
  

A sua decisão de tornar-se facilitador do Jogo Miracle Choice® é 
uma escolha milagrosa por si só! Sua compreensão de que existe 
apenas uma decisão, escolher Amor ou medo, é um presente 
que você pode oferecer aos outros. Como facilitador você já terá 
vivenciado essa escolha interior e, ao compartilhar essa 
experiência através do Jogo, a tornará mais real para você e 
para as outras pessoas.

Nós acreditamos que ser Facilitador Miracle Choice® é um 
trabalho lindo e extremamente recompensador. Você cultiva seu 
alinhamento espiritual, apoia as pessoas nas suas 
transformações, cresce com a experiência, trabalha em horários 
flexíveis e pode montar sua própria clientela. 

Esperamos que essas informações contenham tudo o que você 
precisa saber sobre o treinamento para facilitadores oferecido 
por nós. Porém, se você ainda tiver dúvidas, escreva para Cátia 
Vasconcelos no e-mail catia@miraclechoicegame.com  e ela terá 
o maior prazer em esclarecê-las.  

Olá! Benvindo!



  

Sobre
Miracle Choice

_________________________

Miracle Choice® é uma projeto de James Kelly, criador do 
Jogo, e de sua sócia e esposa, Cátia Vasconcelos, 

juntamente com uma pequena equipe de profissionais 
maravilhosos que compartilham da mesma filosofia: 

contribuir para a transformação e expansão espiritual das 
pessoas, assim como para a nossa própria.

Nós amamos o que fazemos e nos dedicamos a ajudar você 
a criar o que ama também. Com isso em mente, depois do 

nascimento do Jogo Miracle Choice®, nós criamos o 
Treinamento para Facilitadores, servindo àqueles que 

desejam usar o Jogo em um nível mais amplo e avançado, 
pessoal ou profissionalmente. 

Nosso treinamento lhe dará uma estrutura sólida para 
aplicar o Jogo como uma ferramenta de autoconhecimento 

nos mais variados contextos, criando resultados 
verdadeiramente transformadores.

.

 



  

O Jogo
___________________________________

O Jogo Miracle Choice® foi criado por James Kelly, inspirado 
pelos ensinamentos do livro Um Curso em Milagres (UCEM) 
e pela vontade de criar um meio que pudesse proporcionar 
às pessoas uma vivência da escolha interior e o impacto 
dessa vivência em suas vidas. O Jogo Miracle Choice® foi 
lançado em 2014, depois de um período de elaboração de 
seis anos. Hoje é possível encontrá-lo em vários países e ele 
já foi traduzido para três idiomas diferentes.
 
O Jogo é dinâmico e versátil e pode ser jogado sozinho ou 
em grupos de até dez pessoas. O tabuleiro representa a 
nossa jornada de expansão espiritual: sempre crescendo, 
aprendendo em união e caminhando inevitavelmente em 
direção ao Amor e à Plenitude. Os jogadores podem cair em 
seis casas de cores diferentes – Necessidades, Corpo, 
Relacionamento, Identidade, Escolha e Milagres, antes 
de chegarem ao Mundo Real no centro do tabuleiro. As 
cartas trazem uma combinação de mensagens criadas 
especialmente para o Jogo e de citações inspiradoras 
extraídas de Um Curso em Milagres (UCEM).   



  

Propósito do Jogo
Discutiremos o ponto-chave que define o contexto para os jogadores vivenciarem o 
milagre básico durante o Jogo: escolher Amor ao invés de medo. Isso será um 
importante lembrete de que eles escolhem, a todo momento, como se sentir e 
como pensar. Eles decidem quais são suas experiências de vida e como veem o 
mundo. 

Domínio da dinâmica
Exploraremos em detalhes a apresentação, estrutura, logística, regras, preparação 
e dinâmica geral do Jogo, como e onde jogá-lo, e diferentes possibilidades de uso. 
Você entenderá como e por que o Jogo é uma ferramenta de crescimento interior 
simples e versátil, e ao mesmo tempo extremamente transformadora. 

Cartas
Veremos os diferentes tipos de cartas, seus propósitos e o significado por trás das 
mensagens. As cartas têm um papel fundamental no Jogo, pois é através delas que 
a cura é estimulada.

Facilitação
Entraremos a fundo nas qualidades e habilidades que fazem do Facilitador 
Certificado Miracle Choice® uma peça-chave para proporcionar uma experiência 
rica e transformadora aos participantes do Jogo:

· Cultivação do Espaço
É preciso proporcionar a melhor experiência possível de jogo. Isso significa que 
você deve se preparar interiormente, conectando-se ao fluxo de Amor e 
entregando-se ao que é necessário acontecer num contexto mais amplo. Você 
aprenderá a cultivar um ambiente seguro e nutridor para os participantes durante o 
Jogo, mantendo a conexão com o seu Guia Interior para que você possa estar 
presente e disponível para si mesmo e para os outros. Essas são ferramentas 
essenciais para ser um facilitador. 

 
O que eu vou aprender

no Treinamento?



