
 

Sonetos e sextetos Escoteiros. 
Chefe Osvaldo. 

 

 



 
As noites foram feitas para os velhos escoteiros.  

Nada como desejar a alguém uma noite feliz, um sono reparador e sonhos de uma vida 

de sucesso. Faz parte de a gente desejar o bem a alguém principalmente aqueles que 

nos querem bem. São milhares de sonetos ou sextetos, pequenos contos para dizer o 

quando desejo que cada um consiga seu caminho para o sucesso. Pela primeira vez 

resolvi catalogar alguns deles para os meus amigos leitores que apreciam meus 

escritos. Muitas felicidades e lembre-se quando as coisas não fizerem mais sentido e 

nada mais prender você, não tenha medo de trocar de roteiro. Você só descobre novos 

caminhos quando muda de direção. 

Até mais! 

 

 

 
 

 

O Velho Escoteiro. 

 

                 Você me pergunta se gosto de ser Velho. Gostar é uma palavra amável, pois 

sinceramente adoro ser Velho. Por quê? Quer mesmo saber? - Eu nunca trocaria meus 

amigos surpreendentes, meu escotismo, minha vida maravilhosa, minha amada família 

por menos cabelo branco ou uma barriga mais lisa. Enquanto fui envelhecendo, tornei-

me mais amável para mim, e menos crítico de mim mesmo. Eu me tornei meu próprio 

amigo. Eu não me censuro por comer biscoito extra, chocolate quando posso comprar, 

balas de hortelã que adoro, ou por não fazer a minha cama, ou pela compra de algo 

bobo que eu não precisava, como uma lamparina à querosene, que parece algum 

desproporcional no meu quarto. Eu tenho direito de ser desarrumado, de ser 

extravagante. 

 

                Vi muitos amigos queridos deixarem este mundo cedo demais, antes de 

compreenderem a grande liberdade que vem com o envelhecimento. Quem vai me 

censurar se resolvo ficar lendo ou escrevendo histórias dos escoteiros no meu 

computador até às quatro da manhã e dormir até meio-dia?  Eu ainda em sonhos danço 

aqueles maravilhosos sucessos dos anos 60 & 70, ouço uma sinfonia de Mozart, 

Beethoven ou mesmo Rachmaninoff. Suas sinfonias ou seus trabalhos para piano são 

uma das maravilhas que o mundo me oferece até hoje. E se eu, ao mesmo tempo, sentir 

desejo de chorar por um amor perdido... Eu choro apesar de não os ter. Posso andar na 

praia com um short excessivamente esticado sobre um corpo decadente, e mergulhar 

nas ondas com abandono, se eu quiser, apesar dos olhares penalizados dos outros. Eles, 

eu sei que também, vão envelhecer. 

 

                Eu sei que eu sou às vezes esquecido. Mas há mais, algumas coisas na vida 

que devem ser esquecidas. Eu me recordo das coisas importantes. Claro, ao longo dos 

anos meu coração foi quebrado. Como não quebrar seu coração quando você perde um 

ente querido, ou quando uma criança sofre, ou mesmo quando algum amado animal de 



estimação é atropelado por um carro? Mas corações partidos são os que nos dão força, 

compreensão e compaixão. Um coração que nunca sofreu é imaculado e estéril e nunca 

conhecerá a alegria de ser imperfeito.  

 

            Eu sou tão abençoado por ter vivido o suficiente para ter meus cabelos grisalhos, 

e ter os risos da juventude gravados para sempre em sulcos profundos em meu rosto. 

Muitos nunca riram, muitos morreram antes de seus cabelos virarem prata. Conforme 

você envelhece, é mais fácil ser positivo. Você se preocupa menos com o que os outros 

pensam. Eu não me questiono mais. Eu ganhei o direito de estar errado. 

 

             Assim, para responder sua pergunta, eu gosto de ser velho. Ele me libertou. Eu 

gosto da pessoa que me tornei. Eu não vou viver para sempre, mas enquanto eu ainda 

estiver aqui, eu não vou perder tempo lamentando o que poderia ter sido, ou me 

preocupar com o que será. E eu vou comer sobremesa todos os dias (se me apetecer). 

Eu vou continuar amando minha esposa, o escotismo, meus filhos e netos sem esquecer 

os meus amigos. Para você que perdeu tempo em ler, eu espero que nossa amizade 

nunca acabe porque vem direto do coração! Afinal eu sou um Velho Escoteiro feliz! 

Até mais. 

 

 

 
 

 

 

Luana exausta tirou o tênis e pôs os pés na água fresca do remanso. Fria, gostosa, 

incrivelmente saudável. Peixinhos pulavam pareciam saudar as meninas Escoteiras. 

Luana pensou na frase de sua Chefe: - Esqueça os piores momentos da sua vida e faça 

os melhores se tornarem inesquecíveis. Luana sorriu. Ela sabia que sorrir não mata, 

viver não dói. Abraçar não arde. Beijar não fere. Rir não machuca. Ou seja, ela tinha 

motivos enormes para não desistir de ser feliz. Luana amava ser escoteira. Sua mãe lhe 

disse: - Filha faça valer a pena, as oportunidades não voltam. – A Chefe apitou, hora de 

partir, o acampamento estava longe. Patrulhas na trilha, sol de meio dia, um sorriso e 

ela sabia que a vida lhe reservou ser feliz. Afinal ela aprendeu que devemos querer o 

bem, plantar o bem e o resto vem. Todas a olharam espantadas quando ela deu uma 

enorme gargalhada. – Olhou para Escoteiras sorrindo e gritou: - Eu nasci para ser feliz, 

não para ser normal!  

Até mais. 

 

 
 

 

A noite chegou cobrindo com seu manto todos os campos de patrulha. Vi na trilha da 

chefia um Escoteiro que sempre me pareceu um sonhador. Chegou me saudou e disse: - 

Chefe, o que posso fazer para melhorar meu espírito Escoteiro? – Meu jovem, lembre-se 



do artigo da lei, Alegria e sorrir nas dificuldades. – Só isto Chefe? Bem eu costumo dizer 

que ser feliz não é viver apenas momentos de alegria. É ter coragem de enfrentar os 

momentos de tristeza e sabedoria para transformar os problemas em aprendizado. – Ele 

olhou para mim franzindo o cenho. – Sorri e disse: - Meu jovem Escoteiro, a vida é feita 

de escolhas. Quando você dá um passo à frente, alguma coisa fica para trás... – Não 

entendi Chefe! – simples, a dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso e a 

paciência faz você mais sábio, portanto Escoteiro sorria mais e reclame menos! E ele 

voltou pensativo para sua barraca... 

Até mais. 

 

 
 

Uma noite qualquer, quem sabe no Inverno bem gelado? Olhar perdido no universo, uma 

clareira na floresta encantada, amigos em volta, um violão cantante, um olhar distante 

a pensar: - Como é bom ter amigos, perto ou longe eles sempre estão com você, pois 

muitas vezes os amigos são a família que nos permitiram escolher. Um calorzinho 

gostoso, um café amargo, um chimarrão cheiroso corre de mão em mão; Crepita a 

fogueira, entre nuvens e estrelas, pululam vagalumes no céu. Saudade dela danada, 

vontade de dizer bem alto: - Amor me traz um mate, senta aqui do meu ladinho, põe 

mais lenha na fogueira, esquenta “nois” um pedacinho, e enquanto a chaleira não chia, 

deixe-me provar os seus beijinhos! E a gente vai vendo a noite passar olha a dança dos 

pirilampos em volta das chamas, vendo seus medos virarem fumaça. Bom demais ser 

Escoteiro! 

Até mais. 

 

 
 

 

Ei você! Você mesmo que esta lendo e sabe que somos amigos, quem sabe não sabe 

que eu lhe quero bem. Quem sabe ainda não disse que afinidade não se explica amizade 

não se força confiança não se obriga e sentimento não se controla. A tantas coisas a 

dizer, mas tem palavras que só podem chegar com um abraço, e tem abraços que não 

precisam de palavras. Sei que está longe, mas sabia uma das melhores coisas da vida é 

confiar em alguém. Amizade meu caro amigo e irmão Escoteiro não se compra, se 

encontra. A felicidade não se encontra, se sente o amor não se sente vive. Eu posso não 

estar feliz ou quem sabe não estou triste. Eu sei que mesmo longe ao saber o que se 

passa comigo vai estar sempre “ali ao meu lado”. Não importa quanto tempo passe, não 

importa o que aconteça, sempre seremos amigos. E saiba meu irmão Escoteiro certo ou 

errado, se você é meu amigo eu o defendo e ponto final! Portanto conte sempre comigo! 

Boa noite. 

 

 



 

 

Não permita escoteiro que a dificuldade lhe abra porta ao desânimo porque a 

dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e 

resistência. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longa 

distância. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem da vida. E 

que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. 

Até mais. 

 

 

 
 

 

Sentado a beira do caminho o sol estava se pondo no quadrante oeste. Olhei a patrulha 

em volta e todos pareciam dormitar. Lembrei-me dos dissabores de alguém que morava 

no meu coração. Por quê? Eu sei que a verdade dói, mas não mata. A mentira agrada, 

mas não cura. Será que estava sendo exigente demais com ele? Dizer a ele que não 

suporto falsidade e mentira, que a verdade pode machucar, mas ela é sempre mais 

digna? Valeria a pena? Pensei na volta do acampamento dizer a ele: - Meu amigo, por 

mais que a verdade venha a doer, a mentira não irá curar! E para completar diria a ele - 

Dê cá um abraço para eu nunca mais esquecer que somos amigos para sempre. 

Até mais. 

 

 
 

Eu chamo de bravo aquele que ultrapassou seus desejos, e não aquele que venceu seus 

inimigos; pois a mais dura das vitórias é a vitória sobre si mesmo. No fim, tudo dá certo: 

se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. 

Até mais. 

