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CÉLULAS DE DEBATE E CONSTRUÇÃO DE PROJETO 

 

 

Produto do Seminário de Educação em Situações de Emergência e Respostas 

Humanitárias realizado pela Fraternidade – Missões Humanitárias Internacionais em 

parceria com a Equipe Brasileira da Pedagogia de Emergência, na Comunidade-Luz 

Figueira situada em Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, entre os dias 30 de outubro e 3 

de novembro de 2019.  
 

 

CÉLULA DE DEBATE: Célula 9 - Azul Claro (Irmã Rosa de la Paz e Iza 

Vasconcellos) 

Situação-problema: 

 

Missão em hospital na Etiópia – Adis Abeba 

1. Objetivo geral: 

 

Oferecer uma presença que testemunhe a fraternidade, a solidariedade e a 

vivência humanitária intercambiando as experiências possíveis por meio do 

atendimento às crianças. 

2. Objetivos específicos: 

 

➢ Acolher e conhecer as necessidades da equipe e das crianças em questão 

para atender às mais emergenciais, devido ao tempo disponível; 

➢ NUTRIR como o elemento mais importante do momento, a partir de todas 

as propostas terapêuticas, em todos os sentidos: o corpo, o espírito, 

oferecendo todo o possível nas 4 áreas de disponibilidade; 

➢ Ofertar materiais de fácil portabilidade e pouco peso, a ser transportado na 

viagem, como: termômetro, bolsa de água quente, aparelho de pressão, 

aparelho de ozônio; cloreto de magnésio, florais, óleos essenciais etc, depois 

de verificar se a oferta é bem-vinda; 

➢ Ofertar serviços que possam ser assumidos pela equipe local, como: 

- Reiki; 

- Compostagem e lixo orgânico como propostas de sustentabilidade e 

saúde; 

- Banhos terapêuticos; 

- Arrastar, limpar, trocar as camas de lugar. 

➢ Promover ideias e contatos de continuidade contatando Escola Waldorf e 

lideranças locais conhecidas; 

➢ Dar particular atenção aos momentos de desencarne; 

➢ Oferecer alegria por meio de atividades artísticas e música; 

➢ Aceitar todas as tarefas demandadas e destinar tempo e disponibilidade 

para atender às que surgirem no cumprimento das elencadas acima. 
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OBS: antes de cada atividade proposta, verificar se é bem-vinda, se é viável, se 

está de acordo com a cultura local e se é do desejo dos atendidos e da equipe 

hospitalar. 

 

 

 

 

3. Planejamento de atividades / Cronograma: 

 

➢ 4 áreas de responsabilidade:  

- Alimento; 

- Saúde/higiene; 

- Harmonização; 

- Arte/terapia; 

4. Materiais necessários: 

 

5. Impacto depois de terminada a primeira resposta humanitária: 

 

 

 


