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Ramo: Pioneiro 
 
Mês recomendado para desenvolver esta reunião: Qualquer mês. 
 
Explicação sobre o tema:  
Frente à profundidade do mistério sobre nossa origem, natureza e destino, o Movimento convida ao 
jovens a transcender o mundo material e caminhar na busca de Deus, descobrindo-o em si mesmo, 
nas coisas criadas e nos demais. 
 
Propomos que sejam fiéis a sua fé, dando testemunho dela através de sua conduta e vivendo-a em 
sua comunidade. Os convidamos a fazê-lo com alegria, sem hostilidade para os que buscam ou vivem 
respostas diferentes diante de Deus, com abertura à compreensão e ao diálogo com as opções 
religiosas dos demais.  
 
Local: Ar livre.  
 
Duração: 2 horas 
 
Recursos materiais necessários: 

• Folhetos com as leituras e letras das músicas (se forem necessárias); 
• Aparelho de som com CD player. 
 

Recursos humanos necessários: Pelo menos um escotista para orientar a aplicação da atividade. 
 
Preparação prévia: Não é necessária. 
 
Programa: 
00:00 – Abertura da reunião 
00:10 – Jogo quebra-gelo 
00:30 – Deveres para com Deus 
01:45 – Jogo ou atividade final 
02:00 - Encerramento 
 
Objetivos da atividade: 

• Compreender a oração com um ato de comunicação com Deus. 
• Refletir sobre o “Servir” Pioneiro. 
• Criar uma atmosfera espiritual que leve o jovem a meditar sobre a sua vida. 
• Levar o pioneiro a refletir sobre a importância da conservação do meio ambiente. 
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Descrição da atividade: 
 
1º momento: O escotista inicia motivando os presentes a tomarem uma atitude de respeito e 
reflexão durante toda a atividade. Para ajudar, convida a todos que fechem os olhos e ouçam os 
barulhos da Natureza. 

 
2º Momento: 1ª Leitura: Tentativas de Explicações sobre Deus... 
 
“Não adianta pedir explicações sobre Deus; você pode escutar palavras muito bonitas, mas, no fundo 
são palavras vazias. Da mesma maneira que você pode ler toda uma enciclopédia sobre o amor e não 
saber o que é amar”. 
 
Diz o mestre: 
Ninguém vai conseguir provar que Deus existe, ou que não existe. Certas coisas na vida foram feitas 
para serem experimentadas – nunca explicadas. 
 
O amor é uma dessas coisas. Deus – que é amor – também é. A fé é uma experiência infantil, 
naquele sentido mágico que Jesus nos ensinou: “é das crianças o Reino dos Céus”. 
 
Deus nunca vai entrar por sua cabeça – a porta que Ele usa é o seu coração”. (Paulo Coelho, em 
Maktub) 
 
Reflexão sobre a 1ª Leitura: 
 
• Como tenho experimentado Deus? 
• Como tenho aberto meu coração para permitir a entrada de Deus? 
 
3º Momento: Música: Se eu quiser falar com Deus (Gilberto Gil). 
 
4º Momento: Reflexão sobre a Promessa Escoteira. 
 
O escotista convida a todos, para juntos renovarem a sua Promessa de uma maneira diferente, 
refletindo sobre o significado de cada uma das partes. 
 
(Sinal de Promessa) 
 
Escotista: Prometo pela minha honra... 
 
Pioneiro 1: Afirmação consciente de um compromisso, dando como garantia a retidão de caráter. 
 
Escotista: ... fazer o melhor possível... 
 
Pioneiro 2: Não o impossível, mas sim o máximo que as forças e conhecimentos permitam, porém 
buscando incansavelmente sua superação. 
 
Escotista: ... para cumprir os meus deveres para com Deus... 
 
Pioneiro 3: Não basta estar fisicamente num templo, seja ele de qual religião for, mas afirmar 
espiritualmente sua fé. 
 
Escotista: ... e com a Pátria. 
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Pioneiro 4: Além daqueles compromissos previstos na constituição, buscar conhecer os problemas 
nacionais, procurando dar sua parcela de colaboração para solucioná-los, sem conflitos. 
 
Escotista: Ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião... 
 
Pioneiro 5: Estar sempre disposto no auxílio ao próximo, pela prática rotineira da boa ação e 
desenvolvimento de ação comunitária que traga o bem geral. 
 
Escotista: e obedecer a Lei Escoteira... 
 
Pioneiro 6: Vivenciar o “Servir” em toda a sua plenitude. 
 
5º momento: Música: Canção da Promessa. 