 

 
 

Noite alta. O espírito da coruja piou na floresta e o fogo apagou. As patrulhas foram 

dormir. Sozinho olhando as brasas adormecidas vejo o brilho da noite e fico encantado 

com tantas estrelas a brilhar. Dá para ver um cometa passar sorrindo e dizer: - Sempre 

Alerta Escoteiro, o silêncio já reina no acampamento. Eu sabia que a vida não acontece 

dentro de uma casa, de uma cidade, de um país. Ela tem de ser experimentada em todo 

o universo. Mas quem sou eu para pensar assim? Eu sei que três coisas não podem ser 

escondidas por muito tempo: - O Sol, a Lua e a verdade. Foram anos e anos vivendo e 

dormindo sob o manto do universo. Olho novamente para o alto e admiro as maravilhas 

que brilham como a saudar meus passos trôpegos para minha barraca. Extasiado ao ver 



a beleza da lua minha alma se expande em reverência ao criador. Ah! Mundo fantástico! 

Vou dormir, pois depois que a lua adormece... É que o sol acontece! 

Até mais. 

 

 
 

 

Na virada da Curva do Leopardo, sentado a beira do caminho eu não se esquecia dos 

meus sonhos de criança. Eu queria ser um aventureiro, um Escoteiro um herói brasileiro. 

Nunca esqueci o poema de Apoema que dizia: - Não sou índio, não sou sábio, mas eu 

desejo a você que o sol possa lhe trazer nova energia a cada dia. Que a lua suavemente 

lhe restaure durante noite. Que a chuva lave as suas preocupações. Que a brisa sempre 

sopre uma nova força em seu ser. Que você possa caminhar suavemente através do 

mundo e saber de suas belezas todos os dias da sua vida. 

Até mais. 

 

 
 

 

Acordei no lusco fusco da manhã. A lona do teto ainda com gotas do orvalho da noite. Já 

era alvorada. O sol iria em breve mostrar porque se considerava o rei do firmamento. 

Hora de levantar. Na barraca todos ainda dormiam. Deixei minha mente viajar na 

floresta encantada do lugar. Pensei na minha vida e de tantos amigos que tenho. Queria 

dar um momento de alegria a eles, dizer que acreditem que algo maravilhoso está 

prestes a acontecer. Dizer que acreditando que podem, eles podem. O sonho inspira, 

mas é a ação que realiza. Pensei em dar um conselho - Valorize-se. Vá buscar o que é 

teu antes que a vida canse de guardar... 

Até mais. 

 

 
 

Hora de recolher. Toda a patrulha já foi dormir, lá dentro da mata o uirapuru encanta 

com seu cantar noturno. Também vou dormir. Quero que saiba que admiro pessoas 

simples de coração como você... Fortes, mas não arrogantes. Sinceras, mas não 

ofensivas. Corajosas, mas não inconsequentes. Que cativem uma pessoa de forma pura. 

Que sorriem com coração e que te olhem com carinho. Esperarei você dormir, 

adentrarei no teu mundo sem bater em sua porta apenas para poder te observar em 

seus sonhos. Cantarolarei palavras bonitas para que sonhe coisas boas. E então quando 

acordar irás acreditar que o mundo pode ser melhor do que você viu antes de dormir! 

Até mais. 

 



 
 

Hora de dormir. Um dia cheio. Casa cheia, netos correndo e causos e causos de filhos e 

noras. Isto é bom. Mas chegou a hora de recolher. O corneteiro já tocou seu clarim 

anunciando o silencio no campo. O dia cede o lugar à noite, a luz esmorece na 

escuridão, a paz e o silêncio que ela carrega embalam os corações, e por vezes 

despertam inquietudes, desejos e paixões. A noite é magia transformada em sonho, é 

sonho que se vive de olhos fechados e por vezes abertos. 

Até mais e que a paz e a alegria reinem em vossos sonhos. 

 

 
 

Gente é hora de dormir. O corpo chora e diz que não dá mais. Cansado de não fazer 

nada e pensar no tempo. No tempo? Sim! O tempo deixa perguntas, mostra respostas, 

esclarece dúvidas... Mas, acima de tudo, o tempo traz verdades. Quer um conselho? 

Nunca estrague o seu presente por um passado que não tem futuro. O tempo às vezes é 

alheio à nossa vontade, mas só o que é bom dura tempo o bastante pra se tornar 

inesquecível. Meu caro Chefe para terminar vou dar-lhe duas notícias. Uma ruim e uma 

boa A ruim é que o tempo voa. A boa, é que você é o piloto. 

Até mais. 

 

 
 

Meu amigo Chefe e minha amiga Chefe Escoteira. Já lhe disseram algum dia que 

algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção das 

melhores coisas que poderíamos viver? Inclua no seu dicionário que gratidão é um dos 

bens mais valiosos da alma. Assim trate bem aos outros e não faça nada que não te 

deixe em paz consigo mesmo. Não importa o que você decidiu. O que importa é que isso 

te faça feliz. Você sabe, o Escoteiro é alegre e sorri nas dificuldades. E para encerrar 

meu amigo Badeniano se você não está feliz com algo, mexa-se. Você não é uma árvore. 

Até mais. 

 

 
 

Mais uma etapa que chegou ao fim. Que as próximas horas sirvam para você descansar 

seu corpo e relaxar sua mente a fim de recuperar para um novo dia. Amanhã surgirão 

certamente desafios e obstáculos e é preciso estar no auge das suas capacidades para 

vencer tudo isso. Tenha uma ótima noite recheada de bons sonhos! 

Até mais. 

 



 
 

É hora de dar uma relaxada. É hora de desligar nosso motor, aquele que nos põe 

pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, sabe? É hora de abraçar a noite, meu amigo 

minha amiga de ideal. Desejo a você uma noite repleta de paz. Descanse, descanse 

muito porque amanhã, quando levantar, terá o mundo inteiro aguardando seu sorriso. 

Até mais. 

 

 
 

Hoje as estrelas brilharão mais. Hoje a lua se vestirá de gala e todas as criaturas da 

noite se reunirão para lhe embalar o sono... Meu amigo, minha amiga de ideal.  Boa  

Sinta na brisa que acompanha a escuridão da noite meu beijo simples chegar até você, 

e docemente encostar-se à sua face. Durma como se o amanhã não existisse, mas 

recobre as energias para o enfrentar. Durma com Deus. 

Até mais.  

 

 
 

O dia cede o lugar à noite, a luz esmorece na escuridão, a paz e o silêncio que ela 

carrega embalam os corações, e por vezes despertam inquietudes, desejos e paixões. 

A noite é mágica transformada em sonho, é sonho que se vive de olhos fechados e por 

vezes abertos. Boa noite, meus amigos, e que a paz e a alegria reinem em vossos 

sonhos. 

Até mais. 

 

 
 

 

A noite é o momento em que o nosso cérebro processa tudo o que vivemos durante o 

dia, e consolida as nossas experiências e memórias, misturando tudo com os sonhos. 

Por isso, a noite tem a sua mágica, é uma alquimia entre sonho e realidade.  

Enquanto você dorme, espero fazer parte dos seus pensamentos, espero transitar da 

realidade para os seus sonhos, e ir parar no seu coração. Espero que você descanse e 

acorde com um belo sorriso no rosto e o coração pleno. 

Até mais. 

 

 



 

 

Tenho seis servos que me ensinaram tudo o que sei: - O que? Por quê? Quando? Como? 

Onde? E quem? – se puderes enfrentar o triunfo e o desastre e tratar esses dois 

impostores do mesmo modo... – Não há prazer comparável ao de encontrar um Velho 

amigo, a não ser o de fazer um novo. – Nenhum homem tem o dever de ser rico ou 

grande ou sábio; - Mas todos têm o dever de serem honrados. Rudyard Kipling. 

Até mais.  

 

 
 

Hummm! O fogo apagou. A brisa cai, um vento calmo sopra na floresta dos meus 

sonhos. Minha barraca me espera. Vou dormir. Fico na companhia dos insetos noturnos. 

Ouço o cantar de um sapo escondido em um lugar qualquer. Sabia que sapo canta 

quando chove? Vou te contar um segredo, é para namorar que eles soltam a voz e são 

felizes assim. Meus olhos fecham, sinto pequenos pingos do orvalho na lona da barraca. 

Sons inesquecíveis. Não vejo as estrelas no céu. Estou dormindo e pensando em você. 

Queria estar aí juntinho para sussurrar baixinho no teu ouvido: - Meu amigo, minha 

amiga tomara que a felicidade te pegue de jeito, e não te solte nunca mais... Vou achar 

bem feito porque você vai ganhar o que você merece: ser feliz! 

Até mais campo, boa noite céu, boa noite cometa brilhante que já passou.  

 

 
 

- Lembre-se meu caro chefe de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o 

mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus 

princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito Escoteiro abraça e a 

mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, 

igualmente, de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou 

incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da 

sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de 

suas oportunidades de elevação - é você mesmo. 

Até mais. 

 
 

Nossa! Já é noite. Hora de dormir. Estou a ouvir o toque do silencio... No acampamento. 

Ufa! Que sono! Minha barraca é minha morada. Inspira Chefe, respira e não pira. 

Amanhã na alvorada siga sua intuição e se possivel espalhe gentileza por aí. Aperte 

quantas mãos puder e sorria. Se por acaso a caminhada na trilha da serra está difícil 

não se preocupe, é porque você está no caminho certo. Não mude a trilha e lembre-se 

que todos os caminhos parecem iguais, mas não são. Por favor, não fuja da tempestade, 

aprenda a dançar na chuva Chefe moço menino! Tire o chapéu de abas largas, abane, é 



bom para refrescar. Lembre-se sonhos não foram feitos para ficarem em gavetas. 

Vamos lá se junte a patrulha e não reclame, afinal não importa a cor do céu. Quem faz o 

dia bonito é você! Sinta meu espírito ao seu lado quando acordar e estarei lhe dizendo: 

Bom dia! Sorria! Deus acaba de te dar um novo dia e coisas extraordinárias podem 

acontecer... Se você crer! 

Até mais. 

 

 
 

Meu amigo Escoteiro ou escoteira. Não importa se és jovem ou adulto importa que 

somos irmãos desta grande fraternidade mundial. Corpo cansado hora de dormir, mas 

não sem antes lhe dizer algumas palavrinhas. Saiba meu amigo que quem ama, sente. 

Quem sente, sofre. Quem sofre, luta. Quem luta, vence. Assim acredite que por maior 

que seja não há obstáculo que não possa ser superado. E você como um Badeniano 

legítimo sabe que se alguém jogar pedra no seu caminho junte-as, forme degraus e 

suba rumo à vitória. E quer saber o melhor? Bonito mesmo é estar de bem com a vida. 

