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Ramo: Pioneiro 

Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 

Explicação sobre o tema:  
O escotismo não deve pregar nenhuma religião, porém orienta que seja estimulada a religiosidade e o 
respeito pela crença de todos. Esta atividade procura através da exposição e discussão de frases dos 
fundadores ou pensadores ligados às 8 maiores religiões do mundo, conscientizar os pioneiros que 
todas as religiões procuram de diferentes formas atingir objetivos bastante similares.  
 
Local: Sede do grupo escoteiro 

Duração: 03 horas 
 
Recursos materiais necessários: 
Fuga do Giz  

• Dois pedaços de giz. 
• Sisal.  
• Apito  

Caixa dos pensadores: 
• Caixas de papelão (com lateral mínima de 30X25 cm) 
• Folhas A4 com as frases impressas  
• Árvore de montar (em papelão). 

Liberte-se 
• Dois cordões ou sisal de aproximadamente 1m, para cada dupla de pioneiros. 

 
Recursos humanos necessários: No mínimo 01 Escotista e Pioneiros(as) 
 
Preparação prévia: Não é necessária. 
 
Programa: 
 

Horário Itens da Reunião Resp. Descrição 
Como 
avaliar 

14:30 Boas Vindas – IBOA 
Escotista ou 

pioneiro 
responsável 

Inspeção, Bandeira, Oração e 
Avisos - 

15:00 Jogo Físico:  Fuga do Giz 
Assistente/ 

Pioneiro 

Dois participantes ao chamado 
correm pra dentro de círculo, 
cada um pega um pedaço de 
giz. O objetivo é riscar o tênis 
do outro, sem que o seu seja 

Avaliação 
verbal do 

pioneiro ao 
final da 

atividade 

Reunião de Seção 
PENSADORES RELIGIOSOS 

 
Reunião 

02 

Área de Desenvolvimento enfatizada: 

ESPIRITUAL 
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riscado. (Ver detalhes abaixo) 

15:30 Caixa dos Pensadores Mestre/ 
Assistente 

Divididos em 4 grupos os 
pioneiros irão ler e discutir 

frases de grandes pensadores 
religiosos, que estarão 

dispostas nas 4 laterais de uma 
caixa, posteriormente discutirão 

suas frases com os outros 
grupos.  

- 
Observação 
da reação e 
desenvoltura 

de cada 
pioneiro, 

pelo Mestre. 
- Avaliação 
verbal do 

pioneiro ao 
final da 

atividade 
16:20 Intervalo Todos Tomar água, ir ao banheiro, etc - 

16:30 
Jogo Físico/Intelectual: 
Liberte-se 

Assistente/ 
pioneiro. 

Dois pioneiros com cordões 
amarrados nos dois pulsos e 
entrelaçados entre si devem 
tentar se desvencilhar um do 

outro sem desamarrar os 
cordões. (ver detalhes abaixo)   

Avaliação 
verbal do 

pioneiro ao 
final da 

atividade 

16:50 Avaliações Todos 

Cada pioneiro deverá comentar 
o que achou de cada atividade,  

identificar em que área de 
desenvolvimento ela atuou, e 

dar alguma sugestão de 
melhoria se assim o desejar, ao 
final dando uma nota de 1 a 10 

para cada atividade. 

- 

17:15 Encerramento – IBOA 
Escotista ou 

pioneiro 
responsável 

Inspeção, Bandeira, Oração e 
Avisos 

- 
 

 
Descrição e objetivos da atividade: 
 
      Através da leitura e discussão das frases de grandes pensadores, os pioneiros terão a 
oportunidade de refletir sobre temas importantes quanto a sua convivência harmoniosa na 
comunidade, desenvolver o respeito pelas crenças de seus colegas, e aprender a relacionar os 
ensinamentos dos grandes pensadores com os valores escoteiros. 
 
     Nas outras duas atividades motivadoras “Fugindo do Giz”, e um jogo final “Liberte-se” 
pretendemos além de movimentar os jovens, desenvolver a atenção, reação, agilidade, concentração, 
paciência e raciocínio. 
 

