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Prefácio

Ser um “facilitador” é um método que compartilhamos na nossa 
Assembleia Internacional da AIC na Guatemala, em março de 2015.

Gostaríamos de mostrá-lo a vocês nesse Livreto de Treinamento. 
Uma breve introdução dará uma compreensão sobre o que

 significa ser um “facilitador” (parte I). 
Compartilharemos então algumas experiências dentro da AIC (parte II). 

Em todo o livreto também teremos testemunhos coletados de voluntárias 
(as citações aparecerão em itálico), que ilustrarão o conteúdo que trataremos. 

Agradecemos muito à todas por terem compartilhado esses testemunhos conosco!
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Ser um “facilitador”!
Para que possamos entender melhor, comecemos com a história 
de Rebecca, uma jovem que no momento está sendo amparada 
de um grupo local de voluntárias da AIC.

Em sua infância, recebendo pouco enco-
rajamento de seus pais, Rebeca muito 
cedo não frequentou mais a escola. Para 
uma menina, isso não era importante, 
e em casa não havia nem o local apro-
priado nem a paz e quietude necessários 
para estudar. Ela então ajudava sua 
mãe no mercado. Mas ainda assim, ela 
sempre sonhou em ler e escrever. Hoje 
ela está com 30 anos de idade, é casada 
e tem quarto filhos. Com as suas tarefas 
para com a família e devido ao estado 
de pobreza no qual vive, a sua vida não 
é fácil. Há alguns meses frequenta um 
centro social da AIC. Lá, ela sente que as 
pessoas a escutam. Pouco a pouco, enco-
rajada pelas voluntárias ela vem assumin-
do algumas responsabilidades no centro. 
Ela está descobrindo suas pontes fortes e 
percebe que é capaz de fazer muito mais 
do que sempre imaginou. “As pessoas 

Quando você ouve alguém dizer que você pode, 
você se torna mais forte. »«

Parte 1

reforçaram as minhas possibilidades quando nem eu mesma as enxergavam mais, e 
eles sempre me lembram de meus valores e da minha dignidade. Quando você ouve 
alguém dizer que você pode, você se torna mais forte”.  Ela falou sobre o seu sonho de 
aprender a ler e a escrever. Então um dia ela decidiu frequentar o curso de alfabetiza-
ção que as voluntárias já haviam oferecido a ela por tantas vezes. 
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Essa história fala sobre escutar, valorizar 
os pontos fortes, confiar nas outras pes-
soas, trocas mútuas e sonhos. Também 
mostra que seguir em frente com alguém 
e aprender um com o outro é fonte de 
energia e mudança. Isso é o que o “mé-
todo facilitador” nos ensina. Devemos ter 
fé nas pessoas e nas suas capacidades de 
encontrar soluções para os desafios com 

os quais eles se deparam. Estamos lá para 
encorajá-los e apoiá-los!

Percebemos que esse método realmente 
compactua com os valores da AIC. Quan-
do falamos de tratar de todas as pessoas 
de forma igualitária, São Vicente já o fazia 
e assim o pregava há 400 anos!

»

É muito difícil quando você pode prever uma solução, ser 
paciente, esperar pelas pessoas, encontrar as soluções 
por si mesmos, aceitar a ser “não mais” do que a pessoa 

com os recursos. 

Como procedemos? 

Tudo que precisamos fazer é romper com 
os nossos hábitos e mudar nossas formas 
de agir: ao invés de analisar os proble-
mas para se ter uma solução, analisamos 
e valorizamos os pontos fortes de cada 
indivíduo.

A primeira etapa é encontrar uns com os 
outros, nesse caso a voluntária e a pessoa 
vivendo em situação de pobreza. O pri-

Parte 1: Ser um “facilitador”!

»
«

«

meiro desafio é o de aprender mutuamente a conhecer uns aos outros, através de uma 
conversa informal. Isso significa que nos conheceremos como iguais, fazer conexões e 
reconhecer uns aos outros em nossa experiência humana.

Então vem a segunda etapa: ouvir, que deve ser atento, positivo e apreciativo. O ouvir 
é difícil e é a qualidade mais importante de um bom facilitador! 

