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Caros Dirigentes e Caminheiros/Companheiros/Aeronautas, 
 
A conversão de São Paulo, patrono da IV Secção, celebra-se já no 
próximo dia 25 de janeiro, data importante pelo exemplo de 
"caminho" que este Homem teve durante a sua vida.  
 
Mas afinal quem foi Paulo? O que fez este Homem? De que forma 
podemos encontrar na sua caminhada de anúncio da boa nova, as 
características do “caminheiro ideal”?  
 
Estávamos no ano 34 da Era Cristã e tinham passado poucos anos desde a crucificação de 
Jesus, cuja mensagem se tinha disseminado rapidamente por toda a Palestina. Os discípulos de 
Jesus eram implacavelmente perseguidos, principalmente pelos judeus, acusados de heresia e 
de traição à Lei de Moisés. Em Jerusalém, um jovem judeu chamado Saulo fazia verdadeiras 
atrocidades com os cristãos. Perseguia-os furiosamente, invadia as suas casas e mandava-os 
para a prisão. Informado de que, a cada dia, crescia a comunidade cristã em Damasco, na Síria, 
pediu e obteve do Sinédrio, o Supremo Tribunal da comunidade judaica de Jerusalém, cartas de 
recomendação aos rabinos daquela cidade, autorizando-os a caçar os hereges cristãos. Depois 
de sete dias de viagem, até Damasco, sob um sol escaldante, consegue finalmente avistar as 
muralhas da cidade. 
 
Mas, de repente, uma forte luz vinda do céu incide sobre ele e fá-lo cair. Naquele instante, o 
jovem judeu ouve uma voz que diz: “Saulo, Saulo, por que me persegues?” Atónito, pergunta: 
“Quem és, Senhor?” A voz responde: “Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na 
cidade e te dirão o que deves fazer”. 
 
O séquito de Saulo permanece mudo de espanto, sem entender de onde vem aquela voz. Saulo, 
por sua vez, ergue-se do chão, mas não consegue ver nada. Em Damasco, permanece três dias 
e três noites em jejum, refletindo sobre o estranho acontecimento, até ser visitado por Ananias, 
um discípulo de Cristo, que lhe diz: “Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou. O mesmo que te 
apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito 
Santo”. Nesse exato momento, duas escamas caem dos olhos de Saulo, que volta a ver. Em 
seguida, ele é batizado. Convertido, Saulo de Tarso tornou-se aquele que talvez tenha sido o 
mais importante difusor da palavra de Jesus: São Paulo. 
 
Para muitos teólogos, Paulo foi uma personagem fundamental nos primeiros anos do 
cristianismo. O seu trabalho de evangelização foi, em grande parte, responsável pelo caráter 
universal da doutrina cristã e sua mensagem, expressa em cartas enviadas às comunidades que 
fundava, ainda hoje é considerada um dos alicerces da jurisprudência, da moral e da filosofia 
modernas do Ocidente. Enquanto a maioria dos apóstolos que conviveram com Jesus 
restringiram sua pregação à Palestina e àqueles que vinham do judaísmo, Paulo levou a palavra 
de Cristo para lugares distantes, como a Grécia, Turquia e Roma o mundo dos “gentios” (que 



 

não eram judeus). A sua importância na construção da Igreja primitiva é tão grande que muitos 
estudiosos o consideraram como um dos fundadores do cristianismo. 
 
Para celebrar esta data especial a Equipa Nacional da IV criou um novo desafio para ti:  
“Paulo, não sejas cromo, põe-te a caminho!!”  (ver versão livreto | ver versão A4) 
 
Esta atividade tem como objetivos: 
• Realizar momentos de reflexão que permitam a partilha individual (A6); 
• Destacar o patrono (do grupo, Agrupamento, Secção, comunidade ou Paróquia) nas alturas 
próprias e oração de grupo (E4);  
•  Descobrir S. Paulo, conhecer e viver a sua experiência espiritual e apostólica e confrontar-se 
com ele (E5); 
• Configurar a sua vida com a mensagem do Homem Novo, apresentada por S. Paulo (E8); 
• Promover a realização de atividades pela Tribo em áreas diferentes das habituais (I4); 
• Participar em atividades regionais/inter regionais/nacionais (I7); 
• Saber trabalhar em Tribo, não funcionando como fator potenciador de conflitos (S3). 
 
Explicação da dinâmica 
 
Esta dinâmica consiste na divulgação de 14 ilustrações da vida de Paulo e respetivos textos sob 
a forma de uma caderneta. O objetivo é que cada Caminheiro/Companheiro/Aeronauta se 
autorretrate naquela ilustração. O espaço em branco na página ao lado serve para colocar uma 
foto sua, ou de Clã, ou uma reflexão sobre a passagem bíblica da ilustração. No fundo consiste 
na narração da vida de São Paulo, através da ilustração das suas vivências. 
 
Pode ser realizada em ambiente de Clã ou individual, não tem uma estrutura própria no sentido 
de ser estanque. Isto significa que se for dinamizada em Clã poderá ser dividida em 2 ou 3 
sessões, por exemplo. 
 
Em Clã, e reunidas as 14 ilustrações e reflexões, cada Caminheiro/Clã, dependendo da vivência 
desta dinâmica, poderá divulgar as suas nas redes sociais da IV, na criação de um vídeo com 
todas as fotografias, ou outra a designar.  
 
 
 
Canhota amiga, 

 
 
 
 
 
 

A Secretária Nacional Pedagógica 
Raquel Kritinas 
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