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        De: Chefe Núcleo do Oeste 

Para: Agrupamentos do Núcleo do Oeste  

 
 
Circular 07 – 2020                                                                                09-10-2020  
 
Assunto: Wi-Fi de Deus by Carlo Acutis 
 

Caros Chefes de Agrupamento, 

 
"A unica coisa que temos de pedir a Deus na Oração é a vontade de ser Santos" 
 
É este o mote para a dinâmica anual, ser o "Wi-fi de Deus " e a vontade do jovem Carlo Acutis de caminhar e 
difundir a santidade. 
Propomos então que cada um de nós seja então o router do "Wi-fi de Deus ". 
A dinâmica consiste na realização de uma cadeia de desafios, que ocorre dentro de cada agrupamento e que 
termina com o lançamento de um desafio a um outro grupo/organismo da comunidade paroquial.  
Por exemplo, o chefe de agrupamento lança o desafio à equipa de animação dos lobitos, que depois lança o 
desafio ao bando branco e por ai fora até a tribo lança o desafio aos jovens que se estão a preparar para o 
sacramento do Crisma. Ou então o chefe de agrupamento, lança o desafio ao elemento X, que depois lança 
a outro e no final depois de todos os elementos terem feito o desafio é lançado o desafio para fora do 
agrupamento. Cada agrupamento é livre de difunfir o "Wi-fi de Deus " da forma mais eficaz consoante a sua 
intensidade de rede. 
Os desafios propostos devem estar centrados na vida do mais recente Beato da Igreja, Carlo Acutis. Desafios 
que se centrem no caminho para a Santidade e no caminho de encontro com Deus. 
O "Wi-fi de Deus", sera lançado pela junta de núcleo e os primeiros desafiados são os Chefes de Agrupamento. 
Os desafios devem ser explicitos em varios aspectos, no desafio a realizar, quem tem de o fazer e até quando 
devem fazer. 
Os desafios devem ser partilhados online, sempre com a referência #WiFideDeus, #CNEOeste e #SomosOeste 
e partilhar com a junta de nucleo (comunicação.oeste@escutismo.pt) para que possam ser divulgados nas 
diferentes plataformas digitais. 
Sejamos o "Wi-fi de Deus" 

 
Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 

mailto:geral.oeste@escutismo.pt
mailto:cn.oeste@escutismo.pt

