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TU VAIS ENTRAR
NUMA ALCATÉIA
OU NUMA CLAREIRA
É com uma grande alegria que nós te acolhemos. Conosco,
vais fazer caçadas apaixonantes ; vais tornar-te ágil, hábil e
útil.
Descobrirás as maravilhas que Deus nos ofereceu na Criação.
Conhecerás a alegria de todos os dias te esforçares para
dares o teu melhor e de prestares serviço.
Viverás na amizade que deve unir todos os filhos de Deus.
Assim, pouco a pouco, tu serás um verdadeiro lobo ou uma
verdadeira loba na Associação das Guias e Exploradores do
Brasil.

BOA CAÇA !
Akelá
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“Não te esqueças, um lobo é um caçador”

Especialidades
................................
................................

Entrei na Alcateia
a............. .
Promessa
a .............

1.ª estrela

2.ª estrela

................................

a ............................

a ............................

................................
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................................

PATA
TENRA

“Está na altura de te pôr a caçar”
Pai Lobo
“Tu acordas na Selva.”
“Tu descobres a lei do Clã.”
“Tu preparas a tua promessa.”
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“A S E L V A O N D E
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TU C A Ç A S ”
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Tu conheces os principais animais da Selva, amigos e
inimigos de Mowgli

OS AMIGOS

Akelá

Bagheera

Pai Lobo e Raksha

Baloo
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DE MOWGLI

Kaa
Hathi

Irmãos de Mowgli

Chil
9

OS INIMIGOS

Os Bandar-log

cães vermelhos
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DE MOWGLI

Shere Khan

Tabaqui
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Tu conheces a Lei, o Lema, as Máximas e o Preceito da
Selva.

Lei da alcatéia e
da clareira
O lobo escuta sempre
os Velhos Lobos.
O lobo não escuta a si mesmo.
A loba escuta sempre
os Velhos Lobos.
A loba não escuta a si mesma.

Lema
O melhor possível!
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Máximas de Baloo
O lobo pensa primeiro nos outros.
A loba pensa primeiro nos outros.
O lobo abre os olhos e os ouvidos.
A loba abre os olhos e os ouvidos.
O lobo está sempre limpo e asseado.
A loba está sempre limpa e asseada.
O lobo diz sempre a verdade.
A loba diz sempre a verdade.
O lobo está sempre alegre.
A loba está sempre alegre.

Preceito da SeLva
Nós somos do mesmo sangue, tu e eu.
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Tu sabes fazer o grande uivo

O GRANDE UIVO
É o grande grito de alegria que a Família Feliz faz ao Akelá em honra
de um chefe, de um lobo(a) (Promessa, Travessia), ou de uma grande
resolução tomada pela Alcatéia/Clareira.
O Akelá chama: “Lobo, lobo, lobo!” Imediatamente os lobos ou as
lobas se reúnem em círculo diante do Akela e, no momento em que
este avança para o círculo, eles baixam-se de um salto, ficando com
os joelhos flexionados, de calcanhares unidos e joelhos afastados, até
poderem tocar o solo com as mãos. Os lobos ou as lobas saltam
ficando de pé, com as mãos junto à cabeça na posição de sentido, e
gritam: “Akelá, faremos o melhor!” Um Guia de Bando, previamente
escolhido, baixa a mão esquerda, ficando em posição de saudação, e
grita: “Melhor, melhor, melhor, melhor?”. Os restantes lobitos ou
lobitas, baixam a mão esquerda, ficando em posição de sau- dação e
respondem: “Sim, melhor, melhor, melhor, melhor!” Passam todos
então para posição de formatura e esperam em silêncio as indicações
do Akelá.
Os aspirantes não participam no Grande Uivo. Deixam o lugar
livre dando dois passos atrás.
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Tu respondes rapidamente ao cântico da Rocha do
Conselho, tu escutas e dás a tua opinião

A ROCHA DO CONSELHO
A Rocha do Conselho é o local de reunião e de discussão de toda
a Alcatéia ou Clareira.
O Akelá chama todos os lobos ou lobas cantando. Estes, chegam
a cantar em coro e sentam-se em círculo com o Akelá.
Em seguida, o Akelá conta uma história da Selva que contenha
uma Sabedoria da Selva.
Se escutares com atenção o que é dito, podes pedir ao Akelá para
falar e dar a tua opinião de como aplicar essa Sabedoria na tua
Família Feliz.
No final, o Akelá resume a decisão aprovada por todos e que cada
lobo deverá respeitar dando o seu melhor.
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Tu sabes saudar e conheces o sentido da tua saudação.

A SAUDAÇÃO LOBITISTA
Tu saúdas nas cerimónias

Tu saúdas os outros lobos

Desde que tu fazes a Promessa, podes saudar.
Os teus dois dedos direitos recordam que tens os ouvidos bem
abertos, como os de um lobo, para fazeres o teu melhor.
Os teus dois dedos recordam-te também os dois artigos da Lei
da Alcatéia.
O teu dedo polegar sobre os outros dois recorda-te que o mais
forte protege sempre o mais fraco.
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O sinal do lobo é feito com a mão direita, criando a formação em “V”, a
qual representa as orelhas do lobo, com os dedos indicador e médio
estendidos, e o polegar aparando e segurando os dedos mínimo e
anelar.
Faz-se a saudação dos lobos levando o sinal do lobo à fronte, em
movimento enérgico, mas não afetado ou caricato, formando ângulo de
45º com a linha dos ombros, e olhar franco e naturalmente voltado a
quem se saúda.
Desfaz-se a saudação baixando a mão em movimento enérgico e
assumindo a posição de firme.

Têm direito à saudação: os membros juvenis e adultos de qualquer
organização escoteira, fardados ou não, as autoridades civis e
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eclesiásticas, os oficiais militares, a Bandeira Nacional, o Hino Nacional
Brasileiro, a Bandeira do Estado e o Hino do Estado.
A saudação se faz do menos graduado ao mais graduado: lobo para
explorador, explorador para caminheiro, caminheiro para chefe, noviço
para segunda classe, segunda classe para primeira, e assim por diante,
mais moderno a mais antigo, bem como do lobo, explorador ou
caminheiro para os oficiais militares e autoridades civis e eclesiásticas.
Se um militar, que não seja oficial, portanto sem direito a receber, de
antemão, a saudação, o saúda com continência, o lobo, explorador ou
caminheiro responde com a saudação.
Não se faz a saudação quando se está sem uniforme. Entretanto, o
menos graduado, se está uniformizado, deve fazê-la ao mais graduado
mesmo que este não esteja de uniforme.
Já o sinal de promessa é feito com a mão direita formando o sinal do
lobo à altura do ombro, e o antebraço dobrado.
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Tu estás sempre devidamente uniformizado

O TEU UNIFORME
Uniforme dos lobos
1ª estrela*
Lobo da boina*
Boina basca
Listão de distrito
2ª estrela*
Camisa bege

Lenço de ramo
Nó do lenço

Escudo de
província

Lobo de bando

Especialidades*

Listões de Guia*
Cruz de 8 pontas
bordada
Calções
azul-marinho

Listão
Exploradores do Brasil

Cinto de couro com
fivela F.S.E.
Meias azul-marinho

* As insígnias que marcam a tua progressão serão dadas pelo Akela
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DE LOBITO E DE LOBITA
Uniforme das lobas
Lobo da boina*

2ª estrela*

1ª estrela*

Boina basca
Lenço de ramo
Lobo de bando

Listão de distrito

Listões de Guia*

e camisete azul
celeste

Nó do lenço

Escudo de
Cruz de 8 pontas
bordada

província
Especialidades*

Saia-calça azulmarinho

Listão Guias do Brasil

Cinto de couro com
fivela F.S.E.

Meias azul-marinho

* As insígnias que marcam a tua progressão serão dadas pela Akela
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O uniforme do lobo consistirá em:
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de
calor), com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os
lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com lobo de promessa;
c) lenço amarelo com fundo marrom, com cordel de couro;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima
do joelho, com dois bolsos laterais embutidos e dois traseiros
aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para
o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os encarregados da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão
de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio.

O uniforme da loba consistirá em:
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros
macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola
abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com lobo de promessa;
c) lenço amarelo com fundo vermelho, com cordel de couro;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos
acima do joelho, com duas pregas a frente e duas pregas atrás
costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”, com dois
bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
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f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as encarregados da
cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão
de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio.
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Tu sabes a data, o lugar e a importância do teu batismo

O BATISMO
É o dom da vida de Deus
u Ele faz-me filho de Deus e irmão de Jesus.
u Ele faz-me templo do Espírito Santo.
u Ele faz-me entrar no Povo de Deus, a Igreja.
u Ele compromete-me na luta contra o Mal.
u Ele dá-me a força de viver em fraternidade com o mundo.
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Estes são os quatro sinais do baptismo
A cruz

A água
Colocada sobre o corpo do
novo cristão, a água purifica
e faz renascer para uma
nova vida.

Na fronte, o novo batizado
é marcado com a Cruz de
Cristo, o sinal dos Cristãos.

O óleo (Santo Crisma)

A luz
A luz ilumina o caminho do
novo cristão, por onde ele
caminha até Cristo, Luz do
Mundo.

O óleo colocado sobre a
pele, é o perfume de Cristo
que impregna de força e de
doçura o novo cristão.

Eu fui batizado(a) na igreja de : ........................ a ............................
O meu Padrinho : .................................................................................
A minha Madrinha : ..............................................................................
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Tu fazes voluntariamente o sinal da cruz

SINAL DA CRUZ
É o sinal do cristão. Ao fazê-lo, tu mostras que tu crês nos três grandes mistérios da fé cristã :

1

A Santíssima Trindade : Deus único em
três pessoas - o Pai, o Filho, o Espírito
Santo.
A Encarnação : O Filho de Deus fez-se
homem em Jesus Cristo.
A Redenção por Jesus Cristo : Jesus
morreu na cruz para nos salvar e está
ressuscitado.

2

Todos os dias tu fazes diversos gestos, uma
saudação, um aperto de mão, um sorriso… cada
um destes sinais exprime qualquer coisa de preciso. Pensa nos gestos que tu fazes.
22

4

3

Tu sabes o “Pai Nosso” e a “Ave Maria”

PAI NOSSO
Pai Nosso que estais no céu
Santificado seja o vosso nome,
venha a nós o vosso Reino,
Seja feita a vossa vontade
Assim na Terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos as nossas ofensas,
Assim como nós perdoamos
A quem nos tem ofendido.
E não nos deixeis cair em tentação,
Mas livrai-nos do Mal.

AVE MARIA
Ave Maria, cheia de graça.
O Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres
E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós pecadores,
Agora e na hora da nossa morte. Amen
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Tu sabes a oração do lobo e da loba

ORAÇÃO DO LOBO E DA LOBA

Senhor Jesus, que nos amas tão carinhosamente,
Dá-nos a graça de amar como Tu,
Faz os nossos corações alegres para cantar as
Tuas maravilhas,
As nossas mãos hábeis para servir,
Os nossos olhos doces para confortar,
E os nossos ouvidos atentos para escutar.
E ajuda-nos em cada dia a dar o nosso melhor.
Amém!
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Tu sabes que a igreja é a casa do Senhor,
apresentas-te com cortesia e respeito.

