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APRESENTAÇÃO 
 

 

Visto a boa aceitação de SINAIS DE PISTAS número 1, de maio de 1981, me 

animei a compor outro livrinho de reflexões evangélicas para Escoteiros-Seniores. 

Estas reflexões podem ser feitas de manhã comunitariamente, durante o 

hasteamento da Bandeira, no lugar daquela oração espontânea ou “forçada” pelo 

Chefe, que, às vezes, diz pouco ou nada, ou durante o dia, individualmente, nos 

intervalos das atividades escoteiras ou também, no fim do Fogo de Conselho, 

durante o acampamento. 

Importante é criar aquele hábito à reflexão da Palavra de Deus, que BP tanto 

tinha e insiste nos seus escritos. 

 

Vitória, Páscoa, 03 de abril de 1983 

 

Chefe Daniele Caprotti 

Ass. Rel. Cat. Reg. – ES 

 

 

 
“Sem religião não há Escotismo” 
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1. AMIGOS DE DEUS 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João:  
Cap. 15, vers. 1 a 5. 

 
REFLEXÃO: O Escoteiro-Sênior, fiel ao espírito de BP deve ser seguidor de Cristo. 

Deve aceitar a sua Palavra, orar, servir o próximo, respeitar a 

Natureza, ser sempre amigo de Jesus e dos irmãos. 
Os amigos de Deus são aqueles que vivem a sua Palavra. 

 
ORAÇÃO:  Peçamos a Deus, nosso Pai, a ajuda e a força de viver, fazendo sua 

vontade, cumprindo a nossa Promessa e Lei escoteiras: 
Pai nosso... 

 
 

2. A BOA AÇÃO 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Lucas:  
Cap. 2, vers. 46 a 52. 

 
REFLEXÃO: O Escoteiro-Sênior também deve ocupar-se das coisas do Pai do céu, 

“fazendo o seu dever, ajudando os outros, conservando-se reto e 

honesto, alegre e corajoso, não cedendo à nenhuma tentação, não se 
limitando às regras do “jogo”, mas observando também as do 

“trabalho”, como a da Boa Ação em benefício dos outros. Só assim ele 
conhecerá a verdadeira felicidade, enobrecerá seu ânimo e não terá 

medo da morte, porque receberá sua recompensa no céu”. (BP-
TACCUINO – pág. 12). 

 
ORAÇÃO:  Peçamos a Deus de crescermos segundo sua Palavra, como 

verdadeiros filhos de Deus, na bondade, misericórdia, justiça, 
paciência, generosidade, semelhantes a Jesus. 

Pai nosso... 
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3. DEUS CONOSCO 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João:  
Cap. 6, vers. 51 e 54 a 56. 

 
REFLEXÃO: Quando pensamos em Deus, que nos é pertinho, a Jesus que deu a 

vida por nós, ao Senhor que guia a nossa vida... não devemos fazer 

muitas buscas. 
Ele, que é o Amigo, nos repete: “Eu estou convosco!” 

No céu estrelado, na flor do campo, no bicho do bosque, na voz da 
consciência, em nosso irmão e... sobretudo na Eucaristia, Ele está. É 

uma prova de sua amizade.  
Para estar perto de nós torna-se Aquele que doa a sua vida. 

 
ORAÇÃO:  Jesus, que está perto de nós, nos deu o seu Espírito: o Espírito de 

filhos de Deus. 
Por isto podemos chamar Deus com o nome de Pai. 

Pai nosso... 
 

 
4. JUVENTUDE, ESPERANÇA DO MUNDO 

 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Marcos: 
Cap. 10, vers. 13 a 16. 

 
REFLEXÃO:  Jesus  gostava de meninos e rapazes. 

Queria vê-los ao seu redor. Abraçava-os, abençoava-os. A juventude é 
a esperança do porvir, da Nação, da Igreja, do Movimento Escoteiro, 
do mundo. 
Mas o importante é saber viver esta idade como especial dom de Deus 
para o mundo. 
E nós vivemos bem a juventude quando guardamos a Promessa e Lei 
escoteiras. 