Reunião elaborada por: Cícero Rocha de Moraes  Publicada em: 08/05/14 
 
Explicações adicionais e anexos 
 

Fuga do Giz    

1- Divide-se os pioneiros em dois grupos, com o mesma quantidade de integrantes, por ex., 
num clã com 8 pioneiros, colocar 4 para cada lado e numerar cada um deles de 1 a 4. 
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2- Determina-se um círculo entre as duas equipes com dois pedaços de giz dentro do círculo. 
3- Gritar um número e apitar, os dois participantes que receberam aquele número correm para 
dentro do círculo, cada um pega um pedaço de giz. O objetivo é riscar o tênis do outro, sem que o 
seu seja riscado, quem riscar antes ganha, um ponto para o seu grupo.                       
  
Dicas: 
 

1 .  Procurar distribuir as equipes de forma proporcional.  

 

Caixa dos Pensadores 

1-  Divide-se o clã em 4 grupos (ideal de no máximo 4 pessoas) 
2- Cada grupo deve ficar voltado para um lado da caixa, sem ver as demais faces. 
3- Cada grupo deverá ler e discutir as frases da sua face, tentando relacioná-las com os valores 

e a lei escoteira. (15 min) 
4- Reunindo novamente todos os grupos, cada um deve revelar suas frases e emitir sua opinião 

a respeito das mesmas para todo o clã, procurando relacioná-las com a lei escoteira (15 
min). 

5- O escotista revela os autores de cada uma das 8 frases, e procura mostrar que as 8 maiores 
religiões que abrigam a grande maioria dos habitantes do planeta, pregam atitudes 
semelhantes aos seus seguidores. (5 min) 

6- O escotista aplicador pede para que alguém do grupo abra a caixa e monte a árvore, o 
mesmo deve comentar que somos as folhas que se apoiam nos galhos (as orientações 
religiosas), e que todas se ligam ao tronco principal, (fundamentos, valores e virtudes), que 
todos devem buscar para ser boas pessoas. (5 min) 

 
Dicas: 
 
Montagem 
 

1- A caixa pode ser encontrada em casas de embalagens, e deve ter as laterais com tamanho 
que comporte uma folha A4 onde serão impressas as frases dos pensadores. 

2- Devem ser escolhidas de 8 frases dos fundadores das 8 principais religiões do mundo, 
colocando 2 em cada face da caixa. Cuidar para que se tenha frases de diversas religiões. 

3- O Escotista deve cuidar para que não se discuta a crença religiosa de cada um e sim os 
pensamentos convergentes de seus criadores. 

4- Em anexo seguem frases dos fundadores ou pensadores das 8 principais religiões mundiais, 
para que o aplicador possa escolher de acordo com o público ou situação que a atividade for 
aplicada. (As 8 primeiras já estão no tamanho A4, e já foram aplicadas) 

5- A árvore pode ser montada desenhando e recortando duas árvores iguais em papelão, uma 
com recorte na parte superior e outra com recorte parte inferior, depois encaixe as duas, 
desta forma a árvore ficará em pé. 

  
Liberte-se 

1- Formam-se duplas. 
2- Amarra-se um pedaço de fio nos dois pulsos de uma pessoa, fazendo um nó em cada pulso. 
3- Amarra-se outro pedaço de fio no pulso da outra pessoa, mas com o diferencial de passar o 

fio por dentro do fio do primeiro jovem, entre os braços deste, antes de amarrar no outro 
pulso. 
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4- Espera-se que a dupla consiga se soltar sem que o fio seja desamarrado. 

                         
Dicas: 

• Não pode desamarrar o fio do pulso 
• Vale qualquer movimento 

  

OBS: Estas atividades foram programadas para um clã de médio porte em torno de 10 integrantes, 
no caso de clãs de menor porte as atividades poderão terminar mais rapidamente. Neste caso se 
sobrar tempo recomendamos incluir uma música escoteira no final da atividade.  

Se você não conhece as músicas sugeridas, procure na internet, que encontrará letras e música. 

Algumas sugestões:  

• Acampei lá na montanha 

• O cuco 

• O elefantão. 

 
 
Seguem abaixo 8 frases dos pensadores já escolhidas, prontas e já aplicadas, e inúmeras outras que 
podem ser escolhidas de acordo com as necessidades de cada clã. 
 