A IGREJA, CASA DO SENhOR
Quando passas em frente a uma igreja, porque não parar e
fazer uma visita a Jesus?
Ao entrar numa igreja, tu fazes
silêncio, benzes-te convenientemente com água benta, que te
lembra a água do teu batismo.
Já te deves ter percebido que depois
da comunhão, a Hóstia Consagrada
é guardada num pequeno armário,
muito bonito:
o Sacrário.
Dirige-te para a pequena lamparina acesa junto ao Sacrário. Esta pequena lamparina indica-te que Jesus está presente. Ele espera-te.
Faz a genuflexão, (flexiona o joelho direito junto ao chão)
respeitosamente, para adorar Jesus.
Podes-te sentar junto d’Ele, como
fazia Maria Madalena que gostava de estar junto a Jesus.
Em silêncio, confia a Jesus o teu
dia, a tua família, o teu bando…
Agradece-lhe por tudo o que Ele
fez por ti.
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Tu aprendes a estar corretamente quando rezas

FORMA DE ESTAR CORRETA
Quando tu entras numa igreja ou numa capela, guarda silêncio, inclina-te perante o altar e faz uma genuflexão diante do
Sacrário, para saudar Jesus que lá se encontra.
Depois, ajoelha-te e fecha os olhos para melhor escutares o
que te diz Jesus no silêncio do teu coração.
Durante a missa, quer estejas :

sentado para escutar

em pé para proclamar a
tua Fé

de joelhos para adorar e meditar,
toma atenção ao sacerdote e mantém-te em silêncio.
Na tua unidade, quando rezas com os outros, se estão de pé,
apoia-te bem sobre os dois pés, tira as mãos dos bolsos e
fecha os olhos para não seres perturbado(a) pelos outros. Os
Ritos Iniciais e a Acção de Graças também são orações:
canta com todo o teu coração, com simplicidade e recolhimento.
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Tu realizas todos os dias uma Boa Ação

A BOA AÇÃO (BA)
Tu que és generoso e que desejas
agradar os outros,
Tu que gostas de realizar boas ações
em segredo,
Tu que és pleno(a) de alegria,

Já pensaste que a tua Boa Acção é...

Um serviço
realizado gentilmente,
Uma alegria dada aos outros,
E um serviço que te enche o coração
de alegria
Na tua oração da noite, tu podes
confiar a Jesus a pessoa a quem
fizeste a tua BA.
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Tu tens sempre contigo os cinco objetos do lobo e da loba

OS CINCO OBJETOS

Sisal

Dezena
Lenço em tecido

Bloco de papel

Caneta ou lápis

Usa-os na Alcatéia ou na Clareira, tal como em casa.
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Tu sabes fazer os nós do lenço, o direito e de o de escota
e tu conheces a sua utilidade.

NÓ DO
LENÇO

1

2

4

5

3

6
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NÓ
DIREITO

NÓ DE ESCOTA
é usado para atar laços.

usa duas tiras de sisal do
mesmo tamanho.
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Tu preparas a tua mochila para as saídas

A TUA MOCHILA PARA UMA SAíDA
Poncho

Os 5 objetos

utensílios de cozinha

Prato

Mochila

Xícara

Talheres

cantil

Pano

Mowgli

Atenção ! Todos os teus pertences devem estar marcados
com o teu nome.
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Tu conheces as sete primeiras letras do semáforo

SEMÁFORO
Primeiro ciclo

A

B

E

C

F

G

Consegues retransmitir ?
BAC

BEBE

BEC

CAFE

Que palavra é esta?
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FEE

GAGE

D

Tu conheces cinco árvores e cinco animais
selvagens

AS ÁRVORES
Palmeira
Tecnicamente, não é uma árvore
porque todas as árvores
possuem o crescimento do
diâmetro do seu caule para a
formação do tronco (crescimento
secundário), que produz a
madeira e tal não acontece com
as palmeiras. Mas ela é
percebida visualmente como
uma.
As palmeiras possuem troncos
não-ramificados ou que são
raramente ramificados. As folhas
são alternas e espiraladas,
geralmente agrupadas em uma
espécie de coroa, que podem ser
bem separada, simples ou até
mesmo inteira. Existem vários
tipos de palmeiras no Brasil. O
coqueiro é uma palmeira.
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Ipê
Existem vários tipos de ipês, de
famílias diferentes. A flor do ipê é
a flor nacional do Brasil, um dos
nossos símbolos, segundo a Lei
6.507/78. Grande porte, copas
abertas e irregulares, bem
elevadas quando mais velhas.
Troncos pardos. Folhas opostas
cruzadas.

Araucária
Ocorre majoritariamente no Sul
do Brasil. Também chamada de
pinheiro-brasileiro. É uma
espécie muito antiga, já existente
no período jurássico. Conífera
terrestre de solo seco. Tronco em
coluna que chega a 50m de
altura. Casca externa marromarroxeada, áspera e rugosa.
Suas flores femininas são as
pinhas, que enfeitam decorações
de Natal. Suas sementes, os
pinhões, podem ser comidos
cozidos ou assados.
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Cajueiro
Originária do Nordeste do Brasil,
de copa tortuosa e diferentes
portes. Seu fruto é a castanhade-caju, semelhante a um rim do
ser humano, uma amêndoa que
se come seca e torrada. Junto ao
fruto, existe um pseudofruto (que
embora não seja um fruto, é
conhecido popularmente como
uma “fruta”), o próprio caju, que é
macio e comestível, geralmente
alaranjado ou avermelhado. A
madeira tem coloração rosada.
Suas folhas têm a forma de um
ovo invertido.
Paineira
Existem várias espécies de
paineira. São geralmente do
gênero Ceiba. Árvore de até 30m,
presente em todo o Brasil, de
tronco cinzento-esverdeado. As
folhas são compostas palmadas
e caem na época da floração. As
flores são grandes, com cinco
pétalas rosadas com pintas
vermelhas e bordas brancas. Há
uma variedade menos comum,
com flores brancas. A partir dos
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vinte anos de idade,
aproximadamente (sudeste
brasileiro), os espinhos
costumam começar a cair na
parte baixa do caule e,
gradualmente, também caem nas
partes mais altas da árvore, com
o engrossamento da casca.
Tronco imponente. Flores
grandes e coloridas.

Pitangueira
Árvore nativa da Mata Atlântica,
encontrada desde MG até o RS.
Medianamente rústica, de porte
médio, de 2 a 4m de altura na
maioria das vezes, chegando a
um máximo de 12m. Folhas
pequenas e verde-escuras.
Flores brancas e pequenas. O
fruto é a pitanga, que é
comestível. As folhas verdes são
utilizadas em chás e para
combate de dor de cabeça.
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Goiabeira
Pequena árvore frutífera tropical,
nativa de toda a América, exceto
México e Canadá. Também é
conhecida pelos nomes de araçáguaçu, araçaíba, araçá-dasalmas, araçá-mirim, araçauaçu,
araçá-goiaba, goiaba, goiabeirabranca, goiabeira-vermelha,
guaiaba, guaiava, guava, guiaba,
mepera e pereira. Tem até 6m de
altura. Tronco tortuoso com
casca lisa. Folhas em forma de
ovo invertido. Flores pequenas,
brancas e solitárias, formadas na
primavera. O fruto é a goiaba,
comestível e com polpa
suculenta.

Jatobá
Pode alcançar 40m de altura e
2m de diâmetro. Floração na
época de seca e frutificação
cerca de 4 meses depois. Fruto
rico em ferro, usado para trazer
equilíbrio mental e no tratamento
de anemia. Madeira muito
valiosa. No Brasil, presente do
Norte ao Sudeste. Fina casca
36

externa que apresenta coloração
bege a cinza-clara com estrias
superficiais.

Juazeiro
Típica do semiárido no Nordeste
do Brasil, com frutos do tamanho
de uma cereja e que são
comestíveis puros ou em forma
de geléia. Casca rica em
saponina (material usado para
fazer sabão e produtos de
limpeza dos dentes). Porte
médio, com ramos tortuosos e
protegidos por espinhos. Folhas
semelhantes às da canela, com
tom verde mais claro. Flores
pequenas de cor creme. Frutos
esféricos, pequenos, amarelados
e doces. O extrato do seu fruto é
usado para fazer produtos
cosméticos.
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Jequitibá
Nome dado a várias espécies de
árvores de enormes dimensões,
existentes na Mata Atlântica,
principalmente no Sudeste e
regiões vizinhas. Seu nome em
tupi significa “gigante da floresta”.
Podem chegar a 60m de altura.
Com folhas em tom avermelhado
na primavera. Flores claras claras
ou vermelhas.
Pau-brasil
Deu nome ao nosso país. O
“brasil” de sua nomenclatura se
deve à semelhança com a brasa
em conta de sua coloração
avermelhada. Ocorre do extremo
Nordeste do Brasil até o Rio de
Janeiro, sempre na Mata
Atlântica. Alcança entre 10 e 15m
de altura, e possui tronco reto
coberto de acúleos. Folhas
compostas verde-médio
brilhantes. Flores nascem
próximas ao ápice dos ramos,
com quatro pétalas amarelas e
uma pétala menor vermelha.
Seus frutos são vagens.
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Flamboiã
Árvore de flor majestosa, cor
vermelha ou amarela, com cinco
pétalas cada, sendo uma delas
maior. Fruto do tipo vagem.
Frondosa, de tronco forte e
levemente retorcido, com raízes
agressivas, podendo alcançar
12m de altura. Copa muito ampla
em forma de guarda-chuva, mais
larga do que a própria altura da
árvore.
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OS ANIMAIS SELVAGENS
Mico-Leão-Dourado

Lobo-guará

40

Capivara ou capincho

Boto

41

Cachorro-do-mato ou cachorro-vinagre

Lontra

42

Jacaré

Lebre

43

Onça-pintada

Puma ou onça-parda ou leão baio

44

Anta

Gambá

45

Veado-campeiro

Ariranha

46

Tamanduá-bandeira

Peixe-boi

47

Tatu-canastra

Tatu-mulita

48

Gato-do-mato

Jaguatirica

49

Zorrilho

Graxaim ou sorro ou raposa-dos-pampas

50

Guaxinim ou mão-pelada

Bugio

51

Cervo-do-pantanal

52

Macaco-prego
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Tu sabes reconhecer cinco flores e dizer o seu nome

AS FLORES
Flor do pau-brasil

Flor de maio

Onze-horas

Buganvílea

Flor do ipê
Alamanda
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Caliandra

Girassol

Gérbera
Gardênia

Petúnia
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Hortênsia

Margarida

Rosa

Violeta

Copo-de-leite
Açucena
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Ipoméia

Falso-íris

Azaléia

Flor de camomila ou flor de
maçanilha

Dedaleiro

Brinco-de-princesa
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C E R I MÔ N I A
DA P R O M E S S A
LOBOS E LOBAS

Os lobos estão escondidos na natureza, i.e., dispersos pelo local. A
chefia chega, o Akelá explica aos pais o que se vai passar,
salientando o fato de que um aspirante vai se tornar um lobo, um
membro da Associação de Guias e Exploradores do Brasil.
No segmento feminino, lobo é trocado por loba, explorador por guia,
e caminheiro por guia-maior, bem como alcatéia por clareira.
Em seguida, coloca-se no respectivo lugar da formatura, tendo ao
seu lado direito o Conselheiro Religioso e, ao lado deste, os pais do
aspirante. Feito isso, o Akelá chama, com voz forte e firme: “Lobo,
Lobo, Lobo!”. Todos os bandos respondem prolongadamente
“Lobo!”, respeitando a ordem oficial dos bandos, brancos, cinzentos,
pretos e castanhos.
O aspirante encontra-se ao lado do seu guia de bando. Os pais e
convidados estão fora do círculo, perto do Conselheiro Religioso,
como se disse. Entre cada bando, deve deixar-se um intervalo.
O rito, então, tem lugar.
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Akelá: Lobos, lobos, nosso lema?
Todos: O melhor possível!
Akelá (dirigindo-se ao guia do bando do futuro lobo): Um rapaz
confiado ao teu bando deseja ser lobo. Conduze-o a mim.
O guia de bando conduze-o até junto do Akelá pelo exterior do
círculo de formatura.
Akelá: Achas que ele pode vir a ser um bom lobo?
Guia de bando: Sim, Akelá.
Akelá: Obrigado (nome do guia de bando).
O guia de bando saúda o Akelá com a saudação do lobo e dirige-se
para o seu lugar, por fora do círculo de formatura.
Akelá (dirigindo-se ao aspirante): O que desejas?
Aspirante: Ser um lobo.
Akelá: Para quê?
Aspirante: Para vir a ser um bom explorador e mais tarde um bom
caminheiro.
Akelá: Nesse caso, vai perguntar aos lobos se te aceitam na
Alcatéia.
O aspirante não faz a saudação, mas fica em posição de firme,
como quem pede permissão para sair de forma, e vai pela parte
exterior do círculo a cada guia de bando, iniciando o trajeto pelo
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bando branco. À sua passagem, cada guia de bando barra-lhe o
caminho com o braço esquerdo.
Guia do bando branco: Não se pode entrar no bando branco se não
se conhecer a Leia da Alcatéia.
Aspirante: O lobo escuta sempre os Velhos Lobos. Os lobos não
escutam a si mesmos.
Segundo guia do bando branco: O bando branco aceita-te porque
sabes a Lei da Alcatéia. Tenta agora entrar no bando cinzento.
Guia do bando cinzento: Não se pode entrar no bando cinzento se
não se souber o Lema.
Aspirante: O melhor possível!
Segundo guia do bando cinzento: O bando cinzento aceita-te
porque sabes o Lema. Tenta agora entrar no bando preto.
Guia do bando preto: Não se entra na selva cortando os cipós.
Desfaz este nó. E apresenta as pontas do sisal com o nó direito. O
aspirante desfaz o nó.
Aspirante: Aí tens.
Segundo guia do bando preto: Já que sabes desfazer os nós dos
cipós, bando preto te aceita. Tenta agora entrar no bando castanho.
Guia do bando castanho: O lobo é cortês, saúda antes de entrar. O
aspirante faz, pela primeira vez, a saudação do lobo.
Segundo guia do bando castanho: Muito bem! Já que sabes saudar,
o bando castanho te aceita.
61