 
ORAÇÃO:  Peçamos a Deus que abençoe todos os jovens do mundo, para que 

sejam como um sorriso e uma esperança para toda a humanidade. 
Pai nosso... 
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5. DEUS NOSSO PAI 
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Lucas: 
Cap. 11, vers. 1 a 4. 
 
REFLEXÃO: Não rezamos, porque somos sempre distraídos nas coisas do mundo. 

Não sabemos rezar, porque não sabemos amar. Não temos Deus no 
coração. E quando rezamos, nossa oração é egoísta. Só pedimos para 
nós. Devemos rezar para louvar e agradecer a Deus, para pedir-lhe 
perdão e o pão nosso de cada dia, mas não só para nós, e sim 
também pelos que estão passando fome. 

 
ORAÇÃO:  O Senhor Jesus nos ensinou a invocar Deus como Pai. Fieis à sua 

Palavra, rezemos então assim: 
Pai nosso... 

 
6. DEUS É AMOR 
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: 
Cap. 13, vers. 34 e 35. 
REFLEXÃO: Muitas vezes falamos do amor, da amizade. Também o artigo 4o da lei 

escoteira nos manda amar. Mas a amizade não é o simples estar 
juntos. É um laço mais profundo que se enriquece à luz do amor de 
Cristo. 
Jesus nos ensina a amarmos com o mesmo amor que ele tem por nós. 
Amar é dar, é perdoar, é doar-se, é sacrificar-se pelos outros. 

 
ORAÇÃO:  Vamos rezar a oração da fraternidade universal: 

Pai nosso... 
 
 
7. REZAR NÃO É FÁCIL 
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Mateus: 
Cap. 6, vers. 5 a 6. 
 
REFLEXÃO: Em geral, os amigos se encontram, falam entre si e se dizem muitas 

coisas. Rezar é encontrar o Amigo Jesus. 
É ouvi-lo e falar com Ele para dizer-lhe como vai a nossa vida. 
Não é sempre fácil este encontro, porque somos superficiais, 
distraídos, cheios de tantas coisas, que, pensamos de não precisarmos 
dEle, que quer encher a nossa vida com a sua presença. 

 
ORAÇÃO:  Obedientes à ordem do Senhor e instruídos por seu divino 

ensinamento, vamos dizer: 
Pai nosso... 



 6 

8. A ESCOLHA NA VIDA 
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Marcos: 
Cap. 1, vers. 16 a 20. 
REFLEXÃO: Cada um tem seu “lugar” na Patrulha, na Tropa, no Movimento, na 

Igreja, na sociedade: é o papel que Deus confia a cada indivíduo pelo 
bem de todos. 

O Escoteiro-Sênior deve esforçar-se de descobrir qual é seu papel, sua 

vocação, seu futuro, para começar logo a preparar-se e a crescer e a 
tornar-se o que o Senhor quer dele. 

 
ORAÇÃO:  Para descobrir o caminho na vida precisamos da ajuda de Deus. Por 

isto vamos rezar: 
Pai nosso... 

 
 

9. AMOR FRATERNO 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: 
Cap. 15, vers. 12 a 17. 

 
REFLEXÃO: Nós Escoteiros-Seniores, católicos ou evangélicos, somos discípulos de 

Jesus. 

Por isto devemos imitar o nosso Mestre. 
Ele deu tudo por nós, até sua vida, porque teve e tem um amor 

grande. 
Ser discípulo de Jesus significa por em prática em nossa vida o seu 

mandamento: “Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei”. 
 

ORAÇÃO:  Ouvi, ó Deus, a voz de vossos filhos que vos imploram: 
Pai nosso... 
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10. AMOR CONCRETO 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: 
Cap. 14, vers. 21 a 24. 

REFLEXÃO:  Quantas palavras ouvimos todo dia. 
Palavras na imprensa, no rádio ou na TV, palavras dos amigos ou 

companheiros... 

