ORAÇÃO DO LOBITO

Divino Menino Jesus,
nós Vos oferecemos inteiramente o nosso
coração.
Enchei-o das Vossas virtudes
e ensinai-nos a imitar-vos.
Nós queremos seguir o Vosso exemplo,
com toda a nossa boa vontade,
para assim, com a ajuda da Vossa Mãe,
Maria Santíssima,
crescermos em graça e em idade.
Ámen!

A Promessa
Este Caderno pertence a

Nome
Bando
Cargo

Contacto Emergência
Nome
Nº Tel.
Agrupamento de Paço de Arcos – 242
Àquelá
Contacto
Email

Marisa Tomás
919259874 / 968219697
marisafatomas@gmail.com

Agora tens de tomar uma decisão: queres mesmo fazer parte dos
Lobitos?
Se sim, deves dizê-lo aos Bichos da Selva, para que eles te ajudem a
preparar. Nesse dia, na Rocha do Conselho, vais receber um lenço e
prometer que vais ser amigo de Jesus e dos outros e que vais
obedecer à Lei da Alcateia. E a partir daí passas a fazer parte dos
Lobitos de todo o mundo!
Quando fores fazer a promessa queres dizer que gostaste tanto
daquilo que fazemos que, agora, queres MESMO fazer parte da
Alcateia e vais dizer aos teus chefes que decidiste continuar
connosco!
E faze-lo dizendo

Prometo da Melhor Vontade:
Por isso quando fizeres algo de má vontade estás a faltar
ao que prometeste
Ser Amigo/a de Jesus
Ser bom cristão e ser amigo dos outros
Respeitar a Lei da Alcateia
Cumprir a Lei e as Máximas
Praticar diariamente uma Boa Acção
Deves ser bom para com os outros e ficares feliz por os
poderes ajudar

Sabes quem eu sou?

Hino do Agrupamento
Chamo-me Baden-Powell e fui eu quem criou os Escuteiros,
há muitos anos atrás (em 1907, vê lá tu)! Com eles, fiz actividades
muito divertidas, nas quais aprenderam muitas coisas novas!

A nossa alcateia
Para bons e bons e bons
Toda de vida cheia
Para bons e bons e bons
(A cantar e a saltar
No trabalho e a jogar
Trálálálá lá, Trálálá lá lá) bis

Um dia, percebi que os irmãos mais pequenos dos meus escuteiros
também queriam brincar.
No entanto, pensei que o melhor era não os misturar com os mais
velhos. Os mais pequenos precisavam de ter um grupo só deles e
resolvi pedir a uma chefe minha amiga para me ajudar a inventar
actividades para eles. Ela chamava-se Vera Barclay.

O grupo vinte e quatro
Para bons e bons e bons
De trabalho nunca farto
Para bons e bons e bons
(Sempr’ alerta p’ra servir
No trabalho e a sorrir
Trálálálá lá, Trálálá lá lá) bis

Com a ajuda dela, criei o Lobitismo em 1914 e escrevi um livro – o
Manual do Lobito –, no qual ensino muitas coisas divertidas, e criei o
grupo dos Lobitos, do qual tu agora fazes parte.
Até hoje, muitos meninos já passaram pelos Lobitos e aprenderam a
ser melhores.
Espero que gostes de cá andar!

Pioneiros com alegria
Para bons e bons e bons
Sempr’ alerta noite e dia
Para bons e bons e bons
(Vivemos cada momento
Com Jesus no pensamento
Trálálálá lá, Trálálá lá lá) bis

O clã quarenta e três
Para bons e bons e bons
Belos jovens que Deus fez
Para bons e bons e bons
(Um caminho a seguir
E uma vida p’ra servir
Trálálálá lá, Trálálá lá lá) bis

Refrão
Duzentos e quarenta e dois
Para bons e bons e bons
Enchamos os pulmões
Para bons e bons e bons
(P’ra vivermos n’ alegria
Vivamos em harmonia
Trálálálá lá, Trálálá lá lá) bis

BOA CAÇA!

O cumprimento Escutista

Deixa a mão livre para fazerem a saudação.
Porque a mão esquerda é a do lado coração, que é o símbolo da
amizade.
Quando entrelaças os dedos mindinhos, permite um aperto de mão
mais forte, que é sinal de maior união.