 
6º momento: Vendo Deus através da natureza. 
 
O escotista pede a cada um dos presentes que, durante cinco minutos, procurem ao redor, na 
natureza, alguma coisa que o impressione e que ele possa coletar, sem causar impacto ambiental 
com isto. Após a coleta, eles deverão retornar ao local com o objeto na mão.  Em seguida, farão um 
círculo e sentados no chão, cada um falará um pouco do porquê deste objeto, em particular, o haver 
impressionado.                                                                                                                                              
 
O escotista conduzirá os depoimentos, enfatizando a importância e a beleza de cada uma das partes 
que compõem a natureza e a necessidade de preservação da mesma e, lembrará a todos que através 
dela, podemos sentir a presença e a grandeza de Deus. 
 
7º momento: 2ª leitura: Você é Importante: O Servir 
 
“Você é importante, por isso sirva com toda a fidelidade e amor possível. Cada um de nós tem o 
compromisso de prestar serviço pela melhoria de sua comunidade. R.L. Stevenson dizia que o homem 
que venceu na vida foi aquele que viveu bem, riu muitas vezes e amou muito. Foi aquele que 
conquistou o respeito dos homens inteligentes e o amor das crianças. Foi o que preencheu um lugar e 
cumpriu uma missão. Foi o que deixou o mundo melhor do que o encontrou, seja com uma flor, um 
poema, ou com o salvamento de uma alma. O homem que venceu foi, portanto, aquele que procurou 
o melhor nos outros e deu o melhor de si. 
 
Lembre-se que, o que mais importa, é o que se faz e não o que se pode fazer. A intenção de nada 
vale. Precisa-se de serviço, de muito serviço. 
 
Disponha-se a fazê-lo e verá um mundo desperto à sua espera, uma ansiosa expectativa de um gesto 
de bondade, de esperança, de desprendimento e de uma disposição que não encontre barreira na 
tarefa de servir. VOCÊ É IMPORTANTE na execução desta tarefa. As palavras: estou dispensado desse 
serviço, não podem fazer parte do vocabulário dos que têm ao seu redor centenas ou milhares de 
pessoas que carecem de auxílio”. 
  
Questione-se (entre as perguntas, o escotista dará um tempo para reflexão): 
 
1- O que entendo por Servir? 
2- Quando sirvo, faço-o por obrigação ou por convicção e alegria? 
3- Que exemplo posso citar de meu Servir ao próximo? 
4- Para que tipo de serviço estarei preparado? Em casa, no trabalho, no Grupo Escoteiro ou na 

comunidade? Estarei pronto para servir a qualquer hora ou somente quando estou nas atividades 
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programadas pelo Clã? 
5- O que espero da vida? O que faço por ela?  
 
8º momento: Música: Kumbayah. 

 
9º momento: Oração Final (todos de mãos dadas) 
 
Esta oração pode ser feita espontaneamente por um dos pioneiros, ou ainda, usando a técnica de que 
um inicia a oração, e cada um que queira, vai complementando-a. 
 
 
Como avaliar esta atividade 
No final da atividade, se possível, ou na próxima reunião geral, colher a impressão dos presentes 
sobre a atividade e as sugestões de melhoria da mesma.  
 

Reunião elaborada por: Equipe Nacional do Ramo Pioneiro Publicada em: 08/05/14 
 
Anexos e dicas: 
 
Caso os escotistas observem durante a atividade que alguns jovens estão com necessidade maior 
de apoio e de diálogo, dediquem momentos para conversar separadamente com eles.  
 
 
Canção da Promessa 
 
1. Prometo neste dia, cumprir a lei sou teu escoteiro, Senhor e Rei.  
Refrão: Eu te amarei pra sempre, cada vez mais. Senhor minha promessa, protegerás. 

2. Da fé eu sinto orgulho, quero viver tal como ensinastes, até morrer.  
Refrão 

3. Com alma apaixonada, servi-lo-ei. A minha Pátria amada, fiel serei.  
Refrão 

4. A promessa que um dia fiz junto a ti para toda a vida a prometi.  
Refrão 

Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém canta aqui, Kumbayah 
Alguém canta aqui, Kumbayah 
Alguém canta aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém chora aqui, Kumbayah 
Alguém chora aqui, Kumbayah 
Alguém chora aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 
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Alguém rí aqui, Kumbayah 
Alguém rí aqui, Kumbayah 
Alguém rí aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

Alguém reza aqui, Kumbayah 
Alguém reza aqui, Kumbayah 
Alguém reza aqui, Kumbayah 

Oh! Senhor Kumbayah. 

 
 