Tantas palavras, as vezes, úteis, as vezes, inúteis. Mas se queremos 
ser verdadeiros imitadores de Deus que nos ama, devemos guardar a 

sua Palavra, os seus mandamentos. A nossa vida deve encher-se de 
gestos concretos, porque a vida é um dom de Deus. “Nossa gratidão 

deve ser manifestada através do serviço em nome de Deus, feito aos 
nossos semelhantes. A boa ação diária deve crescer até formar-se um 

hábito, desenvolver-se até exigir sacrifícios de tempo, de dinheiro ou 
de satisfações e até de perigo de vida” (BP-TACCUINO – pág. 132). 

 
ORAÇÃO:  Fazendo-nos vos de todos os homens, nossos irmãos, invoquemos o 

mesmo Pai: 
Pai nosso... 

 
 

11. CRISTO NOSSO HERÓI 

 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: 

Cap. 14, vers. 5 a 11. 
 

REFLEXÃO:  Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida. 
“Quase todos os meninos podem ser levados a considerar Cristo como 

seu herói, como uma figura viril, corajosa, cavaleira, humorada, 
humilde e até de uma indignação extremamente humana para com os 

mercadores do templo, etc. 
Em tudo aquilo que o menino diz e faz, sobretudo nas dificuldades, 

deve perguntar-se: “Que teria feito Cristo?” e agir de acordo por 
quanto possível” (BP-TACCUINO – pág. 158-159). 

 
ORAÇÃO:  Agradecidos a Deus, fonte de todo bem, que nos torna capazes de 

grandes obras, digamos: 

Pai nosso... 
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12. SERVIR 
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: 
Cap. 13, vers. 12 a 17. 
 
REFLEXÃO:  No ambiente em que vivemos (escotismo, lar, igreja, 

comunidade) cada um tem seu papel, sua responsabilidade e onde a 
palavra “Servir” deve ser conjugada continuamente. 
Talvez o nosso modo de estar presente deve mudar bastante. É 
preciso talvez criar novas e mais relações de amizade e de serviço. É 
preciso talvez haver mais diálogo e mais confiança recíproca. 
“O problema do menino não é “Coisa posso ter”, mas “Coisa posso 
dar” na vida” (BP-TACCUINO – pág. 173). 

 
ORAÇÃO:  Seguindo o ensinamento de Jesus que veio para servir e não para ser 

servido, digamos: 
Pai nosso... 

 
13. FRATERNIDADE MUNDIAL 
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: 
Cap. 10, vers. 14 a 16. 
 
REFLEXÃO:  Cristo ensinou o amor e a fraternidade.  

Também “o Escotismo ensina a amar o próximo e a tratar todos como 
irmãos. Se isto se concretiza, permite superar toda diferença de 
classe, de religião, de nacionalidade ou de raça, pelo indefinível 
espírito que o pervade, o espírito de “filho de Deus” (BP-TACCUINO – 
pág. 89). 

 
ORAÇÃO:  Para que na terra venha o Reino de Deus, reino de amor e de paz, 

invoquemos o Pai do céu: 
Pai nosso... 

 
14. A ALEGRIA DE DIZER “SIM”  
 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Lucas: 
Cap. 1, vers. 30 a 38. 
 
REFLEXÃO:  A palavra mais curta e mais bela, que manifesta a 

disponibilidade de uma pessoa é “sim”. 
É com esta pequena palavra que Maria respondeu com fé à Palavra de 
Deus. 
Depois foi toda de Deus. Na sua vida buscará só o que agrada a Deus. 
O escoteiro-sênior de Promessa deve saber responder cada dia “sim” a 
Deus, à Pátria, ao próximo. 

 
ORAÇÃO:  Peçamos a Deus de saber cumprir a nossa Promessa, como Maria 

cumpriu a Palavra de Deus: 
Pai nosso... 
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15. ESCOTEIRO-MUNDIAL 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Mateus: 
Cap. 5, vers. 13 a 16. 