A saudação do Lobito

As orelhas do lobo quando está com atenção.
Os dois artigos da lei do lobito.
O mais forte protege os mais fracos.
A saudação dos Lobitos representa as orelhas de um lobo quando
está com atenção, e os dois artigos da Lei do Lobito. A posição do
polegar sobre o anelar e o mindinho tem o mesmo significado que na
saudação do resto dos escuteiros, o mais forte protege sempre o mais
fraco.

O Uniforme

O Progresso
Nós dizemos que tu és um Lobito pequenino que está a
aprender muitas coisas novas: és um Pata-Tenra!

Quando já souberes algumas coisas, vais fazer a tua Promessa!
Só depois de dizeres a todos os Lobitos que queres ficar com
eles e de teres o teu lenço amarelo de Lobito é que vais aprender
ainda mais. E vai ser devagarinho, passo a passo.

Primeiro serás um Lobo Valente
daqueles que não tem medo de nada na Selva, apesar de saber
muito pouco sobre ela. Quando fores valente, vais ver que o que
queres é descobrir coisas novas e não vais ter medo de participar em
actividades que não conheces.
Depois, vais ser um Lobo Cortês
Sabes o que quer dizer ‘cortês’?
Quer dizer ‘amável’. Quando tu fores um Lobito amável,
vais ver que conseguirás ser um exemplo para os outros
Lobitos: vais tentar andar sempre contente, vais ser
delicado quando falares, não vais troçar de ninguém, vais
pensar sempre primeiro antes de fazeres alguma tolice…
Quando tu conseguires ser assim, podes passar a ser um Lobo Amigo.
E um Lobito que é amigo dos outros, ajuda-os em tudo o
que pode ‘da melhor vontade’, tem paciência para com
os Lobitos mais novos e é capaz de perdoar. Sobretudo,
nunca se esquece que um Lobito é sempre um irmão,
nunca um inimigo, e que os mais fortes protegem sempre
os mais fracos!

S. Francisco de Assis
Patrono dos Lobitos, nasceu em
1182, na cidade de Assis, em Itália.
Uma senhora chamada Pica deu à
luz um rapaz e decidiu chamar-lhe
João.
O marido, quando voltou de uma
viagem de negócios não gostou muito
daquele nome e decidiu chamar-lhe
Francisco, como homenagem a França.
Quando era jovem era o Rei da Juventude,
cantava e tocava em todas as festas da
cidade e tinha muitos amigos. Era muito bom
e quando alguém lhe pedia esmola ele não
negava nunca ajuda, mas tinha o sonho de
ser um grande Cavaleiro.
Um dia passou por um homem doente, um
leproso. A lepra era uma terrível doença sem
cura e muito contagiosa, ninguém se
aproximava dos leprosos. O leproso olhou
para Francisco e pediu-lhe esmola, cheio de
pena do homem, ele desceu do cavalo e
abraçou-o e em vez de ter medo, sentiu uma enorme alegria no seu
coração.
Numa noite de Natal, Francisco representou o Presépio na cidade de
Greccio, enquanto cantavam apareceu um bebé na mangedoura e,
a partir desse Natal, todos começaram a representar-se presépios em
todo o mundo e em todas as casas.
Ele era muito, mas mesmo muito amigo de Jesus e tinha a certeza
absoluta de que Ele era o seu melhor amigo. Gostava também da
Natureza, porque achava que ela era uma prenda muito bonita que
Jesus nos deu, protegia os animais e as plantas e era ainda muito
simpático com todas as pessoas. Tornou-se até amigo de um lobo!
Aos 45 anos de idade, no dia 3 de Outubro de 1225, Francisco doente
e quase cego pediu aos seus amigos para o deitarem sobre a terra
nua e, ao som do cântico das criaturas, morreu e de todo o lado
vieram pássaros e pousaram junto dele.

Onde estás!

No Mundo estamos nos
Somos mais de 25 milhões de Escuteiros, distribuidos por 237
países e territórios.

Nó direito
Usado para unir duas espias da mesma bitola e atar as
pontas de um lenço.
Cruzar o chicte esquerdo sobre o direito

e laçar
Cruzar de novo sobre o esquerdo

Em Portugal estás no CORPO NACIONAL DE ESCUTAS.
e laçar

Somos 68778 distribuidos por 20 regiões.