Até mais. Esta noite farei uma prece para você! 

 

 
 

Hora de dormir. Um dia cheio. Casa cheia, netos correndo e causos e causos de filhos e 

noras. Isto é bom. Mas chegou a hora de recolher. O corneteiro já tocou seu clarim 

anunciando o silencio no campo. O dia cede o lugar à noite, a luz esmorece na 

escuridão, a paz e o silêncio que ela carrega embalam os corações, e por vezes 

despertam inquietudes, desejos e paixões. A noite é magia transformada em sonho, é 

sonho que se vive de olhos fechados e por vezes abertos. 

Até mais meus amigos escoteiros. Que a paz e a alegria reinem em vossos corações. 

 

 
 

A noite é sempre a parte do dia mais vaidosa. É aí que sonhos surgem como estrelas 

cadentes. É aí que me lembro daqueles tempos de bons acampamentos onde fomos 

bons amigos. Muita conversa cumplicidade, abraço, carinho, ajuda fraternidade. Tem 

sido muito bom compartilhar meu tempo minhas lembranças que nunca mais se 

apagarão. Na verdade, tem sido tão positivo, tão bom que chega até a dar medo ao 

coração. É que o tempo que passou transformam aquela amizade em algo ainda maior, 

pois agora o considero meu irmão. Fique bem! Boa noite! Gosto muito, aliás, mais que 

muito, de você. Meu abraço, minha saudação. Durma bem. 

Até mais. 

 



 
 

A noite chegou. Hora de dormir. Na barraca durmo o sono dos bons escoteiros. Antes fiz 

minha prece agradecendo ao Senhor: - Meu Deus, a Ti agradeço por mais um dia que 

pela Tua infinita bondade vivi e desfrutei. Agora que a noite chegou e as estrelas 

coroam o céu, posso descansar na certeza do Teu amor. Boa noite! Com o coração 

repleto de paz e esperança descanso o corpo e a mente para amanhã poder desfrutar 

de uma nova dádiva em forma de um novo dia. Meu Deus, eu Te agradeço, pelo dia, pela 

vida, pelo conforto da minha patrulha e da nossa felicidade! 

Até mais. 

 

 
 

A luz se vai esvaindo no campo escoteiro, aos poucos desaparecem no horizonte os 

últimos raios de sol e o meu pensamento se concentra na minha felicidade 

compartilhada pela patrulha que amo. Com a paz da noite se equilibram os desejos, as 

necessidades, e se clareiam os sentimentos. Para mim, todos eles se concentram em 

uma amizade perfeita. E quando dormir chegam os sonhos, onde, uma vez mais, me 

orgulharei de ser um Escoteiro. 

Até mais. 

 

 
 

Meus queridos amigos escoteiros, cada um de vocês é uma preciosidade, e todos juntos 

constituem o meu maior tesouro! Cada um de vocês ajuda a completar a minha 

felicidade, e agora que a noite vai caindo de mansinho, eu desejo a todos vocês uma 

boa noite, um bom descanso e bons sonhos. Que neste entardecer possamos nos 

orgulhar desta fraternidade única. Eu me orgulho porque tenho tão bons amigos, e 

graças a eles tenho o conforto da companhia e do apoio e por isto vou dormir em paz. 

Até mais. 

 

 
 

O dia termina assim que o sol se esconde no horizonte. Os escoteiros se recolhem às 

suas barracas e deixam para trás todos os problemas que enfrentaram nos dias mais 

infelizes. Uma noite de descanso é o cenário ideal para recuperarmos as energias. As 

batalhas que largamos por momentos, amanhã estarão de novo no nosso caminho, mas 

nós estaremos ainda mais preparados para as enfrentar. Muita paz, bom campo, muitas 

atividades. Bom descanso! 

Até mais. 



 

 
 

 

Hummm! O fogo apagou. A brisa cai, um vento calmo sopra na floresta dos meus 

sonhos. Minha barraca me espera. Vou dormir. Fico na companhia dos insetos noturnos. 

Ouço o cantar de um sapo escondido em um lugar qualquer. Sabia que sapo canta 

quando chove? Vou te contar um segredo, é para namorar que eles soltam a voz e são 

felizes assim. Meus olhos fecham, sinto pequenos pingos do orvalho na lona da barraca. 

Sons inesquecíveis. Não vejo as estrelas no céu. Estou dormindo e pensando em você. 

Queria estar aí juntinho para sussurrar baixinho no teu ouvido: - Meu amigo, minha 

amiga tomara que a felicidade te pegue de jeito, e não te solte nunca mais... Vou achar 

bem feito porque você vai ganhar o que você merece: ser feliz! 

Até mais campo, boa noite céu, boa noite cometa brilhante que já passou. Obrigado 

Deus! 

 
 

Amanhã começa um novo dia, uma nova semana. Ao levantar sorria, levante e siga os 

passos de um vencedor. Lembre-se que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. 

E se és um bom Escoteiro vai aqui à receita para realizar seus sonhos: comece onde 

você está, use o que você tem e faça o que você pode! Portanto queira o bem, plante o 

bem e o resto vem. Nunca desista, coisas boas levam tempo. E se nada der certo pense 

como se estivesse em um acampamento. Você sabe que algumas vezes coisas ruins 

acontecem para nos testar se somos capazes. Se você acredita que é capaz, ignore a 

opinião dos outros e siga em frente. E se não puder fazer tudo, faça o que puder! 

Até mais. 

 

 
 

Um dia em uma reunião de Gilwell um Chefe falou: - Erros podem ser perdoados. 

Atitudes podem ser repensadas. Mas algumas palavras, nunca poderão ser esquecidas. 

O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. Porque onde a ignorância fala, 

a inteligência não dá palpites. Vá firme à direção das suas metas. Porque o pensamento 

cria, o desejo atrai e a fé realiza. 

Até mais. 

 

 
 

Eu olhei para ela e ela olhou para mim. Por quê Chefe? Ela me perguntou. Falei baixinho 

ao seu ouvido: - Quem sabe estou triste por você? Para mim hoje o sol não brilhou, os 



pássaros não cantaram, os risos se calaram e vi as lágrimas rolaram em seu rosto. Deve 

ser por isto que meu coração sofre em silencio. Ela tentou sorrir e não conseguiu. 

Chefe, eu não estou nem feliz e nem triste. Apenas suportando. É difícil explicar. 

Palavras não podem expressar qualquer tristeza nesse momento. E então eu vi que suas 

lágrimas não corriam mais pelas suas faces e ela me disse: Chefe não tenho tempo 

para lembrar o que me deixou triste, sabe Chefe eu estou mais preocupada em pensar 

com quem me faz feliz. O Senhor sabe que lágrimas não doem o que dói é o motivo que 

as fazem cair. Fiquei calado por algum tempo. Olhei de novo para ela. Sabe amiga, 

quando duas pessoas realmente se gostam, elas sempre darão um jeito de dar certo. 

Não importa o quão difícil seja. Terminei dizendo: - Se não deu certo, se apaixone por 

alguém que te faça sorrir dos seus próprios erros, que te aceite do jeito que você é. 

Calei, olhei para minha trilha a percorrer e segui em frente. Nada mais tinha a dizer... 

Até mais. 

 

 
 

Eu queria dar uma palavra de carinho. Não sabia o que dizer. Pensei em falar baixinho 

em seu ouvido: - Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Mas seria isto que ela queria 

ouvir? Não sou filósofo nem poeta pra dizer que a sua coragem é maior que seu medo e 

que sua força é tão grande como sua fé. Não temos as ilusões do mundo. Não temos o 

dom de estar sempre certo. Poderia ter dito para não chorar só porque acabou. Não 

seria melhor dizer sorria porque aconteceu? Ah se eu fosse Salomão ou Maomé eu 

poderia dizer: - A dor minha amiga faz você mais forte, o medo faz você mais corajosa e 

a paciência você mais sábia. Não importa o que decidiu. O importante mesmo é que isso 

te faça feliz. Afinal você vai ter que aprender que a vida só dá asas a quem não tem 

medo de cair! 

Até mais. 

 

 
 

O escotismo nos trás tantas experiências, tantas situações interessantes que muitas 

vezes a gente se sente sozinho mesmo com tantos amigos ao redor. Sempre digo que se 

isto acontece devemos preencher este espaço com solidariedade. Se aqueles que você 

quer bem não valorizam acredite que existe muita gente que precisa de você. É bom 

saber que alguns são felizes pelo que carregam no bolso, outros pelo que tem no 

coração, e posso afirmar que o que se faz com o coração nunca é obrigação. Viva feliz 

acreditando que a bondade é o único investimento que nunca vai à falência. Não 

esqueça, o mundo precisa de gente que se preocupa com o próximo e isto para nós 

chefes é uma realidade. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito 

pela dignidade humana. Que sua noite seja tranquila e seu sono suave para que sua 

semana seja abençoada. 

Até mais. 

 



 
 

 Na curva do caminho uma enorme castanheira. Uma sombra que não podia recusar. 

Olhando o sol inclemente ouvi Donato dizer: Chefe, as dificuldades preparam pessoas 

comuns para destinos extraordinários. Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. 

– Olhei para Donato e sorri. Tirei o chapéu e aproveitei a sombra para meditar. Pensei 

nas palavras de Donato. Eu sabia que algumas pessoas jogam pedras em nosso 

caminho, mas sabia também que era eu que devia saber o que fazer com elas. – Donato 

adivinhando disse: Chefe uma parede ou uma ponte? Olhe, independente do que estiver 

sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar! Quer um conselho Chefe? Valorize-se. E 

terminou dizendo, Chefe, prefira o sorriso, faz bem a você e aos que estão ao seu redor. 

Dê risadas de tudo até de si mesmo. Não adie alegrias. Sejas feliz hoje! 

Hora de partir, mochila no costado, chapéu no testão olhei a sombra do castanheiro e vi 

entre os galhos e folhas Donato me acenando e dizendo adeus. Lembrei-me do poeta 

Donato que sempre dizia: - Chefe que nunca falte um sonho para lutar, um projeto para 

realizar, algo para aprender, um lugar para ir e alguém para amar... 

Até mais. 

 

 
 

Admiro pessoas simples de coração... Fortes, mas não arrogantes. Sinceras, mas não 

ofensivas. Corajosas, mas não inconsequentes. Que cativem uma pessoa de forma pura. 