 
REFLEXÃO:  BP, antes de ser o Escoteiro-Chefe foi um homem 

profundamente religioso, que não só acreditava em Deus, mas 

aceitava a sua Palavra e a praticava na vida. A religião sempre lhe foi 
presente ao ponto de renunciar a sua carreira militar, com sacrifício de 

sua profissão, para dedicar-se aos meninos, dando-lhes uma educação 
escoteira. Acostumava dizer que a vida é sagrada tanto da árvore, do 

animal ou do homem, e que a vida, para que valha a pena viver, tem 
que ser interpretada como serviço. A lei escoteira é uma síntese de 

suas convicções que viveu e praticou cada dia (“Semblanzas de BP”- 
pág. 24). 

 
ORAÇÃO:  Animados pela mesma fé de BP dirijamos a nossa oração a Deus nosso 

pai: 
Pai nosso... 

 
 

16. ESCOTISMO FOMENTO DE PAZ 

 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Mateus: Cap. 28, vers. 16 a 20 

 
REFLEXÃO: Jesus nos disse que Ele quer bem a todos os homens, sem distinção 

de raça, por isso não podemos esquecer os outros, devemos colaborar 
com eles para construir um mundo melhor, sem ódio e guerras, e para 

difundir sempre mais a Palavra de Deus e a fé nEle.  
“Boa vontade e colaboração” é a palavra de ordem do nosso 

movimento e quando ela é praticada, quando o bem comum é 
promovido por todos acima dos interesses de classes, de partidos ou 

de confissões religiosas, quando todos oferecemos, em vez de usurpar, 
então iremos ver a Paz e a Prosperidade reinar entre nós” (BP-

TACCUINO, pág. 121). 
 

ORAÇÃO:  Para que, no mundo, sejamos construtores da paz e difusores da 

mensagem de Cristo, rezemos: 
Pai nosso... 
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17 – OS AMIGOS DE DEUS 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Mateus: Cap. 5, vers. 13 a 16. 
 

REFLEXÃO: Os amigos de Deus, que a Igreja chama de “Santos” são cristãos que 
se realizaram, que saíram bem na vida, que nos deixaram seu 

testemunho e sua doação por causa de Cristo. 

Devemos deixar-nos entusiasmar pelo seu exemplo, para sermos 
como eles, alegre e fiéis à Palavra de Cristo. 

Entre os “Santos”, os que se realizaram e saíram bem na vida, há um 
jovem escoteiro húngaro, que viveu de 1916 a 1935: Estevão Kaszap, 

cuja beatificação já foi introduzida em Roma. 
 

ORAÇÃO:  Animados pela mesma fé dos santos, dirigimos nossa oração a Deus 
nosso Pai: 

Pai nosso... 
 

18 – A NOSSA FÉ 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Mateus: Cap. 10, vers. 32 
a 33. 

 

RFLEXÃO:  Testemunhar Cristo significa aceitar a sua pessoa, a sua palavra. 
Significa viver segundo seus exemplos, promover o bem, a justiça, a 

verdade. 
Renegar Cristo significa ter vergonha a praticar a religião, ser 

indiferente. Deixar de rezar, de ler a Bíblia, de freqüentar a própria 
Igreja (Missa ou Culto), os Sacramentos (Confissão e Comunhão). 

Deixar de viver conforme o Batismo. 
“Queremos que os nossos meninos se tornem cristãos ativos e não 

passivos freqüentadores costumeiros de igrejas, indiferentes, cujo 
único pensamento é “cerveja, dinheiro, queixas”, sem uma chama de 

vida ou orientação espiritual” (BT-TACCUINO, pág. 158). 
 

ORAÇÃO:  Agradecidos a Deus, fonte de todo bem, que nos torna capazes de 
grandes obras, rezemos: 

Pai nosso... 
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19 – AMAR COMO CRISTO AMOU 
 

PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de João: Cap. 13, vers. 34 a 35. 
 