Akelá: Volta aqui!
O aspirante volta para a frente do Akelá.
Akelá: Lobos, vamos aceitar o (nome do aspirante) na Alcatéia?
Todos: SIM, AKELÁ! (com um grito longo)
Akelá: Acham que ele pode vir a ser um bom lobo?
Todos: SIM, AKELÁ! (com um grito longo)
Akelá: Prometes ser um bom lobo?
Aspirante: Sim, Akelá, prometo.
Akelá: Mas (nome, do aspirante), tu não podes entrar na Alcatéia
sem pedir a autorização dos teus pais. Vai e pede.
O aspirante vai pedir autorização aos seus pais e regressa para a
frente do Akelá.
Akelá: E como pelo teu Batismo és cristão (se ainda não for
validamente batizado, o Akelá diz “E como te preparas para o teu
Batismo”), vai também pedir ao Senhor Padre a bênção de Deus.
O aspirante vai até o Conselheiro Religioso, ajoelha-se e recebe a
bênção.
Conselheiro Religioso: Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo, por intermédio de Nossa Senhora dos Lobos
e de São Francisco de Assis, desça sobre ti e jamais te abandone.
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Aspirante: Amém.
O aspirante fica em pé, beija a mão do Conselheiro Religioso e vai
para a frente do Akelá.
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Akelá: A partir de agora, tanto em casa como na Alcatéia, serás um
lobo alegre, obediente e verdadeiro. Podes pronunciar a tua
promessa.
O aspirante faz o sinal da promessa e dá a mão esquerda ao Akelá,
dizendo com voz forte e bem pronunciada, de modo solene:
Aspirante: Com a graça de Deus, eu prometo: fazer o melhor
possível para cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e
minha Pátria, observar a Lei do Lobo, e praticar a cada dia uma boa
ação. Amém.
O Akelá põe-lhe a boina na cabeça. O lobo cumprimenta o Akelá
com a saudação, e depois o Conselheiro Religioso. Fica de novo
em frente ao Akelá.
Akelá: Eis que agora fazes parte da Alcatéia (nome da Alcatéia), e
passas a ser irmão de todos os lobos do Brasil e do mundo. E
agora, lobo, em tua honra, a Alcatéia vai dar seu grande grito de
alegria. Tu não o receberás senão duas únicas vezes: hoje, que
entras na Alcatéia, e no dia que, depois de seres lobo com segunda
estrela, não terás mas nada a aprender conosco e então deixarás a
Selva para te tornares um explorador. Em honra de nosso novo
irmão...
O círculo torna a fechar-se. O novo lobo coloca-se ao lado do
bastão-totem. Todos se preparam, exceto os demais aspirantes,
que dão dois passos atrás, e fazem o Grande Uivo. Depois, o lobo
retoma o seu lugar no bando, e a Alcatéia canta a Canção da
Promessa.
A cerimônia trata da promessa de um só lobo, o que é o normal. Em
caso de necessidade, dois ou no máximo três aspirantes podem
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fazer sua promessa. As tentativas de passagem pelos bandos
podem ser feitas coletivamente, mas cada um pronunciará a sua
promessa de modo individual.
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Promessa dos
Lobos e das Lobas
Com a graça de Deus, eu prometo:
fazer o melhor possível para
cumprir os meus deveres
para com Deus, a Igreja e minha Pátria,
observar a Lei do Lobo,
e praticar a cada dia uma boa ação.
Amém.
Podes colocar aqui uma foto
da tua Promessa.

Data e local da Promessa:

......................
......................

Nome do(a) Akelá:

......................
......................
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PATA-TENRA
selva
- Tu conheces os principais animais da Selva, amigos e inimigos de
Mowgli
- Tu conheces a Lei, o Lema, as Máximas de Baloo e o Preceito da
Selva (Palavras Mestras)
- Tu sabes fazer o grande uivo
- Tu representas um episódio da vida da Selva, através de um
desenho ou de uma mímica
- Tu respondes à chamada para a Rocha do Conselho, escutas
tudo o que se fala na Rocha do Conselho e dás a tua opinião
guias e exploradores do Brasil
- Tu tens sempre o teu uniforme impecável
- Tu sabes fazer a saudação e sabes o seu significado
tu és filho ou filha de Deus
- Tu sabes a data, o local e a importância do teu Batismo
- Tu fazes o Sinal da cruz e sabes o que representa para um
cristão
- Tu sabes o “Pai Nosso” e a “Ave Maria”
- Tu sabes rezar a Oração do Lobo e da Loba
- Tu sabes que a igreja é a casa do Senhor e mostras-te cortês e
respeitoso(a)
- Tu aprendes a estar corretamente, quando rezas

67

hábil para servir
- Tu és educado(a): dizes Bom Dia, Adeus, Por Favor, Obrigado e
Desculpe
- Tu aprendes a ser arrumado(a) e arranjas as tuas coisas
- Tu procuras todos os dias realizar um serviço a alguém
- Tu tens sempre contigo os 5 objetos do Lobo(a)
- Tu sabes fazer o nó do lenço, o nó direito e o nó de escota
- Tu sabes ver as horas num relógio de ponteiros
- Tu preparas a tua mochila para as saídas e para os acampamentos
desenvolvimento físico
- Tu estás sempre limpo(a), principalmente as mãos, as orelhas, os
dentes e o cabelo
- Tu conheces as 7 primeiras letras do alfabeto do semáforo
- Tu és capaz de enviar e receber palavras simples em semáforo
tu és amigo(a) da natureza
- Tu conheces 5 árvores e 5 animais selvagens
- Tu sabes reconhecer 5 flores e dizer o seu nome

68

DE ACORDO COM O AKELÁ, TU MARCAS
AS PROVAS DA TUA PROGRESSÃO

e

e

a
A
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PRIMEIRA
ESTRELA

“A decisão está nas tuas mãos,
irmãozinho…”
Bagheera

“Tu aprendes a abrir os olhos e os ouvidos.”
“Tu tomas o teu lugar na Alcatéia ou na Clareira.”
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Tu conheces a história e o significado da bandeira do teu
país, e recitas de cor o poema “A Pátria”, de Olavo Bilac

A BANDEIRA BRASILEIRA
Muitos homens morreram pelo nosso país. Muitos Exploradores,
nossos irmãos mais velhos, morreram no campo de honra.
Ao saudar as cores de Bandeira Nacional, devemos lembrá-los e
pensar nos seus exemplos e cumprir nossos deveres diários (na
escola, em casa...).

A bandeira atual foi idealizada pelo professor Raimundo Teixeira
Mendes, com a participação do Dr. Miguel Lemos e o professor
Manuel Pereira Reis. A confecção do seu desenho foi do pintor
Décio Vilares.
Composta por uma base verde em forma de retângulo, é sobreposta
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por um losango amarelo e um círculo azul, no meio do qual está
atravessada uma faixa branca com o lema nacional, em letras
maiúsculas verdes. Foi adotada em 19 de novembro de 1889,
substituindo a bandeira imperial.
O campo verde e o losango dourado da bandeira imperial anterior
foram preservados. Historicamente, o verde representa a Casa de
Bragança, a que pertenceu D. Pedro I, o primeiro imperador do
Brasil, e D. Pedro II, seu filho e sucessor. Já o ouro representa a
Casa de Habsburgo da imperatriz Maria Leopoldina, esposa de D.
Pedro I.
O círculo azul, que substituiu o brasão de armas do Império, tem
com 27 estrelas brancas de cinco pontas, as quais representam as
unidades federativas: cada estrela representa um Estado específico,
além do Distrito Federal.
A posição das estrelas no círculo refletem o céu visto no Rio de
Janeiro em 15 de novembro de 1889, data da proclamação da
República.
O lema “Ordem e Progresso” é inspirado pelo lema do positivismo
de Auguste Comte: “O amor como princípio e a ordem como base; o
progresso como meta.”
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POEMA “A PÁTRIA”
“A Pátria”, de Olavo Bilac
Ama, com fé e orgulho, a terra em que nasceste!
Criança! não verás nenhum país como este!
Olha que céu! que mar! que rios! que floresta!
A Natureza, aqui, perpetuamente em festa,
É um seio de mãe a transbordar carinhos.
Vê que vida há no chão! vê que vida há nos ninhos,
Que se balançam no ar, entre os ramos inquietos!
Vê que luz, que calor, que multidão de insetos!
Vê que grande extensão de matas, onde impera
Fecunda e luminosa, a eterna primavera!
Boa terra! jamais negou a quem trabalha
O pão que mata a fome, o teto que agasalha...
Quem com seu suor a fecunda e umedece,
vê pago o seu esforço, e é feliz, e enriquece!
Criança! não verás país nenhum como este:
Imita na grandeza a terra em que nasceste!

54

Tu conheces a história do Baussant

O BAUSSANT
O Baussant é a bandeira da União Internacional
das Guias e Escoteiros da Europa (UIGSE), da
qual a AG&E é proponent à filiação. Lem- bra o
estandarte que flutuava à frente das cruzadas da
armada cristã.
Ele é o símbolo do nosso ideal:
- O negro e o branco representam a luta entre o
Bem e o Mal.
- A cruz de oito pontas de São João recorda as oito Bem Aventuranças do
Sermão da Montanha (Mt 5, 1-12).
- A Flor de Lis é o símbolo mundial do escoteirismo. A Flor de Lis indicava
o Norte, nas antigas cartas marítimas e permitia viajar sem perder a rota.
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De manhã louvas ao Senhor e à noite agradeces-Lhe

ORAÇÃO DA MANHÃ E DA NOITE
Quando te levantas de manhã, confia ao Senhor o teu dia,
os teus amigos e todos aqueles com quem te vais encontrar.
Pede ao teu anjo da guarda que vele por ti.

“Eu te adoro, ó meu Deus, e te amo de todo o
meu coração. Ofereço-Te este dia que agora
começa. Dirige os meus pensamentos, as minhas
palavras e as minhas ações. Ajuda-me a fazer a
tua vontade. Que tudo seja para a Tua glória e
para o bem do mundo.”
Tu podes cantar um cântico de louvor ou um salmo.
À noite ao te deitares:
• agradece ao Senhor todas as alegrias que tiveste no teu
coração,
• confia-Lhe todas as tuas tristezas,
• pede-Lhe perdão pela tua cólera, as tuas brigas, as tuas
desobediências, por tudo o que te afastou do Seu Amor.

