vida de Jesus/ Palavra de Deus
a. É um momento de estudo e depois de confronto das atitudes de Jesus diante de
um fato semelhante ao vivido pelo jovem. A iluminação bíblica ajuda para assumir
em sua vida a mística cristã, os valores evangélicos.
b. Não é uma tarefa fácil. É preciso uma pesquisa anterior sobre o texto lido, ou
algumas indicações que ajudem a aprofundar e a estudar o texto sugerido.

5.

Assumindo o compromisso com a vida nova – Considerar o caminho percorrido dos/as
participantes, propor atitudes a serem cultivadas no grupo e como grupo na semana.
Tratar de ver a realidade, perceber nela os apelos de Jesus e do seu Reino para assumir
uma atitude nova, cristã. Ir construindo seu Projeto de Vida pessoal em sintonia com o
Projeto de Jesus.
a. É o momento de tomar postura frente à realidade como grupo. Considerar desde
atitudes pessoais e ações grupais.

6.

Celebrar a vida – oração – celebrar o que foi descoberto, experimentado torna-se
oração. É o momento de contemplação do Amor de Deus para com a humanidade. Este
momento não pode ser um ato mecânico de rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria.
Despertar o gosto pela oração. Não ser longa. Ser criativa.
Avaliar – rever a reunião – Perceber com o grupo se o objetivo foi alcançado, retomar
com o grupo as ações assumidas e não assumidas na vida das pessoas e perceber
outros recursos para ajudar a tornar a reunião sempre mais agradável.
Preparar o próximo encontro – É o momento de recordar o grupo o plano do grupo para
o mês, distribuir as tarefas, informar sobre a vida da comunidade mais ampla e outras
informações e despedidas.

7.

8.