REFLEXÃO: Se queremos ser verdadeiros imitadores de Deus que nos ama, a 
nossa vida deve estar cheia de gestos concretos, porque o amor por 

Deus se manifesta trabalhando concretamente para seu Reino, com o 

esforço de amar o nosso próximo. 
“Não é suficiente mandar os meninos decorar os dois mandamentos 

(Amar a Deus e Amar ao próximo) de forma abstrata e repeti-los como 
o papagaio. Por isso, nós propomos os dois mandamentos de forma 

ativa. Levar o menino a um maior conhecimento e um melhor amor a 
Deus, através do estudo de Sua obra... Incentivar os nossos escoteiros 

e guias através de algum bom serviço, boa ação diária... até fazer 
sacrifícios de tempo, de dinheiro  ou de satisfações” (BT-TACCUINO, 

pág. 131-132). 
 

ORAÇÃO:  Fazendo-nos voz de todos os homens, nosso irmãos, invoquemos o 
mesmo Pai: 

Pai nosso... 
 

20 – SER – TER – DAR  

 
PALAVRA DE DEUS: Leitura do Evangelho de Lucas: Cap. 21, vers. 1 a 4. 

 
REFLEXÃO: Hoje em dia quem dá grátis é considerado “bobo”, incapaz de fazer 

negócios, ou ingênuo. De fato, a maioria das pessoas vive para se 
afirmar diante dos outros. Vai à procura de riqueza, duma profissão de 

alto nível, de um carro de luxo, de um físico atlético ou sexy, etc. 
O cristão se afirma, alcança uma “boa posição” na vida, quando se faz 

tudo para todos. Quando crê que tem nada e que o que tem é pelo 
bem de todos. 

BP quer que se faça escotismo nos bairros pobres. Quer que também 
os meninos pobres se tornem cidadãos felizes, sadios, úteis (Cfr. 

TACCUINO, pág. 137). 
O que vale na vida não é “Ter mais”, mas “Ser mais”. 

 

ORAÇÃO:  Ouvi, Senhor, a voz dos filhos que a vos se dirigem: 
Pai nosso... 
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ORAÇÃO ESCOTEIRA 
 

Ó Deus Pai, Tu criastes este universo 
para que me ajude melhor a conhecer-Te 

e a melhor amar-Te. 
Cada raio de luz, cada flor, 

cada novo panorama na encruzilhada do caminho 

é uma mensagem discreta, 
que me convida, por veredas fáceis, 

a subir novamente a Ti. 
O orvalho noturno 

e o galo que canta de madrugada, 
o vento que murmura passando 

e o pão da mesa, 
tudo me fala da Tua bondade. 

Falta-me, porém, um coração alerta 
para achar-Te em toda coisa. 

Conserva-se uma alma vibrante, entusiasta, 
uma alma jovem, que não se canse 

de ler o poema da natureza. 
Ajuda-me a encontrar 

debaixo das cores e dos sons 

o Teu pensamento divino. 
Que a Natureza seja para mim 

um templo grandioso, 
cada particular do qual 

narre a Tua glória. 
 

(P.F. Lelotte S) 
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Padre Daniele Caprotti 

 
Padre Pavoniano Italiano, Comissário Regional do 

Espírito Santo, responsável pela modernidade do 

Movimento naquele estado.  
Atuou também em São Paulo e Minas Gerais, 

onde veio a falecer.  
No Espírito Santo, criou a Casa Baden-Powell, 

editava o jornal Escap – Escotismo Capixaba, 
além de ser colunista sobre Escotismo em “A 

Gazetinha”.  
Escreveu o livro “Seguindo a Pista do Senhor” e 

inspirou a elaboração dos Fundamentos do 

Escotismo Brasileiro. 
 

Esta apostila escrita pelo Padre em abril de 1983, 
chegou às nossas mãos através do chefe Paulo 

Campos, da cidade de Piracicaba/SP. 
Em agosto de 2020 a transformamos em um 

PDF.  
 

 

www.lisbrasil.com 
 

 

http://www.lisbrasil.com/