Aprender a ouvir tem a ver com usar a sua intuição 
para entender o outro. Muito frequentemente as 

pessoas não estão pedindo por soluções, mas sim por 
ser compreendido e se sentir bem-vindo.
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O terceiro passo é analisar e revelar os pontos fortes em cada um de nós. Isso significa
observar como as pessoas vivem, o que elas estão fazendo, seus recursos, seus pon-
tos fortes a fim de aprender com a experiência dos outros. Procuramos identificar e 
nomear os pontos fortes que as pessoas comprovam ter, através do que eles realmente 
já estão fazendo, mesmo se for apenas através de pequenas ações. O processo de reve-
lar os pontos fortes de cada pessoa e trocar experiências, é o que os estimulará a seguir 
em frente. Se acreditarmos nessas pessoas, eles recuperarão a fé na vida!!

Um dia, alguém me disse que eu possuía pontos fortes. 
Essa foi a primeira vez que me disseram isso. 

Então, agora eu o uso!

«
»

Livreto de Treinamento n° 24, 12/2015
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«
»

Parte 1: Ser um “facilitador”!

Alcançamos então a quarta fase: falar sobre o sonho, o motor para a mudança que nos 
faz imaginar o futuro.  De “quem somos” nos movemos para “onde queremos estar”?

De voluntária “expert”... Nos tornamos a voluntária
“facilitadora”!

Acreditamos em nossa competência Confiamos e acreditamos nos pontos
fortes das pessoas e que elas podem
responder aos desafios em suas vidas 

Nós focamos nas necessidades Revelamos forças
A pessoa tem problemas, nós temos as 
soluções

Juntos temos as soluções

Agimos como especialistas Construímos relações humanas com as
outras pessoas

Damos respostas e conselhos Aprendemos e compartilhamos

Imergi no método que foi proposto, participei 
ativamente e reconheci a necessidade de mudar para 
abarcar completamente a educação com um processo 
de via dupla e passar de expert para um facilitador.
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Parte 2

Experiências 
concretas

Falando de forma prática, a melhor forma de se tornar um 
“facilitador”… é o de vivenciar isso por si mesmo!

Isso foi o que tivemos a oportunidade de fazer dentro da AIC em diferentes contextos, 
durante visitas locais, em nossos projetos, durante reuniões ou assembleias e dentro 
de uma associação nacional.

Compartilharemos essas experiências com vocês a seguir. Então, ficará com vocês a de-
cisão de adotar esse método, adaptando-o ao seu contexto local, regional ou nacional.
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1. Visitas locais

O principal objetivo de uma reunião com voluntárias ou com pessoas que vivam em 
situação de problema é o de observar o que o grupo faz, identificar e revelar suas for-
ças, ao invés de problemas. Uma verdadeira mudança de atitude!

Umas poucas diretrizes práticas:

•  A localização: Uma sala de reunião com cadeiras em um círculo, todos no mesmo 
nível; sentamos junto às pessoas que estamos encontrando.

•  Como mensagem de boas-vindas: “Estamos aqui para ouvi-lo, aprender com vocês 
e com suas experiências. Juntos podemos seguir em frente de forma que o seu sonho 
por uma vida melhor se torne realidade”.

•  A reunião: Como facilitadores, convidamos a todos a se apresentarem, sejam todos 
em um grande grupo ou em pequenos grupos de duas ou três pessoas. Não falemos de 
nossas qualificações profissionais, de nossos títulos ou papeis. Falemos de nós como 
seres humanos, e em total simplicidade, de nossos pontos forte serão revelados. 

•  Pontos fortes: Ouçamos com atenção a tudo que for dito. Como facilitadores esta-
mos lá para encorajar as outras pessoas a “saírem de suas conchas”, percebendo seus 
pontos fortes e valorizando suas ações. Suas pontes fortes emergirão e serão revela-
dos..

Temos frequentemente testado essa 
abordagem, para encontrar outras pes-
soas, sem mencionar “nossos títulos”. 
Após um momento de surpresa, as pes-
soas se apresentam em total simplici-
dade. Muito rapidamente o indivíduo 
se torna o foco da reunião.  As barreiras 
desaparecem e conexões são construí-
das. Descobrimos que todos possuímos 

pontos em comum, somos mães, pais, 
compartilhamos as mesmas paixões, etc. 
Não existe mais a situação de uma pessoa 
que sabe das coisas e outra pessoa que 
está sofrendo. Aprendemos muito uns 
com os outros.  O ambiente se torna mais 
relaxante... e juntos podemos caminhar 
em direção aos nossos sonhos, motores 
para a mudança. 

