
 

 

De: Secretaria Nacional Pedagógica  

Para: Agrupamentos, Juntas de Núcleo e Juntas Regionais 

Assunto: Vamos Viver São Paulo Hoje! 

Circular: 18-50-SNP    

Data: 28-12-2018  

 

Caros dirigentes e caminheiros/companheiros, 
 
Vamos Viver São Paulo Hoje!!! 
 
Como sabem São Paulo foi escolhido para patrono da IV pelo exemplo de "caminho" 
que teve durante a sua vida. Facilmente se encontram, na sua caminhada de anúncio 
da boa nova, as características do “caminheiro ideal”. A sua grande virtude foi a de 
anunciar e, ao mesmo tempo, a de atuar, não se deixando ficar apenas pelas palavras, 
sendo um exemplo de compromisso e testemunho daquilo que pregava. 
 
Para celebrar esta data especial que está quase a chegar, a Equipa Nacional de 
Caminheiros e Companheiros (ENCC), criou um novo desafio para ti, o “São Paulo, 
HOJE!”. 
 
Esta atividade tem como objetivos:  
- Comparar a vida do jovem Caminheiro/Companheiro com a vida de S. Paulo, as 
diferenças e as analogias com este homem;  
- Descobrir S. Paulo, conhecer e viver a sua experiência espiritual e apostólica e 
confrontar-se com ele;  
- Dar ênfase ao Patrono e refletir no Homem Novo. 
 
A atividade consiste numa proposta de três dinâmicas, onde se pretende 
integrar/renovar no projeto do caminheirismo, a figura de São Paulo. O mesmo Paulo 
que iluminado pelo Espírito Santo, escolheu seguir Cristo e anunciar a Boa Nova.  
Estas dinâmicas pretendem ser um instrumento de trabalho. Poderão ser utilizadas de 
forma pessoal ou em grupo (Tribo/Clã) e deverão ser realizadas na sua totalidade. No 
entanto ajustam-se também à realidade de cada um. Devem ser lidas e preparadas 
pelas equipas de animação ou pelo guia de clã/tribo. 
Com este mote, convidamos os caminheiros/companheiros a entrar nesta jornada, 
acedendo a um formulário e que devem preencher de forma individual:  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZ3LmiXT8ZVQwsAw52ClYLeVfDHt6_T
MoL5gjHPJY3diFIg/viewform?usp=sf_link 
 
Depois o caminheiro/companheiro será convidado a realizar três fases distintas: 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZ3LmiXT8ZVQwsAw52ClYLeVfDHt6_TMoL5gjHPJY3diFIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEZ3LmiXT8ZVQwsAw52ClYLeVfDHt6_TMoL5gjHPJY3diFIg/viewform?usp=sf_link


Dinâmica 1 "Eu sou Paulo" 
 
O Dirigente envia para cada Tribo ou Caminheiro uma barra cronológica com várias 
etapas da vida de Paulo, com o objetivo de os Caminheiros e Companheiros, 
individualmente, compararem a sua vida com a do seu Patrono e registarem nesse 
mesmo friso.  
 
O que torna o nosso mundo tão igual ao mundo de Paulo…e tão diferente ao mesmo 
tempo? De acordo com os vários acontecimentos da vida de Paulo, em que é que eu, 
caminheiro/ companheiro sou parecido? Em que aspetos a minha vida pode ser 
semelhante ou não? Que decisões ele me inspira? 
 
 
Dinâmica 2 " Tu és Paulo" 
 
À semelhança da dinâmica anterior o Dirigente envia para cada Tribo ou Caminheiro, 
dependente do número de participantes, um puzzle com frases de São Paulo. O objetivo 
é recortar a imagem, montar todas peças para formar a imagem original para que cada 
Caminheiro/Companheiro possa atribuir uma das frases, tendo em conta as 
características, a um elemento da sua Tribo/Clã.  
A atividade poderá ser partilhada através de fotos no grupo dos caminheiros.  

 Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. 

 Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor 
sou como o bronze que soa ou o sino que retine... mesmo que tivesse toda a fé 
a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não serei nada. 

 Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais 
que pelas palavras. 

 Deus não nos deu um espírito de timidez, mas força, de amor e de poder. 

 Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para 
todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. 

 Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada é de si mesmo imundo a não 
ser para aquele que assim o considera para esse mundo. 

 Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o 
evangelho de Deus. 
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três; porém o 
maior destes é o amor. 

 Que miserável homem que eu sou; quem me livrará deste corpo de morte. As 
coisas que quero fazer eu não faço, as que eu não quero, isso sim eu faço. 

 
 
Dinâmica 3 " Nós somos Paulo" 
 
Serão enviadas três etapas da vida de S. Paulo: a conversão, o seguir Jesus e a morte. 
O objetivo desta dinâmica é fazer uma pequena reflexão em clã sobre estas passagens 
e propor uma atividade que possa ser concretizada e partilhada na APP "Albergue dos 
Sonhos". 
 

 Conversão 
 
“Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido por 
uma intensa luz vinda do Céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: «Saulo, 
Saulo, porque me persegues?» Ele perguntou: «Quem és Tu, Senhor?» Respondeu: 
«Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão o que tens 
a fazer.» (Act 9, 3-6) 
 

 Paulo é exemplo de conversão para nós.  

 Educado na fé judaica, chegou a perseguir os cristãos;  



 ele mesmo se considerava um zeloso guardador da fé dos seus pais.  

 mas o encontro com Cristo ressuscitado na sua vida mudou-o radicalmente!  

  Cristo refez as suas convicções religiosas; 

 e nós, se nos quisermos converter verdadeiramente, também temos de nos 
deixar transformar por Cristo, a partir de dentro! 

 Ele nunca nos desamparará, podemos confiar plenamente n’Ele 
 

 Seguir Jesus 
 

“E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé 
e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre 
eles as mãos, os despediram.” (Act 13, 2-3) 
 

 Paulo, depois da conversão, perguntou a Jesus: que queres que eu faça? 

 Cristo não espera de nós coisas extraordinárias; quer-nos como somos; quer 
que o sigamos. 

 Esse seguimento pode ter várias respostas: vida religiosa, vida matrimonial, vida 
profissional, vida pessoal. 

 Em qualquer das nossas respostas, o que Ele espera de nós é uma vida que se 
identifique com a vida d’Ele. 

 Para o seguir é preciso conhecê-lo, e para o conhecer é preciso ouvi-lo, dialogar 
com Ele. Daqui a necessidade da oração.  

 Oração como escuta, não como débito de palavras ocas! 
 

 Morte 
 

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da 
justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia; e não 
somente a mim, mas também a todos que anseiam a sua vinda.” (2 Tm 4, 7-8) 
 
A terceira e última viagem de Paulo é de consolidação do seu percurso. Paulo revê as 
Igrejas que fundou na Anatólia e na Grécia. Depois embarca novamente para Jerusalém 
onde é preso, sendo enviado posteriormente para Roma onde foi supostamente 
decapitado. 
Também nós temos prisões que nos atam, por dentro ou por fora. Qual é a tua “prisão”? 
- A morte cristã não é abismo;  
- Não a tememos, mas também não a desejamos. Aceitamo-la como natural e passagem 
para uma nova existência, junto de Deus; 
- Paulo ofereceu toda a sua vida a Cristo e às comunidades cristãs; 
- A sua morte, o seu martírio, foi semente de muitos outros cristãos!; 
- A nossa morte também será uma passagem, é quase como um parto! Deixamos o 
ambiente que conhecemos para ir para um novo ambiente, uma nova realidade, que 
desconhecemos, mas nos dará maior plenitude. 
 
 
 
Canhota amiga, 

 

A Secretária Nacional Pedagógica 

Raquel Kritinas 

https://www.bibliaonline.com.br/acf/atos/13/2,3


Nascimento 
de Paulo  

5-10 35 48-49 52-55/56 59/60

32 45-47 49-52 57-58

DINÂMICA 1_ Eu sou Paulo*

Conversão 
e vocação

Visita Jerusalém 
e encontra Pedro 

1ª Viagem 
Missionária

* Anota marcos importantes da tua vida 
e intenções para o futuro. Acrescenta 
as linhas de chamada que precisares.

