
Retiro Jovem SCM de Ubá 
 

 Aconteceu nos dias 5 e 6 de agosto de 2016, no Colégio, o Retiro Jovem SCM. O tema foi 

“GRATIDÃO”. Esse retiro contou com a participação de 31 jovens, todos líderes e 

membros do “Grupo FORMIGA” e 5 adultos, entre eles a Irmã Delva e eu. De novo, Deus 

nos premiou com momentos belíssimos e as falas e posturas de nossos queridos jovens. 

Vou relatar aqui um pouco do que vivenciamos na Pousada Canarinho, em Divinésia-MG. 

Novamente fui acolhida na Escola com grande carinho da Equipe Técnica e com certeza o 

abraço carinhoso de jovens que fui encontrando nos corredores e no belo pátio (todo 

nivelado e cuidado pela obra que está acontecendo por lá). Eta! Colégio bom? Eta! 

Juventude corajosa! Parabéns a todos. Logo ao chegar a Divinésia fomos acolhid@s pelo 

professor Evandro e pela jovem Duda. Seguindo, a primeira fala da jovem Julia, sobre o 

que é gratidão? Ela nos convidou a irmos para a área externa da casa e nos provocou 

com a pergunta: Qual o tamanho da minha gratidão? Lembrou-nos que a gente se 

esquece de ser grat@s à família, aos educadores, aos colegas, às Irmãs etc... nos 

provocou a não nos esquecermos de sermos gratos... nem de esbanjar essa palavra com 



as pessoas... e aí foram 

acontecendo muitos gestos 

de abraços, aperto de mão e 

expressão de carinho entre o 

grupo. Parabéns Julia! 

Seguindo, a Isabela falou 

sobre Jesus e a gratidão e foi 

nos fazendo o caminho na 

Bíblia: 2ª Cor 9,7 ; Mt 6,33; e 

a provocação de Jesus a nos 

pedir buscai primeiro o Reino 

de Deus e a sua Justiça. Ela 

desafiou-nos a sermos 

pessoas que reconheçam o valor da 

gratidão, uma maravilha!  

Logo, recebemos a querida Mayra, ex-

aluna, que Testemunhou que foi 

acometida de um tumor no cérebro 

no seu 3º ano do EM. Que partilha 

fraterna a dessa menina, hoje 

totalmente curada e já na 

Universidade.  Com certeza, a 

coragem e a luta pela vida, 

juntamente com a gratidão, 

ajudaram-nos muito a repensar a 

nossa vida. Ela foi acolhida e 

aplaudida lindamente, em pé! 

Parabéns, Mayra, por partilhar 

conosco algo tão bonito. A nossa 

querida professora Jane estava 

presente e testemunhou o grande 

sofrimento, mas sobretudo a solidariedade que houve, em torno desse acontecido, entre 

família, escolas: BH e Ubá, e dos seus colegas. Nota dez, no meu parecer. Bonito com 

força! Ah! Esqueci de partilhar que, em seguida a cada reflexão, acontecia um momento 

significativo de partilha, provocada pelo professor Evandro. Isso com o público jovem é 

muito positivo. Jantamos e, depois, eu a partir do meu olhar de adulto procurei iluminar 

com o tema a Espiritualidade e a Gratidão. Do mesmo modo, houve tempo de 

provocação. E pelas 21.30h rolou o filme: “Irmão Sol, Irmã Lua” que durou 2 horas, com 



direito a gostosa pipoca. Depois, o debate foi muito bom, e encerraram-se as atividades 

com um momento orante, por volta da zero hora, animado por outro grupo de jovens - 

Ângela e Ana Beatriz. Essa noite foi muito fria.  

2º. Dia: oração da manhã 

coordenada por outras 

jovens - Maria Célia e Luiza, 

maravilha! Depois a 

cerimonia de acolhida a 

novos membros do Grupo 

Formiga. Esse grupo está 

crescendo e fazendo a 

diferença. Parabéns! meninas 

e meninos, vocês são bênção 

para o mundo. Agora, o 

grande momento da 

validação do Plano de Ação, 

do pós Missão Jovem. 

Impressionante como que 

esse grupo cresceu nos 

compromissos concretos 

com a comunidade local. 

Foram muitas atividades 

assumidas e concretizadas, 

com a participação e ajuda 

de alguns Educadores, 

Equipe Técnica, Ozias do 

Projeto Vida e a esposa do 

Professor Evandro, Dra. 

Elizangela. Que beleza de 

participação e compromisso 

- O Plano de Ação, com 

certeza. Aguardem!  

 



No final fomos acariciad@s por bilhetes carinhosos de uns pelos outros, escritos durante 

todo o Retiro. E com certeza a gratidão aqui ficou visível. Retornamos com grande alegria 

para nossas casas, chei@s de gratidão por tantos gestos bonitos nesta etapa de 

caminhada, em vista do Fórum Social que já se aproxima. Até lá, pessoal.  

Professora Glênia e a vó Aparecida, vocês brilharam. Equipe técnica, parabéns; ao 

professor Léonardo, o nosso sentimento pela perda do seu Pai, ele já está no colo do 

Senhor. A Delva, obrigada pela parceria, às Irmãs de Ubá, agradeço o carinho da acolhida 

gostosa. Aos jovens, minha gratidão a cada um de vocês. Obrigada de coração! Nesta 

terra a gente só cresce. Deus seja bendito; e que essa lamparina nunca se apague. Já nos 

pedia o Padre Gailhac. 

Irmã Maria Lúcia Araújo da Silva   
Pela Equipe Juventude-Animação Vocacional. 