Para podermos estabelecer uma relação de igualdade, 
precisamos ter em mente tudo que aprendemos e o 

nosso modo de trabalhar; deixarmos de nos concentrar 
em nosso tempo e agir como “superiores em nossa área 
de conhecimento/trabalho” e nos apresentarmos como 

se fossemos irmãos e irmãs. »

«



12 Exemplo: Comitê Executivo 2014 –              Introdução ao Método Facilitador

Avaliação a ser realizada ao final de cada dia.

Materiais: papel – papel colorido – materiais de escrita – sino (ou algo semelhante como 
um cronômetro) – cartolinas brancas – alfinetes – fita adesiva – estátua Africana de madeira 
– quadro para se colar papéis (checar se há um na sala de reuniões).
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2. A participação de beneficiários no 
estabelecimento de nossas atividades ou projetos

O método facilita-
dor também per-
mite que coloque-
mos em prática a 
noção de “parti-
cipação de bene-
ficiários” que já 
vem sendo muito 
ressaltado treina-
mento de projetos.

Os projetos devem ser apresentados pelos próprios 
beneficiários; quando as pessoas se conscientizam 

o quanto eles são importantes, eles irão se envolver 
mais. »

»

«

«

Umas poucas diretrizes práticas:

•  Encontre tempo para encontrar as pessoas para as quais nossos projetos e nossas 
atividades da AIC se destinam. Qual a história de vida dessas pessoas? Quais seus pon-
tos fortes e sonhos?

•  Mudemos a nossa perspectiva! Não mais visitemos as pessoas para analisar um pro-
blema e propor uma solução, e cheguemos à essas pessoas como amigos para ouvir, 
compartilhar e aprender... Não mais encontramos “beneficiários”, trabalhamos juntos 
com seres humanos que já viveram muitos desafios para driblar o estado de pobreza 
que vivem, pessoas com muita força.

•  Não chegamos com soluções pré-fabricadas. Devemos estar que cada pessoa tem 
a capacidade de encarar os desafios que encontram em suas vidas e em suas comuni-
dades. Cabe à nós identificarmos e revelarmos essas capacidades.

Para aprendermos como conhecer as pessoas com as 
quais trabalhamos, precisamos deixar essas pessoas 
falarem. Eis porque é tão importante fazer perguntas, 
tomar um café ou até mesmo conversar com eles para 

informalmente estabelecermos uma conexão.
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3. Reuniões e assembleias

O método do facilitador pode ser coloca-
do em prática durante muitos tipos dife-
rentes de reunião.

É importante ter certeza de que você se 
adapta às características de cada reunião: 
o número de participantes, a língua com 
a qual eles se comunicam, o horário dis-
ponível, objetivos gerais, etc. 

A preparação de um horário preciso é 
muito útil, vista que é uma clara distribui-
ção de tarefas entre “os facilitadores” que 
foram chamados a participar no proces-
so. Esse horário tem o formato de uma ta-
bela que define para cada um dos passos 
do processo, o tempo que será dedicado 
a cada um deles, o que cada um focará, o 
objetivo a ser alcançado e o (s) facilitador 
(es) responsável (is). É uma ferramenta 
valiosa para os facilitadores vista que per-
mite que se calcule o tempo que pode ser 

dedicado à cada etapa (vide tabela em 
anexo) recomenda-se fortemente que 
se indique uma pessoa responsável pelo 
tempo, e uma alternativa muito prática é 
que se tenha um sino. Mas tenha cuida-
do: o horário tem o propósito de preparar 
a sessão e então guiar o facilitador. mas 
este último, em nenhuma circunstân-
cia deve impedir o trabalho do grupo. A 
experiência revelou que é absolutamente 
essencial adaptar-se continuamente à 
realidade do grupo em questão. 