Conflito com Pedro
em Antioquia

2ª Viagem 
Missionária

3ª Viagem 
Missionária

Prisão 
em Jerusalém

Viagem como 
prisioneiro para Roma 



Dinâmica 1_"Eu sou Paulo" 
 

Instruções: 

 

Esta dinâmica consiste em que cada caminheiro/companheiro, de forma individual, possa refletir e comparar a sua vida com a 
vida de S. Paulo. Com base num friso cronológico, com os principais momentos de S. Paulo, és convidado a revisitar e a registar 
os marcos mais importantes da tua vida e intenções para o futuro. Podes sempre acrescentar as linhas de chamada que achares 
necessário. 

 

Como auxílio para esta dinâmica propomos-te as seguintes linhas para reflexão  

 

� O que torna o nosso mundo tão igual ao mundo de Paulo… e tão diferente ao mesmo tempo?  

� De acordo com os vários acontecimentos da vida de Paulo, em que é que eu, caminheiro/companheiro me identifico?  

� Em que aspetos, a minha vida pode ser semelhante ou não? Que decisões ele me inspira? 

 

 

 

 

 

 

 



Dinâmica 2 “Tu és Paulo" 
 

Instruções: 

 
Nesta dinâmica, o dirigente deve recortar a imagem do puzzle e dispor apenas as 

peças com as frases, por forma a que cada caminheiro/companheiro escolha uma peça 

e a atribua, a um elemento da sua tribo/clã com base no seu perfil pessoal. Poderão 

ainda identificar, escrevendo o nome, do elemento na peça. No final deverão 

completar o puzzle. 



S. Paulo
2019

Não esqueçais 
que o verdadeiro 
perdão se reconhece 
pelos atos, muito mais 
que pelas palavras.

Eu sei, e estou certo 
no Senhor Jesus, 
que nada é de si 
mesmo imundo 
a não ser para 
aquele que assim 
o considera.

Fiz-me como fraco para 
os fracos, para ganhar 
os fracos. Fiz-me tudo 
para todos, para por 
todos os meios chegar 
a salvar alguns.

Todas as coisas
me são lícitas; 
mas nem todas 
convêm.

Paulo, servo de Jesus 
Cristo, chamado para 
apóstolo, separado para 
o evangelho de Deus.
Agora, pois, permanecem 
a fé, a esperança e o 
amor, estes três; porém 
o maior destes é o amor.

Deus não nos 
deu um espírito 
de timidez, mas 
força, de amor 
e de poder.

Ainda que eu fale todas 
as línguas dos homens 
e dos anjos, se não tiver 
amor sou como o bronze 
que soa ou o sino que retine... 
mesmo que tivesse toda 
a fé a ponto de transportar 
montanhas, se não tiver 
amor, não serei nada.

Que miserável homem 
que eu sou; quem 
me livrará do corpo 
dessa morte. 
As coisas que quero 
fazer eu não faço, 
as que eu não quero, 
isso sim eu faço.

Dinâmica 2_ Tu és Paulo



Dinâmica 3_"Nós somos Paulo" 
 

Instruções: 

O objetivo desta dinâmica é realizar uma pequena reflexão em tribo/clã sobre três 
etapas da vida de S. Paulo: a conversão, seguir Jesus e a morte, e propor uma atividade 
que possa ser concretizada e partilhada na APP "Albergue dos Sonhos". 

 

• Conversão 

 

«Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido 
por uma intensa luz vinda do Céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: 
«Saulo, Saulo, porque me persegues?» Ele perguntou: «Quem és Tu, Senhor?» 
Respondeu: «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão 
o que tens a fazer.» (Atos 9:3-6) 
 

- Paulo é exemplo de conversão para nós.  

- Educado na fé judaica, chegou a perseguir os cristãos;  

- ele mesmo se considerava um zeloso guardador da fé dos seus pais.  

- mas o encontro com Cristo ressuscitado na sua vida mudou-o radicalmente!  

-  Cristo refez as suas convicções religiosas; 

- e nós, se nos quisermos converter verdadeiramente, também temos de nos 
deixar transformar por Cristo, a partir de dentro! 

- Ele nunca nos desamparará, podemos confiar plenamente n’Ele 

 

 

• Seguir Jesus 

 

«E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé 
e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo 
sobre eles as mãos, os despediram.»  (Atos 13:2,3) 
 

- Paulo, depois da conversão, perguntou a Jesus: que queres que eu faça? 