 
“Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém, 
é você que se queima.” 
 
“A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele faz neste mundo.” 
 
“Os homens decaem ou engrandecem-se pelos seus próprios atos.” 
 
“Na maioria das vezes um pepino, é só um pepino.” 
 
“Adormeci e sonhei que a vida era alegria; despertei e vi que a vida era serviço, servi e vi 
que o serviço era uma alegria.” 
 
“Faça o que puder, com o que tiver, onde estiver.” 
 
“Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos.” 
 
“O sinal mais característico da imperfeição do homem, é o seu interesse pessoal." 
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Outras frases 

Allan Kardec 

 
“O corpo existe tão somente para que o Espírito se manifeste”. 
 
"Honrar o pai e a mãe não é somente respeitá-los, mas também assisti-los nas suas necessidades; 
proporcionar-lhes o repouso na velhice; cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância." 
 
“Fora da caridade não há salvação”. 
 
“Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhe, ao contrário, todo o bem 
que está em vosso poder fazer-lhe”. 
 
"Com a inveja e o ciúme, não há calma nem repouso para aquele que está atacado desse mal: os 
objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito, se levantam diante dele como fantasmas que não 
lhe dão nenhuma trégua e o perseguem até no sono." 
 
“Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão, em todas as épocas da Humanidade”. 
 
“Possuímos em nós mesmos pelo pensamento e a vontade um poder de ação que se estende muito 
além dos limites de nossa esfera corpórea”. 
 
“Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela Providência para uma manifestação 
universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e 
esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da Humanidade”. 
 
“O sinal mais característico da imperfeição do homem, é o seu interesse pessoal." 
 
"Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorar. Os espíritos 
inferiores, com os homens viciosos ou que podem viciar-se. Daí seu apego, resultante da semelhança 
de sensações." 
 
“O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são 
para a alma ervas venenosas das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que têm como 
contraveneno: a caridade e a humildade”. 
 
"Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família e sim os da simpatia e da comunhão de 
ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações." 
 

Buda 

 
“Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos 
pensamentos, fazemos o nosso mundo.” 
 
“Sua tarefa é descobrir o seu trabalho e, então, com todo o coração, dedicar-se a ele”. 
 
“É capaz quem pensa que é capaz”. 
 
“Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém; é você que 
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se queima”.  
 
“É a própria mente de um homem, e não seu inimigo ou adversário, que o seduz para caminhos 
maléficos”.  
 
“Um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem; o animal pode ferir seu corpo, mas 
um falso amigo irá ferir sua alma”.  
 
“A paz vem de dentro de você mesmo. Não procure à sua volta”.  
 
“Só há um tempo em que é fundamental despertar. Esse tempo é agora”. 
 
“O que somos é consequência do que pensamos”.  
 
“O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o 
futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sabia e seriamente o presente”.  
 
Confúcio 
 
“Até que o sol não brilhe, acendamos uma vela na escuridão”. 
 
“Para quê preocuparmo-nos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos de resolver 
primeiro”. 

 
“Aprender sem pensar é tempo perdido”. 

 
“Quem não sabe o que é a vida, como poderá saber o que é a morte?” 

 
“Querem que vos ensine o modo de chegar à ciência verdadeira? Aquilo que se sabe, saber que se 
sabe; aquilo que não se sabe, saber que não se sabe; na verdade é este o saber”. 

 
“Entre amigos as frequentes censuras afastam a amizade”. 

 
“Pensar sem aprender torna-nos caprichosos, e aprender sem pensar é um desastre”. 
 
“O mestre disse: Quem chega aos quarenta anos sem ser estimado, não o será nunca mais”. 
 
“Quando os médicos diferem, o paciente morre”. 
 
“O homem sem constância não pode ser consolador nem médico”. 

 
“O Mestre disse: "Os fofoqueiros são parias da virtude". 
 
“Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça. No sucesso, 
verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade”. 
 
“Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida”. 

 
“Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim, evitarás muitos aborrecimentos”. 
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“Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo”. 
 
“A nossa maior glória não reside no fato de nunca cairmos, mas sim em levantarmo-nos sempre depois 
de cada queda”. 
 
“Aja antes de falar e, portanto, fale de acordo com os seus atos”. 
 
