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O que é o evento?

A Pré-Vigília Regional Pioneira é um evento que busca situar os Pioneiros em um ambiente 
ideal para que possam, em grupo ou individualmente, refletir sobre sua vida, sobre suas 
relações com o próximo e sobre assuntos pertinentes ao Movimento Escoteiro e ao mundo. 
Essa atividade dá uma oportunidade para que os Pioneiros reflitam sobre sua Promessa 
Escoteira, sua vida e os seus desafios. Visa estimular a sua inserção na sociedade de hoje 
com todas as dificuldades atuais e ajudá-lo a projetar-se em um futuro com planejamento. 
É uma atividade de reflexão que se desenvolve à noite com duração aproximada de 12 
horas

O porquê do evento?

É uma preparação para que o jovem possa fazer mais tarde, de forma consciente a sua 
Vigília Pessoal, etapa que antecede a sua Investidura. Para os Pioneiros já investidos, terá a 
oportunidade de reavaliar e atualizar as suas metas definidas em momentos anteriores.

Tema

O que compõem a programação de uma 
Pré-Vigília 

De volta à Nossa Natureza. Inspire-se em focar no estilo de vida ao ar livre e na essência do 
Escotismo

A atividade se desenvolve em torno de um tema central escolhido a cada evento. A programação 
é dividida em três buscas segundo as três partes da Promessa Escoteira. Cada uma das Buscas 
é realizada em dois momentos, um coletivo e outro individual.

A Pré-Vigília Regional é realizada anualmente no sábado mais próximo ao Dia do Pioneiro (29 
de junho). Ao realizá-la simultaneamente em toda a Região Escoteira, buscamos reforçar o elo 
invisível que entrelaça todos os Clãs e todos os Pioneiros da Fraternidade Mundial.
Além dessa atividade anual, aconselhamos que os Clãs realizem uma Pré-Vigília sempre que 
sentir necessidade de reforçar o espírito de reflexão de seus Pioneiros ou quando houver um 
jovem aguardando essa atividade para prosseguir em sua evolução no Ramo Pioneiro.

Quando?
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Onde?

Deve-se escolher um ambiente agradável, que comporte o número previsto de participantes e 
lhes ofereça um espaço para recolhimento e reflexão. Quando possível, podem ser utilizados 
tapetes e almofadas que tornem o ambiente mais confortável. Entendemos que é interessante 
que o local permita acender um pequeno fogo que será mantido vivo até o encerramento da 
atividade.

Quem pode participar?

É permitida a participação de Pioneiros e Escotistas do Ramo Pioneiro, que estiverem com o 
registro ativo na data do evento. Todos os membros do Clã devem ser estimulados a participar 
de todas as atividades em que o Clã estiver presente. Seniores e Guias em fase de transição 
também podem ser convidados a participar.

Quanto?

Conforme a organização local. O levantamento dos custos e estimativa do valor a ser pago 
por participante deve ser determinado pela organização da atividade.

Autorizações

Atividades escoteiras realizadas fora da sede e do horário regular de reuniões da UEL, só 
podem ser realizadas com as autorizações do Diretor Presidente do Grupo Escoteiro ou no 
caso de Seção Autônoma pelo Chefe de Seção e com a ciência dos pais.

Adequação às regras e condutas:

Qual é o traje usado pelos Pioneiros
Em uma Pré-Vigília, assim como em qualquer outra atividade ou cerimônia, os Pioneiros 
devem usar seu uniforme ou vestuário escoteiro. Podem ser usados ponchos escoteiros e 
agasalhos no caso de clima frio.
 
Atitudes e Comportamento
A Pré-Vigília Regional Pioneira é um local de encontro, intercâmbio e amizades, o marco 
dos valores propostos na Lei e Promessa Escoteiras. Na qualidade de PARTICIPANTES ou 
ORGANIZADORES do evento: Jovens, Escotistas e Equipe de Serviço deverão orientar suas

https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf  
https://escoteiros.org.br/wp-content/uploads/2021/06/ResolucaoCAN05_2021.pdf  
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ações por estes valores e pelo seguimento no que tange a Legislação Brasileira e Legislação 
Escoteira em vigor.