O facilitador deve certificar-se que está 
dando instruções claras aos participantes 
e não deve hesitar em repeti-las quantas 
vezes necessário. Uma avaliação ao final 
da reunião permitirá que os elementos 
chave venham à tona: os resultados para 
cada um dos participantes e para o grupo, 
as áreas que precisam ser melhoradas e 
planos de ação concretos para o futuro.

a) Reuniões do Comitê Executivo Internacional

O método facilitador foi utilizado durante a reunião anual do Comitê Executivo, em 
2014. Essa reunião possuía vários objetivos:

•  Apresentar esse método aos membros do Comitê Executivo, testando-o com os mes-
mos de forma que eles se familiarizassem com o método e o desejem utilizá-lo; 

•  Ressaltar a importância de se estimular e apreciar as forças de todas as pessoas; 

•  Demonstrar que ver as coisas através de uma perspectiva diferente e mais humana, 
pode ter um impacto considerável e nos permite que mudemos os nossos hábitos;

•  Valorizar as forças de cada membro do Comitê Executivo; 

•  Criar uma atmosfera agradável para encorajar o ouvir com apreciação durante as 
reuniões.
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Certos membros já conheciam uns ao ou-
tro bem, outros não tão bem e outras não 
se conheciam. Alguns já eram membros 
há muitos anos e outros haviam sido elei-
tos recentemente. Uma particularidade 
do Comitê Executivo é o fato de que seu 
membro vem de diferentes associações 
nacionais e, assim sendo, muitos não 
falam a mesma língua e possuem cultu-
ras diferentes. Como consequência, esta-
belecer uma boa comunicação entre os 
membros é sempre um desafio.

Após terem acordado juntos sobre as 
regras de conduta da reunião, os mem-
bros do comitê foram convidados a tra-
balhar em duplas a fim de “descobrir-se 
uns aos outros como seres humanos”. 
Cada membro da dupla deve anotar dois 
ou três pontos fortes que descobriram no 
outro antes de compartilhar para todo o 
grupo. Uma boa técnica é utilizar papéis 
coloridos para anotar esses pontos fortes 
e colá-los nas paredes para que sejam 
visíveis e todos possam se maravilhar 
com as riquezas de cada grupo.

Com apenas cinco minutos para falarem de seus 
próprios pontes fortes, é necessário que se foque nos 

pontos essenciais.. »

»

«

«

Propor esse exercício ao início da reunião 
encorajou todos a participarem das dis-
cussões desde o início das reuniões. Os 
membros acharam mais fácil conversa 
runs com os outros, houve mais trocas. 
Para esse exercício é bom que se encoraje 
todos a conversar com pessoas que não 
conhecem ou conhecem muito pouco. 
As barreiras linguísticas podem ser supe-
radas utilizando-se da criatividade e da 
coragem. Para algumas dessas pessoas, 
a utilização de papeis e canetas coloridos 
provou ser bastante útil; para outras, foi 
desafiador falar em uma outra língua, 
mesmo não conhecendo essa língua mui-
to bem.

Nos dias seguintes, os membros foram 
convidados a criar seus sonhos, para um 
Comitê Executivo ideal e então em grupos 
divididos por línguas, juntou-se tudo em 
uma sessão plenária.

É muito difícil nomear e aceitar seus pontos fortes.
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»

»

«

« É mais fácil se nomear dificuldades do 
que pontos fortes.

Esse método foi utilizado durante a reunião do recém-eleito Comitê Executivo em 
2015. Dessa vez, a proposta também incluiu a utilização dessa abordagem para desen-
volver o plano de ação da equipe para os próximos dois anos. Para esse propósito, os 
seguintes objetivos foram acrescidos àqueles já estabelecidos na reunião do Comitê 
Executivo de 2014:

•  Para estimular a inclusão e participação de todos na construção do plano de ação 
para os dois próximos anos; 

•  Levar os sonhos de todas as pessoas em consideração a fim de formar grupos de 
trabalho e dividir as responsabilidades;

•  Para esboçar juntos as linhas prioritárias de ação para a rede AIC.

Após o início da reunião com o exercício de 
se apresentarem como “seres humanos”, 
eles foram convidados a elaborar um son-
ho em comum para a AIC. Utilizando esse 
sonho em comum como ponto de par-
tida, os membros se perguntaram como 
o Comitê Executivo poderia contribuir 
para tornar isso real. Assim o fazendo eles 
identificavam seus objetivos e formaram 
grupos de trabalho responsáveis para im-
plementá-los através de um plano de ação 
que foram convidados a desenvolver. Para 
definir a composição desses grupos, pe-

diu-se a cada pessoa que refletisse sobre 
que pontos fortes eles poderiam utilizar 
para ajudar a contribuir para alcançar os 
objetivos que haviam sido fixados e para 
dizer em que grupo eles viam a si mesmos 
trabalhando. Os membros do Conselho 
apreciaram muito ter a oportunidade de 
falar e de serem ouvidos. As tarefas foram 
divididas de acordo com os interesses e 
pontos fortes de cada pessoa, dessa forma 
criando condições que permitiu que os 
mesmos se responsabilizassem, com pra-
zer, por seus trabalhos.

