
LOBITOS

BASE

1. Integra um grupo cantando e/ou tocando um 

instrumento musical.

2. Identifica os momentos da missa em que se 

pode cantar.

3. Faz a compilação de um pequeno cancioneiro 

litúrgico para o teu Bando.

AVANÇADOS

4. Participa no ofertório solene ou numa 

encenação de uma celebração comunitária.

5. Constrói um canto de oração no teu Bando e 

dinamiza-o no tempo litúrgico do Advento e 

Quaresma.

6. Mostra que conheces a organização do Ano 

Litúrgico.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Participa no ofertório solene ou numa 

encenação de uma celebração comunitária

2. Constrói um canto de oração na tua 

Patrulha e dinamiza-o no tempo litúrgico do 

Advento e Quaresma.

3. Mostra que conheces a organização do Ano 

Litúrgico.

AVANÇADOS

4. Prepara e anima um momento de oração na 

tua Unidade.

5. Conhece e partilha com a tua Unidade os 

diferentes passos da missa.

6. Prepara e anima o ato penitencial e ação de 

graças para uma missa.

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Prepara e anima um momento de oração na 

tua Unidade.

2. Conhece e partilha com a tua Unidade os 

diferentes passos da missa.

3. Prepara e anima o ato penitencial e ação de 

graças para uma missa.

AVANÇADOS

4. Anima um momento de oração numa 

atividade de Agrupamento.

5. Seleciona o reportório musical para uma 

celebração litúrgica.

6. Prepara as admonições para uma celebração.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Anima um momento de oração numa 

atividade de Agrupamento.

2. Seleciona o reportório musical para uma 

celebração litúrgica.

3. Prepara as admonições para uma celebração.

AVANÇADOS

4. Depois de leres os números do Youcat 

elabora uma exposição (em fotografia, 

vídeo, desenho ou construções) sobre os 

seguintes símbolos: cruz, água, luz, óleo, pão 

e vinho.

5. Em colaboração com o Chefe de Unidade da 

II ou III Secção dinamiza um atelier sobre os 

critérios de seleção dos cânticos litúrgicos.

6. Prepara e anima, em colaboração com o 

Assistente, uma celebração em campo.

ANIMADOR LITÚRGICO

o que anima a celebração

Religião, Artes, e Comunidade

01 ... 01


