
 

“Elevação da Casa Comum” 
 
Imaginário 
Um tal Carl, vendedor de balões e a sua esposa Ellie, sempre tiveram um sonho: 
mudar-se para junto das Cataratas do Paraíso - que ficam num país distante. 
O tempo ia passando e por um motivo ou outro, a viagem ia sendo adiada. Até que 
finalmente, quando já tinham comprado as passagens, sucedesse que Ellie morre de 
velhice. Depois, Carl, viúvo, passou a viver sozinho, como um prisioneiro, amarrado 
ao velho sonho de ambos.  
Quando se vê obrigado pelo tribunal a deixar a sua casa, inventa um esquema para 
a não perder. Carl decidiu então utilizar o seu velho material profissional e atou á 
casa milhares de balões cheios de gás, conseguindo assim arrancar as bases da casa 
e fazendo com que esta começa-se a flutuar céu afora, como um dirigível. 
Lançando-se, assim, na aventura de realizar o sonho do casal Carl/ Ellie. 
Antes mesmo da casa começar a flutuar, um certo escuteirinho, de nome Russel, 
estava já no alpendre, ansioso por ajudar Carl, para poder receber a insígnia de 
Apoio aos Idosos, a última que lhe faltava como explorador. No dia anterior este 
Russel havia já tentado oferecer os seus préstimos ao idoso, mas foi despistado por 
este, ao pedir-lhe que lhe caçasse, lá fora, um gambozino que tanto o importunava. 
Mas, entre ameaças de Carl e pedidos do explorador, ambos se entenderam lá em 
cima na casa a flutuar e passaram a ser dois os aventureiros que enfrentaram muitas 
situações críticas, tendo que, a partir de certa altura, saltar da casa e puxá-la por 
cordas, circulando um planalto, para chegarem ao seu destino. 
Já perto das Cataratas, Russel acaba por encontrar uma ave tropical gigante que 
pensa ser o tal gambozino. Russel deu um nome à ave, Kevin, e dando-lhe 
chocolates, conseguiu trazê-la até ao Carl que, contrariado acabou por ceder e 
aceitar Kevin. 
Mais tarde entrou também nesta aventura um cachorro de nome Dug. Torna-se 
amigo e valioso para ultrapassar sérias dificuldades que estavam reservadas aos 



 

personagens desta aventura. Houve lutas com um tal Muntz, cientista falhado, 
morador junto às Cataratas, e de espada em riste, mas Carl vence-o à bengalada, 
enquanto Russel e Dug libertaram Kevin, a ave que esse Muntz tanto procurava 
antes e que agora havia engaiolado, privando-a da sua liberdade apenas por 
ganância. 
A história acabou mal para Muntz que escorrega do seu dirigível, quando pela 
última vez tenta recapturar Kevin e cai num precipício. Quanto a Carl, Russel e 
Dug, estes tomaram controlo do dirigível do cientista e, pilotando-o, levaram Kevin 
de volta aos seus filhotes e, depois, voltaram para a civilização. 
Soube-se mais tarde que a casa, levada pelo vento e por sorte, acabou por poisar 
exatamente onde Ellie sempre desejou: sobre as Cataratas do Paraíso. 
A meta a alcançar pelo Caminheiro, a felicidade plena, tal como a que Carl sentiu 
quando conseguiu concretizar o sonho de Ellie é o Reino de Deus, cuja lei está 
patente nas Bem-Aventuranças, é a vida com e em Cristo – o Homem Novo. 
Como Caminheiro, deverás estar consciente para assumir de forma plena o ideal do 
“Homem Novo”. Entender que a “novidade” não consiste na adesão às “últimas 
modas” e na aquisição de bens materiais, mas sim na descoberta, aprofundamento 
e no assumir de valores genuínos que estão ligados à própria natureza do Homem e 
que, por isso mesmo, te poderão fazer ser mais feliz. 
 
Não procures uma felicidade ligada a coisas efémeras como o dinheiro, a fama, o 
prazer, o vicio, mas sim a verdadeira Felicidade, aquela que tem como referência a 
“novidade radical das Bem-Aventuranças”. 
Poderá parecer estranho que, num tempo como o que hoje se vive, em que o 
progresso parece não ter limites, seja necessário mergulhar no interior de ti mesmo 
para encontrares algo verdadeiramente inovador: a vontade de amar, o gosto de 
fazer, a necessidade de partilhar, o desejo de viver, o prazer de Servir, a satisfação 
de sentir, a emoção do criar.  
Mas, de facto, estes valores não se encontram ‘fora de nós’: fazem parte do nosso 
Ser, que encontramos no interior de cada um de nós, e que nos torna – a todos e a 
cada um – mais próximos e semelhantes à imagem de Deus. 
A proposta que te é feita não é meramente “romântica” – é uma proposta concreta, 
para ser vivida por cada um, todos os dias: na faculdade, no trabalho, com os teus 
amigos, com a tua família, etc.  
Lá longe, onde os sonhos te podem levar, ficam as tuas Cataratas do Paraíso. Elas 
esperam por ti, tão mais deslumbrantes quanto mais tiveres sonhado e feito, dia a 
dia, por um mundo melhor, sem injustiças, nem fome, sem guerras e ódios. Ajudando 
os que mais precisam, também serás ajudado. 



 

O quando ou como lá chegar pode estar condicionado por agora e por alguns 
fatores, mas nunca desistas de lá chegar. 
Desistir é palavra que não cabe no dicionário dos que sonham. 
Dentro do teu mundo, estarás assim a ser artesão de um mundo novo. 
 
Organização do campo 
O Campo da IV secção estará organizado em subcampos, cada um 
composto por Caminheiros/Companheiros de vários agrupamentos. 
Na primeira atividade de preparação foram distribuídos os 
agrupamentos inscritos. 
 
 
 
 
Programa geral 

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 
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Caminheiros e Companheiros, 
lá longe, onde os sonhos te podem levar, ficam as tuas Cataratas do 
Paraíso. Elas esperam por ti, tão mais deslumbrantes quanto mais 
tiveres sonhado e feito, dia a dia, por um mundo melhor, sem injustiças, 
nem fome, sem guerras e ódios. Ajudando os que mais precisam, 
também serás ajudado. 
O quando ou como lá chegar pode estar condicionado por agora e por 
alguns fatores, mas nunca desistas de lá chegar. 
Desistir é palavra que não cabe no dicionário dos que sonham. 
Dentro do teu mundo, estarás assim a ser artesão de um mundo novo. 
Vamos elevar esta Casa Comum. 
 
 
Na próxima atividade de preparação vão receber mais informações. 
 
 
 

Contamos 
contigo nesta 
construção!!! 