“Senhor Deus, nosso Pai, eu Te agradeço por me
teres guardado durante este dia. Eu te dou
graças por todas as bençãos. Perdoa as minhas
negligências e os meus pecados. Nas tuas mãos,
repouso o meu corpo e o meu espírito.
Virgem Maria, ajuda-me a ter sempre um coração
de criança, puro e generoso.”
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Tu sabes montar o grande Pavilhão

O GRANDE PAVILHÃO
Montar o Grande Pavilhão significa içar a(s) bandeira(s) no
alto do mastro. Em campo, içamos a bandeira nacional,
como sinal de respeito pelo nosso país. O Baussant pode ser
içado ao Domingo, dia do Senhor, e dias santos de guarda.
Um lobo deve estar presente junto ao mastro para içar a bandeira; o seu uniforme deve estar impecável.
Antes de começar a cerimônia, prendemos a bandeira à
adriça do mastro com o nó de tecelão e na outra ponta com
um nó de cadeira.
Depois de reunir os lobos,
Akelá:
Lobo(a):
Akelá:

“atenção às bandeiras!”
“pronto(a)!”
“hastear!”

O lobo hasteia a bandeira e os restantes fazem a saudação.
Em seguida a unidade recita o Pai Nosso.
O(A) lobo(a) permanece junto ao mastro até ao final da
oração.
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Tu conheces o “Credo”, o Símbolo dos Apóstolos

O CREDO
Os apóstolos eram doze homens, simples e escolhidos por
Jesus. A sua missão na terra era continuar aquilo que Jesus
tinha começado e anunciar a Boa Nova que Ele lhes tinha revelado. Esta Boa Nova que eles anunciavam está resumida numa
oração que tu conheces e que se chama Credo, o Símbolo dos
Apóstolos.

“Símbolo dos apóstolos”
Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra;
E em Jesus Cristo, um só seu Filho (seu único Filho), Nosso Senhor,
Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu de Virgem Maria;
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado;
Desceu aos infernos, ressuscitou ao terceiro dia;
Subiu ao Céu, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo,
Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos,
Na remissão dos pecados,
Na ressurreição da carne,
Na vida eterna.
Amém.
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Tu sabes rezar com uma dezena

A DEZENA
A palavra “dezena” vem de dez; uma dezena tem dez pequenas pérolas, significando cada uma delas uma “Ave Maria”.
• sob a cruz, rezas um “Pai Nosso”
• sob as dez pequenas pérolas, rezas
uma “Ave Maria”
terminas com um “Glória ao Pai,

ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora e
sempre, amém”.
Em cada “Ave Maria”, podes confiar
à tua Mãe do Céu, uma pessoa da
tua família, um(a) amigo(a), uma alegria, uma tristeza, um sacerdote, os teus
esforços do dia… podes dizer-lhe tudo,
confiar nela como confiamos numa mãe.
O coração de Jesus deixa-se tocar
pelas orações que as crianças fazem à
Virgem Maria ; ela disse em Fátima: “a
oração das crianças pode alcançar
grandes graças!”.
O mês de Maio é o mês especialmente
consagrado à Virgem Maria. O mês de
Outubro é o mês do Rosário (um Rosário são 3 terços – com os novos
mistérios de São João Paulo, 4 terços).
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Tu conheces as principais partes da Missa

A MISSA
Tu participas com a Igreja na oferta de Cristo a Seu Pai.
A Santa Missa é a maior oração que Jesus Cristo nos deixou.
Tu associas-te aos grandes acontecimentos da vida de Jesus:
A Última Ceia
O Sacrifício da Cruz
A Ressureição
A Santa Missa compreende duas grandes partes:

A Liturgia da Palavra
Tempo de preparação dos corações
Confesso a Deus
Senhor, tende piedade de nós
Glória
Oração coleta
1ª Leitura - Antigo Testamento
Salmo
2ª Leitura - Epístolas ou Cartas
Evangelho
Homilia
Credo
Oração Universal

A Liturgia Eucarística
Ofertório
Oração Eucarística
Consagração
Pai Nosso
Comunhão
Ação de graças
Benção final
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Tu conheces o nome dos 4 evangelistas e
sabes encontrar um texto no Evangelho

OS EVANGELISTAS
Os Evangelistas são: São Mateus, São Marcos, São Lucas e
São João.
Os seus símbolos são os seguintes:

S. Marcos: o leão

S. Mateus: o anjo

Cada um é autor de
um livro do Novo
S. Lucas: o touro
Testamento, os
Evangelhos.
Cada livro está dividido em capítulos e
S. João: a águia
cada capítulo está dividido em versículos.
Uma referência evangélica indica o nome do Evangelista, o
número da capítulo e o número do primeiro e do último versículo.
Ex : João II, 1-10 indica Evangelho segundo São João, capítulo dois, versículos 1 a 10. Procura o texto das Bodas de Cana.
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Tu sabes contar 3 episódios da vida de São Francisco

SÃO FRANCISCO
Francisco nasce em Assis… os seus
pais são comerciantes de tecidos.
Francisco era um rapaz muito
vivo, adorava festas, cantar e
dançar nas ruas de Assis com os
seus amigos.
A sua ambição era tornar-se
cavaleiro. Ele parte para a guerra
mas a voz do Senhor ordena-lhe que
volte a Assis.
Francisco começa a viver em função dos pobres.
Um dia, passeando pela floresta, Francisco encontra um
leproso. Apesar do seu aspecto, ele abraça-o pois reconhece
nele o Cristo que sofre.
Estava Francisco a rezar na velha igreja de São Damião, quando o Crucificado lhe diz: “Repara a Minha casa que está em
ruínas”. Francisco empenha-se na restauração da igreja, ele
toma a herança de seu pai que fica vermelho de raiva.
Francisco despoja-se de todos os seus bens diante do Bispo
que lhe dá uma túnica e uma corda para a cintura.
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Decide seguir Cristo.
Ele escolhe viver na pobreza
e anunciar o Evangelho. Os
companheiros vão-se juntando pouco a pouco para pregar
dois a dois pelo mundo
fora. É fundada a ordem dos
franciscanos.
Francisco
amava
a
Natureza. Na vila de Gubbio,
ele reconciliou os habitantes
com um lobo que devastava
tudo e aterrorizava todos. Ele fez os habitantes prometerem
que alimentavam o lobo e em troca este não os incomodava
mais. Francisco escreveu também o Cântico das Criaturas para
louvar o Sol e os astros.

Como Francisco, sorri e
canta, ama a Natureza,
olha pelos pobres e
segue cristo.
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Tu respeitas o material da Alcatéia (Clareira)

O RESPEITO PELO MATERIAL
Cada dia em acampemento, tu pensas em…
- não deixar os utensílios ao Sol, limpar a lama e protegê-los
para evitar a ferrugem,
- colocar a rolha nos jerricans e fechá-los após cada utilização,
- lavar bem as panelas e tachos e arrumá-las no interior,
depois de limpas,
- arejar a tenda deixando as portas abertas,
- juntar os colchões e os sacos de dormir,
- arrear a bandeira e guardá-la no abrigo,
- se chover, guardar os objetos do oratório.
Depois do acampamento, secar bem a tenda e guardar as
estacas.
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Tu fazes a tua cama todos os dias e arrumas o teu quarto

ARRUMAR O QUARTO
- Abres a janela de manhã para arejar,
- Fazes a tua cama todas as manhãs,
- Penduras e dobras a tua roupa à noite,
- Colocas a roupa no cesto da roupa suja,
- Arrumas a tua mesa para poderes trabalhar,
- Arrumas os jogos no local previsto para o efeito.
As caixas de sapatos podem servir para arrumar pequenos
objetos ou meias…
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Tu sabes chamar e responder ao telefone de forma clara e
polida. Tu sabes receber e deixar uma mensagem.

TELEFONE
Quando telefonas a alguém:
Se não é uma urgência, evita telefonar às horas das refeições
ou ao Domingo.
“Bom dia, aqui fala o Pedro, dos Lobos, desculpe
incomo- dar, posso falar com o Antônio (…) Obrigado e
até mais”.
Quando respondes ao telefone:
“Bom dia, aqui fala o Pedro (a pessoa diz-te com quem
deseja falar). Um minuto, vou chamar, até mais.”
Se a pessoa não está, propõe deixar uma mensagem.
Para receber uma mensagem:
Se possível, tem junto ao telefone um bloco de papel e uma
caneta.
Anotas o nome do destinatário da mensagem, da pessoa que
telefonou e a mensagem (não hesites em pedir para repetir).
ex :
Mensagem para a Mamãe da tia Alice.
Convite para jantar na sexta à noite.
Telefonar para confirmar.
Para deixar uma mensagem:
Dás o teu nome, o destinatário da mensagem e a razão
porque telefonaste.
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Tu sabes fazer a volta de fiel, o nó de pescador
e de tecelão e conheces a sua utilidade

NÓS

A volta de fiel, serve
para começar uma
construção ou para
segurar um cabo.

O nó de pescador server para ligar dois fios
escorregadios (como o
nylon).

O nó de tecelão serve
para ligar dois cabos
de bitola diferente;
usamos nomeadamente nas bandeiras.
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Tu conheces as regras de circulação para pedestres

A CIRCULAÇÃO
Quando te deslocas a pé numa cidade ou numa estrada, deves
observar algumas regras de circulação para tua própria segunrança e dos outros que circulam na estrada.
Não te esqueças que não és o único e toma atenção.
A primeira coisa a saber quando te deslocas, se não houver
passeio, é de andar do lado esquerdo da estrada.
Quando atravessas a estrada, não o faças de cabeça baixa,
mas olha para a direita e para a esquerda antes de atravessar afim de te assegurares que não vem nenhum veículo. Utiliza de preferência as faixas de segurança e passarelas
protegidas. Mesmo que a faixa de segurança seja
coordenada por um sinal luminoso, olha para a direita e
para a esquerda, para o caso de algum carro se aproximar
rapidamente.
De bicicleta, respeita os sinais de circulação e não passes
senão ao sinal verde. Quando encontras um PARE ou um
sinal de “dê a preferência”, espera junto à linha branca, olha
para a direita e para a esquerda e se não vem ninguém, podes
continuar o teu caminho.
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Tu sabes fazer um embrulho bonito para presente.

UM EMBRULhO PARA PRESENTE
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Tu decoras um oratório numa atividade ou em acampamento, com elementos naturais

DECORAR O ORATÓRIO
Para cada saída, para as orações, podes levar uma imagem de
Jesus, de Nossa Senhora ou da Sagrada Família…, podes
também acender uma vela (ou até uma vela por cada bando) e
até construir um caderno onde cada um colocará uma oração
que lerá durante a ctividade.
Em acampamento, o oratório deve ser feito num local tranquilo e
silencioso, onde cada um poderá ir rezar durante o dia.
Algumas ideias para um belo oratório:
- uma cruz, um ícone, uma estátua de São Francisco ou do Santo
padroeiro do Agrupamento;
- flores : todos os dias colocas um novo ramo;
- velas (podes fazer vários tipos de velas);
- um suporte para colocar uma bíblia ou um
livro de orações..
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Tu observas 10 objetos

JOGO DO KIM
Ver não é observar.
O jogo do KIM para te exercitares:
será que consegues, depois de observares durante 1 minuto
estes objetos, fechar o livro e nomear pelo menos 10?

