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19. Ficha de cativantes antes e depois do retiro
Talvez você não saiba, mas, ultimamente, foi descoberta uma nova “deusa”, que nem os Egípcios,
nem os Babilônios conheciam, ela é chamada “privacy” ou, mais habitualmente, “privacidade”.
Essa deusa é muito adorada pelos “formadores” e, esperamos que você não seja um deles!
Qual é o primeiro culto que essa “nova deusa” exige: “não se meta nas coisas privadas de
ninguém!” Por exemplo: não queira perguntar se uma pessoa fez o diário ou não... não fique
“dedando” e nem seja “cagueta”, não queira perguntar o “Propósito”... não queira perguntar
porque não veio na formação... não visite o irmão, fale sempre de coisa fúteis, dê muita
gargalhada e fique na “sua“.
Existem países que tem um autêntico culto da deusa privacy, a ponto que duas pessoas que
moram no mesmo prédio, no mesmo andar, em dois apartamentos, um ao lado do outro,
separados de uma simples parede, nunca se visitaram, nem se cumprimentaram, aborrecem até
se olhar, quando entram juntos no elevador.
Se essa deusa entrar no coração de você
“formador”, você está morto, pois, os seguidores
dessa deusa não têm amigos, não têm
namorados-as, não se casam, não têm filhos,
ficam sempre sozinhos igual um cachorro
sarnento.
Diante dessa nova deusa é necessário reagir e
perceber que é uma nova filha autêntica do capeta: o diabo, que significa o “divisor”. Pense um
pouco se no céu existe essa deusa privacy...
Pense um pouco se Jesus ensinou isso aos seus
apóstolos e discípulos, quando, antes de morrer
disse: “Que sejam um, como nós somos um!”. O
formador se propõe a ser como UM AMIGO, e
bem sabemos o que a Bíblia fala da amizade:
‘Quem encontra um amigo encontra um
tesouro... se cair terá quem o levante!”
Pois bem! No nosso Movimento Belém, nos
grupos de evangelização, temos uma figura muito
significativa, que tem como tarefa “ser amigo dos
novos, ser amigo de quem acaba de chegar e que
precisa de uma mão amiga”.
Papel do “formador” é se tornar amigo, um amigo
prestativo, que ajuda a pessoa que lhe é
confiada. Não se trata de se camuflar de “mestre” e, nem precisa ter diploma em pedagogia ou
psicologia para fazer isso, mas é algo muito simples. A pessoa que nós acompanhamos nem
precisa saber disso, o melhor é nem não falar “sou teu formador”.
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IMPORTANTE! Antes do JS, do Ruah, do Caná, do Fanuel, enquanto estamos fazendo as fichas de
inscrição, é necessário que quem recolhe a ficha, também cuide do contato com o irmão que
aceitou fazer a inscrição, ou seja: precisa fazer logo a ficha de quem aceita, mesmo que a pessoa
esteja saindo de uma balada às 4 da manhã, mas, precisa ainda mais, que a pessoa que fez a
ficha mantenha o contato com o convidado-inscrito, através do WS, conversando diretamente com
ele, enviando uma mensagem a cada dois ou três dias, enviando uma foto, o link de um
testemunho, um vídeo. Seria muito bom até que visitássemos esse irmão que fez a ficha na sua
casa, que NASCESSE UM “VÍNCULO” com ele. Lembre-se sempre que, sem vínculo, ninguém se
unirá a nós. É importantíssimo que o laço se fortaleça!
O Coordenador da equipe, no Domingo Belém, ou na hora trabalho, deve perguntar, a cada
membro da equipe, quantas fichas ele tem e como ele está cativando, um por um,
aqueles irmãos que se inscreveram para o retiro. Você entende que o “formador” natural, nessa
etapa, é a pessoa que convida? Pular essa etapa significa não ter cursistas no retiro. Lembre bem
e sempre que, AS PESSOAS VEM SOMENTE PELO VÍNCULO QUE VOCÊ CRIOU COM ELAS.
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FICHA DE CATIVANTES ANTES DO RETIRO (o responsável de fazer essa ficha é o coordenador da Equipe). É importante que ele sempre verifique bem, se o
cativante está consciente do que deve fazer e, se está fazendo mesmo alguma coisa. Multiplique essas folhas o quanto for necessário.
Nome do irmão que
fez a ficha de
inscrição
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4

5

6

Nome do “cativante”
que fez a ficha ou
pelo menos é
encarregado de
manter contato com o
irmão convidado

O que concretamente
o irmão fez no
primeiro mês para
cativar e lembrar

O que concretamente
o irmão fez no
segundo mês para
cativar e lembrar

O que concretamente
o irmão fez no
terceiro mês para
cativar e lembrar

O que concretamente
o irmão fez no quarto
mês para cativar e
lembrar

O que concretamente
o irmão fez no quinto
mês para cativar e
lembrar
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Nome inteiro (em letra de forma) de quem faz a prova: ______________________________________________________
Frat. __________________________________Data da prova __________ Assinatura: _____________________________________
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Durante o JS, o Ruah, o Caná, o Fanuel quem será o formador? É simples, quem está em contato mais direto com
os cursistas, ou seja, o “PONTA DE MESA”. Não é ele que vai pegar um copo de água quando precisa? Não é ele
que fica conversando nos momento de intervalo? Não é ele que agiliza as dinâmicas do retiro? Não é ele que
procura resolver os problemas dos participantes que lhe são confiados?
TERMINADO O RETIRO, ANTES DO REENCONTRO, é necessário que logo haja uma figura de “formador” que se
chama “CATIVANTE”. Normalmente, é até bom que esse irmão seja o mesmo que convidou, o mesmo que fez a
ficha. Às vezes poderia ser também o ponta de mesa, que fez amizade com ele, mas precisa entrar em acordo. Em
anexo a essa aula, êem alguns instrumentos úteis para trabalhar com ordem sem perder ninguém. Lembramos que
o papel do cativante é trazer o irmão a ele confiado para o reencontro (terceiro dia) e para o PAULO APÓSTOLO.

O Exercício de hoje consiste em você começar a preencher a ficha dos cativantes antes do retiro e, se você
conseguir, também a ficha dos cativantes depois do retiro
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FICHA DE CATIVANTES DEPOIS DO RETIRO: Depois de retiro JS, Ruah, Caná, Fanuel, com objetivo de
lembrar o irmão do dia e do horário do reencontro (terceiro dia), do PAULO APÓSTOLO e, depois, fazer de tudo
para que os irmãos não esqueçam e nem marquem algum compromisso nesse dia, criamos esta ficha. Lembremos
que é exatamente nessa etapa que nós perdemos uma fatia imensa de pessoas. Cerca de 80% dos que
participaram do encontro se perdem porque não são bem convidados ao reencontro (terceiro dia) e nem
lembrados do Paulo Apóstolo. Essa ficha lhe ajudará (pode multiplica-la o quanto for necessário):
Nome do irmão que participou do
retiro

Nome do “cativante” encarregado de visitá-lo depois do
retiro ou, pelo menos, de ligar para lembrar-lhe do
“terceiro-dia” e do PAULO APÓSTOLO, na hora certa.
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Nome inteiro (em letra de forma) de quem faz a prova: ______________________________________________________
Frat. __________________________________Data da prova __________ Assinatura: _____________________________________