É importante delegar, trabalhar como uma equipe e não 
impor.
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b) A Assembleia Internacional

Durante a Assembleia Internacional de Delegadas da AIC em 2015, que reuniu 130 par-
ticipantes de 25 países, as organizadoras tentaram estimular a abordagem facilitadora 
por toda a reunião.

Os objetivos foram os seguintes:

•  Permitir que as participantes tentassem uma mudança de comportamento nas suas 
relações com pessoas que vivem em estado de pobreza;

•  Valorizar os pontos fortes de todas as pessoas ao invés de focar nos pontos que 
devem ser mais trabalhados; 

•  Acabarmos com nossos hábitos de sermos “voluntárias experts”;

•  Encorajar o desenvolvimento de mais projetos de empoderamento da AIC.

Durante a cerimô-
nia de abertura, 
cada presidente 
compartilhou uma 
das maiores forças 
de suas associa-
ções. Durante a 
reunião, esses pon-
tos fortes foram 
apresentados atra-
vés de um desenho 
de um grande sol 
cujos raios eram 
as pontes fortes de 
cada delegação!

Após uma sessão plenária com uma breve apresentação do método facilitador, foram 
organizados workshops para permitir que os participantes vivenciem a abordagem. 
As 130 participantes foram divididas em 6 grupos. Cada grupo foi guiado por um fa-
cilitador. Os participantes foram convidados a fazer o exercício de descobrir uns aos 
outros como “seres humanos” (vide acima), em duplas e assim revelar seus próprios 
pontos fortes e os das outras pessoas. Então, os participantes refletiram sobre como 
poderiam aplicar esse método em seus trabalhos na AIC e juntas, definiram as mel-
hores práticas que provavelmente poderiam encorajar uma mudança de atitude, tanto 
nos seus relacionamentos com as pessoas que vivem em estado de pobreza e com as 
outras voluntárias em suas associações. Observamos que a diversidade de culturas e 
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Um dia, um líder mostrou que todas as pessoas eram 
líderes.  Algumas vezes, se não nos disserem que 
possuímos pontos fortes, não seremos capazes de 

descobrirmos sozinhosmêmes.

especialmente de línguas, algumas vezes 
tornou o trabalho dos facilitadores mais 
difícil. Entretanto, o entusiasmo das parti-
cipantes significou que as coisas que eles 
tinham em comum poderiam ser realça-
das: “Somos todas voluntárias da AIC, 
possuímos os mesmos objetivos”! Eles 
também expressaram o entusiasmo para 
com todos os pontos fortes que foram 
compartilhados. Os pontos fortes são o 
motor da mudança!

Nos dias que se seguiram, deu-se muita 
importância ao sonho da rede AIC, prin-
cipalmente pela proximidade do seu 400° 
aniversário, e os meios práticos para al-
cançar esse sonho.

O tema em comum apresentado no início 
de cada dia permitiu que os participantes 
a melhor entender a ligação entre as dife-
rentes etapas do método.

»
«
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c) Dia de Reflexão para o Secretariado Internacional

Utilizando esse método durante uma re-
flexão em equipe, fez com que os mem-
bros do Secretariado se conhecessem uns 
aos outros de melhor forma e para refletir 
sobre seus relacionamentos e seus com-
prometimentos dentro da associação. 
Cada membro teve a oportunidade de 
descobrir a si mesmo (ou redescobrir-se) 
como pessoas, e membro de uma equipe 
e da associação, através de suas respon-
sabilidades, de seus desafios e sonhos. A 
equipe cobriu todas as etapas do processo e terminou o dia com um plano de ação bas-
tante concreto para o ano vindouro e concordaram em avalia-lo regularmente. Uma 
reunião foi marcada para o próximo ano.

4. O método “facilitador” testado em uma 
associação nacional
Um grupo de voluntárias decidiu divulgar 
e aplicar o método que haviam vivencia-
do durante a Assembleia da AIC em 2015, 
em um contexto local.