Relações Interpessoais
Não são permitidas atitudes, ações ou situações que afetem a integridade 
dos participantes, sejam físicas, psíquicas, morais ou sua estabilidade 
emocional. Todos devem manifestar respeito mútuo e para com o coletivo. 
 
Consumo de Bebidas Alcoólicas
O porte e consumo de bebidas alcoólicas é proibido durante todo o evento. 

Posse e consumo de Drogas Ilícitas 
A posse e/ou consumo de drogas é crime previsto no Código Penal Brasileiro e será tratado 
como prevê a legislação vigente.

Realização e Organização:

Política de Proteção Infanto-Juvenil

A Pré-Vigília Regional Pioneira, é idealizada pela Coordenação Regional do Ramo Pioneiro/
SP, será uma oportunidade, dentro do Programa Educativo do Ramo Pioneiro, para trocas de 
experiências e integração.
É realizada de forma descentralizada e a sua organização pode ser por Distrito, por Grupos 
Escoteiros ou pelos Clãs, sob a orientação do Coordenador Distrital do Ramo Pioneiro ou 
pelos Mestres do Clã organizador. Também pode ser realizada envolvendo Clãs que possuem 
maior afinidade por estarem fisicamente ou conceitualmente mais próximos.

Por intermédio da Política de Proteção Infanto-Juvenil, os Escoteiros do Brasil traçam no 
Capítulo 15 do seu P.O.R., uma política com orientações para proteção de crianças, adolescentes 
e jovens. Neste evento, não será diferente, onde esta Política deverá ser cumprida por todos os 
presentes e a responsabilidade é compartilhada entre os adultos (organização e participantes). 
O Organizador do Evento decidirá quanto aos procedimentos não previstos no presente 
documento.
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Coordenação do Evento

Coordenação Regional do Ramo Pioneiro - Jorge Czarnotta, Karin Bodrin, Vera Lúcia de Souza 
Maman
“Nós esperamos que vocês aproveitem essa atividade em toda a sua plenitude e que as 
discussões e reflexões ajudem o crescimento de cada participante.”

Dúvidas sobre programa da atividade

Contate a Coordenação do Ramo Pioneiro dos Escoteiros do Brasil - Região de São Paulo 
através do E-mail: ramopioneiro.sp@escoteiros.org.br
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Sugestão de Programa
“De volta à Nossa Natureza”
Somos um movimento em movimento, que se adapta às mudanças da sociedade, inova e 
vê a frente do seu tempo. Agora, mais do que nunca, estamos retornando a viver momentos, 
sensações e experiências que nos fazem ser quem somos. Temos a consciência de olhar para 
o passado com gratidão, viver o presente com paixão e enxergar o futuro sem medo. A vida é 
aqui e agora. Os últimos tempos não foram fáceis, mas nós somos os Pioneiros dos Escoteiros 
do Brasil e chegou a hora de nos reencontrarmos, todos de “Volta à Nossa Natureza”.

Horário Duração Etapa Descrição
19:00 01:00  Check-in

20:00 00:30  Abertura: boas-vindas, bandeira 
e oração.

20:30 00:10  Canção: A viagem
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=dk0atdjeMxY

20:40 00:10  Ambientação: Tema Anual (156) 
Tema Anual 2022 | De volta à 
Nossa Natureza - YouTube

20:50 00:50  Fogo de Conselho ou Lampara-
da

21:40 01:00  Jantar

22:40 00:10  Canção 2: Canção do Clã
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=NUXVLmS0VBM

22:50 00:40 Primeira Busca Coletiva, Música 
e Discussão
Música:  Lulu Santos - Como 
uma onda do mar
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=cjKu6P6Vmvo 
(156) O Que Acontecerá Aos 
Humanos Até 2025 - YouTube

23:30 00:40 A1 Primeira Busca Individual e a sua 
dinâmica
(156) Mudanças no pós pande-
mia - YouTube

Programação

https://www.youtube.com/watch?v=dk0atdjeMxY
https://www.youtube.com/watch?v=dk0atdjeMxY
https://www.youtube.com/watch?v=2u7KPhznvXE
https://www.youtube.com/watch?v=2u7KPhznvXE
https://www.youtube.com/watch?v=2u7KPhznvXE
https://www.youtube.com/watch?v=NUXVLmS0VBM
https://www.youtube.com/watch?v=NUXVLmS0VBM
https://www.youtube.com/watch?v=cjKu6P6Vmvo
https://www.youtube.com/watch?v=cjKu6P6Vmvo
https://www.youtube.com/watch?v=MZgbZLl2VaI
https://www.youtube.com/watch?v=MZgbZLl2VaI
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q_QXxFoWs
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q_QXxFoWs
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00:10 00:10 Jogo 1 – Aplicar um jogo cola-
borativo para a preparação da 
segunda busca coletiva.