Que sorriem com coração e que te olhem com carinho. 

Ate mais. 

 

 
 

Menino Escoteiro na sua primeira grande aventura. Uma trilha que de tão íngreme 

pensava que ia chegar ao céu. A cada curva outra subida, elas não terminavam nunca. 

Olhei para meu monitor e ele sorriu. – Escoteiro! A vida é como uma câmera. Foque no 

que é importante, capture bons momentos, desenvolva a vida a partir de negativos. E, 

se as coisas não derem certo, tire outra foto. - Olhei para ele espantado. O sorriso dele 

me contagiou. – Escoteiro você é mais forte do que imagina. Acredite. – Pensei comigo 

se era verdade. – Ele foi até onde eu estava e pôs a mão no meu ombro: - Escoteiro, se 

Deus encheu tua vida de obstáculos, é porque ele acredita na tua capacidade de passar 

por cada um! – Nada mais a dizer ao meu monitor. Agora eu sabia que era na 

dificuldade que aprendemos a conhecer os verdadeiros amigos... 

Até mais. 

 

 



 

Na praça era somente um Velho vendo o por do sol. Ele sabia que quem pensa que a 

distância faz esquecer, esquece que a saudade faz lembrar. Não dava para voltar no 

tempo. Uma tristeza enorme ao se sentir sozinho. Ela veio docente na lembrança. Ele 

sabia que não importa a distância que os separavam, se há um céu que os une. Sim, ele 

sabia que a distância pode impedir um beijo, um toque, um abraço. Mas não pode 

impedir um sentimento. Ele pensou que quem inventou a distância nunca sofreu a dor 

de uma saudade. – Ah! Meu amor, eu sinto tanto a sua falta! Eu sinto sua falta a cada 

dia, cada hora, cada minuto, cada segundo, mas foi à vontade Dele. Não tenho o direito 

de reclamar... Queria chorar, mas prometeu a si mesmo não o fazer mais. Tanto tempo 

que ela partiu e os mesmo sentimentos machucavam seu coração. O tempo não apaga 

o que é verdadeiro, assim como a distância não é o fim para quem ama. Levantou, a 

pequena bengala ressonou alto no cimento da praça. As seis badaladas da Ave Maria 

tocavam docemente no sino da pequena capela. Ele tateando foi em frente pensando: - 

Que minha coragem seja maior que meu medo e que minha força seja tão grande 

quando a minha fé. 

Até mais. 

 

 
 

Luiz Monitor sozinho no topo do Morro do Sino pensava do que seria sua vida. Ele sabia 

que o destino une e separa. Mas nenhuma força é grande o suficiente para fazer 

esquecer pessoas que por algum motivo um dia nos fizeram felizes. Deixar seus irmãos 

patrulheiros para trás? Ele sabia que a hora ia chegar. A idade pesa, não era mais um 

menino mochileiro a escoteirar por ai, descobrir nascentes, trilhas e vales. Uma lágrima 

correu e caiu na grama molhada. – Sentirei saudades. Foram anos vividos de um eterno 

companheirismo. Seu Chefe lhe mostrou o novo caminho dos Seniores. – Luiz, despedir-

se não é dizer adeus, é apoiar e desejar sucesso para a nova jornada que está apenas 

começando. – Apertou a mão de cada um dizendo poucas palavras: - Vou indo. Quando 

eu voltar estarei de volta! – Lembrem-se não será um adeus, vai ser um até logo. Do 

outro lado do rio os Seniores o esperavam. Olhou para eles e se voltou para ver pela 

última vez sua patrulha – Se é difícil dizer tchau, quer dizer que valeu a pena. Na ponte 

pênsil atravessou para sua nova jornada que estava apenas começando. 

Até mais. 

 

 
 

Uma pequena fogueira, em uma clareira, brasas simples, pequenas fagulhas se 

espalhando ao sabor do vento na noite sem luar. Donato me olhou e disse: Chefe se 

você não está feliz com algo, mexa-se. Você não é uma árvore! – Olhei para Donato. 

Sempre foi um escoteiro poeta. Sempre disse que as noites mais escuras produzem as 

estrelas mais brilhantes. Ele sorrindo para mim completou: - Superar não é escolha, é 

necessidade. O tempo passou Donato está por aí passeando ao sabor do vento como a 

aragem soprando distraída à procura de um foguito para sonhar. Olho para dentro de 



mim, querido passado, obrigado por tudo que me ensinou... Querido futuro, pode vir! Ah 

Donato eu sei se estivesse aqui estaria me dizendo: Chefe, oh! Chefe! Não deixe que o 

medo de cair te impeça de voar... Chefe! Se não houver vento, reme! Desistir jamais! 

Até mais. 

 

 
 

Passamos uma vida no escotismo tão intensa que chega um tempo que a gente 

aprende que ninguém nos decepciona. Acho que nós é que colocamos expectativa 

demais nas pessoas. Prestando atenção em cada um em nossa volta aprendemos que 

cada um é o que é e oferece aquilo que tem pra oferecer. Viver em grupo não é fácil e se 

a vida fosse fácil teríamos que aprender a ficar mais forte. Nunca saberemos quão forte 

somos. Penso que ser forte é pular os obstáculos com grandeza e obstinação. Portanto 

meu amigo e irmão Escoteiro acredite que você é mais forte do que imagina. Durma 

com Deus e pense que seus sonhos é maior que seus medos.  

Até mais. 

 

 
 

Senhor Deus, hoje eu não quero pedir nada, porque eu já pedi tanto e tanta coisa me foi 

dada. Eu só quero agradecer. Agradeço todas as dificuldades que passei na vida. Elas 

foram grandes adversárias, mas que tornaram minhas vitórias muito mais saborosas. 

Muitas coisas bonitas não podem ser vistas ou tocadas, elas são sentidas dentro do 

coração. O que você fez por mim, é uma delas. E eu agradeço do fundo do meu coração. 

Obrigado Senhor! 

Até mais. 

 

 
 

Meu caro amigo e irmão Escoteiro, pense comigo: - Se a caminhada está difícil, é 

porque você está no caminho certo. Portanto sinta que chique é ser feliz. Elegante é ser 

honesto. Bonito é ser caridoso. Sábio é saber ser grato. O resto é inversão de valores. 

Assim quando estiver junto aos seus irmãos escoteiros seja onde for, seja humilde para 

admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Porque 

você não pode ser a mudança que deseja ver no mundo? Comece hoje e faça por 

merecer. 

Até mais. 

 

 
 



O tempo voa, e eu também tenho asas e vou voando pelo céu. Eu não enxergava e 

ganhei um olho, um olho sim, os doutores da catarata me deram de presente no ano 

passado. Os meses passaram, mais um ano e eis que novamente já tenho data para ter 

o segundo olho. Sorrio lembrando os meus tempos de Lobinho, de pata-tenra, da 

primeira e segunda estrela. Sempre abrindo um olho para crescer. Espero julho para 

poder lembrar meus tempos de lobo, voltar a ver novamente o brilho das estrelas, o 

firmamento, quem sabe ver o vento soprar no alto de uma colina. Vou sair por ai a 

conversar com um pintassilgo, quem sabe encontro uma coruja parda e belos contos 

iremos contar. Já não posso mais ouvir o Uirapuru, o cantar do pássaro preto ou mesmo 

um Bicudo ou um Curió. Mas com dois olhos verei o mundo, verei a lua cheia bonita que 

nem um queijo. Minha Celia me disse: - Calma marido é aos poucos que a vida vai dando 

certo. Bola prá frente faça da tristeza um confete, joga pro alto e deixa o vento levar. 

Bom demais em julho ganharei meu segundo olho. Catarata estou tristonho, você vai 

partir e aceite minha despedida, um abraço apertado, um beijo demorado e um “prá 

sempre” longe de você! 

Até mais. 

 

 
 

Meu caro amigo Chefe Escoteiro quero que saiba que com o amor sendo um suporte 

venceremos muitas barreiras e até mesmo a morte. Não importa o seu e o meu passado, 

nossas limitações e muito menos nossas crenças também. Falhas, quem não hás tem? 

Eu somente espero que você seja sincero com seus ideais, que respeite as emoções do 

seu próximo, ajude-o em seus erros, mas olhe, aponte também as soluções. Baden-

Powell acreditava que podemos construir um mundo onde teria mais justiça, 

fraternidade, paz entre as pessoas e muita solidariedade. Isso não é uma fantasia e 

nem falo com precipitação. Se cada um de nós fizer um pouco, um tiquitito só, em breve 

seremos uma nação onde haverá mais coração! Sempre Alerta e... 

Até mais. 

 

 
 

Olá escoteirada, fim de semana chegando. O Velho Chefe Escoteiro tentando trazer o 

espírito da paz. Quem sabe a esperança nos olhos, fé no coração, gentileza no trato, 

afeto na alma, delicadeza nos lábios, firmeza nos passos, aconchego no abraço, 

coragem de ser por inteiro e uma medida generosa de café e bom humor! Não é assim 

no acampamento? Quem sabe um domingo cheio de notícias boas, alegrias inteiras, 

gente de bem dizendo bom dia escoteiro, sorrisos verdadeiros e bênçãos sem fim. Não 

tenha receio meu irmão de ideal, fé renovada. Para cada tropeço à certeza de um lindo 

recomeço. Para cada dúvida sabedoria para escolher o melhor caminho. Para cada 

dificuldade um sopro de esperança. Acredite em você, afinal você é um Badeniano e 

sabe que sorrindo (olhe o oitavo artigo) você sabe coisa boa, atrai coisa boa! 

Até mais. 

 



 
 

Eu já fui, já voltei, já tentei esquecer, já me iludi, já me decepcionei, já tentei demais. Já 

vivi de muitos "já" e estou cansado de tudo isso ainda me perturbar. Estou cansado de 

tantos sentimentos para quem não merece nem se quer um calor do momento. Estou 

cansado de falar para o vento, de sentir que certas pessoas não merecem nem um 

pouco de mim. E quando a gente cansa, não quer dizer que fomos tolos todo esse 

tempo. Quer dizer que fomos seres humanos, diferentes e capazes de aturar isso tudo e 

por fim tudo aquilo que nos fez mal. Eu aprendi com a vida a jogar pro alto, dar um salto 

no ar e cantar e depois dar um sorriso e dizer tchau tristeza. E finalmente dizer ao 

mundo: - Amo vocês demais! 