O grupo realizou uma reunião com as 
voluntárias do Comitê Local e apresen-
tou o “método facilitador”, resumindo o 
que haviam aprendido na Assembleia. A 
reunião durou quatro horas e teve a pres-
ença de vinte, de um total de vinte e cinco 
membros do Comitê, que participaram 
ativamente.

Primeiramente, as voluntárias ficaram 
surpresas: “O que eu faço não é bom? 
Estou realmente me comportando como 
uma expert?”

Então elas reconheceram seus pontos 
fortes. Elas perceberam que os possuíam 
e os usavam, mas não os reconhecia. “O 
que devo fazer para deixar de ser a ex-
pert, a pessoa que salva os menos favore-
cidos?”



21Parte 2: Experiências concretas

O grupo chegou às seguintes conclusões e decisões:

Esse método precisa alcançar todos os grupos locais, vista que as experiências nos 
mostraram que:

•  “Monopolizamos as pessoas menos favorecidas” (não as deixem pensar ou agir por 
si mesmas)
•  “Sabemos as soluções para os seus problemas”
•  Nos sentimos muito bem conosco mesmos por ofertar a eles o que “achamos que 
eles precisam”
•  Não os ouvimos, apenas “solucionamos seus problemas” 
•  Prolongamos a necessidade de ajuda
•  Os prendemos ao fazer que sejam dependentes de nós
•  Estamos muito ligados às famílias e não desejamos que se modem 

O workshop será ministrado em cada centro local, sob a condição que cada presidente 
se comprometa a fazer parte e a requisitar que as suas voluntárias também o façam, de 
forma que ao menos 75% deles participem, incluindo os parceiros locais. 

Haverá uma revisão de cada caso a fim de determinar as necessidades reais de cada 
beneficiário. Será contratada uma assistente social para realizar essa análise. Caso 
fique claro que a situação financeira de alguns beneficiários mudou no decorrer do 
tempo, nós os “deixaremos ir”, mas não sem antes dar a eles um grande abraço, como 
sempre o fazemos. 

Uma vez que as verdadeiras necessidades tenham sido detectadas, trabalharemos 
para mudar a nós mesmos, e utilizaremos o método facilitador: 

•  Respeitar, escutar atentamente, seguindo juntos, nos informando e nos envolvendo; 
•  Interesse pelas pessoas que se utilizam de nossos serviços: nos inserindo em suas vi-
das para que possamos entendê-los intimamente, sem julgá-los se algo não funcionar.
Sempre haverá uma razão.
•  Fazendo trocas e construindo pontes através do diálogo.
•  Aprendendo uns com os outros, compartilhando o nosso conhecimento e, principal-
mente valorizando os pontos fortes de cada pessoa.

Respeitaremos as diretrizes para sermos facilitadores.

Com tempo e determinação, não seremos mais “experts” e sim facilitadores. 
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Conclusão

Parte 3

Em nosso o trabalho para a AIC, algumas vezes esquecemos que por trás de atividades 
e projetos, de estatísticas e relatórios, de nossa impaciência para ajudar, há pessoas 
com uma estória a contra, pessoas com pontos fortes e sonhos. O método facilitador 
nos convida a recolocar o ser humano no centro do nosso comprometimento.

Os relacionamentos entre as pessoas e trocas mútuas, estão no coração do processo: 
fazendo trocas sobre quem somos, nossas pontes fortes e nossos sonhos.

Ser um facilitador é um processo simples, 
que provou ser eficaz em todos os lugares 
e com todas as pessoas. Esse é um dos 
seus principais pontos fortes. Pode ser 
adaptado a todos os ambientes e em 
todas as circunstâncias, não necessita 
de quaisquer recursos financeiros ou um 
conhecimento específico. Sem até mesmo 
conhecer o método, muitas voluntárias já 
o estão utilizando!

No Secretariado Internacional da AIC, o 
testamos e houve um impacto não ape-
nas em nosso modo de agir e de ser den-
tro da AIC, mas também em nossas vidas 
privadas.

O que é difícil é mudar nossos hábitos e 
deixar de lado a nossa tendência de agir 
como “voluntárias experts”. Isso requer 
uma real mudança de mentalidade!

“O que conta não é tanto o que eu dou, mas como eu o faço” 
São Vicente de Paulo
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