
LOBITOS
BASE

1. Participa numa ação de solidariedade (p. ex. 

Banco Alimentar)

2. Escolhe alguns brinquedos, roupa e livros 

e oferece pessoalmente a uma família, 

previamente identificada pela igreja ou por 

instituições.

3. Visita uma pessoa idosa ou só, acompanhado 

pelo teu Chefe.

AVANÇADOS

4. Constrói um presépio com material reciclado 

e oferece ao teu melhor amigo.

5. Visita e faz uma entrevista a um dirigente de 

uma IPSS para conhecer o seu trabalho.

6. Mostra que conheces as obras de 

misericórdia.

EXPLORADORES E MOÇOS
BASE

1. Constrói um presépio com material reciclado 

e oferece ao teu melhor amigo

2. Visita e faz uma entrevista a um dirigente de 

uma IPSS para conhecer o seu trabalho

3. Mostra que conheces as obras de 

misericórdia.

AVANÇADOS

4. Dinamiza com a tua Patrulha o 

aprofundamento da parábola do Bom 

Samaritano (Lc 10, 29-37).

5. Organiza um cabaz para oferecer a uma 

família carenciada, previamente identificada 

pela igreja ou por instituições.

6. Escreve um conto baseado no 3º artigo da 

Lei do Escuta e divulga-o no Agrupamento.

PIONEIROS E MARINHEIROS
BASE

1. Dinamiza com a tua Equipa o 

aprofundamento da parábola do Bom 

Samaritano (Lc 10, 29-37).

2. Organiza um cabaz para oferecer a uma 

família carenciada, previamente identificada 

pela igreja ou por instituições.

3. Escreve um conto baseado no 3º artigo da 

Lei do Escuta e divulga-o no Agrupamento.

AVANÇADOS

4. Organiza com a tua Equipa uma tarde de 

animação numa IPSS.

5. Conhece e explica o capítulo 25 do 

Evangelho de S. Mateus na tua Equipa.

6. Visita uma pessoa que vive sozinha, durante 

3 meses, levando contigo um amigo.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS
BASE

1. Organiza com a tua Tribo uma tarde de 

animação numa IPSS.

2. Conhece e explica o capítulo 25 do 

Evangelho de S. Mateus na tua Tribo.

3.  Visita uma pessoa que vive sozinha, 

durante 3 meses, levando contigo um amigo.

AVANÇADOS

4. Promove uma campanha ou ação solidária.

5. Dinamiza, para a Unidade, uma reflexão 

sobre o documento “Caritas in Veritate”.

6. À luz do 2º Princípio do CNE, lê a Parte 

I (artigos 12 a 79) da Constituição da 

República Portuguesa e faz uma análise 

crítica.

CIDADÃO CRISTÃO

o que dá testemunho dia-a-dia

Religião e Comunidade
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