Kim era um rapaz que vivia na Índia que
queria ser um agente secreto. Para tal
aprendeu a observar tudo, de forma
muito rápida, para poder de seguida
repetir sem se esquecer de nada.
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Tu conheces os 3 primeiros ciclos do alfabeto homográfico

SEMÁFORO
1o ciclo:

A ou 1 B ou 2

C ou 3 D ou 4

E ou 5 F ou 6

G ou 7

2o ciclo: mão direita no A

H ou 8

I ou 9

K ou 0

L

M

N

3o ciclo: mão direita no B

O

P

Q

R
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S

Tu és capaz de emitir e receber frases curtas

ENTRETÉM-TE
Envia as seguintes mensagens:
APROXIMA-TE EM SILÊNCIO
CHAMA O CHIL
Decifra a seguinte mensagem:
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Tu sabes reconhecer 5 aves

AS AVES
Arara Azul

Coruja
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Arara Vermelha

Gavião-pomba
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Papagaio

Ximango
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Ema

Flamingo

75

Maguari

Biguá
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Tucano

Tahã, tarrã, taján ou tachã
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Mergulhão

Corrupião
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Curió

Beija-flor
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Sangue de boi

Sabiá
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Uirapuru

Cardeal
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Canário-da-terra

Quero-quero
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83

1ª ESTRELA
selva
- Tu participas de uma forma ativa na Rocha do conselho. Tu
ouves e dás as tuas opiniões e reténs a Sabedoria da Selva
escolhida para aquele dia.
- Tu conheces 5 cânticos da Selva.
- Tu participas em 3 danças da Selva.
guias e exploradores do Brasil
- Tu conheces a história da bandeira do teu país e recitas o poema
“A Pátria”, de Olavo Bilac.
- Tu conheces a história e o significado do Baussant.
- Tu sabes hastear as bandeiras.
tu és filho ou filha de Deus
- Todas as manhãs tu louvas o Senhor e à noite dás-Lhe graças.
- Tu sabes o “Credo”, o símbolo dos Apóstolos.
- Tu sabes rezar com a tua dezena.
- Tu conheces as principais partes da Missa.
- Tu conheces os 4 Evangelistas e sabes encontrar um texto na
Bíblia seguindo uma referência Evangélica.
- Depois de escutares na Alcatéia/Clareira a Palavra de Deus, tu
sabes contá-la e procuras com os Velhos Lobos ou com um
Sacerdote compreender o seu significado.
- Tu sabes contar 3 episódios da vida de São Francisco.
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hábil para servir
- Tu sabes anotar recados.
- Tu respeitas o material da Alcatéia/clareira e ajudas a fazer a
manutanção do covil e das zonas de caça da Alacteia/clareira.
- Tu fazes a tua cama todas as manhãs e arrumas o teu quarto.
- Tu sabes atender o telefone de uma forma clara e delicada. Sabes
receber e deixar uma mensagem.
- Tu sabes fazer a volta de fiel, o nó de pescador e o de tecelão e
conheces a sua utilidade.
- Tu conheces as regras de circulação para peões e ciclistas e respeita-as.
- Tu sabes fazer um embrulho bonito, para um presente.
- Tu sabes fazer um plano da tua cidade: sabes encontrar o local
onde moras e sabes situar a prefeitura, a igreja, os correios, as
escolas, a polícia, o agrupamento, zona rural.
- Tu decoras em campo o oratório de uma forma bonita usando
apenas materiais naturais.
- Tu crias e constróis um objeto útil para campo.
desenvolvimento físico
- Tu observas 12 objetos, durante 1 minuto, e és capaz de enumerar pelo menos 10.
- Tu equilibras-te e andas sobre um tronco com pelo menos 3
metros de comprimento.
- Tu sabes correr 100 metros, no bosque, num determinado sentido.
- Tu ultrapassas um obstáculo (um fosso de 50 cm de largura ou um
tronco de 50 cm de altura).
- Tu fazes a marcha de Bagheera durante 50 metros.
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- Tu recebes uma bola a 10 metros de distância e voltas a enviar,
com precisão, a quem te enviou.
- Tu deslocas-te a 2m50, suspenso pelos braços numa corda.
- Tu conheces os 3 primeiros ciclos do semáforo. Tu és capaz de
emitir e receber frases curtas no decorrer de um jogo.
tu és amigo(a) da natureza
- Tu reconheces 5 árvores pelas suas folhas e frutos.
- Tu sabes reconhecer 5 aves.
progressão pessoal
- Depois de falares com o teu Akela, tu escolhes a melhor forma de
viver a lei da Alcatéia e o lema dos(as) lobos(as).
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DE ACORDO COM O AKELÁ, TU MARCAS
AS PROVAS DA TUA PROGRESSÃO

t

87

SEGUNDA
ESTRELA

“A tua caça é a minha caça…”
Irmão Cinzento

“Tu assumes responsabilidades.”
“Tu sabes ajudar um jovem lobo a caçar.”
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Para uma velada, tu preparas e conduzes a participação do
teu bando.

VELADA
O Akela dá-te o tema da velada, também chamada vigília.
Tu ouves as ideias de cada um e juntos escolhem o número
que vão apresentar.
Tu ensaias o número, nomedamente a entrada e saída do
bando. Os gestos devem ser abertos e bem feitos.
Asseguras-te que todo o material necessário está disponível.
Tu procuras saber qual o momento da velada em que
entra o teu bando : depois de um canto, qual? um bom,
qual? tu garantes que o teu bando está preparado no momento certo.
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Tu conheces as bandeiras dos países
onde estão implantadosas Guias e Escoteiros da Europa

AS BANDEIRAS
Desde o dia de tua Promessa, és um membro da Grande
Fraternidade dos Exploradores, e mais particularmente da grande
Irmandade das Guias e Escoteiros da Europa, que está presente
nos seguintes países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária,
Espanha, França, Hungria, Itália, Lituânia, Letônia, Polônia,
Portugal, Romênia, Rússia. Fora da Europa, no Canadá e Estados
Unidos.
Vários países estão começando: Albânia, Bielorrússia, Irlanda,
República Checa, Eslováquia, Ucrânia, e, fora da Europa, México,
Argentina e... Brasil.
Deves saber as bandeiras de todos eles. Procura em um livro ou na
internet.
U.I.G.S.E. - F.S.E.: União Internacional das Guias e Escoteiros
da Europa - Federação do Escoteirismo Europeu
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Tu conheces o Hino Nacional

HINO NACIONAL
A letra oficial é a que segue e deves demonstrar teu conhecimento,
cantando o Hino para os Velhos Lobos.

Ouviram do Ipiranga as
margens plácidas
De um povo heroico o
brado retumbante,
E o sol da Liberdade,
em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da Pátria
nesse instante.

Deitado eternamente
em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz
do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil,
florão da América,
Iluminado ao sol do
Novo Mundo!

Se o penhor dessa
igualdade
Conseguimos
conquistar com braço
forte,
Em teu seio, ó
Liberdade,
Desafia o nosso peito a

Do que a terra mais
garrida
Teus risonhos, lindos
campos têm mais
flores,
“Nossos bosques têm
mais vida”,
“Nossa vida” no teu
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seio “mais amores”.

própria morte!
Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho
intenso, um raio vívido,
De amor e de
esperança à terra
desce,
Se em teu formoso céu,
risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro
resplandece.

Brasil, de amor eterno
seja símbolo
O lábaro que ostentas
estrelado,
E diga o verde-louro
dessa flâmula
- Paz no futuro e glória
no passado.

Gigante pela própria
natureza,
És belo, és forte,
impávido colosso,
E o teu futuro espelha
essa grandeza.

Mas se ergues da
justiça a clava forte,
Verás que um filho teu
não foge à luta,
Nem teme, quem te
adora, a própria morte.
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Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Terra adorada
Entre outras mil
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!

Dos filhos deste solo
És mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!

Dos filhos deste solo
És mãe gentil,
Pátria amada,
Brasil!
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Tu sabes quem foi Baden-Powell

BADEN-POWELL (1857 - 1941)
O primeiro escoteiro do mundo foi o general inglês Lord Robert
Stephenson Smith Baden-Powell, que nasceu a 22 de Fevereiro de
1857, em Londres.
Fazia parte de uma família com sete filhos. Tinha 3 anos quando o seu
pai morreu. O mais velho dos seus irmãos tinha na altura 13 anos e o
mais novo apenas 1 mês.
Quando tinha 19 anos, Baden-Powell embarcou para a Índia como
tenente do exército inglês. Desde essa altura passou por várias experiências desde caçador de feras, chefe da polícia montada, espião, etc.
A Selva já não tinha nenhum segredo para ele.
Mas é na defesa da cidade de Mafeking que ganha popularidade.
Aqui, contava com poucos homens e teve a ideia de utilizar rapazes
mais jovens para o envio de mensagens e para
observar.
Os rapazes portaram-se de uma forma
especacular.
Quando regressa a Inglaterra, escreve o livro “Escotismo para
rapazes”. Animado pelo êxito do seu
livro, Baden-Powell deixa o exército
e dedica-se aos jovens
e ao desenvolvimento daquilo a
que se viria a tornar o Movimento Escoteiro. O seu objetivo era
ensinar-lhes o segredo da felicidade, que consiste em amar a
Deus e servir os outros.
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Tu conheces o “Confesso a Deus”, o “Ato de contrição” e a
Oração de São Francisco

ORAÇÕES
Confesso a Deus

Ato de Contrição

“Confesso a Deus Todo-Poderoso,
e a vós irmãos que pequei muitas
vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões
Por minha culpa, minha tão
grande culpa, peço à Virgem Maria, aos Anjos e
Santos e a vós irmãos
que rogueis por mim a
Deus Nosso Senhor.”

“Meu Deus porque sois tão
bom, tenho muita pena de vos
ter ofendido. Ajudai-me a não
tornar a pecar.”

Oração de S. Francisco
“Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a
esperança;
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.

Onde houver tristeza, que eu leve alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó mestre, fazei que eu procure mais consolar que
ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive
para a Vida Eterna.”
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Tu sabes preparer-te para o sacramento da Penitência
e da reconciliação e tu confessas-te regularmente

O SACRAMENTO DA PENITÊNCIA
Pecas quando desobedeces, quando mentes, quando te
zangas...estás triste. Sentes necessidade do perdão de Deus
para encontrares a paz no teu coração. Vai ter com um sacerdote (o Irmão Cinzento da tua unidade, por exemplo) ; ele está
lá como Jesus, não te julga, não te castiga, ele está lá para te
ajudar e para te fazer avançar no caminho da santidade.
Como faço para me confessar?
Antes de estares com o sacerdote, procuras dentro de ti as
faltas que cometeste e dizes a Deus com todo o teu coração
que te arrependes.
Em seguida vais ter com o sacerdote:
- Colocas-te de joelhos junto a ele.
- Fazes o sinal da cruz com o sacerdote.
- Dizes há quanto tempo não te confessas.
- Confessas os teus pecados de uma forma simples.
- Escutas com atenção os conselhos que o sacerdote te dá
para não voltares a pecar.
- Recitas o “Ato de Contrição”.
O sacerdote perdoa-te de todos os teus pecados, em
nome de Deus e quando ele diz: “Eu te absolve dos teus
pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo”, tu
respondes AMÉM com alegria!
Agradeces ao sacerdote e cumpres, na igreja ou no teu
quarto, a penitência (= reparação) que o sacerdote te deu.
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Tu sabes-te preparar para a Comunhão

EUCARISTIA
O Senhor é-te dado na Eucaristia:
Tal como Jesus esteve presente no meio dos seus Apóstolos,
Ele está realmente presente na hóstia e no vinho consagrado.