Até mais. 

 

 
 

Você que é um Chefe Escoteiro lembre-se, se Deus encheu tua vida de obstáculos, é 

porque ele acredita na tua capacidade de passar por cada um. Portanto porque não 

dizer muito obrigado a Deus por nos abençoar-nos muito mais do que merecemos? 

Mesmo se nada estiver escrito no Caminho do Sucesso ou na palavra do fundador, a Lei 

é clara, sorrir nas dificuldades faz bem. Enfim é bom lembrar que quanto mais a gente 

agradece, mais coisas boas acontecem. Bravôo meu irmão Escoteiro! 

Sempre Alerta, que o sono na barraca do amor nesta noite te faça feliz. 

Até mais. 

 

 
 

Disse um poeta a um escoteiro: - Você será avarento se conviver com homens 

mesquinhos e avarentos. Será vaidoso se conviver com homens arrogantes. Jamais se 

livrará da crueldade se compartilhar sua casa com um torturador. Alimentará sua 

luxúria confraternizando-se com os adúlteros. Se quer se livrar de seus vícios, 

mantenha-se afastado do exemplo dos viciados e tenha o coração puro. E não esqueça 

escoteiro, a paz é a gente que faz.  

Até mais. 

 

 
 

Meu caro amigo Escoteiro, o que o mundo te oferece, é passageiro. O que Deus te 

oferece, é eterno. Portanto mude o modo que você olha para as coisas, e as coisas que 

você olha mudarão. E lembre-se a paz é a gente que faz. Que a sua noite seja doce e 



feliz. Respire. Tome uma dose de paz. Escute o bater manso do coração. Silencie a 

mente. Relaxe o corpo. Descanse. Amanhã tem mais... 

Até mais. 

 

 
 

Em toda minha vida tive uma queda pelas estrelas. Sentia-me o rei do universo em uma 

clareira acampado, em volta de uma pequena fogueira e olhando para o céu e ver o 

brilho da noite através do brilho das estrelas. Lembro que uma vez um Velho Chefe me 

perguntou sorrindo: - Vado somos humanos porque observamos as estrelas, ou as 

observamos porque somos humanos? Pensei toda a noite na barraca e cheguei à 

conclusão que não importa. Minha pergunta era uma só: - Será que as estrelas olham de 

volta para nós como nós olhamos para elas? E então... Na tentativa de adormecer, 

resolvi contar as estrelas no céu. Uma... Quarenta... Duzentas... Quinhentas mil... Três 

milhões setecentos e... Então adormeci. Acordei sem um número, não havia mais um 

céu de estrelas, mas ao abrir a porta da barraca me lembrei daquele filósofo que dizia: - 

Lembre-te sempre, a cada dia nasce de um novo amanhecer! E então notei que minha 

mochila e no meu bornal estavam cheios de estrelas! 

Até mais. 

 

 
 

Cansado, vou dormir. Que sua noite seja tranquila e seu sono seja suave, para que o seu 

dia seja abençoado. Assim faça o que é certo, não o que é fácil. Queira o bem, plante o 

bem e o resto vem. Insista, persista e nunca desista. Nenhum sucesso na vida 

compensa o fracasso da família. Se você quer ter algo que nunca teve, faça algo que 

nunca fez. Para realizar coisas grandes, comece pequeno. Quanto mais você trabalha, 

mais sorte você tem. Deixe gravado na mente: - A paz é a gente que faz. Durma com 

ideias, acorde com atitudes. 

Até mais. 

 

 
 

Muitos de nós passamos por situações difíceis no movimento Escoteiro. Uns ficam 

outros saem. Aos que se ressentem de agressões verbais só posso dizer que não deixe 

que as pessoas te façam desistir daquilo que você mais quer na vida. Acredite. Lute. 

Conquiste. E acima de tudo, seja feliz, afinal o escotismo não nos prometeu isto? A vida 

é feita de escolhas. Quando você dá um passo para frente, alguma coisa fica para trás. 

Se você escolheu ser Escoteiro sabe que o silêncio é a única resposta que devemos dar 

aos tolos. Porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. Se a caminhada 

está difícil, é porque você está no caminho certo. E lembre-se, Baden-Powell não deu 



procuração a ninguém para falar em seu nome. O Escotismo é seu é meu é de todos. 

Afinal ele está no sangue na alma e no coração! 

Até mais. 

 

 
 

Algumas vezes coisas ruins acontecem em nossas vidas para nos colocar na direção 

das melhores coisas que poderíamos viver. Para os dias bons: sorrisos. Para os dias 

ruins: paciência. Para todos os dias: fé. Se nada mudar, invente, e quando mudar, 

entenda. Se ficar difícil, enfrente, e quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, 

alegre-se, e quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar acredite você pode 

tudo. Tudo é possível pelo amor, e pela fé que você tem em Deus! Sempre Alerta! 

Até mais. 

 

 
 

Tantos que sofrem que reclamam que dizem ser infelizes. Chefes são assim? Afinal é 

sorrir e fazer os outros felizes? O que o escotismo nos ensinou depois de adultos? Eu sei 

que a vida não oferece promessas e garantias, apenas possibilidade e oportunidades. 

Existem momento que precisamos escolher entre virar a página ou fechar o livro. 

Portanto não prometa não quando estiver feliz ou infeliz. Não responda quando estiver 

com raiva. Não decida quando estiver triste. Afinal um dia a gente cansa de bater na 

porta que não quer abrir e prefere pular uma janela que já estava aberta. Melhor assim? 

Até mais. 

 

 
 

Plagiando Drummond. 

A quadrilha que nunca foi patrulha. 

Maneco amava Sofia que amava demais a Leleco 

Que tinha paixão por Maria, que amava Alfredo sem nada, 

Que amava Zezé Pioneiro que não amava ninguém. 

Maneco foi ser Escoteiro, Sofia já era uma Guia, 

Leleco era réu na Comissão de Ética, Maria nem curso fez, 

Alfredo agora doutor foi parar a UEB. 

Maneco fez muitas jornadas, Sofia quase nenhuma, 

Leleco contava estrelas, Maria apenas sorria. 

Alfredo virou chefão, Zezé uma chefinha. 

Maneco foi Lis de Ouro, Sofia nem um tesouro. 

Leleco não era maneta, pediu carona no cometa. 



Maria que nunca foi minha, agora é Chefe de Lobinha. 

E Alfredo um grande chefão na UEB um figurão. 

A história ficou sem nexo, não tenho por ela apreço.  

Se Maneco foi para os Estados Unidos, 

E Sofia para o convento, Leleco morreu de desastre, 

Maria ficou para titia, Alfredo ainda vivia. 

Fiquei sabendo que você, que ficou fora da historia, 

Milita no escotismo e faz dele sua glória. 

E quem quiser que conte outra,  

Eu parto desta para melhor. 

Sou um desastre em sonetos,  

Cada um que escrevo é pior. 

Partindo escoteirada, ficarei com minha amada. 

Um dia quem sabe entorno, e por aqui eu retorno, 

Quem fica aceite um Adeus, 

Quem sabe abraços meus... 

Até mais. 

 

 
“tive duas vidas: uma até ser Major-General e me aposentar... A segunda vida quando 

me dediquei só ao escotismo e onde fui mais feliz” (B-P). Gosto de ler esta frase do 

Mestre. Gostaria de dizer o mesmo, mas não fui Major-General e só tive uma vida e nela 

onde fui mais feliz foi quando entrei para o escotismo em 1947 com sonhos de viver 

aventuras e descobertas cujos sonhos pensei em realizar. Fiquei quase uma vida. Lutei, 

chorei, sorri e cantei e voei por lugares nunca antes imaginados. Se venci não sei. Hoje 

com 75 anos me sinto realizado. Fui trombeteado, machucado, ridicularizado e quem 

sabe odiado e amado por muitos. Se alguma coisa valeu para meu crescimento eu me 

regozijo. Um prazer enorme da vida é fazer o que as pessoas dizem que você não é 

capaz. Ouvi isto muitas vezes e aqui estou sorrindo, aprendendo, abraçando e antes de 

tudo sendo feliz.  

Até mais. 

 

 
 

Eu, ela e o sonho de uma noite de inverno. 

Fim da reunião. Melhor possível, Sempre Alerta e todos se foram. Fiquei para dar uma 

última olhada na sede. Ruth estava lá chorando. – Não disse nada e ela me olhou com 

os olhos rasos d’água. – Chefe, não dá mais. Não consigo pensar viver sem ele, mas 

com ele nem sei se poderei viver. – Pensei comigo: - O amor é a única loucura de um 

sábio e a única sabedoria de um tolo. – O que dizer para ela? Eu sabia que para os erros, 

há perdão. Para os fracassos chance. Para os amores impossíveis, tempo. Olhei nos 

seus olhos negros e nada disse. – Ela se levantou dizendo que ia partir. Pensei em dizer 



alguma coisa, dizer que não deixasse que a saudade a sufoque, que a rotina acomode e 

que o medo lhe impeça de tentar... Eu não era um sábio, nunca tinha certeza de nada. A 

sabedoria eu sabia começava com a dúvida. Pensei em lhe dar um abraço. Sabia que 

tem palavras que chegam com um abraço... E tem abraços que não precisam de 

palavras. Não fiz nada disto. Ela partiu com o coração em prantos. Eu fiquei ali 

ruminando e a chamei sem esperança. Ela olhou para traz. – Ruth lute pelo que 

acredita, se nada mudar, invente, e quando mudar entenda. Se ficar difícil não desista, 

e quando ficar fácil agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se, e quando ficar alegre, 

contagie. E quando recomeçar acredite, você pode tudo. Tudo é possivel pelo amor e 

pela fé que você tem em Deus! – Ela não disse nada e partiu acenando seu último 

Adeus... 

Até mais! 

 

Eu queria ter o mundo, mas Deus disse que não. 

- Ah! Eu queria ter o mundo aos meus pés. Queria fazer dele um lugar feliz para viver. 

Mas o mundo não é assim? A felicidade não está aqui? Porque então mudar? Não sei. 

