
LOBITOS

BASE

1. Conhece e conta (ou ilustra) 3 histórias do 

Antigo Testamento.

2. Conhece as duas grandes divisões 

da Bíblia e o número de livros que as 

constituem.

3. Lê um texto bíblico numa vigília ou 

celebração do Agrupamento.

AVANÇADOS

4. Identifica numa igreja o lugar próprio para a 

proclamação da Palavra de Deus.

5. Conhece e conta 3 parábolas de Jesus.

6. Proclama um texto da Palavra de Deus numa 

celebração da comunidade cristã.

EXPLORADORES E MOÇOS

BASE

1. Identifica numa igreja o lugar próprio para a 

proclamação da Palavra de Deus.

2. Conhece e conta 3 parábolas de Jesus.

3. Proclama um texto da Palavra de Deus numa 

celebração da comunidade cristã.

AVANÇADOS

4. Mostra que conheces a organização do Ano 

Litúrgico.

5. Apresenta de forma criativa os grupos 

que constituem os livros da Bíblia, na tua 

Patrulha.

6. Integra o grupo de leitores da tua paróquia.

PIONEIROS E MARINHEIROS

BASE

1. Mostra que conheces a organização do Ano 

Litúrgico.

2. Apresenta de forma criativa os grupos que 

constituem os livros da Bíblia, na tua Equipa.

3. Integra o grupo de leitores da tua paróquia.

AVANÇADOS

4. Prepara, sob a orientação do Assistente, uma 

admonição à Liturgia da Palavra.

5. Lê uma biografia do Pe. Jacques Sevin e 

apresenta um resumo na tua Equipa.

6. Participa numa formação para leitores.

CAMINHEIROS E COMPANHEIROS

BASE

1. Prepara, sob a orientação do Assistente, uma 

admonição à Liturgia da Palavra.

2. Lê uma biografia do Pe. Jacques Sevin e 

apresenta um resumo na tua Tribo.

3. Participa numa formação para leitores.

AVANÇADOS

4. Descobre e aplica o método da lectio divina 

num momento do oração da unidade.

5. Acompanha um escuteiro do teu Agrupamen-

to na preparação de uma leitura da liturgia.

6. A partir das seguintes passagens bíblicas, 

partilha com a tua unidade uma reflexão sobre 

o lugar da palavra de Deus na vida de um 

cristão: Ap 10, 8-11; Lc 16, 14-18; Mt 13, 1-23.

LEITOR
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