“Este é o Meu corpo,
Este é o Meu sangue…”

Recebe-O com amor

“Meu Senhor e meu Deus” Jo 20, 28

“Jesus, eu Te adoro na Eucaristia”
Tu és Seu discípulo: põe a Sua Palavra em prática
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Tu conheces 9 festas litúrgicas e o seu significado

AS FESTAS LITÚRGICAS
referentes à vida de Jesus:

NATAL

EPIFANIA

Nascimento de Jesus

Manifestação de Jesus ao
mundo (Reis Magos)
BATISMO DE JESUS

Início da vida pública de Jesus

SEXTA-FEIRA SANTA

Paixão e morte de Jesu s
na cruz

DOMINGO DE RAMOS

Aclamação de Jesus antes
da Paixão

QUINTA-FEIRA SANTA

Instituição da Eucaristia

PENTECOSTES

DOMINGO DE PÁSCOA

Ressureição de Jesus

Descida do Espírito Santo
ASCENSÃO

Subida de Jesus ao Céu
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Tu sabes rezar com um terço

O TERÇO
O terço é uma oração de intercessão a Nossa Senhora,
que todos podem recitar. Para tal basta saber o “Pai Nosso” e
a “Avé Maria”. O terço é um pequeno colar de contas com
uma cruz, 5 contas que representam o “Pai Nosso” (de
tamanho ou cor diferente) e 50 contas que representam as
“Ave Maria”.
como rezar com o teu terço ?
1. Começa a rezar o
terço pela cruz, sob
a qual podes rezar
o “Credo”

3. Sob cada conta da
dezena, tu rezas
uma “Ave Maria”,
assim como sob as
3 contas junto à
cruz.

4. Termina cada
dezena (mistério)
com o “Glória ao
Pai ...”
Em cada dezena podes pensar num momento da vida de
Jesus ou de Maria, que chamamos de Mistério.
Existem 4 tipos de mistérios :
- Gozosos : A infância de Jesus.
- Dolorosos : A Paixão de Jesus.
- Gloriosos : As glórias de Jesus e Maria.
- Luminosos : a anunciação do Reino de Deus.
2. Sob cada conta
isolada, rezas um
“Pai Nosso”
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Tu sabes o nome e a função do bispo da tua diocese

O BISPO
Jesus escolheu doze apóstolos para
serem enviados, liderados por São
Pedro, chefe da Sua Igreja. Antes de
subir ao céu, Jesus confiou-lhes uma
grande missão:
“Portanto ide, fazei discípulos de todas
as nações, baptizando-os em nome do
Pai, e do Filho, e do Espírito Santo,
ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis
que eu estou convosco todos os dias,
até ao fim dos séculos” Mt 28, 19-20.
Os sucessores dos apóstolos são
os bispos e o sucessor de São
Pedro é o Santo Padre, bispo de
Roma.
O bispo é o pastor da sua diocese.

mitra

báculo

anel

O Bispo :
- ordena os padres da sua diocese e confia-lhes as paróquias
Anota aqui o nome da tua paróquia : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- dá o sacramento da confirmação (crisma)
Escreve o nome do teu bispo : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e o nome da tua diocese : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Tu sabes fazer o nó de cadeira simples e nó catau e
conheces a sua utilidade

NóS
O nó de cadeira simples é utilizado para fazer um laço que
não se desfaça. É utilizado para montar o Grande Pavilhão.

Nó catau é utilizado para fazer correr um cabo estendido (por
exemplo um cabo de uma tenda).
fazer um ‘Z’ com o
cabo a correr
fazer uma argola em cada
extremidade (ver figura)
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Tu sabes fazer uma amarra e conheces a sua utilidade
Uma amarra serve para juntar dois toros de madeira
em cruz. Começa por um nó de cabrestante.

1

2

3

4
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Tu conheces os sinais de pista…

OS SINAIS DE PISTA

Início de pista

Pista a seguir

Perigo

A pista divide-se

Direção do
acampamento

Direção a evitar

Obstáculo a ultrapassar

Espera aqui

Mensagem a três
passos

Fim de pista
Estás sobre a pista
Atenção

Um sinal de pista é sempre visível a partir do anterior.
Tu passas sempre do lado esquerdo do sinal de pista.
Outros meios de traçar pistas :
papel crepe de cor, lã,
penas…
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Tu sabes encontrar o Norte pelo Sol…

ORIENTAÇÃO
Orientares-te pelo sol não é complicado
De manhã : o sol nasce a LESTE
Ao meio-dia : o sol está a SUL
À noite : o sol põe-se a OESTE
Por isso, ao meio-dia observa o sol, tens o Norte atrás de ti.
Em função disto, podes deduzir os outros pontos cardeais.
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Tu sabes acender uma fogueira e depois sabes apagar e
deixar o local limpo. Sabes fazer um fogo de velada.

ACENDER UMA FOGUEIRA
Antes de mais nada deves escolher um local sem árvores ou
arbustos (uma clareira, por exemplo). Depois, limpa o local de
folhas e de pequenos galhos.
Tem sempre próximo uma
vasilha cheio de água.
Depois de agrupares a madeira
por tamanhos,
faz uma bola
(não muito
cheia) de papel
de jornal velho,
e dispõe alguns
galhos finos por
cima do papel de
jornal. Coloca
ainda toras
de madeira mais
grossos, como vês na
figura e acende a bola
de jornal. Vai colocando
mais toras grossas à medida que
forem ardendo.
Para apagar, não hesites em usar muita água. Antes de partires deixa o local limpo, como estava quando chegaste ou
melh
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Tu sabes tratar e desinfectar pequenas feridas
e uma pequena queimadura.

PEQUENAS FERIDAS
Para uma pequena ferida:
- Lavas as mãos com sabão.
- Pegas numa compressa esterilizada e colocas-lhe um desinfectante.
- Limpas a ferida de dentro para fora.
- Podes eventualmente colocar um penso.
Para uma pequena queimadura:
- Lavas as mãos com sabão.
- Passas a queimadura por água fria durante 5 minutos.
Em caso de hemorragia nasal:
- Comprimes a narina que está a sangrar, para estancar a
hemorragia.
- Elevas a cabeça.
- Colocas um tampão ou algodão na narina.
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Tu realizas com sucesso todas as etapas

UM PERCuRSO
course de 30 m
andar em 4 patas

acertar com uma pedra no
alvo
salto em comprimento

escalar

equilíbrio

obstáculo com
corda
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de um percurso Hébert na natureza

HÉBERT
força

ento

percurso de
slalom

marcha em equilíbrio

rastejar
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salto em profundidade

Tu conheces todo o alfabeto de semáforo, tu recebes e
envias mensagens durante uma caçada

SEMÁFORO
4o ciclo: mão direita em C
T
u

Y

“anular” ou “erro”

5o ciclo: mão direita em D
J ou
alfabeto

V

número

6o ciclo: mão direita em E
X

W

7o ciclo: mão direita em F

posição “pronto”
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Z

ALGUNS TRUQUES PARA O SEMÁFORO
Constitui um equipe :
1. Um emissor/um receptor que envia cada letra ao outro
posto e que diz em voz alta as letras que o outro posto lhe
envia.
2. Um secretário que anota cada letra ditada pelo receptor,
decifra a mensagem, compõe a resposta e dita, letra a letra, a
resposta ao emissor.
Coloca-te numa posição imóvel, com os pés ligeiramente afastados, frente a frente com aquele a quem vais enviar a mensagem.
Coloca os teus braços estendidos e não deixes as bandeiras
enrolarem-se.
Coloca-te na posição “PRONTO” entre cada palavra.
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Tu sabes montar uma barraca

MONTAR A BARRACA
Coloca o chão da barraca no solo e fixa-o com as
estacas/espeques. Levanta o interior da barraca e coloca os
prumos (devidamente montados) por dentro.

Coloca o toldopor cima e estica-o com as restantes
estacas.
Não te esqueças de colocar as proteções de borracha para
não entrar água.
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Tu sabes encontrar o Cruzeiro do Sul e apontar
por ele os pontos cardeais

CRUZEIRO DO SUL
Identifica o Cruzeiro do Sul no céu.
O Cruzeiro do Sul ou Crux é uma constelação localizada no céu do
hemisfério meridional É uma constelação facilmente identificável, e,
do mesmo modo como a Estrela Polar é usada no Norte para a
navegação e a idenfificação dos pontos cardeais, Crux é usada no
Sul.
O Cruzeiro está presente em bandeiras de vários países e territórios
localizados no Hemisfério Sul, como na do Brasil, na da Austrália e
na da Antárdita Argentina.
Cuida que, além do Cruzeiro do Sul, há uma falsa cruz. Para
diferenciar o verdadeiro do falso, procura a "Intrometida", uma
pequena estrela de pouco brilho do lado direito do centro da
constelação
Com ele, encontrarás o Sul prolongando quatro vezes e meia a
altura da haste da cruz e, a partir dai, descendo uma vertical até
alcançar o horizonte.
Vê a figura na página seguinte para entenderes melhor o que aqui
estamos falando.
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Tu realizas um molde da impressão de um animal ou vegetal

AS IMPRESSÕES
Impressão de um animal
O tempo úmido é ideal para procurar pegadas.
Rodeias a pegada com um tira de cartão com cerca de 3 cm de
largura que fixas com um clip (ver figura).
Prepara o gesso e coloca sobre o cartão.
Quando estiver seco, descola e escova a impressão: ficas assim
com o negativo.
Colocas uma tira de cartão com cerca de 6 cm de largura em
torno do negativo e com o mesmo processo (vertes o gesso
sobre o cartão) vais obter o positivo (molde da pegada).

Impressão de um vegetal
Numa caixa pequena de cartão, colocas gesso e deixas secar.
Antes de secar totalmente, colocas a folha e
pressionas ligeiramente, retirando-a delicadamente do gesso. Com este processo, vais
obter as nervuras da folha. Podes também
fazer a impressão de nozes e outras bolotas,
galhos, ramos, etc., e conseguirás formas
diferentes e bonitas.
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2ª ESTRELA
selva
- A Alcatéia ou Clareira pode contar contigo para viveres todos os
dias as decisões da Rocha de conselho.
- Conheces 4 Sabedorias da Selva.
- Ensinas sobre principais animais da Selva.
- Convidas um(a) aspirante ou Pata-Tenra a fazer contigo a
mímica de um animal da Selva, durante uma velada.
- Numa velada, tu preparas e orientas a intervenção do teu bando
(mímica - coro falado - canto - dança…).
guias e exploradores do Brasil
- Conheces as bandeiras dos países onde estão implan- tados as
guias e Escoteiros da Europa.
- Tu conheces o Hino Nacional Brasileiro.
- Tu sabes quem era Baden-Powell.
- Conheces o(a) Padroeiro(a) do teu agrupamento; contas um
episódio da sua vida ao teu bando.
tu és filho ou filha de Deus
- Sabes o “confesso a Deus” e o “Ato de contrição”.
- conheces a oração de São Francisco.
- Preparas-te para o sacramento da penitência e da reconciliação e
confessas-te regularmente.
- Sabes-te preparar para a comunhão.
- Escolhes um texto do Evangelho, que propões ao Akelá. Lês o
texto à Alcatéia ou Clareira durante a oração e explicas porque é
que o escolheste.
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-

conheces 9 festas litúrgicas da vida de Jesus e o seu significado.
Sabes usar um Missal e preparar-te para a Missa.
Sabes rezar com um terço.
Já te encontraste pessoalmente com um padre.
Sabes o nome e a função do bispo da tua Diocese.

hábil para servir
- Procuras ocasiões para ajudar o próximo; realizas periodicamente pelo menos três da actividades seguintes:
– pôr a mesa;
– lavar a louça, limpar e arrumar;
– lavar ou aspirar um carro;
– limpar ou aspirar uma sala;
– lavar os vidros;
– levar o lixo à rua.
- Tu sabes procurar um número numa lista telefónica e navegar na
Internet.
- Sabes fazer o nó de cadeira simples, nó catau e uma amarra
e conheces a sua utilidade.
- Sabes deixar uma mensagem na secretária eletrônica.
- Conheces os sinais de pista e com um Velho Lobo traças uma
pista composta pelo mínimo de 7 sinais diferentes, para uma
grande caça.
- Sabes encontrar o Norte a partir do Sol e indicar os outros pontos
cardeais.
- Tu sabes acender uma fogueira e depois sabes apagar e deixar o
local limpo.
- Tu sabes tratar e desinfectar pequenas feridas e uma pequena queimadura.
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- Sabes montar uma tenda ou preparar um fogo de velada.
desenvolvimento físico
- Realizas com sucesso todas as etapas de um Percurso Hébert na
natureza.
- Procuras com um lobo mais novo, diferentes elementos da natureza e compões uma pequena obra (por exemplo: mini-jardim, herbário, maqueta de acampamento, etc.).
- Conheces todo o alfabeto do semáforo: recebes e envias mensagens durante uma caça.
tu és amigo(a) da natureza
- Sabes encontrar o Cruzeiro do Sul e apontar por ele os pontos
cardeais.
- Fazes um molde de uma pegada de um animal ou um molde de
um vegetal.
tu escolhes uma especialidade de progressão
pessoal
- Escolhes junto com o(a) Akelá uma ou duas especialidades
para te fazer progredir pessoalmente.
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DE ACORDO COM O AKELÁ, MARCAS AS
ETAPAS DA TUA PROGRESSÃO
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INSÍGNIA
DE
SANTA CRUZ

Progredindo no escoteirismo e na fé católica!
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Eis aqui a insígnia máxima que podes conquistar como lobo ou loba
da Associação das Guias e Exploradores do Brasil!
Com ele mostras que, além de abrires os teus olhos, queres usá-los
para crescer no teu adestramento e no conhecimento e vivência da
tua fé católica.
Para receber a Insígnia de Santa Cruz, o lobo deverá ter a Segunda
Estrela e:
1. Ter nove anos e meio de idade;
2. Ter 90% de frequência às atividades durante todo o seu
período de escoteirismo;
3. Participar de quatro acampamentos, acantonamentos ou
bivaques;
4. Conquistar cinco especialidades, sendo ao menos uma de
cada cor;
5. Ser recomendado pelos Velhos Lobos;
6. Apresentar uma palestra sobre o método do Ramo Amarelo
para a formação de bons cristãos;
7. Corresponder-se por email ou por carta com um lobo de
outro agrupamento, ou visitar uma alcatéia ou clareira
distinta da sua e demonstrar laços de fraternidade com seus
membros mediante relatório do Akelá dessa alcatéia ou
clareira;
8. Responder ao Conselheiro Religioso sobre questões acerca
de seu projeto de santificação pessoal com satisfação;
9. Demonstrar amor à Cruz de Cristo e saber carregar a sua
própria cruz no dia a dia na imitação do Senhor.
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E S P EC I AL I D A D E S
“A Selva te pertence”
Bagheera
Já és um lobo(a) de duas estrelas.
Tu te comprometes nas pistas escolhidas pelo Akelá:
para progredir pessoalmente tu vais procurar adquirir novas competências e vais colocá-las ao serviço da tua Alcatéia ou Clareira e,
mais tarde ao serviço da tua Tropa.

