
	   	  
	   	  

 
Proposta de Aprofundamento 

Conto ~ A menininha dos fósforos 
 

 
Do que você vai precisar: 
 
- Uma vasilha de metal 
- Fósforo 
- Folhas de papel A4 e folhas pequenas de papel e caneta/lápis 
- Seu diário, se você já tiver um 
 
Prepare o ambiente da maneira que quiser, talvez você queira música ao fundo ou talvez 
prefira mesmo o silêncio, talvez goste de velas e incensos, enfim, o importante é que 
você crie um ambiente acolhedor e propício. E que você não seja interrompida. Reserve 
tempo e espaço para esse encontro com você. 
 
Veja o que tem de ser visto 
 
Escreva em cada pedaço de papel, as fantasias congelantes a que você tem se 
entregado, as desculpas que você tem se dado, as pessoas/relações/hábitos que lhe 
sugam, que têm lhe colocado em situações de perda de energia e falta de rumo, como a 
menininha dos fósforos. Você pode querer colocar também as vozes internas e externas, 
as frases que ficam ressoando desacreditando o seu potencial. 
 

Queime e transmute 
 
Na vasilha metálica, comece uma pequena fogueira com esses papéis. Se você estiver 
num ambiente externo, talvez nem precise dessa vasilha e queira fazer uma pequena 
fogueira sobre a terra mesmo. Acenda cada fósforo se conectando com o fogo, sentindo 
que está queimando ali o que você vai passar a mudar em sua realidade. Veja tudo ir 
tomando outra forma, indo embora com a fumaça, se transformando em cinzas. Quando 
morre o que precisa morrer, ganhamos energia extra.  
 
Seus sonhos de realidade 
 
Agora, em uma folha inteira ou no seu diário, comece a registrar os seus sonhos de 
realidade, de construção de visão de futuro. Os seus projetos de alma e as coisas valiosas 
para você, suas qualidades, tudo aquilo que representa os seus fósforos, as suas 



	   	  
	   	  

potencialidades criativas. Tudo a que você se compromete a dar mais espaço de 
realização em sua vida a partir de agora.  
 
Mantendo a chama acesa 
 
Depois de escrever, você pode querer dedicar alguns minutos a reler e em seguida, 
fechar seus olhos e imaginar tudo isso tomando forma em sua vida. Que essa visão possa 
gerar movimento e contato com sua força para criar.  
 
É essencial que você mantenha esse registro sempre por perto, releia, reafirme o 
compromisso, contemple esses elementos como prioridade no seu cotidiano. Afinal, são 
suas preciosidades e não podem ficar perdidas por aí, nem ser vendidas por ninharias. 
São suas centelhas criativas.  
 
Cuide bem delas e busque reforço em boas companhias de jornada, para cuidar 
amorosamente dessas riquezas.  
 
Vai ser uma alegria poder apoiar você nos próximos passos. g 
 
 

Venha para a Jornada! 
 
 
	  
	  
	  
	  

~Material exclusivo da Jornada Mulheres que Correm com os Lobos~ 
Não permitido o compartilhamento com pessoas que não sejam integrantes da Jornada, nem reprodução. 
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