00:20 00:10 Canção: Caminho Pioneiro

00:30 00:20 Lanche - Chá com bolachas

00:50 00:40  Segunda Busca Coletiva e Músi-
ca e Discussão
(156) Elis Regina - Alô, Alô Mar-
ciano // [Letra] - YouTube
Vídeo: Ver o mundo como ele é.
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=nxt1IP73d64

01:30 00:40  Segunda Busca Individual, Re-
flexão e Dinâmica individual
Vídeo: O que aprendemos no 
Movimento Escoteiro
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-EmV5BLeDig

02:10 00:10  Jogo 2 - Aplicar um jogo ativo 
para despertar os participantes.

02:20 00:20  Lanche - Chá com bolachas

02:40 00:40  Terceira Busca Coletiva, Música 
e Dinâmica 
Vídeo: https://youtu.be/bi-Ntr-
btLNg
Música: https://www.youtube.
com/watch?v=Cz7NBYcgk4c

03:20 00:40  Terceira Busca Individual
Vídeo: Quando eu parei de de-
pender dos outros a minha vida 
fluiu
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=-EmV5BLeDig

04:00 00:10  Jogo 3 - Aplicar um jogo calmo 
para a preparação do deserto.

04:10 00:20  Lanche - Chá com bolachas

04:30 01:30 C2 e C3 DESERTO

06:00 00:30 E2 Espiritualidade

06:30 00:30  Café da Manhã

07:00 00:30  Encerramento e Avaliação da 
Pré-Vigília

07:30   Debandar

 

https://www.youtube.com/watch?v=27D7WfurL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=27D7WfurL3Y
https://www.youtube.com/watch?v=nxt1IP73d64
https://www.youtube.com/watch?v=nxt1IP73d64
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig
https://youtu.be/bi-NtrbtLNg
https://youtu.be/bi-NtrbtLNg
https://www.youtube.com/watch?v=Cz7NBYcgk4c
https://www.youtube.com/watch?v=Cz7NBYcgk4c
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig
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Desenvolvimento 

Abertura

Ambientação

Fogo de Conselho ou Lamparada

Jantar

Canção do Clã

Primeira Busca Coletiva - Crises

Boas-vindas, bandeira e oração. (Apresentação geral sobre a dinâmica da Pré-Vigília: o que é, 
como se processa e o que se espera do jovem que passa por esse momento de reflexão).

Canção: A viagem
https://www.youtube.com/watch?v=dk0atdjeMxY

Depois de quase dois anos longe dos amigos, das atividades e da natureza, os Escoteiros de 
todo o Brasil estão finalmente retomando suas práticas. Por isso, o Tema Anual de 2022 dos 
Escoteiros do Brasil foca não só na retomada das atividades e da vida ao ar livre - onde o 
método escoteiro é verdadeiramente aplicado - mas também enfatiza o retorno ao estilo de 
vida praticado por todos aqueles que compreendem a verdadeira essência do Escotismo. 
Vídeo de ambientação: https://www.youtube.com/watch?v=2u7KPhznvXE.

Preparação das apresentações para o Fogo de Conselho, de acordo com o tema da Pré-Vigília. 
A abertura do Fogo de Conselho fica a cargo dos organizadores.

Um momento de Ágape para estimular a fraternidade e a integração dos participantes.
Durante toda a atividade deverão estar disponíveis biscoitos, frutas e bebidas quentes como 
chá, café ou chocolate, para ajudar os participantes a se manterem despertos.