Cabe a ti procurar as informações que fazem falta para as especialidades.
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ESPECIALIDADES
Acólito
Liturgista
Mestre de Cerimônias
Leitor
Evangelista
Testemunha de Cristo

Vermelhas
Guia
Mensageiro
Casa
Ajudante de socorrista

Amarelas
Acampador
Pequeno Artesão:

oleiro

tecelão

cesteiro
Músico
Fotógrafo
Amigo dos Livros
Eletricista
Marceneiro
Amigo dos Animais
Jardineiro
Decorador

Azuis
Lobo FSE
Colecionador
Repórter
Olho de Lince
Animador de Velada
Sinaleiro
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Verdes
Bom jogador
Desportista:

futebol

basquete

luta

ginástica

natação

patinação

corrida
Ciclista
Cozinheiro
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ACÓLITO
l Assegurar

que tudo esteja pronto para a celebração da Missa e
saber preparar o altar.

l Acolitar

na Missa com satisfação do sacerdote que preside.

l Acolitar

de livre vontade, regularmente, sempre que possível.

l Saber

preparar o Missal e apresentá-lo durante a Missa.

l Explicar o

sentido da Missa, as suas principais partes, o vestuário e
os objetos litúrgicos.

l Preparar um

lobo a passar uma prova de 1ª ou 2ª estrela que possa vir
a servir para se tornar um acólito.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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LITURGISTA

l Conhecer

os tempos litúrgicos e o seu significado.

l Conhecer

as grandes festas de Nosso Senhor e da virgem Maria.

l Explicar o

sentido da Missa, as suas principais partes, os objetos
litúrgicos e os paramentos.

l Enumerar

os 7 Sacramentos, conhecer os seus gestos principais,
palavras e condições para os receber.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:

110

MESTRE DE CERIMÔNIAS
l Ajudar

a preparar o altar para a Missa e voltar a pô-lo em ordem.

l Dirigir os

movimentos dos lobos(as) para a entrada na igreja, para a
comunhão e para a saída.

l Saber quando se

deve levantar, sentar-se e ajoelhar-se durante a
Missa, e ensinar os(as) outros(as) lobos(as).

l Escolher os

cânticos da Missa com o sacerdote ou com um Velho
Lobo e saber quando deve cantá-los.

l Ensinar um

mais novo a fazer os gestos: sinal da cruz, genuflexão,
juntar as mãos...

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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LEITOR

l Encontrar
l Saber

no Missal a Missa do dia.

em que momentos se fazem as leituras.

l Ler

corretamente e à vontade.

l Ler

distintamente em voz alta e com respeito as diferentes leituras.

l Escolher ou

recolher as intenções para a Oração universal ou para o
Ofertório e lê-las.

l Ser responsável pelo evangelho

da Alcatéia(Clareira) e vigiar para
que seja digno, belo e esteja sempre no seu lugar.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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EVANGELISTA
l Conhecer

o nome dos 4 Evangelistas e os seus símbolos.

l Mostrar num

mapa da Palestina os locais dos principais acontecimentos da vida de Jesus.

l Contar

e explicar uma Parábola contada por Jesus.

l Contar

um milagre de Jesus e explicar o seu significado.

l

Contar um episódio da vida da virgem Maria.

l Saber

contar por mímica uma passagem do Evangelho.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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TESTEMUNHA DE CRISTO

orações: “Pai Nosso”, “Ave Maria”, “Credo”, “Confesso
a Deus” e o “Ato de contrição”.

l Conhecer as

l Explicar

o significado da oração “Credo”.

l Conhecer os

7 Sacramentos e explicar como eles nos ajudam na
nossa vida cristã.

l Conhecer os

10 Mandamentos da Lei de Deus e as 8 Bem-Aventuranças do Sermão da Montanha.

l Explicar com

alguns exemplos como um jovem cristão deve praticar
a Lei de Deus (caridade).

l Ensinar

3 orações aos(às) lobos(as) que não conhecem.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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GUIA
l Dar

com gentileza as indicações precisas a quem as pedir.

l Fazer

de cor o plano de um trajeto simples que é usual seguir.

l Saber

calcular distâncias.

l Saber

comprar uma passage de ônibus ou trem.

l Saber indicar claramente

na zona onde resides: câmara Municipal,
correios, Igreja, centro de Saúde, Hospital, Quartel de Bombeiros,
Posto de gasolina, Polícia Civil ou Polícia Militar, Hotel, Escolas,
cemitério, Prefeitura, banco...

l Conhecer

pontos de interesse da zona onde resides e arredores.

Consegui especialidade a:
....................................... .
Assinatura do(a) Akelá:
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MENSAGEIRO

l Saber

usar uma lista telefônica para telefonar a alguém.

l Saber

enviar um telegrama ou email.

l Saber

enviar uma carta ou uma encomenda pelo correio.

l Conhecer os nomes e

endereços dos(as) lobos(as), Velhos Lobos,
Irmão Cinzento e do(a) chefe de agrupamento.

l Saber reunir sozinho o
l Saber

teu bando rapidamente, em caso de necessidade

usar o telefone para enviar e receber mensagens.

l Saber transmitir à

Alcatéia(Clareira) uma mensagem enviada pelo(a)

Akelá.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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CASA
l Saber

acender um fogão.

l Saber servir-te de

um fogão a gás ou eléctrico e sabes usá-los com

segurança.
l Saber

colocar a toalha na mesa e preparar a mesa com gosto.

l Saber

lavar a louça e colocá-la no seu lugar ou na máquina.

l Saber

limpar vidros.

l Saber

fazer a cama e arrumar o teu quarto.

l Lavar

e passar a ferro a tua “pele” regularmente.

l Saber

limpar o fogão ou a lareira e tratar das plantas da casa.

l Conhecer as

mercearias mais próximas da tua casa e ir às compras

regularmente.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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AJUDANTE DE SOCORRISTA

l Estar

sempre limpo(a) e asseado(a).

l Saber utilizar uma pequena caixa

de primeiros-socorros, cumprindo
as regras de higiene e segurança.

l Juntamente

com o(a) Akelá, ficar responsável pela caixa de primeiros-socorros da Alcatéia(clareira) durante 3 meses.

l Saber a

localização de um posto médico ou hospital e os seus
contatos telefônicos.

l Tratar regularmente

na tua Alcatéia(clareira) de: arranhões, pequenas
mazelas, queimaduras ligeiras e pequenos cortes.
l Conhecer os

perigos de doenças como: o tétano, a hepatite e a

AIDS.
l Saber como proceder em

caso de uma peça de vestuário de um(a)

lobo(a) pegar fogo.
l Saber como proceder em

caso de: hemorragias, entorses, hemorragias nasais e pó ou areia nos olhos.

118

a tua “pele” como ligadura: no joelho, no tornozelo, no
cotovelo, no braço e no pé.

l Saber usar

l Saber

prevenir e tratar queimaduras solares.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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BOM CAMPISTA

l Saber

fazer a tua mala e tens sempre os teus bens pessoais em
ordem.

l Saber

montar tendas com a ajuda de um Velho Lobo.

l Saber

instalar-te confortavelmente para passar uma noite em
acampamento.

l Fazer

a tua higiene pessoal de manhã e à noite.

l Saber

lavar a louça e limpar corretamente as marmitas.

l Saber

utilizar o teu canivete com segurança e tê-lo sempre limpo
e à mão.

l No

final do campo, certificar-te que o terreno do campo fica
limpo.

l Saber
l Tu

construir um objeto útil para o campo.

cumpres o decretar do silêncio na Selva até à manhã seguin-

te.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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PEQUENO ARTESÃO
l Tu

escolhes uma técnica: oleiro, tecelão ou cesteiro.

l Tu

possuis o material necessário e praticas.

l Tu

crias um objecto bonito para a Alcateia(clareira).

l Tu

procuras melhorar cada vez mais e aprender novas técnicas
que te permitam aperfeiçoar.

l Tu

orientas um atelier em campo, com a ajuda de um velho
Lobo.

(Tu recebes a insígnia correspondente à técnica escolhida)
(oleiro, tecelão, cesteiro)

oleiro

tecelão

cesteiro

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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MÚSICO

l Saber

tocar um instrumento musical.

l Saber

cantar uma canção conhecida e ensiná-la à Alcatéia(Cla-

reira).
l Ter

um cancioneiro, com música variada: Selva, Religiosa,
Popular, etc.

l Saber

organizar uma pequena orquestra com instrumentos
simples: tambor, flauta, ferrinhos, tamborim, etc.

l Cantar

num coro, na tua Paróquia, na tua Alcatéia(Clareira) ou
num coro misto em atividades escoteiras.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:

122

FOTÓGRAFO
l Possuir

uma máquina fotográfica e saber enquadrar fotografias,
tirar fotografias nítidas e usar um flash.
l Tirar

fotografias originais.

l Ajudar
l Tirar

a manter o álbum fotográfico da tua Alcatéia(clareira).

5 fotografias diferentes:
um retrato;
uma paisagem;
um grupo;
uma fotografia em movimento;
um animal selvagem.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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AMIGO DOS LIVROS

l Com

a ajuda de um velho Lobo, ficar responsável pela biblioteca
da Alcatéia(clareira).

l Saber

organizar e classificar livros: por autor, editora ou tema do

livro.
l Saber

preservar os livros em bom estado de conservação.

l Ajudar

os lobos(as) a encontrar num livro a informação que
procura.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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ELETRICISTA
l Ter

sempre contigo uma lanterna de bolso em bom estado de
funcionamento.

l Saber

onde se encontra o quadro elétrico em tua casa e no covil.

l Saber

fazer a contagem da luz num contador.

l Saber

mudar uma lâmpada.

l Conhecer

as regras de segurança a ter com a eletricidade e
sabes explicá-la aos(às) outros(as) lobos(as).

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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MARCENEIRO

l Visitar

a oficina dum marceneiro e fazer um resumo oral da tua

visita.
l Com

a ajuda de um Velho Lobo, ficar responsável pela caixa de
ferramentas da Alcatéia(Clareira) e saber cuidar de utensílios
como o martelo, chaves, serra, alicate, pregos, etc.

l

Reparar um objeto em madeira e pintá-lo.

l Fazer

um objeto simples em madeira, como a silhueta de um
animal, uma estátua.

l Com

um Velho Lobo, és capaz de orientar um atelier para a tua
Alcatéia(Clareira).