Eu queria ter o mundo, fazer todos sorrirem, se abraçarem e dizerem que agora somos 

todos irmãos. – Mas é possivel? Afinal quantos estão sorrindo? Não seria muito mais 

dos que estão nas sombras sem perdão? Eu penso e transformo meu desejo em ilusão, 

ilusão de ter um mundo só meu. Mudar as pessoas, mudar tudo fazer todos iguais a 

mim! – Foi ela a poetiza quem me incentivou – Escoteiro nos demais mundos todos 

sabem, o coração tem moradia certa, fica bem aqui no meio do peito, pois a anatomia 

mudou para todos, e agora todos são corações. 

- Outro poeta no alto da sua criação, remendou em um triste soneto: - Sábio é quem se 

contenta com o espetáculo do mundo. Que grande circo, que espetáculo é este e eu não 

quero perder. Afinal será meu mundo, mais alegre, mais delicioso, mais pomposo na 

maneira de se andar falar e viver. Se eu mudar o mundo diria outro poeta, sempre eles: - 

Muda-se o ser, muda-se a confiança; Todo o mundo é composto de mudança, Tomando 

sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, Diferentes em tudo da 

esperança; Do mal ficam as mágoas na lembrança, E do bem, se algum houve ficaram 

as saudades. Não assim não, eu não farei a todos escoteiros, uns quem sabe talvez. 

Mas a honra seria o primeiro embate. No meu mundo quem não tem honra não vai viver. 

- Eu queria ter um mundo, de águas cristalinas, de fontes que nunca irão secar. De 

peixes que irão pular na catapulta da água, sorrindo do mundo novo que eles estão a 

viver. Meu mundo teria campinas, vales verdejantes, flores perfumadas onde todos 

pudessem caminhar. Meu mundo teria lindas montanhas, cascatas imensas a ribombar 

cantando uma sonata de Schubert. Nas ruas irei plantar árvores frutíferas onde a 

meninada pudesse se esbaldar. Meu mundo teria sol, teria chuva e teria lua. Teria 

estrelas? Sim brilhantes gritantes a piscar no céu. Meu mundo teria bandeira, a 

bandeira do Brasil. – Então não é só meu mundo, isto parece o meu país. Anjo, não me 

interrompa me deixe criar meu mundo, do jeito que gostaria de ser. Meu mundo não 

teria maldade, falsidade. Meu mundo teria caráter, honestidade, onde o aperto da mão 

esquerda seria o documento mundial. 



- Sonhos? Não tenho este direito? Sei que Ele que está no céu a nos acompanhar deve 

estar pensando: - Ele quer ser como eu! Por um instante entrei na seara que não me 

pertence, esqueci que sou seu filho, sou sua criação, e depende de mim e todos que o 

mundo seja assim sorridente consciente de sua obrigação. E sem perceber, outro poeta 

entrou na minha imaginação: - Enquanto um chora, outro ri, é a lei do mundo meu rico 

senhor. É a perfeição universal. Tudo chorando seria monótono, tudo rindo cansativo, 

mas uma boa distribuição de lágrimas, de sambas, soluços e sarabandas, acaba por 

trazer à alma do mundo a variedade necessária, e faz-se assim o equilíbrio da vida... 

Até mais. 

 

 

Meus caros irmãos escoteiros saibam que o maior prazer da vida é fazer o que as 

pessoas dizem que você não é capaz. É com os tropeços que aprendemos a sair do 

chão. Nem sempre conseguimos alterar a direção do vento, mas podemos ajustar as 

nossas velas para sempre alcançar o nosso destino. Obrigado pelo prestígio a minha 

página. Uma honra que jamais esquecerei. Você é muito importante e saiba que todo 

mundo é uma estrela e tem o direito de brilhar. Vença seus medos, levante sua bandeira 

e vamos nos encontrar no acampamento do Vale da Felicidade. Abraços fraternos! 

Até mais. 

 

 

 

Um ato de bondade. 

Sinceramente tenho mais de 20 contos escritos para postar. Mas já é tarde e acabei de 

me levantar para um banho e respirar um ar que preciso para me recuperar. Nada haver 

com a siesta prolongada ou mesmo um “soninho” de gente grande. Como sempre isto 

acontece agora mais amiúde. Meu corpo de “Impisa - O lobo que nunca dorme” pede 

cama e sou obrigado a atender. Volto logo para ela que não é minha cama de Escoteiro, 

mas não perde nada para me fazer dormir, sonhar e pensar que amanhã estarei pronto 

novamente para postar historias, lendas e nada melhor que um artigo cheio de elogios a 

UEB. Risos. Brincando como sempre. Vocês sabem disto. Para não passar em branco 

pensem na reflexão que um dia li e amei. – A estrela do mar! 

- Uma vez, um grande escritor passeava na beira da praia e, ao longe, avistou um rapaz 

que se abaixava, pegava algo no chão e atirava de volta ao mar. Continuou caminhando 

em direção do jovem, observando que ele repetia o gesto incessantemente. Quando 

estava bem próximo, viu que ele pegava as estrelas-do-mar que estavam ali na beirada 

e as atirava de volta para a água para que não morressem. 

Ao perceber do que se tratava, dirigiu-se ao garoto dizendo: “O que você está fazendo?” 

- O rapaz respondeu: “Salvando as estrelas-do-mar da morte!”. 



O escritor viu que haviam milhares delas ali na areia e, achando inútil o que o jovem 

fazia, disse com ar sábio: “Você está perdendo o seu tempo! Não percebe que são 

muitas estrelas e que não vai fazer diferença o que está fazendo?”. 

O rapaz olhou humildemente o homem, abaixou- se, pegou mais uma estrela, atirou ao 

mar e respondeu: “Para essa aí vai fazer diferença, ela vai continuar viva!”. 

Percebendo como havia pensado pequeno, o homem engoliu seco, arregaçou a perna 

da calça e começou a ajudar o garoto a salvar as estrelas-do- mar. 

E você meu caro Chefe ou minha cara Chefe, em vez de reclamar da vida, levante a 

cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Afinal, dias ruins são necessários para 

que os bons valham a pena! Quando você chora, três coisas são limpas: os olhos, o 

coração e a alma. Uma bela semana para você com muita paz no coração. 

Até mais. 

 

 

 

Domingo de paz e amor no coração. 

Hoje é domingo. Meu coração está aberto a todos os sorrisos dos amigos escoteiros e 

eu os convido a pensar que se nós não nos mudarmos o que fazemos hoje, todos os 

amanhãs serão iguais a ontem. Hoje é domingo, dia de sorrir, de pensar que a vida vale 

a pena viver. Eu sempre me pergunto se a afinidade não se explica a amizade. E nada 

melhor vê-la chegar com um abraço, abraço que não precisa de palavras. Sei que está 

longe o dia de ver todos se sentirem em paz, mas sei que está bem perto o dia que 

iremos confiar em todos que nos cercam neste mundo. Eu sei que amizade não se 

compra, se encontra. Sei também que a felicidade não se encontra só no amor. Eu 

posso um dia não me sentir feliz e quem sabe até triste. Mas sei que o que se passar 

comigo vai ter sempre alguém “ali ao meu lado”. Sempre digo que não importa quanto 

tempo passe, não importa o que aconteça, pois sempre terei amigos que me querem 

bem. Na vida sempre comprei brigas por alguém e se é meu amigo eu o defendo e ponto 

final. 

Um dia eu escrevi que quando fosse partir não daria tempo de me despedir. Sei que isto 

ainda vai demorar, mas vai acontecer um dia. Repeti que tinha um pedido. Simples de 

amigo para amigo. Pedi para não dizer que eu fui para o Grande Acampamento 

Escoteiro das estrelas. Se for minha última morada que seja, mas não seria minha 

escolha. Passar por lá, dar um abraço nos amigos e nos inimigos que moram nas 

barracas do universo eu o farei com alegria. Tomarei um cafezinho Brasileiro, quem 

sabe sentado na ponta da lua cantarei com eles lindas canções Escoteiras. Cantarei o 

Rataplã com os que estão em seus campos de patrulhas e sem perda de tempo pegarei 

uma carona no primeiro comenta brilhante que passar e vou viajar pelas trilhas do 

universo. Serei mais um dos Escoteiros Espaciais que viajam sem destino. 

Sei que como explorador Escoteiro não fico parado no mesmo lugar. Voltarei ao planeta 

azul e com minha barraca armada no céu e irei célere explorar o Monte Kilimanjaro 

onde dizem ser a montanha branca de Masai. Irei ao Monte Kenya e lembrar que era a 

vista preferida do nosso fundador na sua morada onde viveu por muito tempo. Irei 



explorar novos rumos, novos vales, cachoeiras, picos sem fim. Irei sentir e ouvir o vento 

cantar para mim nas jornadas do universo as minhas canções preferidas. E quando 

forem acampar poderão me ver nas estrelas, na luz do sol nascente ou poente. Para os 

amigos dos animais e pássaros estarei bem vivo na alma da Coruja Buraqueira ou no 

rastro de um beija flor dourado. “Irei me materializar em todos os Fogos de Conselho e 

cantarei com alegria ““ Brilha a fogueira ao pé do acampamento”. 

Bah! Hoje é domingo, dia de paz e amor no coração. Quando irei partir? Oh céus! Só 

Deus sabe. Por mim ficarei aqui ainda muito tempo. Preciso deixar muitas histórias para 

contar. Contar aos lobinhos e lobinhas o sonho de Mowgly. Aos escoteiros e escoteiras 

seniores e guias contar como é lindo o Vale do Eco, a mata do Tenente, o lago dos 

Pioneiros ou mesmo as trilhas do Monte Serrat. Enquanto isto sinto em meu ser a 

alegria que hoje é domingo. Aceitem as boas novas que irão chegar o escotismo 

fraterno no coração que nossos irmãos irão oferecer. Hoje é domingo e estou feliz, 

minhas lembranças voltam aos ventos do passado. Os caminhos que percorri. Assim 

mesmo aqui e agora viajo por qualquer lugar. Graças a Deus estou vivo e assim ficarei 

ao lado daqueles que amo até o dia que Deus mandar! 

Até mais. 