Canção 2: https://www.youtube.com/watch?v=NUXVLmS0VBM

Música: Lulu Santos - Como uma Onda
https://www.youtube.com/watch?v=cjKu6P6Vmvo

Discussão em equipe
“As crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja 
nos bairros, entre funcionários de empresas, ou seja, como o que for... E isso pode afetar 
os valores daqueles que vivem nesse período —assim como ocorre com as gerações que 
viveram guerras”.
Vários futuristas internacionais dizem que o coronavírus funcionou como um acelerador 
de futuros. A pandemia antecipou mudanças que já estavam em curso, como o trabalho 
remoto, a educação a distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da 
sociedade, para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social.
Diante dessa perspectiva, como ficam:
- As atividades de trabalho, estudo, lazer, cultura e entretenimento? 
- O que mudou? 
- São questões que ainda estão em aberto ou foram readaptadas?

https://www.youtube.com/watch?v=dk0atdjeMxY
https://www.youtube.com/watch?v=2u7KPhznvXE
https://www.youtube.com/watch?v=NUXVLmS0VBM
https://www.youtube.com/watch?v=cjKu6P6Vmvo
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Relacionar as situações cotidianas e as suas soluções. 

Vídeo: O Que Acontecerá aos humanos até 2025 - https://www.youtube.com/
watch?v=MZgbZLl2VaI

O mundo mudou, e aquele mundo (anterior ao coronavírus) não existe mais. A nossa vida já 
mudou muito e ainda vai mudar muito daqui para a frente, se alguém que tentar manter o 
status de 2019 é uma pessoa que ainda não aceitou essa realidade”, disse o Dr. Átila (doutor 
em microbiologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Universidade Yale) em 
uma entrevista para o canal da BBC Brasil. “Mudanças que o mundo levaria décadas para 
passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, está tendo que 
implementar no susto e em questão de meses”, diz ele.

Video: Mudanças pós pandemia
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q_QXxFoWs

Dinâmica
Pensando nisso, confeccionar uma lista de situações do seu cotidiano durante a pandemia 
que podem são consideradas diferentes no passado e foram implementadas, indicando a 
forma como você procura solucioná-las.

Jogo 1 – Aplicar um jogo colaborativo para a preparação da segunda busca coletiva.

Canção: Caminho Pioneiro

Fazer uma reflexão sobre a visão e posicionamento que o jovem pioneiro tem do mundo em 
que vive.

Música: Alô, Alô Marciano - Elis Regina - https://www.youtube.com/watch?v=27D7WfurL3Y

Vídeo: Ver o mundo como ele é.
https://www.youtube.com/watch?v=nxt1IP73d64

Material
Jornais e revistas, canetinhas coloridas, papel pardo tesoura e cola. Caso seja difícil encontrar 
os jornais e revistas, utilizar sites de notícias e desenhar as ideias no papel craft.

Desenvolvimento
•Formar equipes que deverão se reunir em pontos diferentes. 
•Para cada equipes entregar uma folha de papel pardo, revistas jornais, canetinhas, tesoura e 
cola 
•Solicitar que construam um painel do mundo em que vivem a partir das manchetes que 
encontrarem.
 •Essa construção deve ser coletiva 
•Retornar todos a um único grupo

Primeira Busca Individual 

Segunda Busca Coletiva: O Pioneiro e a Sociedade

https://www.youtube.com/watch?v=MZgbZLl2VaI
https://www.youtube.com/watch?v=MZgbZLl2VaI
https://www.youtube.com/watch?v=w0Q_QXxFoWs
https://www.youtube.com/watch?v=nxt1IP73d64
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Vídeo: https://youtu.be/bi-NtrbtLNg

Nessa busca queremos falar sobre saúde mental, espiritualidade, emoção e sentimentos. 
Acreditamos que esse assunto é fundamental para enfrentar esse momento com mais 
leveza.  Pensando nisso, convidamos a vice-presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria 
de Brasília e médica geriatra do Grupo Altevita, Marcela Pandolfo, para nos ajudar a refletir 
sobre as dificuldades que temos em ficarmos isolados, as consequências disto e entender 
como podemos aproveitar esse momento para o nosso bem. 

“Nesse momento quem não passou por um momento de incerteza, de ansiedade, de 
angústia, insegurança e vários outros sentimentos?”. Nos tempos de crise são tempos de 
sofrimento e dor, mas também nos permite refletir sobre transformação e ressignificação. 
Então, o autocuidado é essencial.”
Pensando nisso qual é a importância da prática de virtudes como amor, bondade, 
solidariedade e empatia, e nessa busca discutam atitudes para não desgastar tanto o 
psicológico e como se fortalecer para enfrentar o momento pós pandemia com outro olhar.