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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AMIGO DOS ANIMAIS

l Ocupar-te

regularmente de um animal, conhecer os seus hábitos, a sua alimentação e cuidar do seu ninho.

l Reconhecer 5

animais selvagens diferentes, conseguir observar pelo
menos 2 e anotar num caderno as suas características, hábitos,
alimentação e ninho/toca.

l Participar

numa operação de salvamento a um animal: fazer o
ninho/toca, mangedora, alimentação, etc.
l Ver

documentários sobre a vida selvagem e visitar exposições,
jardins ou centros de preservação onde tenhas contato com
animais selvagens.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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JARDINEIRO

INTERIOR:
l Ter

a teu cargo um ou vários canteiros de flores.

l Ter

as ferramentas de jardinagem necessárias e sempre bem
cuidadas.
l Fazes

crescer 3 plantas ou 3 flores diferentes.

l Saber

fazer bonitos arranjos com flores cuidadas por ti.

l Ensinar

um(a) lobo(a) a plantar uma flor num vaso ou jardim.

EXTERIOR:
l Ter

a teu cargo um bocado de terra bem cuidado e cultivado.

l Saber

cavar, rapar, amanhar, semear, plantar e adubar.

l Saber

plantar e cultivar plantas, flores e legumes.

l Saber

manter um jardim ou uma horta sempre num estado
impecável, tendo sempre atenção às ervas daninhas, insetos,
roedores e pragas.
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l Ter

sempre as tuas ferramentas em ótimo estado de conservação.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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DECORADOR

l Fazer

um objeto de decoração, uma máscara da Selva ou um
utensílio para uma velada.

l Ajudar

o Akelá a manter o covil sempre bonito e apresentável.

l Cuidar

como deve ser das ferramentas de decoração: lápis,
pincéis, tintas, pasta de moldar, barro, tesouras e colas.

l

Conhecer as cores primárias e as suas principais combinações.

l Saber

enfeitar uma mesa em acampamento, e decorar os pratos
com elementos naturais.

l Conseguir

orientar a decoração de um oratório.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akela:
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LOBO FSE
l Conhecer

os nomes, as capitais e as bandeiras dos países
membros da UIGSE.

l Desenhar

um mapa e situar os diferentes países da UIGSE,
assim como o local das suas capi- tais.

l Conhecer

a vida de São Bento, padroeiro da Europa.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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COLECIONADOR

l Apresentar

ao(à) Akelá uma coleção devidamente classificada e
ordenada. Exemplos: selos, moedas, postais, pedras, notas,
terços, etc.

l Estar

em contato com outros rapazes e moças que fazem a
mesma colecção para fazerem trocas.

l Apresentar

a tua colecção à Alcatéia(lareira), dando-lhes
explicações úteis.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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REPÓRTER
l Ter em

tua posse, pelo menos durante 3 meses, o Livro de Ouro
da Alcatéia(clareira), onde anotas os grandes jogos, saídas, atividades e acontecimentos importantes, de forma viva e ilustrada.
l Escrever

um artigo para publicar no jornal da tua Paróquia, cidade,
região, agrupamento, organização escoteira.

l Depois

de fazeres uma entrevista, apresentá-la à Alcatéia(clareira)
com clareza.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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OLHO DE LINCE

l Depois

de teres escolhido num mapa um local, conduzir a
Alcatéia(Clareira) até lá, usando esse mesmo mapa.

l No

jogo do Kim, em 15 objctos, memorizar pelo menos 13, no
espaço de 1 minuto.

l

Numa saída de Alcatéia(Clareira), observar as zonas por onde
passam, as suas características, pontos de interesse, fontes de
água, mercearias, etc.

l No

final de uma saída ou de um campo, ser capaz de achar
objetos perdidos e saber a quem pertencem.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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ANIMADOR DE VELADA

l Vestir-se

e imitar uma personagem ou um animal da Selva.

l Criar

um espírito de alegria na Alcatéia(Clareira), sobretudo nos
momentos difíceis.

lÀ

escolha, inventar uma cena de mimica a partir de elementos
dados, ou ser capaz de contar uma história.

l Conhecer

pelo menos, 5 danças da Selva.

l Animar

uma velada ou fogo de conselho juntamente com um Velho
Lobo, usando diferentes técnicas de expressão dramática: mímica,
sombras chinesas, fantoches e marionetas.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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SINALEIRO
l Conhecer

o código de semáforo: letras e números.

l Enviar

e receber mensagens em semáforo a uma distância de 50
metros, de forma regular.

l Ajudar

um(a) lobo(a) a preparar uma prova de semáforo.

l Conhecer

os símbolos das pistas de cor e segui-las facilmente
durante um jogo.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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BOM JOGADOR

l Respeitar
l Orientar

as regras dos jogos jogar limpo.

um jogo na tua Alcatéia(Clareira) durante 15 minutos.

l Ensinar

um jogo novo à tua Alcatéia(Clareira), explicar as regras
e jogar com eles(elas).

l Em

acampamento, ser capaz de ajudar os Velhos Lobos a
orientar um grande jogo.
l Nos

jogos por bandos, orientar o teu bando, de forma a que todos
joguem de acordo com as regras.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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DESPORTISTA
l Escolher um esporte: futebol, basquete, luta, ginástica, natação,
patinação, corrida
l Possuir

o equipamento e o material necessário e praticas regularmente.

l Convidar

os(as) lobos(as) a virem praticar esse esporte contigo.

l Conhecer
l Procurar

e respeitar as regras do esporte.

melhorar sempre as tuas capacidades.

(recebes a insígnia correspondente ao desporto escolhido)

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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CICLISTA

l Ter

uma bicicleta em bom estado.

l Saber

reparar uma câmara de ar e colocar um pneu, azeitar a corrente e mudar as lâmpadas dos faróis.

l Conhecer

e respeitar o código de trânsito, particularmente as
regras de circulação de ciclistas em grupo.

l Conhecer

as regras de segurança e usar sempre capacete.

l Realizar

um percurso de obstáculos, que inclua objetos e transporte
da bicicleta em uma e duas mãos.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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COZINHEIRO

l Lavar
lA

sempre as mãos antes de cozinhar.

partir de uma receita, encontrar os ingredientes necessários.

l Saber

descascar, lavar e cozinhar os seguintes legumes:
- cenoura
- alface
- tomate

l Fazer

ovos cozidos, mexidos e fritos.

l Preparar

para a tua Alcatéia(Clareira) um prato tradicional da tua

região.
l Em

acampamento, participar ativamente na preparação das
refeições
l Saber

lavar convenientemente a louça e arrrumá-la no seu local.

Consegui especialidade a:
........................................
Assinatura do(a) Akelá:
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CÂNTICOS
SOU LOBO(A) DA JANGAL
1. Sou lobo(a) da jangal
Quero da melhor vontade
Fazer bem, não fazer mal
E dizer sempre a verdade.
2. O(A) lobo(a) não é egoísta
E sabe ver e ouvir
O(A) lobo(a) é asseado(a)
Verdadeiro(a) e sabe rir. Olé!
3. Akelá é nosso(a) chefe
Baloo nosso(a) grande amigo(a)
O(A) lobo(a) bem formado(a) De
ninguém é inimigo(a).
4. Seguindo a pista da Lei
Com toda a nossa atenção
Fazer cada vez melhor
Cada dia a boa ação. Olé!

141

ROCHA DO CONSELhO
Na Selva profunda
Se ouve Akelá,
Chamando para a Rocha
Toda a Alcatéia
(Clareira).
Lobos, lobas,
Filhotes e mais velhos,
Vinde, todos,
À Rocha do Conselho.

ROCHA DO CONSELHO 2
Brilha a Lua
Sobre a Selva.
Todos os lobos
Escutam Akelá.
Nossa Lei conheceis.
Sobre o filhote,
Que decidireis?
(repete as últimas 2 frases)
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MOWGLI CAÇA
Mowgli caça,
Mowgli caça.
Mata Shere Khan,
Mata Shere Khan.
Arranca-lhe a pele,
Arranca-lhe a pele.
Ah Ah Ah!
Ah Ah Ah!

AVE MARIA
Ave Maria,
Gratia Plena, Ave!
Dominus Tecum, Ave!
Santa Maria, Ave!
Ora pro nobis, Ave!

143

HINO DE SÃO FRANCISCO
São Francisco de Assis
Ensina cada lobo(a)
Como há-de ser feliz
Como há-de ser feliz
1. Praticou a boa ação
Sempre fiel cada dia
Tinha um bom coração
Sempre cheio de alegria.
2. Foi puro e obediente
Deu exemplo de bondade
Viveu sempre bem contente
Espalhou felicidade.
3. Amou muito a beleza
Sinal do amor de Deus
Respeitou a Natureza
A terra, o mar e o céu.
4. Nunca esqueceu de rezar
De Jesus foi bom amigo
Trazia sempre consigo
A vontade de O amar.
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PROMETI NO MEU
SANTO BATISMO
Prometi no meu santo Batismo
ser fiel a Jesus sem cessar
Pais cristãos em meu nome falaram,
hoje os votos eu vim confirmar
Refrão:
Fiel sincero,
eu mesmo quero
a Jesus prometer meu amor,
a Jesus prometer meu amor
Creio, pois na divina Trindade,
Pai e Filho e Inefável amor.
No mistério do Verbo encarnado.
Na paixão de Jesus Redentor
A Jesus servir quero constante,
sua lei em meu peito gravar.
Combatendo, lutando e vencendo.
A igreja, fiel, sempre amar
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CANÇÃO DA ALCATÉIA
com música da Canção do Soldado
Nós somos de uma alcatéia (ou de uma Clareira)
De alegres lobos
Que não são bobos
O nosso Akelá ensina
Ter olho aberto
E ouvido esperto
Andamos pela floresta
No peito e raça
Buscando caça
Pois somos de uma alcatéia (ou de uma Clareira)
De gente esperta
Na trilha certa
Nas provas somos campeões
Estrelas temos de montões
Nos jogos ninguém nos ganha
E fazemos a façanha
De vencer competições
Excursionar
É um prazer
Ver o sol a despontar
Ver a lua aparecer
Nossa alcatéia
Ama o Brasil
A nossa terra
De encantos mil

BOM LOBINHO
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Eu sou um bom lobinho
Explorador eu quero ser
E seguindo um bom caminho
Bem depressa eu vou crescer!
A Lei e a Promessa
Eu já aprendi de cor
Vou agora bem depressa

AVANÇAR (IRMÃO LOBO)
Irmão de lobo nasci
Do povo livre e valente
A selva onde eu cresci
Me deu um Deus e uma lei
Akelá, escuto sua voz
E atrás eu vou de suas pegadas
Baguera e Baloo
São os amigos que me levam
Refrão:
Avançar sempre melhor
Povo livre avançar
Com amor
Há de ser
Cada dia melhor
Estrela do entardecer
Acende com sua luz meus olhos
Oh Deus faz em mim crescer
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Um coração puro e fiel
Irmão Nosso senhor
Ao seu refugio no céu
Um dia iremos
Para caçar em suas selvas

CANÇÃO DA PROMESSA
DOS LOBOS E DAS
LOBAS
Fiel ao meu Batismo
Darei o meu melhor
Para seguir a Tua lei
E amar-Te, meu Senhor
Refrão:
Nossa Senhora e São Francisco,
Senhor Jesus, vela por nós
Leal aos Velhos Lobos
Porei a minha honra
A viver com fidelidade
Sempre na Lei da Selva
Ó terra de coragem
Deste país amado
Diante dos nossos irmãos
Prometo amar-te, meu Brasil
O Ocidente é nossa terra
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Unidos como irmãos
Prometo abrir meu coração
Aos lobos de outras terras
Para que brilhe sempre
O ideal cristão
Quero oferecer ao meu irmão
Cada dia de boa ação

CANÇÃO DO ADEUS
Por que perder as esperanças
De nos tornar a ver?
Por que perder as esperanças
Se há tanto querer?
Refrão:
Não é mais que um até logo
Não é mais que um breve adeus
Bem cedo junto ao fogo
Tornaremos a nos ver
Com nossas mãos entrelaçadas
Ao redor do calor
Formemos esta noite
Um círculo de amor
Pois o Senhor que nos protege
E nos vai abençoar
Um dia certamente
Vai de novo nos juntar
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