De:

Assistência Regional e ER Caminheiros

Para:
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Chefes de Agrupamento, Chefes de Clã e Caminheiros
Iniciativa do Dia de São Paulo

Data:

Santarém, 10 de janeiro de 2015

Circular:

AR.1.15

Caros Irmãos Escutas,
No seguimento do Plano Trienal, vimos dar mais um passo para “Caminhar Renovando: na
Esperança”. A Assistência Regional, com a colaboração da Equipa Regional de Caminheiros,
vem lançar-vos o desafio de darem a conhecer um pouco mais sobre São Paulo aos vossos
Caminheiros.
Para cumprir este objetivo, e de acordo com o Plano Anual de Atividades, lançamos a Iniciativa
do Dia de São Paulo, o qual se celebra a 25 de janeiro, Dia da Conversão de Paulo. Como este
ano o Dia de São Paulo coincide com um domingo, é nosso objetivo, que partilhem, também,
este dia com a Comunidade.
As Iniciativas pretendem ser atividades pensadas e concretizadas pela Equipa Regional, para
serem executadas no nível local, permitindo uma menor sobrecarga para os responsáveis pelas
áreas Pedagógica e da Animação da Fé. Pretende-se, ainda, que este momento seja de união
entre todos os Escuteiros da Região, em particular entre os Caminheiros.
Para a Iniciativa Dia de São Paulo propomos que o encontro semanal dos Caminheiros seja um
momento Estruturado, e apresentamos duas hipóteses de dinamização: uma com um tempo de
duração previsto de 90 minutos e outra com cerca de 50 minutos. Assim propomos a seguinte
estrutura:


Acolhimento e oração inicial (Anexo 1);



Apresentação de um excerto da História de São Paulo. Aqui propomos as seguintes formas
de apresentação que deve ser escolhida a que melhor se adeque à realidade local:
1. Leitura da História (5 minutos), a qual poderá ser encontrada no Anexo 2;
2. Vídeo da História de São Paulo (14 minutos), o qual se encontra disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=BfMkKTKIN3g;



Momento de silêncio e reflexão individual sobre as seguintes questões (15 minutos):
1. Até que ponto a minha adesão a Cristo representa uma verdadeira conversão?
2. Quais as dificuldades que encontramos hoje nas nossas comunidades?
3. Como posso servir melhor a comunidade?



Trabalho de Grupo sobre a Vida de S. Paulo (Anexo 3): pretende-se que através da partilha
e da presença de elementos figurativos seja possível compreender de forma mais profunda
o exemplo de São Paulo. Esta dinâmica consiste em dois momentos:
1. Leitura dos textos em grupos menores (por tribo) (5 minutos);
2. Reflexão e partilha de opiniões (25 minutos);



Preparação da Eucaristia, com a finalidade de partilhar em comunidade a alegria de
apresentar S. Paulo, como guia e exemplo. Apresentamos duas hipóteses de preparação:
o

Construção de símbolos e texto para apresentação na Eucarístia (Anexo 4), como por
exemplo na Ação de Graças (30 minutos);

o

Impressão dos símbolos (Anexo 5) e distribuição da leitura de Ação de Graças (Anexo
4) (5minutos).

Enviamos ainda um enquadramento histórico (Anexo 6) para dar mais algumas ferramentas aos
chefes, para o conhecimento da vida de São Paulo.

Sugestão: A sala deverá estar envolta no ambiente acolhedor, podendo ser utilizado velas e
música de fundo calma e relaxante, como por exemplo de Taizé. A disposição da sala poderá
também convidar os caminheiros a sentarem-se no chão, encontrando uma posição confortável.

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR,
Pe. Paulo Marques
Assistente Regional Adjunto
assistencia@santarem.cne-escutismo.pt