 

 

 

Noite alta. O espírito da coruja piou na floresta e o fogo apagou. As patrulhas foram 

dormir. Sozinho olhando as brasas adormecidas vejo o brilho da noite e fico encantado 

com tantas estrelas a brilhar. Dá para ver um cometa passar sorrindo e dizer: - Sempre 

Alerta Escoteiro, o silêncio já reina no acampamento. Eu sabia que a vida não acontece 

dentro de uma casa, de uma cidade, de um país. Ela tem de ser experimentada em todo 

o universo. Mas quem sou eu para pensar assim? Eu sei que três coisas não podem ser 

escondidas por muito tempo: - O Sol, a Lua e a verdade. Foram anos e anos vivendo e 

dormindo sob o manto do universo. Olho novamente para o alto e admiro as maravilhas 

que brilham como a saudar meus passos trôpegos para minha barraca. Extasiado ao ver 

a beleza da lua minha alma se expande em reverência ao criador. Ah! Mundo fantástico! 

Vou dormir, pois depois que a lua adormece... É que o sol acontece! 

Até mais. 

 

 

 

Meus amigos e irmãos escoteiros, bela tarde para sorrir. Sorria! Deus acaba de te dar 

um novo dia e coisas extraordinárias podem acontecer se você crer! A vida me ensinou 

que chorar alivia, mas sorrir torna tudo mais bonito. Chique é ser feliz. Elegante é ser 

honesto. Bonito é ser caridoso. Sábio é saber ser grato. O resto é inversão de valores. 

Melhor que rir, é rir com alguém ao seu lado. Sorriso dividido é sorriso dobrado. E 



lembre-se o seu sorriso pode mudar o dia de alguém! E boa tarde! Que a sua tarde seja 

leve, abençoada, iluminada, produtiva e claro feliz! 

Até mais. 

 

 

 

Meus amigos e minhas amigas do escotismo e simpatizantes. Há um trem partindo 

agora para um lugar chamado Felicidade. Querem ir comigo? Já adquiri o bilhete da 

Alegria, quer um também? Reservei um assento, bem ao lado da Esperança. Ele fará o 

Caminho da Fé. E nos levará pelos montes da Confiança, prados das Virtudes, colinas da 

Pureza da Alma. Atravessará as pontes e viadutos da Aventura, dos Sonhos do 

Contentamento. Esse trem seguirá pela estrada da Dignidade, e nos levará sem sustos 

pelas veredas da Satisfação e não pegará nenhum atalho para a falsidade ou 

infelicidade. O seu trilho estará apoiado sobre as vigas da Honestidade, seu rumo será 

do Amor, Carinho, Bem querer. E qualquer pane que ocorra pelo caminho terá como 

certo, o destino de viver. Todos a bordo! Vamos partir, pois somos todos irmãos.  

Até mais. 

 

 

 

Preciso dormir descansar sentar na beira da minha cama, orar, desejar o bem aos que 

não têm. As forças do Velho Escoteiro vão e vêm. Mas não perco tempo e escrevo o que 

me vem no pensamento. Espero que meus “causos” faça você um pouco mais Escoteiro 

do que já é. Vez ou outra eu sinto uma falta enorme de conversar com alguém. Eu sei 

que o melhor presente que você pode dar e receber é um abraço: ele é tamanho único e 

ninguém vai se importar se você quiser devolvê-lo. Mas sei também que se Deus encheu 

tua vida de obstáculos, é porque ele acredita na tua capacidade de passar por cada um 

deles. Enfrente cada dia como se fosse um só, não desista, faça como o Escoteiro que 

não anda voa. Afinal o que o Escoteiro tem de diferente é a alegria de viver. Para que 

passar uma semana acumulando o que escurece a alma e amarela o sorriso? Meu irmão 

e Chefe Escoteiro acumule o que perfuma a vida. E olhe estou aqui torcendo por você. 

Tomara que a felicidade de pegue de jeito e não te solte nunca mais... Meu irmão 

Escoteiro simplesmente viva a vida e sorria para as dificuldades! 

Até mais. 

 

 

 



Hora de dormir, de meditar de rezar e pensar que o mundo não é uma bola rodopiando 

no ar. O mundo tem muito mais. Tem eu, tem você tem tantos amigos que até 

esquecemos os inimigos que no fundo nos querem bem. Dizem que sou um Velho 

Escoteiro de outras eras fazendo ainda horas extras na terra. Eu sei que minha idade 

não define minha maturidade. O que faço não define minha inteligência e nem o que 

dizem de mim definem quem eu sou. Eu sei que basta um pequeno pensamento 

positivo ao me levantar e que isto pode mudar todo o meu dia. Meu Chefe quanto 

menino Escoteiro dizia: - Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas nunca deixe o mundo 

mudar o seu sorriso. Sempre repito que para tudo na vida há um novo dia, um novo sol, 

um novo luar. Eu meu amigo, minha amiga desejo que sua noite seja tranquila e seu 

sono seja suave, para que seu amanhecer de um novo dia seja abençoado. Beijo 

simples na face de um Escoteiro que lhe quer bem. 

Até mais. 

 

 

 

Noite alta, mineiramente dizendo “Inté, tô indo para minha barraca”, vou dormir. 

Amanhã quando for para a reunião de sua sessão, não se esqueça destas palavras de 

Chico Xavier: - Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa, o 

mais eficiente propagandista de seus ideais, a mais clara demonstração de seus 

princípios, o mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem 

viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Não se esqueça, igualmente, 

de que o maior inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta 

negação do idealismo sublime que você apregoa, a nota discordante da sinfonia do bem 

que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e o destruidor de suas 

oportunidades de elevação - é você mesmo. 

Até mais. 

 

 

 

Amanhã começa um novo dia, uma nova semana. Ao levantar sorria, levante e siga os 

passos de um vencedor. Lembre-se que quanto mais você trabalha, mais sorte você tem. 

E se és um bom Escoteiro vai aqui à receita para realizar seus sonhos: comece onde 

você está, use o que você tem e faça o que você pode! Portanto queira o bem, plante o 

bem e o resto vem. Nunca desista, coisas boas levam tempo. E se nada der certo pense 

como se estivesse em um acampamento. Você sabe que algumas vezes coisas ruins 

acontecem para nos testar se somos capazes. Se você acredita que é capaz, ignore a 

opinião dos outros e siga em frente. E se não puder fazer tudo, faça o que puder! 

Até mais. 

 



 

 

Erros podem ser perdoados. Atitudes podem ser repensadas. Mas algumas palavras, 

nunca poderão ser esquecidas. O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos. 

Porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. Vá firme à direção das 

suas metas. Porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. 

Até mais. 

 

 

 

Água gelada. Riacho espumante. Pés descalços na água murmurante. Manoel ao meu 

lado me perguntou sem eu esperar: - Chefe estou me sentindo muito mal por tudo que 

aconteceu... Perdoa-me? – Assustei. Nunca ninguém me pediu perdão, afinal eu gosto 

de pessoas que admitem o erro, falam que estão com saudade e deixam de lado o 

orgulho. Gosto de gente que sabe dar valor ao que tem que faz por merecer e não finge 

ser o que não é. Não era o caso de Manoel. Simplesmente me pediu para sair. Desistir. 

Achou que ali não era seu lugar. – Chefe ontem eu era inteligente, queria mudar o 

mundo. Hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Não consigo me perdoar por 

ter agido desta maneira com você. Desculpe! – Lembrei-me de Veríssimo. - Para os 

erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. Não 

deixe que a saudade sufoque que a rotina acomode, e que o medo impeça de tentar. 

Não havia o que perdoar. Abracei Manoel. Admiro pessoas simples de coração... Fortes, 

mas não arrogantes. Sinceras, mas não ofensivas. Corajosas, mas não inconsequentes. 

Que cativem uma pessoa de forma pura. Que sorriem com coração e que te olhem com 

carinho. – Meu Amigo Manoel, eu desejo que seus dias sejam felizes, que suas noites 

sejam tranquilas e que não lhe falte paz e amor. Seu coração Manoel é Escoteiro hoje, 

amanhã e sempre! 

Até mais. 

 

 

 

Hoje foi um dia perfeito. Disse para a enfermeira que o que ela tinha de diferente era o 

que ela tinha de mais bonito. Ela assustou. Ela não sabia que não escolho pessoas 

perfeitas, escolho as que me fazem bem. Deixei lá um pouco do meu sangue. O doutor 

meu amigo exigiu. Queria dizer a ela que todos nós seres humanos queira ou não somos 

todos irmãos. Ela espantada me olhou quando tirou a agulha abençoada. Eu sorri para 

ela, olhe senhorita, nem todos os anjos tem asas, às vezes eles são assim como você 

que tem o dom de me fazer sorrir. Ela deu um lindo sorriso. Ela não sabia que naquela 



manhã alguém iria dizer que não são as coisas bonitas que marcam nossas vidas, mas 

sim as pessoas que nos tratam bem e assim elas jamais serão esquecidas. Havia outros 

na fila, agradeci e disse para ela: Moça eu desejo que seus dias sejam felizes, que suas 

noites sejam tranquilas e que nunca lhe falte paz e amor! Eu sei que enfermeiras do 

SUS têm rosto fechado, ainda não aprenderam a sorrir para alegrar seu ambiente de 

trabalho. Fui embora pensando que quanto mais a gente agradece, mais coisas boas 

acontecem. 

Até mais. 

 

 

 

Eu queria dar uma palavra de carinho. Não sabia o que dizer. Pensei em falar baixinho 

em seu ouvido: - Vai, e se der medo, vai com medo mesmo. Mas seria isto que ela queria 

ouvir? Não sou filósofo nem poeta pra dizer que a sua coragem é maior que seu medo e 

que sua força é tão grande como sua fé. Não temos as ilusões do mundo. Não temos o 

dom de estar sempre certo. Poderia ter dito para não chorar só porque acabou. Não 

seria melhor dizer sorria porque aconteceu? Ah se eu fosse Salomão ou Maomé eu 

poderia dizer: - A dor minha amiga faz você mais forte, o medo faz você mais corajosa e 

a paciência você mais sábia. Não importa o que decidiu. O importante mesmo é que isso 

te faça feliz. Afinal você vai ter que aprender que a vida só dá asas a quem não tem 

medo de cair! 

Até mais. 