- Cristo não espera de nós coisas extraordinárias; quer-nos como somos; quer 
que o sigamos. 

- Esse seguimento pode ter várias respostas (o seguimento é um convite que Ele 
nos faz ao qual nós damos uma resposta): vida religiosa, vida matrimonial, vida 
profissional, vida pessoal. 

- Em qualquer das nossas respostas, o que Ele espera de nós é uma vida que se 
identifique com a vida d’Ele. 

- Para o seguir é preciso conhecê-lo, e para o conhecer é preciso ouvi-lo, dialogar 
com Ele. Daqui a necessidade da oração.  

- Oração como escuta, não como débito de palavras ocas! 

 



Dinâmica 3_"Nós somos Paulo" 
 

Instruções: 

O objetivo desta dinâmica é realizar uma pequena reflexão em tribo/clã sobre três 
etapas da vida de S. Paulo: a conversão, seguir Jesus e a morte, e propor uma atividade 
que possa ser concretizada e partilhada na APP "Albergue dos Sonhos". 

 

• Conversão 

 

«Estava a caminho e já próximo de Damasco, quando se viu subitamente envolvido 
por uma intensa luz vinda do Céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: 
«Saulo, Saulo, porque me persegues?» Ele perguntou: «Quem és Tu, Senhor?» 
Respondeu: «Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ergue-te, entra na cidade e dir-te-ão 
o que tens a fazer.» (Atos 9:3-6) 
 

- Paulo é exemplo de conversão para nós.  

- Educado na fé judaica, chegou a perseguir os cristãos;  

- ele mesmo se considerava um zeloso guardador da fé dos seus pais.  

- mas o encontro com Cristo ressuscitado na sua vida mudou-o radicalmente!  

-  Cristo refez as suas convicções religiosas; 

- e nós, se nos quisermos converter verdadeiramente, também temos de nos 
deixar transformar por Cristo, a partir de dentro! 

- Ele nunca nos desamparará, podemos confiar plenamente n’Ele 

 

 

• Seguir Jesus 

 

«E, servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé 
e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo 
sobre eles as mãos, os despediram.»  (Atos 13:2,3) 
 

- Paulo, depois da conversão, perguntou a Jesus: que queres que eu faça? 

- Cristo não espera de nós coisas extraordinárias; quer-nos como somos; quer 
que o sigamos. 

- Esse seguimento pode ter várias respostas (o seguimento é um convite que Ele 
nos faz ao qual nós damos uma resposta): vida religiosa, vida matrimonial, vida 
profissional, vida pessoal. 

- Em qualquer das nossas respostas, o que Ele espera de nós é uma vida que se 
identifique com a vida d’Ele. 

- Para o seguir é preciso conhecê-lo, e para o conhecer é preciso ouvi-lo, dialogar 
com Ele. Daqui a necessidade da oração.  

- Oração como escuta, não como débito de palavras ocas! 

 

• Morte 

 

«Combati o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. A partir de agora, já me 
aguarda a merecida coroa, que me entregará, naquele dia, o Senhor, justo juiz, e não 
somente a mim, mas a todos os que anseiam pela sua vinda.» (2 Timóteo 4:7,8) 
 

 

A terceira e última viagem de Paulo é de consolidação do seu percurso. Paulo revê as 
Igrejas que fundou na Anatólia e na Grécia. Depois embarca novamente para 
Jerusalém onde é preso, sendo enviado posteriormente para Roma onde foi 
supostamente decapitado. 

Também nós temos “prisões” que nos atam, por dentro ou por fora. Qual é a tua 
"prisão"? 

- A morte cristã não é abismo;  

- Não a tememos, mas também não a desejamos. Aceitamo-la como natural e 
passagem para uma nova existência, junto de Deus; 

- Paulo ofereceu toda a sua vida a Cristo e às comunidades cristãs; 

- A sua morte, o seu martírio, foi semente de muitos outros cristãos; 

- A nossa morte também será uma passagem, é quase como um parto! Deixamos o 
ambiente que conhecemos para ir para um novo ambiente, uma nova realidade, que 
desconhecemos, mas nos dará maior plenitude. 

 