“Se queres prever o futuro, estuda o passado”. 
 
“Se quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez cultive árvores. Mas para ter sucesso por 
100 anos cultive gente”. 
 
“Há homens incapazes para as ciências, mas não incapazes de virtude”. 
 
Guru Nanak 
 
“Aquele que conquistar sua mente, conquistará o mundo inteiro”.  
 

“Como o perfume reside na flor e o reflexo está no espelho, assim o Amor Divino reside dentro de nós. 
Por que então buscar lá fora?” 
 
 “Os que são respeitosos da verdade estão satisfeitos e são bons para com os outros. Não se 
comprazem no mal, mas fazem o bem. É assim que vivem a lei moral de Deus”.  
 
“Aqueles que dedicam a Ti tornam-se unos Contigo”.  
 

“Eu vim a este mundo com o objetivo de ensiná-los a amar aos pássaros e aos animais, tal qual 
amamos aos seres humanos, pois os animais têm o mesmo direito de viver nestas terras como os 
homens”.  
 
“Os que são respeitosos da verdade estão satisfeitos e são bons para com os outros. Não se comprazem 
no mal, mas fazem o bem. É assim que vivem a lei moral de Deus”.  
 
“Vitória sobre a mente significa vitória sobre o mundo”.  
 

 

Jesus de Nazaré 
 

“Tudo o que a sua mão encontrar para fazer, faça-o com todo o seu coração”. 
 
“Ame seus inimigos, faça o bem para aqueles que te odeiam, abençoe aqueles que te amaldiçoam, reze 
por aqueles que te maltratam. Se alguém te bater no rosto, ofereça a outra face”. 
 
“Ame a teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros o que não quer que façam contigo”. 
 
“O tempo é uma superfície obliqua e ondulante que só a memória é capaz de fazer mover e aproximar”. 
 
“Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom animo; 
eu venci o mundo”. 
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“Veja, se eu o enviar para dormir no meio dos lobos, seja esperto como a serpentes e inofensivo como 
os pombos”.  
 
“Deus está dentro de você e ao seu redor, e não em castelos de pedra ou em mansões de madeira. 
Levante uma pedra e encontrarás Deus. Quebre um pedaço de madeira e Ele estará ali. Quem souber o 
significado dessas palavras jamais conhecerá a morte”. 
 
“Ora, o homem somente será perfeito quando for capaz de criar e destruir com Deus; destruir ele já 
sabe, é meio caminho andado”.  
 
“Se você não ouvir a verdade ninguém poderá dizê-la a você”. 
 
Maomé 
 
“Deus criou a mulher de uma costela, de um osso torto. Se procurares endireitá-la, quebrará. Tenham 
pois paciência com as mulheres”. 
 
“A mulher foi feita da costela do homem, não dos pés para ser pisada, nem da cabeça para ser 
superior, mas sim do lado para ser igual, debaixo do braço para ser protegida e do lado do coração para 
ser amada”. 
 
“Quem quiser plantar saudade, trate de escaldar a semente. 
Plante no solo bem duro, onde o sol seja mais quente. 
Pois se plantar no molhado, ela cresce e mata a gente”. 
 
“A verdadeira riqueza de um homem é o bem que ele fez neste mundo”.  
 
“Ainda não encontrei a verdade”. 
 
“Uns precisam de álcool, eu preciso de sono”.  
 
“Um pouquinho por dia é melhor que nada”. 
 
“Então, você abre mão daquilo que te faz bem para não ferir o orgulho”. 
 
“Deus me ilumine e guie para longe da tentação. 
Guarde minha alma e proteja meu coração. 
Conceda-me a sabedoria para poder dizer um não. 
No dia-a-dia um ganha pão, noite afora, a proteção. 
Peço ao pai a rendição implorando o seu perdão. 
Livrai-me da escravidão, livrai-me da escuridão. 
Me leva para bem longe desse antro de ostentação”.  
 
Moises 
 
Procure ser útil em todos os momentos, porém, não entente o que o próprio Jesus ainda não conseguiu 
"agradar à todos"!!!!! 
 
A carne é sofrível e decadente, cedo ou tarde vai embora. O pensamento é eterno. 
 