Música: https://www.youtube.com/watch?v=Cz7NBYcgk4c

Terceira Busca Coletiva: Saúde mental, espiritualidade e 
sentimentos em tempos de pandemia 

•Colocar os painéis em local que todos possam ver
•Pedir para que cada grupo apresente o seu painel colocando a visão que tem do mundo.

Vídeo: O que aprendemos no Movimento Escoteiro
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig

Dinâmica 
O Movimento Escoteiro tem um significado na vida de cada um de nós e reflete 
diretamente nas nossas ações. Aqui aprendemos que ser escoteiro é dentro e fora das 
atividades, com ou sem uniforme. “Os valores expressos pela Lei e Promessa Escoteiras 
são totalmente positivos - afirmam como é um escoteiro. É um convite à ação, pois 
não há como ser coerente com o que nosso código afirma sendo passivo. Em suma, os 
valores pregados pelo Movimento Escoteiro servem como instrumento para promover 
o desenvolvimento pessoal e a construção de um mundo melhor”.
(Guia do Ramo Pioneiro) 

Reflexões
• Dentro do Movimento Escoteiro, como vocês se enxergam?
• O que é ser pioneiro?
• O que você espera do Movimento Escoteiro daqui para a frente?
• Qual é o seu lugar dentro do ME? 

Jogo 2 - Aplicar um jogo ativo para despertar os participantes.

Segunda Busca Individual: Ressignificando

https://youtu.be/bi-NtrbtLNg
https://www.youtube.com/watch?v=Cz7NBYcgk4c
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig
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Como Baden-Powell realçou a importância de o Escoteiro saber “se virar” para atender 
às várias demandas, no campo ou na cidade, os Pioneiros são chamados a aprender/
exercitar diversos procedimentos para sanar pequenos problemas do seu cotidiano; 
dessa forma, podem, não apenas desenvolver um hobby, mas também ficar menos 
dependentes de prestadores de serviços (o que se reflete no tempo à disposição e 
no bolso) e, mesmo, podem “ajudar o próximo” com suas habilidades. Tarefas como 
trocar um pneu, consertar ou instalar uma tomada elétrica, substituir uma resistência de 
chuveiro ou preparar um pouco de massa, estão entre as pequenas coisas do cotidiano 
que muitas vezes nos fazem perder tempo, conforto e dinheiro. A “volta à nossa 
natureza” tem a ver não apenas com a fraternidade de ar livre, mas também com nossa 
capacidade de responder, por nós mesmos.
Pioneiro, qual é o desafio que as circunstâncias nos trazem nesse momento?

Video: Quando eu parei de depender dos outros a minha vida fluiu
https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig

Jogo 3 - Aplicar um jogo calmo para a preparação o do deserto.

Terceira Busca Individual: De Volta à Nossa Natureza e o 
Pioneirismo

Título: Projeto de Vida
Objetivo: Desenvolver de forma equilibrada todas as dimensões de sua personalidade e 
contribuir para o crescimento do Pioneiro.

Materiais: Formulário - MEU PROJETO DE VIDA (formulário prático) e caneta.

Ambientação:
• Elaborar seu Plano de Desenvolvimento Pessoal - Projeto de Vida
• Elaborar uma linha de tempo futura (pelo menos para os próximos cinco anos), 
estabelecendo metas claras para determinados períodos, fazendo o link com seu Plano de 
Desenvolvimento Pessoal (Projeto de Vida).

Aprofundar os hábitos de oração pessoal e assumir-se como membro ativo de sua crença, 
debatendo com os membros do Clã sobre o papel da oração na vida de cada um. 
Realizar leitura de um texto ou oração que seja significativa aos participantes da atividade, 
Depoimentos individuais e espontâneos e canções que estejam de acordo com ambientação, 
de preferência, alegres, pois o momento é de alegria por termos conquistado mais um degrau 
na busca do conhecimento.
Observação: Fica a critério dos organizadores a realização de acordo com a crença de cada 
participante.

