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PAE 01  Evangelizadoras:  Andrea, Priscila, Camila e Carol
Dia  24/02/2021 Horário: 20 às 21 hrs

Título:    ACOLHIMENTO

Objetivos:

Espera-se que o evangelizando:
1. narre como foi sua vida no período de pandemia
2. expresse seus sentimentos em relação ao ano de 2020
3. narre necessidades que foram atingidas e as que não foram atingidas
4. compartilhe algo que aprendeu  com esse período de pandemia

Desenvolvimento:
ACOLHIMENTO:
Abrir a sala de reunião no google meeting 5 minutos antes das 20h.
Iniciar conversa sobre como foram as férias
Pedir que peguem uma folha de sulfite e um lápis ou caneta.
Pegar um copinho com água e colocar sobre uma mesa, pois faremos uma
vibração e água será fluidificada.
Combinados

1. deixar os microfones mudos
2. qd quiser falar levantar a mão
3. lembrar de no dia da evangelização vibrar positivamente pelo encontro

criando um ambiente favorável a evangelização
4. sempre respeitar a opinião do amigo, mesmo que seja diferente da sua

Fazer a prece inicial.

DINÂMICA DE ACOLHIMENTO
Explicar que aquela folha que eles tem representa cada um e farão anotações
ou desenhos de acordo com o que for conversado.
Lançar a primeira pergunta: falar seu nome e contar como foi sua vida nesse
período de pandemia. Depois as crianças devem escolher uma cor que
represente esse momento da vida delas e pintar um pedaço da folha.
Lançar a segunda pergunta: Conte os sentimentos que você teve nesse
período de pandemia.  Depois as crianças devem escolher uma cor que
represente esse sentimento e pintar um pedaço da folha.

Lembrar de que todos devem se expressar sempre na primeira pessoa, não
fazer julgamentos, falar com o coração.

Após ouvir todos perguntar se aquela folha de papel está igual a quando
começamos a atividade. Ouvir as respostas e explicar que assim como a folha
está modificada também nós estamos modificados. Cada experiência que



tivemos nos modificou em alguma coisa, cabe a nós agora verificarmos o que
não nos foi favorável e tentar transformar.
Pedir que cada um faça uma foto do papel ao final da AE e esta foto deve ser
encaminhada por whatsapp à evangelização, pois ela fará parte da memória
deste dia e também será postada no grupo do instagran e facebook.

FINALIZAÇÃO
Perguntar o que acharam do primeiro encontro.
Perguntar se gostariam de ter evangelização toda semana.
Iniciar uma mentalização para autopasse, pedindo que fechem os olhos
sentem-se de maneira confortável e pensem numa cor que eles gostem muito.
Iniciar vibrando pelas partes do corpo, começando pelos pés até a cabeça.
Encerrar com uma prece. Ao final pedir que bebam a água fluidificada.

Recursos didáticos:

papel sulfite
lápis de cor ou giz de cera
celular ou computador com acesso a internet.

Referência:

Curso “Práticas de acolhimento na escola”