  

 · Compreensão da Escolha
Durante o treinamento você compreenderá melhor a origem
dos nossos sofrimentos e alegrias, explorará a diferença entre
“fatos e histórias” e questionará seu sistema de crenças. Essa
compreensão será fundamental para você, como facilitador,
ser consistente com o propósito do Jogo e os ensinamentos
de UCEM: que nossos sentimentos, pensamentos e
experiências são sempre uma escolha.

· A Intuição e o Fluir
O papel do facilitador é estar conectado ao seu Guia Interior. 
Ele não tem a intenção de reparar nada, mas simplesmente 
permite que a cura e novas percepções possam fluir para as 
pessoas durante o Jogo, sem apego a resultados específicos. 
Para ser esse tipo de facilitador é primordial que você pratique 
seu alinhamento espiritual, ouça sua voz interior, assim como 
ajude os participantes a se conectarem aos seus próprios 
Guias Interiores. 

· Pocesso de sentimentos
Durante o Jogo os participantes abordam questões profundas 
de suas vidas e emoções vêm à tona. É muito importante 
saber identificar a origem desses sentimentos para depois 
poder apoiar as pessoas. Você aprenderá a facilitar esse 
processo sem interferir e sem julgar, permitindo que cada um 
encontre a sua própria resposta. Da mesma maneira, saberá 
se monitorar e lidar com questões que também possam surgir 
para você durante o Jogo.

· Suporte Pós-Jogo
Sua facilitação terá ajudado os jogadores a consolidarem as 
novas percepções surgidas durante o Jogo, mas de vez em 
quando pode haver um pedido de suporte pós-jogo. Após o 
treinamento você terá conhecimento e ferramentas suficientes 
para poder oferecer esse apoio ou outro tipo de continuidade 
ao processo, ajudando na integração das mudanças às vidas 
das pessoas. 

· O Mais Importante
O mais importante é saber que você não comanda o Jogo, mas 
é um instrumento de cura que só precisa relaxar, alinhar-se e 
seguir o fluxo das cartas. Tudo o que é necessário é confiar e 
se lembrar de que o Jogo sempre guia todos na direção certa, 
na direção do Amor. 

Pré-requisitos para participação do Treinamento
· Aquisição do Jogo Miracle Choice®
· Ter realizado três partidas individuais (você jogando sozinho)
· Preferencialmente, ter participado de uma sessão facilitada    
  do Jogo Miracle Choice®  



  

Uma vez concluído o treinamento você poderá, então, iniciar o 
processo de certificação sem custo adicional, desde que ele 
seja completado dentro de 90 dias.

Além do conteúdo do treinamento, durante esse período você 
praticará a facilitação com diferentes indivíduos, o que o 
ajudará a se tornar seguro e à vontade com o Jogo em seu 
estilo próprio de facilitação. Você terá um mentor durante todo 
o processo para ajudá-lo e apoiá-lo a realizar esse passo. 
Informações detalhadas sobre o processo de certificação serão 
fornecidas durante o treinamento, mas abaixo está um resumo 
das ações que são esperadas de você:

· Completar um teste escrito por e-mail, para o qual você 
estará bem preparado após o curso
· Autoavaliação
· Avaliação de jogadores
· Envio de áudio de 30 minutos de uma de suas práticas de 
facilitação
· Envio de vídeo de 2 minutos com você falando sobre o seu 
papel como facilitador

Benefícios da Certificação

Como Facilitador Certificado Miracle Choice® você terá:

· Inclusão do seu perfil em nosso site como Facilitador 
Certificado Miracle Choice® 
· Uso do logotipo Miracle Choice®
· Habilidade de facilitar jogos de até 10 pessoas em contextos 
variados
· Uma sessão mensal por Skype de perguntas e respostas com 
um Master Trainer Miracle Choice® 

Certificação
________________________________________



  

   Logísticas 
  do Treinamento

Quando e Onde
30 de outubro a 4 de novembro de 2015

10h às 18h (dias 30, 31, 1° e 2) e 10h às 14h (dias 3 e 4)
Livraria Millenium - Av. Agami, 223 – Moema - São Paulo/SP  - (011) 5054-3975 

Custo
O custo total, incluindo certificação, é de R$ 3.750,00.

Este valor pode ser parcelado em até três vezes.

Facilitação
Cátia Vasconcelos – Master Trainer Miracle Choice®

Marcelo Azevedo – Facilitador Certificado Miracle Choice®

Nós ficamos felizes e honrados em saber que você está considerando se tornar um 
Facilitador Certificado Miracle Choice®. Nosso treinamento é para aqueles que estão 
inspirados a expandir sua mente e ajudar outras pessoas na sua própria expansão. 
Nós costumamos receber as pessoas que estão animadas e prontas para esse 
compromisso em termos de tempo e investimento financeiro. Por essa razão, 
pedimos que você passe por um breve processo de entrevista, para termos certeza 
de que esse é o treinamento certo para você:

1. Preencha e envie o pré-questionário de participação: 
http://miraclechoicegame.com/treinamento-outubro/
2. Em seguida, entraremos em contato para uma breve conversa por telefone para 
discutirmos qualquer questão pendente e confirmarmos a sua participação no 
treinamento. 
3. Envie sua ficha de inscrição final para reservar seu lugar no treinamento.

Mais informações: catia@miraclechoicegame.com

                                                                                                          
                                                                                                            Até lá!


