
 
 

Orações Escoteiras 
 

Oração do sênior 

 

Dá-me Senhor: 

um coração vigilante, 

que nenhum pensamento vil 

o afaste de ti; 

um coração nobre, 

que nenhum sentimento indigno o rebaixe; 

um coração reto, 

que nenhuma maldade desvie; 

um coração generoso para servir 

Assim seja. 

 

Oração do Escoteiro 

Senhor, 

ensina-me a ser generoso, 

a servir-te como tu o mereces, 

a dar sem medida, 

a combater sem temor, 

a trabalhar sem descanso, 

e não esperar outra recompensa 

senão a de saber que faço a tua vontade. 

 

 

Oração do Lobinho 

Senhor meu, 

http://escotismoempalavras.blogspot.com.br/2010/03/oracao-do-escoteiro.html


ensina-me a ser humilde e bondoso, 

a imitar o teu exemplo, 

a amar-te com todo meu coração, 

a seguir o caminho que há 

de levar-me para junto de ti. 

Assim seja. 

 

Oração do Escoteiro 

Amado e Glorioso Pai, 

Ajude-me a manter a minha promessa límpida 

Ensine-me que a integridade do Caráter, 

É minha maior posse 

Permita-me fazer o meu melhor possível hoje 

E que eu almeje faze-lo ainda melhor amanhã 

Ensina-me que o dever, longe de ser um inimigo, é um amigo 

Faça-me encarar até a mais desagradável tarefa, alegremente 

Me dê fé para compreender o meu propósito nesta vida 

Abra minha mente para a verdade, e enche meu coração com amor 

Agradeço a Ti por todas as bênçãos que Tu nós destes 

Ajuda-me a cumprir o meu dever para com a minha pátria, 

Ajuda-me também a entender que uma pátria boa é feita de bons cidadãos. 

Ajude-me a lembrar das minhas obrigações ao cumprir a lei escoteira, 

Faça-me entender, que elas são muito mais do que palavras 

Que eu nunca me canse da alegria de ajudar os outros 

Nem deixe que eu olhe para o outro lado quando pessoas estão necessitadas 

Tu me deste a benção de um corpo 

Me dê sabedoria para mante-lo saudável 

Para que eu possa servi-lo melhor 

Tu és a fonte de toda a sabedoria 

ajude-me a ter uma mente alerta e ensina-me a pensar 

Ajuda-me a ter disciplina em tudo que eu faça 

E em cada desafio que me apareça 

Ajuda-me a distinguir entre o certo e o errado 

Conduza-me obediente ao destino que Tu me traçaste 

 

Oração do Escotista 

 

Senhor e Chefe meu, que apesar das minhas debilidades 

me haveis escolhido como chefe e guardião de meus irmãos Escoteiros, 

fazei com que minhas palavras iluminem seus passos pelos caminhos da Vossa 

Lei, 

que eu saiba mostrar-lhes Vossas pegadas divinas na Natureza 

que haveis criado, ensinar-lhes o que devo, e conduzir-lhes de 

etapa em etapa, até ti, Senhor meu, no campo do repouso e da fartura, 

onde haveis estabelecido a Tua barraca e a nossa, 

para a eternidade. 

 

ORAÇÃO DO MONITOR I 



Senhor meu grande monitor, Dá-me a Bravura dos Bandeirantes, a Coragem dos 

Guerreiros, a Humildade dos monges, a Lealdade dos Cavaleiros, a Honradez 

dos justos, a Força dos Animais, a Limpidez das Águas, e um Coração que 

saiba, ouvir, entender, e amar aqueles que me cercam. 

Assim Seja! 

 

ORAÇÃO DO PIONEIRO 

Dai-me Senhor 

Um coração vigilante para que nenhum pensamento vago me distancie de Ti 

Um coração nobre para que nenhum pensamento indigno me atormente 

Um coração bondoso para que nenhuma maldade me desvie 

Um coração forte para que nenhuma paixão me  escravize 

E um coração generoso para servir. 

São Paulo rogai por todos os Pioneiros! 

 

ORAÇÃO DA LEI E PROMESSA 

Senhor! 

Fortalece-nos para que possamos ser homens honrados e leais, 

Atentos às necessidades de nosso próximo, amigo e irmão de todos, 

Formando uma só família em todo o orbe. 

Que o convívio com a Mãe natureza nos ensine a ciência do viver harmônico 

Com ordem e disciplina. 

Que a alegria seja o nosso cotidiano, e o respeito à chave do nosso bem viver. 

Envolve-nos na tua luz, para que purificados e fortalecidos no Teu amor, 

Possamos viver a cada instante, em todos os níveis, esferas e dimensões, 

A renovação de nossa Promessa! 

Amém. 

 

ORAÇÃO ESCOTEIRA MUNDIAL (tradicional) 

Vamos cada um de nós agora, fazer uma oração silenciosa para nosso irmão à 

nossa direita... Para nosso irmão à nossa esquerda... E agora, para nossos 

irmãos Escoteiros ao redor do mundo. 

 

ORAÇÃO A SÃO JORGE 

Ó, glorioso São Jorge, perfeito cavaleiro de Cristo, 

Nobre defensor da justiça fazei-me, seguindo vosso exemplo, um escoteiro leal. 

Dai-me um caráter sem mancha e fazei-me puro como a nossa Flor-de-Lis. 

Vós que tivestes uma só palavra, ajudai-me para que jamais eu minta. 

Dai-me a vitória sobre o respeito humano, e o amor leal a Jesus Cristo, meu 

supremo Chefe e Senhor. 

Dai-me um coração nobre e generoso para com todos e fazei que eu só viva para 

amar a Deus, 

Servindo ao próximo escoteiramente. 

Assim seja. 

 

Oração da Lei e Promessa. 

Senhor! 



Fortalece-nos para que possamos ser homens honrados e leais, 

Atentos às necessidades de nosso próximo, amigo e irmão de todos, 

Formando uma só família em todo o orbe. 

Que o convívio com a Mãe natureza nos ensine a ciência do viver harmônico 

Com ordem e disciplina. 

Que a alegria seja o nosso cotidiano, e o respeito à chave do nosso bem viver. 

Envolve-nos na tua luz, para que purificados e fortalecidos no Teu amor, 

Possamos viver a cada instante, em todos os níveis, esferas e dimensões, 

A renovação de nossa promessa! 

Amem 

 

 

Oração do chefe Sênior 

Senhor! 

Permita que esta missão seja cumprida 

Que encontrem em  mim o irmão mais velho, o pai, a mãe, o amigo 

O interesse e a paciência 

A compreensão sem críticas 

A ajuda sem censura 

Que eu consiga mostrar-lhes as outras faces de uma questão 

Outras opiniões, soluções 

Conselhos na hora certa 

Informações valiosas 

Sustento nas horas difíceis 

Inspira-me Senhor 

Para compreender a sua juventude 

Amá-los como a mim mesmo 

Respeitar sua liberdade 

Mas, alertá-los sobre sua responsabilidade, com pulso forte 

SENHOR! 

A tarefa é por demais árduas (somos seres tão imperfeitos) 

Mas, como diz São Francisco de Assis: 

“É dando que se recebe; é perdoando que se é perdoado." 

Faremos o Melhor Possível! 

Para estarmos Sempre Alerta! 

E bem Servir! 

(pois a fé remove montanhas ...) 

 

 

 

 


