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Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos
Assunto: Dinâmica de S. Paulo - Muda o chip!
Circular: 20-20-SNP
Data: 30/12/2020

Caros Dirigentes e Caminheiros/Companheiros/Aeronautas,

Vimos apresentar a dinâmica do Patrono da IV Secção, S. Paulo, que permitirá viver esta
grande Figura ao longo do ano escutista, de forma continuada permitindo um enriquecimento
das Caminhadas/Campanhas/Missões ou outros projetos onde seja possível integrar.
Esta dinâmica “Muda o Chip!” terá 5 fases: “Pensa no que queres mudar”, Assume uma
contrariedade…”, “Une laços e muda o chip”, “Levanta-te e vai” e “Ora por ti, por quem te
rodeia mas principalmente por quem mais precisa”.
A inscrição deverá ser realizada até 31 de janeiro, conforme as indicações da Equipa Nacional
da IV Secção, em anexo.

Motivamos

à

participação

nesta

dinâmica

que

pretende

proporcionar

aos

Caminheiros/Companheiros/Aeronautas momentos de reflexão individual e que os leva, à
semelhança de S. Paulo, a mudarem o chip sempre que descobrirem que a direção está
errada.

Canhota amiga,

Raquel Kritinas
Secretária Nacional Pedagógica

MUDA O CHIP!

Vimos apresentar a nova dinâmica do patrono da IV Secção, que pretende envolver a vivência
de S. Paulo nas Caminhadas dos Clãs.
Esta dinâmica proposta compreende 5 fases.
Ao longo desta caminhada cada caminheiro poderá refletir individualmente, partilhar em Clã,
mudar o chip e, juntamente com o Clã, colocar em prática o que pretende mudar, inspirado
pelo exemplo de S. Paulo.

Ao viver esta dinâmica, estão a ser trabalhados os seguintes objetivos educativos finais: A6,
C2, C3, E4, E5, E8, I3, I4, I7, S3, S4.

Inscrição
Até 31 de janeiro, através do formulário: https://forms.gle/LD3gCZAkn7Tk21397
Após a inscrição, irão receber um email com os materiais necessários à realização da primeira
fase da dinâmica.

Dinâmica
A dinâmica é composta por 5 fases, que poderão ser vividas na Caminhada e que permitirão
enriquecê-la.
Pensa no que queres mudar…
Assume uma contrariedade…
Une laços e muda o chip
Levanta-te e vai
Ora por ti, por quem te rodeia, mas principalmente por quem mais precisa
1. Pensa no que queres mudar…
Nesta fase, pensa individualmente no que queres mudar e deixa-te interpelar por esta questão:
quem é que este Paulo do texto te faz lembrar?

Depois de te inscreveres, receberás um formulário com questões e textos sobre S. Paulo e
serás desafiado a encontrar paralelos com S. Paulo e, finalmente, receberás material de apoio
que te ajudará a perceber o que é que tudo isto tem a ver contigo.
Para terminar esta fase, vais-te naturalmente questionar o que queres mudar em ti.
2. Assume uma contrariedade…
Em Clã partilha o que queres mudar, de forma a enriquecer um momento de reflexão, que se
pretende comunitária.
Para mudar o chip é necessário a mediação de outras pessoas, não é um exercício apenas
individual.

3. Une laços e muda o chip
Depois da partilha, sobre cada um e sua condição humana, e enquanto jovem e caminheiro,
une ideias no enriquecimento da caminhada. Cria momentos de profundidade nessa atividade,
que vos guiem na procura de serem melhores, com os outros e de gastar a vida naquilo que
tem valor, de identificar pistas que abram a uma vida com sentido.
Muda o chip, escolhe a mudança que queres ver em ti e/ou no teu Clã.

4. Levanta-te e vai
Coloca em prática a tua caminhada, vivendo a mudança que escolheste.

5. Ora por ti, por quem te rodeia, mas principalmente por quem mais precisa.
Reconhece os resultados; celebra; confia a Deus os teus desejos e sonhos, agradece-lhe o
caminho percorrido, dispõe-te a viver na sua presença, olha para a frente e continua a ver o
que precisas de mudar. Após a realização desta última fase da dinâmica deverás enviar o
relatório para enpiv@escutismo.pt e, após validação do mesmo, poderás adquirir a insígnia,
mediante valor a definir posteriormente. O relatório deverá ser enviado logo que terminem as 5
fases e tendo em conta a data limite de 31 de agosto.

A Equipa Nacional da IV Secção acredita que esta dinâmica proporcionará aos Caminheiros
momentos de reflexão individual e de partilha em Clã e que os levará, à semelhança de S.
Paulo, a mudarem o chip sempre que descobrirem que a direção está errada.

Boa Caça,
Equipa Nacional da IV Secção
enpiv@escutismo.pt

Na leitura deste documento deve ser subentendida a respetiva nomenclatura marítima ou
aérea.

