
Mutirão
Espiritual do Ramo Escoteiro

Os jovens que participarem do Mutirão Regional Espiritual do Ramo Escoteiro 2017 terão a oportunidade de vivenciar as seguintes atividades sugeridas no Guia de Bolso “Tropa 
Escoteira em Ação!” para a conquista de competências: 

Período Introdutório: 

10 - Conhecer a Lei e Promessa Escoteira

Pistas e Trilha: 

Procuro me conhecer cada vez mais, analisando as críticas que recebo e definindo ações para melhorar dia a dia
43 - Propor objetivos e ações para melhorar alguns aspectos da sua vida;

Compreendo a Lei e a Promessa Escoteira, e estou sempre disposto a aplicá-las em minha vida.
46 - Explicar o significado da Lei e da Promessa Escoteira aos novos integrantes da sua patrulha;

Entendo que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres.
65 - Participar de atividades nas quais se promove a igualdade de direitos e deveres entre as pessoas; 

Procuro participar com minha família de atividades dentro e fora do grupo escoteiro.
69 - Participar de uma atividade de sua patrulha junto aos seus pais, responsáveis, irmãos;

Procuro fazer todos os dias uma boa ação e estou sempre disposto a participar de atividades de serviço ao próximo. 
80 - Realizar boas ações individuais e participar de boas ações coletivas com sua patrulha ou tropa;

Conheço os principais símbolos da fraternidade escoteira mundial e procuro participar de atividades que reúnam escoteiros de diferentes lugares.
90 - Participar de uma atividade, distrital, Regional e ou Jamboree Nacional; 

Participo de atividades voltadas para a paz e a compreensão entre os seres humanos.
92 - Participar de uma atividade da sua patrulha e/ou tropa em que se promova a paz e compreensão entre as pessoas;

Participo de atividades de reflexão e celebrações religiosas.
97 - Fazer orações rotineiras na tropa ou patrulha, inclusive a Oração do Escoteiro; 

Conheço e procuro aplicar os ensinamentos de minha fé em tudo o que faço.
100 - Participar de uma atividade de serviço comunitário com os integrantes de sua comunidade religiosa; 
101 - Aplicar os ensinamentos de sua confissão religiosa nas coisas que faz no seu dia-a-dia; 
102 - Apresentar à tropa um pequeno relato de ensinamentos da sua confissão religiosa. 

Entendo a oração como forma de me relacionar com Deus e procuro fazê-la todos os dias.
104 - Orar utilizando uma oração própria da tropa ou de sua patrulha; 
105 - Praticar a oração como forma de relacionar-se com Deus;

Entendo que existem diferentes religiões em meu país, e que devo conviver fraternalmente com todas as pessoas, independentemente da sua religião.
107 - Conhecer as diferentes confissões religiosas as quais pertencem seus amigos de patrulha, tropa, escola de comunidade;
108 - Pesquisar os principais pontos de uma confissão religiosa diferente da sua e apresentar para a tropa 

Rumo e Travessia: 

Posso analisar uma situação a partir de diferentes pontos de vista estimulando meus amigos para que façam o mesmo.
26 - Participar da avaliação de uma atividade regional; 

Organizo atividades criativas para serem realizadas com meu grupo de amigos.
29 - Preparar materiais para as representações artísticas de sua patrulha ou tropa;

Compreendo o valor da Lei e da Promessa em minha vida e me esforço para vivê-las plenamente.
56 - Avaliar com seus companheiros a vivência da Promessa e Lei Escoteiras na patrulha;

Entendo que é importante ser verdadeiro, agindo de acordo com o que se pensa e se comprometendo com aquilo em que se acredita.
59 - Realizar boas ações pessoais e junto com sua patrulha. 

Consigo me manifestar de forma respeitosa quando converso com outros, mesmo que minha opinião seja diferente.
67 - Participar de debates e discussões no Conselho de Patrulha e Assembleia de Tropa, se manifestado de forma respeitosa; 
69 - Contribuir para a manutenção do “Espírito Escoteiro” e de patrulha na tropa. 

Mantenho diálogo e uma relação carinhosa e solidária com minha família.
75 - Realizar uma boa ação com membros de sua família; 

76 - Realizar um projeto ou atividade de patrulha com a ajuda de seus pais ou familiares;

Conheço o Escotismo no Brasil e mantenho e busco contato com escoteiros de diversos lugares.
 95 - Participar de uma atividade escoteira distrital, regional, nacional ou internacional;

Encontro Deus na natureza, nas pessoas e nos acontecimentos, me relacionando com Ele por meio da oração.
106 - Realizar atividades de reflexão em acampamento ou excursão com sua patrulha ou tropa; 
108 - Organizar com sua patrulha e sua família momentos de oração.

Procuro viver de acordo com minha fé e busco apoio de meus amigos para as ações em favor do próximo.
109 - Aplicar os ensinamentos de sua religião nas coisas que faz em sua vida;
110 - Avaliar suas ações de acordo com os ensinamentos de sua religião;
111 - Convidar sua patrulha para cooperar em ações, organizadas por sua comunidade religiosa, em favor de desassistidos. 

Respeito e procuro conhecer as outras religiões, e estimulo meus amigos a fazerem o mesmo.
112 - Discutir com sua patrulha um episódio histórico que expresse o efeito prejudicial do fanatismo religioso;
113 - Confeccionar um calendário de celebrações e festividades religiosas das religiões dos escoteiros da sua patrulha.
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Coordenação do Ramo Escoteiro dos Escoteiros do Brasil – Região de São Paulo
ramoescoteiro@escoteirossp.org.br
Acompanhe as novidades do evento pelo site www.escoteirossp.org.br e
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