
 

 
 

Síntese dos dias 15 – 18 de julho de 2022 

Escola de Formadores – CRB Nordeste 

 

No dia 15 de julho iniciamos com a celebração Eucarística presidida 

por Frei Gilsimar (Carmelita), participante da escola. Depois de uma 

boa animação, acolhemos Ir. Neves que refletiu e caminhou com os 

formadores com o tema: Integração Psicológica e Espiritual. 

Iniciamos com duas perguntas norteadoras: como formar, então as 

próprias emoções? Como fazemos para identificar e dar nomes? 

A integração afetiva se dará a partir de nossa sensibilidade, por isso, 

devemos nos perguntar: Como integrar em tempos de fragmentação? 

Como está a minha vida nesse momento? Essas perguntas refletem a 

realidade que estamos vivenciando, a fragmentação após um período de pandemia. Por 

isso, devemos conhecer as nossas emoções. Concluímos com uma vivência, cujo título 

foi: o nosso escudo, pensando a nossa realidade de vida e das nossas emoções. 

No dia 16 de julho iniciamos com a celebração Eucarística em honra a Nossa Senhora 

do Carmo, presidida por Frei Gilsimar (Carmelita). Retomamos a reflexão do tema 

sobre as cinco emoções básicas. Depois, Ir. Annette Havenne, refletiu sobre Psicologia 

e Espiritualidade. Os principais aspectos trabalhados foram: O itinerário de 

Formação Permanente: dos sentimentos à mística da vida em Cristo, a construção de 

uma cultura da formação permanente, um itinerário sinodal e uma trilha vocacional.  

No dia 17 de julho, iniciamos a nossa jornada com a santa Missa do 16º domingo do 

tempo comum, celebrada e partilhada pelo Pe. Vicente e a comunidade local. 

Prosseguimos com a assessoria de Ir. Neves que nos motivou a integração com 

vivências e partilhas sobre o tema. Aprofundamos alguns aspectos abordados por Ir. 

Annette, no intuito de concluirmos o módulo: Integração Psicológica e Espiritual.  
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À tarde, demos inicio o itinerário com o Ir. Jorge de Paula, SJ refletindo sobre o valor 

do acompanhamento espiritual. Concluímos, assim, a jornada com a oração vespertina 

nos grupos de vivência.  

No dia 18 de julho, iniciamos com a oração ao ar livre. Em seguida, continuamos com o 

conteúdo: exame espiritual diário. Depois, discutimos os 12 pontos sobre o que é 

acompanhamento espiritual, terminando a manhã com uma vivência de escuta.  E pela 

tarde foi a tarde livre para descansar e passear.  

Segundo relatório da Equipe de Comunicação da Segunda Semana da Escola de 

Formadores Nordeste.  

 

 