 

 

 

Tive muitas experiências na vida. Escotismo me trouxe alegrias, mas muitas vezes ouvi 

alguém dizer que eu não era capaz. Eles não me conheciam, eu sabia que era mais forte 

do que parecia e mais duro do que os outros pensavam. Para muitos existem muitas 

pedras no caminho. Caminho que se não pudermos destacar pelo talento, porque não 

vencer pelo esforço? Um Chefe meu dizia sempre: - Se o plano A não funcionar, lembre-

se que o alfabeto tem diversas outras letras. O importante é vencer seus medos, pois se 

a vida te fechar a porta, pule a janela meu amigo! Diga para quem quiser ouvir que o 

azedume alheio não o impede de espalhar doçuras por ai. Lute pelo que acredita. Não 

existe obstáculo por maior que seja que não possa ser superado. E claro, prepare-se 

para o pior. Sem sacrifício não haverá vitória. A vida é dura com quem faz corpo mole. 

Deixe o seu sorriso mudar o mundo, mas nunca deixe o mundo mudar o seu sorriso. 

Até mais. 

 



 

 

O escotismo nos trás tantas experiências, tantas situações interessantes que muitas 

vezes a gente se sente sozinho mesmo com tantos amigos ao redor. Sempre digo que se 

isto acontece devemos preencher este espaço com solidariedade. Se aqueles que você 

quer bem não valorizam acredite que existe muita gente que precisa de você. É bom 

saber que alguns são felizes pelo que carregam no bolso, outros pelo que tem no 

coração, e posso afirmar que o que se faz com o coração nunca é obrigação. Viva feliz 

acreditando que a bondade é o único investimento que nunca vai à falência. Não 

esqueça, o mundo precisa de gente que se preocupa com o próximo e isto para nós 

chefes é uma realidade. A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito 

pela dignidade humana. 

Até mais. 

 

 

 

Amanhã é outro dia, o de hoje se foi termina e fico pensando se o tempo deixa 

perguntas, se mostra respostas, se esclarece duvidas... E acima de tudo se o tempo traz 

verdades. No fundo, alguma coisa me diz que vai dar tudo certo. Que os caminhos são 

tortos, mas a chegada é certa. Que há coisas bonitas esperando lá na frente, se a gente 

acredita. E eu acredito, vivo de acreditar. E tenho certeza que o que importa mesmo, 

não são as pedras que encontro pelo caminho, mas sim, as flores que carrego comigo, 

dentro do meu coração. O melhor é ter calma. É aos poucos ver que a vida vai dando 

certo. O importante é saber que bons momentos se tornam boas lembranças. Maus 

momentos se tornam grandes lições. 

Até mais. 

 

 

 

- Na curva do caminho uma enorme castanheira. Uma sombra que não podia recusar. 

Olhando o sol inclemente ouvi Donato dizer: Chefe, as dificuldades preparam pessoas 

comuns para destinos extraordinários. Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. 

– Olhei para Donato e sorri. Tirei o chapéu e aproveitei a sombra para meditar. Pensei 

nas palavras de Donato. Eu sabia que algumas pessoas jogam pedras em nosso 

caminho, mas sabia também que era eu que devia saber o que fazer com elas. – Donato 

adivinhando disse: Chefe uma parede ou uma ponte? Olhe, independente do que estiver 

sentindo, levante-se, vista-se e saia para brilhar! Quer um conselho Chefe? Valorize-se. E 

terminou dizendo, Chefe, prefira o sorriso, faz bem a você e aos que estão ao seu redor. 



Dê risadas de tudo até de si mesmo. Não adie alegrias. Sejas feliz hoje! 

Hora de partir, mochila no costado, chapéu no testão olhei a sombra do castanheiro e vi 

entre os galhos e folhas Donato me acenando e dizendo adeus. Lembrei-me do poeta 

Donato que sempre dizia: - Chefe que nunca falte um sonho para lutar, um projeto para 

realizar, algo para aprender, um lugar para ir e alguém para amar... 

Até mais. 

 

 

 

Uma pequena fogueira, em uma clareira, brasas simples, pequenas fagulhas se 

espalhando ao sabor do vento na noite sem luar. Donato me olhou e disse: Chefe se 

você não está feliz com algo, mexa-se. Você não é uma árvore! – Olhei para Donato. 

Sempre foi um escoteiro poeta. Sempre disse que as noites mais escuras produzem as 

estrelas mais brilhantes. Ele sorrindo para mim completou: - Superar não é escolha, é 

necessidade. O tempo passou Donato está por aí passeando ao sabor do vento como a 

aragem soprando distraída à procura de um foguito para sonhar. Olho para dentro de 

mim, querido passado, obrigado por tudo que me ensinou... Querido futuro, pode vir! Ah 

Donato eu sei se estivesse aqui estaria me dizendo: Chefe, oh! Chefe! Não deixe que o 

medo de cair te impeça de voar... Chefe! Se não houver vento, reme! Desistir jamais! 

Até mais. 

 

 

Passamos uma vida no escotismo tão intensa que chega um tempo que a gente 

aprende que ninguém nos decepciona. Acho que nós é que colocamos expectativa 

demais nas pessoas. Prestando atenção em cada um em nossa volta aprendemos que 

cada um é o que é e oferece aquilo que tem pra oferecer. Viver em grupo não é fácil e se 

a vida fosse fácil teríamos que aprender a ficar mais forte. Nunca saberemos quão forte 

somos. Penso que ser forte é pular os obstáculos com grandeza e obstinação. Portanto 

meu amigo e irmão Escoteiro acredite que você é mais forte do que imagina. Durma 

com Deus e pense que seus sonhos é maior que seus medos.  

Até mais. 

 

 

 

Senhor Deus, hoje eu não quero pedir nada, porque eu já pedi tanto e tanta coisa me foi 

dada. Eu só quero agradecer. Agradeço todas as dificuldades que passei na vida. Elas 

foram grandes adversárias, mas que tornaram minhas vitórias muito mais saborosas. 

Muitas coisas bonitas não podem ser vistas ou tocadas, elas são sentidas dentro do 



coração. O que você fez por mim, é uma delas. E eu agradeço do fundo do meu coração. 

Obrigado Senhor! 

Até mais. 

 

 

 
É lindo ver o sol nascer, o dia amanhecer a vida acontecer. 

É lindo ver pássaros cantando, crianças brincando, casais namorando. 

É lindo ver a chuva cair, uma flor se abrir e o povo a sorrir; 

É lindo ver o céu estrelado, um casal apaixonado, um sonho realizado. 

É lindo ver uma noite enluarada o orvalho da madrugada, Uma batalha conquistada. 

É lindo ver um jardim florido, um amor proibido, o arco-íris colorido; 

É lindo ver o nascer do amor, a derrota da dor, um botão de flor. 

É lindo ver um homem cavalheiro, rosas em um canteiro, Um amor verdadeiro. 

É lindo ver a luz dos olhos seus, no brilho dos olhos meus, quando o dia diz “adeus”. 

È lindo ser Escoteiro, alegre brasileiro que tem na alma o desejo de ser feliz! 

Até mais. 

 

 
 

Meu caro amigo e irmão Escoteiro, pense comigo: - Se a caminhada está difícil, é 

porque você está no caminho certo. Portanto sinta que chique é ser feliz. Elegante é ser 

honesto. Bonito é ser caridoso. Sábio é saber ser grato. O resto é inversão de valores. 

Assim quando estiver junto aos seus irmãos escoteiros seja onde for, seja humilde para 

admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Porque 

você não pode ser a mudança que deseja ver no mundo? Comece hoje e faça por 

merecer. 

Até mais. 

 

 

 

Meu caro amigo Chefe Escoteiro quero que saiba que com o amor sendo um suporte 

venceremos muitas barreiras e até mesmo a morte. Não importa o seu e o meu passado, 

nossas limitações e muito menos nossas crenças também. Falhas, quem não hás tem? 

Eu somente espero que você seja sincero com seus ideais, que respeite as emoções do 

seu próximo, ajude-o em seus erros, mas olhe, aponte também as soluções. Baden-

Powell acreditava que podemos construir um mundo onde teria mais justiça, 

fraternidade, paz entre as pessoas e muita solidariedade. Isso não é uma fantasia e 



nem falo com precipitação. Se cada um de nós fizer um pouco, um tiquitito só, em breve 

seremos uma nação onde haverá mais coração! Sempre Alerta e... 

Até mais. 

 

 

 

Eu já fui, já voltei, já tentei esquecer, já me iludi, já me decepcionei, já tentei demais. Já 

vivi de muitos "já" e estou cansado de tudo isso ainda me perturbar. Estou cansado de 

tantos sentimentos para quem não merece nem se quer um calor do momento. Estou 

cansado de falar para o vento, de sentir que certas pessoas não merecem nem um 

pouco de mim. E quando a gente cansa, não quer dizer que fomos tolos todo esse 

tempo. Quer dizer que fomos seres humanos, diferentes e capazes de aturar isso tudo e 

por fim tudo aquilo que nos fez mal. Eu aprendi com a vida a jogar pro alto, dar um salto 

no ar e cantar e depois dar um sorriso e dizer tchau tristeza. E finalmente dizer ao 

mundo: - Amo vocês demais! 

Até mais. 

 

 

 

 

Luiz Monitor meditava sozinho no topo do Morro do Sino do que seria sua vida. Ele sabia 

que o destino une e separa. Mas nenhuma força é grande o suficiente para fazer 

esquecer pessoas que por algum motivo um dia nos fizeram felizes. Deixar seus irmãos 

patrulheiros para trás? Ele sabia que a hora ia chegar. A idade pesa, não era mais um 

menino mochileiro a escoteirar por ai, descobrir nascentes, trilhas e vales. Uma lágrima 

correu e caiu na grama molhada. – Sentirei saudades. Foram anos vividos de um eterno 

companheirismo. Seu Chefe lhe mostrou o novo caminho dos Seniores. – Luiz, despedir-

se não é dizer adeus, é apoiar e desejar sucesso para a nova jornada que está apenas 

começando. – Apertou a mão de cada um dizendo poucas palavras: - Vou indo. Quando 

eu voltar estarei de volta! – Lembrem-se não será um adeus, vai ser um até logo. Do 

outro lado do rio os Seniores o esperavam. Olhou para eles e se voltou para ver pela 

última vez sua patrulha – Se é difícil dizer tchau, quer dizer que valeu a pena. Na ponte 

pênsil atravessou para sua nova jornada que estava apenas começando. 

Boa noite. 

 



 

 