MUDA O CHIP!
Paulo nasceu num dos bairros mais notáveis de Cascais. Aluno empenhado do Instituto de
Tecnologia Química e Biológica da Universidade NOVA, em Oeiras, aprendeu também meia
dúzia de línguas, escritas e orais, e começou a ganhar fama pelo convívio com os colegas do
programa Erasmus. Era o melhor de todos. Um Google vivo.
Da sua vida faziam parte grandes comezainas, bem regadas. Fumava uns cigarros atrás dos
outros. Vivia no limite. E era mesmo bom no que fazia, ao ponto de chegar a liderar os grupos
do Bairro Alto e grafitar meio mundo com eles.
Considerava-se de tal forma o melhor que se distanciava dos mais carenciados. Aliás, Paulo
distanciava-se de todos os que não eram do seu grupo, não pensavam da mesma maneira ou
eram de outro patamar social. Considerando-os inferiores, Paulo gozava, desprezava,
escorraçava e, às vezes, até perseguia.
No meio de uma vida tão plena, Paulo ia a caminho da Web Summit, sentiu-se mal e começou
a perder o controlo de que tanto se orgulhava. Perdeu o equilíbrio e desmaiou. Acordou já na
ambulância do INEM, com um médico e uma enfermeira do Serviço Nacional de Saúde, de
máscara, de volta dele. Falavam em AVC fulminante. Como era possível? Ele era tão jovem...
Tudo era turvo e voltou a desmaiar.

Quando voltou a si sentiu pessoas à sua volta. Mas não conseguia falar com elas! Nem se
mexer! Que estranho…. Sentiu-se esquisito, assustou-se e voltou a cair no limbo. Mais tarde,
sentiu que o cuidavam, que lhe davam banho, que liam para ele, que lhe faziam massagens, …
e foi-se apercebendo das conversas e de quem o rodeava. Eram pessoas banais, para quem
não teria olhado duas vezes na semana passada... Começou a vê-las com outros olhos. Eram
dedicadas, altruístas, desinteressadas… cuidavam dele carinhosamente… tinham propósito de
vida e ele era objeto do seu cuidado, bem diferente do que ele teria feito.
Preso na sua mente olhou para a sua vida e por onde tinha andado, descobrindo muitos
caminhos errados. Afinal, pessoas são tesouros e a discriminação não faz sentido. Aliás, toda a
vida é um tesouro que assume muitas formas neste planeta.
Lentamente, foi recuperando faculdades até ficar completamente restabelecido. Parecia tudo
igual, mas tudo estava diferente. Sentiu que mudou o chip e tinha uma nova missão. Deixar de
ser banal, preconceituoso e procurar perceber os outros. Sentir-se parte de tudo o que é vivo e
espalhar uma mensagem de compreensão e entendimento.
Instagram, Facebook, Twitter e o próprio Google, usou de tudo para encontrar outros casos
como o seu. Deparou-se com a história de S. Paulo, a quem nunca tinha ligado nenhuma e
identificou-se com ela. Aprofundou os pontos em comum e descobriu-se no caminho do
Homem Novo. Passou a abrir a sua mente para um mundo maior e a sentir que é um milagre
estar vivo. Isso despertou nele uma enorme sede de conhecimento. Precisava de aprender
mais, saber mais, entender mais e, principalmente, pôr mais em causa. Paulo absorve tudo o
que pode sugar das letras. Ao mesmo tempo, depara-se num caminho de fé sentindo que tudo
o leva a Deus e que em cada ser vivo encontra o Seu rosto.
Quando deu por ela, estava a contar a toda a gente a sua experiência de conversão e a
descoberta do rosto de Deus em cada pessoa.
Viajou. Correu o mundo que poucos visitam. Encontrou Carlo, jovem com leucemia que
descobriu em Cristo a força para uma vida plena; conheceu Thomas na Etiópia a morrer de
fome num gueto; Naomi a percorrer a costa do Quénia na busca de plásticos e de outros

resíduos na praia, sem nada que vestir e, Catarina, jovem de 15 anos, grávida, cheia de
dúvidas e com os maiores medos do mundo.
Viveu dois meses como voluntário numa clínica de recuperação e sentiu como a vida perdeu
sentido para aqueles dependentes, sem propósito ou esperança; sem Cristo. Visitou muitos
sítios diferentes, desde as favelas a campos de refugiados; desde as aldeias mais pobres às
cidades mais magníficas.
Escreveu cartas, poemas, livros e sobretudo fez grandes reflexões sobre a humanidade.
Difundiu a fé pela internet e fê-la chegar cada vez a mais gente. Tornou-se o mais poderoso
influencer. Colocou todo o conhecimento, de antes e depois do AVC, ao serviço dos outros e
dessa forma de Deus.
E tu? Precisas que algo terrível te pare, para pensares em ti, nos outros e em Cristo presente
no rosto de cada um? Ou vais mudar de chip para que ninguém precise de passar por isso
para ver o Caminho?
Pensa! E muda o Chip sempre que descobrires que a direção está errada.