Deserto

Espiritualidade

https://www.youtube.com/watch?v=-EmV5BLeDig
https://www.escoteirossp.org.br/wp/wp-content/uploads/2022/06/projeto_de_vida_formulario_pratico-1.docx
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Cancioneiro de Apoio
Canções Escoteiras em MP3
https://goo.gl/6wmYT5

Canção do Clã
Em uma montanha, bem perto do céu
se encontra uma lagoa azul,
que só a conhecem aqueles que têm
a dita de estar em meu clã.
Laia, laraia, laraia, laraia...
A sede de riscos que nunca se acaba,
As rochas que há a escalar,
O rio tranqüilo que canta e que chora
Jamais poderei olvidar
No alto da serra, na gruta escondida,
Foi lá que eu fiz o meu lar.
Subindo e descendo em corda ligeira,
Eu vi o meu clã acampar.
À noite, sentados ao pé da fogueira,
Crepita a alma escoteira.
Pioneiros meditam, definem a trilha
E fazem a sua vigília.
O sol nos aponta um caminho de sonho.
O vento nos leva a andar.
O brilho de vivas estrelas repete
O eco de nosso cantar.

Pioneiros
Somos Pioneiros por opção.
Temos o Escotismo no coração
E um lema a cumprir
O ideal de BP... Servir!
Somos companheiros e esta união
Cada vez mais forte nos torna irmãos,
Partilhando emoções,
Entoando canções e assim...
Com a mochila e a forquilha, eu vou
Procurar nova trilha e, então,
Enfrentar desafios, vencer,
Reforçar sempre o meu querer,

Reforçar sempre o meu querer,
Fazer melhor!...
As altas montanhas vou escalar
E do mar o fundo vou pesquisar
Vou crescer muito mais...
Eu vou me superar... ser feliz!

A Viagem
Eu vim de longe pra encontrar o meu caminho.
Tinha um sorriso e o sorriso ainda valia.
Achei difícil a viagem até aqui
Mas eu cheguei... mas eu cheguei.
Eu vim depressa, eu não vim de caminhão.
Eu vim a jato, no asfalto desse chão.
Achei difícil a viagem até aqui
Mas eu cheguei... mas eu cheguei.
Eu vim por causa daquilo que não se vê.
Vim nu, descalço, sem dinheiro e, o pior,
Achei difícil a viagem até aqui
Mas eu cheguei... mas eu cheguei.
Eu tive ajuda que você nem acredita.
Deu-me a esperança de chegar até aqui.
Vim caminhando, aqui estou, me decidi:
Eu vou mudar... eu vou mudar.

Caminho Pioneiro
Meu caminho é aqui, meu destino é seguir
Nesta vida que eu escolhi e, então,
Com o Escotismo no meu coração,
Vou servir meu irmão com amor verdadeiro.
Eu sou pioneiro, eu sou Pioneiro.
O Escotismo é pra mim a razão da vida e, assim,
O meu clã melhor eu vou deixar
Como todo o lugar que eu passar
E, assim, vou cumprir meu ideal escoteiro.

O organizador irá elaborar da melhor forma possível as questões referentes a avaliação da Pré-
Vigília podendo ser através de formulários manual ou digital.

Avaliação da Pré-Vigília 

https://goo.gl/6wmYT5
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Como uma Onda - Lulu Santos
Nada do que foi será
De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo
Não adianta fugir
Nem mentir
Pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre
Como uma onda no mar (4x)
Nada do que foi será

(De novo do jeito que já foi um dia
Tudo passa, tudo sempre passará
A vida vem em ondas
Como um mar
Num indo e vindo infinito)
Tudo que se vê não é
Igual ao que a gente viu há um segundo
Tudo muda o tempo todo no mundo
(Não adianta fugir
Nem mentir
Pra si mesmo agora
Há tanta vida lá fora
Aqui dentro sempre
Como uma onda no mar (4x)

Alô, Alô Marciano – Elis Regina
Alô, alô marciano
Aqui quem fala é da Terra
Pra variar, estamos em guerra
Você não imagina a loucura
O ser humano tá na maior fissura porque
Tá cada vez mais down no high Society
Alô, alô marciano
A crise tá virando zona
Cada um por si, todo mundo na lona
E lá se foi a mordomia
Tem muito rei aí pedindo alforria porque
Tá cada vez mais down no high Society
Muita patrulha, muita bagunça
O muro começou a pichar
Tem sempre um aiatolá prá atolá , Aláh
Tá cada vez mais down no high Society
Alô, alô marciano
A coisa tá ficando ruça