A nossa região é a de LISBOA
Somos 11236 Escuteiros, distribuidos em 7
núcleos

De cada lado os chicotes ficam lado a lado

Nó de pescador
Utilizado para atar cordas e cabos de espessura diferentes,
cordas ou cabos muito rígidos, cabos grossos e escorregadios
ou cordas e cabos que sofram violentas sacudidelas.
Cruzar as cordas
Com cada chicote livre A e B
fazer um nó simples em volta
da outra corda

O nosso núcleo é o da BARRA,
que tem 22 AGRUPAMENTOS.
O nosso Agrupamento é o de
Paço de Arcos
Aperrtar segurando A e B

Os Nós

Como todos os agrupamentos temos

Bitola – espessura de uma corda
Espia – corda com bitola igual ou inferior a 1 cm.

Dirigentes

Ponta ou chicote – extremo de uma corda ou cabo
Seio – corda principal
Cote – passar em volta da corda; é direito se o cruzamento se
der com o chicote por cima do seio; é inverso se passar por

Pioneiros

Caminheiros

Exploradores

Lobitos

baixo.
Falcaça – dar voltas em volta da corda ou cabo; utiliza-se em volta do
seio de um cabo de maior diâmetro de espessura, segurando-o
Nó de correr
Usado para fixar rapidamente uma corda (a um tronco por
exemplo).

Os Lobitos
Os Lobitos têm entre 6 e 9 anos e o seu conjunto compõe
a Alcateia.
Tu pertences à Alcateia 27, que tem o nome de Sr Jesus os
Navegantes, que é o seu Patrono.
Para que não haja confusão, a Alcateia está dividida em
grupos de 5 a 7 elementos, os Bandos.

Dar uma volta pelo
objecto, depois passar um
chicote sobre o outro

Com o chicote
fazer um nó
simples

Nó simples
Usado para impedir uma corda de se desfiar
Fazer um cote direito

Passar o chicote livre dentro da argola

Pode haver entre 2 a 5 Bandos e cada um tem um nome de uma
das cores: Branco, Cinzento, Preto, Castanho, Ruivo. Sabes porque é
que se chamam assim? Porque o pêlo dos lobos pode ter estas cores!
Cada Lobito usa na camisa um distintivo com a cor do bando a que
pertence e ada Bando tem uma bandeirola, com a cor escolhida
Cada Bando tem um cantinho só para si no Covil (a sala de reunião
da Alcateia) e tem um Guia e um Subguia, que dirigem os outros
elementos. Mas tu não ficas sem fazer nada! Cada Lobito deve
também ter uma tarefa, um cargo.
A cor do lenço dos Lobitos é o Amarelo (debruado a branco).
Amarelos cor do sol. O Sol é o símbolo da luz, do calor, de Deus e da
alegria; e de Jesus que nos iluminam e ajudam a crescer

O nosso imaginário!
O livro da Selva, escrito por Rudyard Kipling, inspira-se
nas suas numerosas viagens à Índia e é utilizado como
livro de referência para os lobitos.
Era uma vez… numa tarde, na selva, soa o grito selvagem do
cruel tigre, Xercane.

Xercane
O grande tigre cruel e
cobarde, cheio de
manhas, dentes e garras.
É o principal inimigo de
Maugli.

Representa a vaidade,
a imbecilidade e a falta
de verdade.

O Rei Lobo preparava-se para caçar quando a Mãe Loba o deteve:
- Escuta! Não é boi nem cabra que ele caça, mas um homem!
- A Lei da Selva proibe a caça ao homem porque é o mais fraco e
desprotegido de todos os animais… mas é verdadeque Xercane não
respeita a Lei.
Ressoava novo grito. Pai e Mãe lobos compreenderam que o tigre
tinha falhado a tentativa: com efeito Xercane, que se imaginava com
um bom jantar, falhou e caiu no meio da fogueira. Queimado e
envergonhado foi esconder-se enquanto os lenhadores fugiam
amedrontados.
Na fuga esqueceram o filho mais novo, que, também assustado, se
dirigiu, sem saber, para o Covil dos Lobos.
Parou diante do Pai Lobo, olhou-o e pôs-se a rir.
Com cuidado (até porque um lobo pode transportar um ovo entre os
dentes sem o partir), o Pai Lobo transportou a criança para o Covil
para o meio dos seus filhos.
O menino acomodou-se entre eles e adormeceu, sob o olhar
enternecido da mãe Loba que decidiu protege-lo e chamar-lhe
“Maugli”, que significa Rã porque a criança não tinha pelos no corpo,
tal como a rã.

Os Sinais de Pista!
B.P. diz-nos que os sinais de pista
fazem-se no chão, do lado direito
do caminho.
Nunca devem ser feitos onde
prejudiquem os desfeiem a
propriedade particular.

Máugli
O rapazinho criado pelos lobos a quem foram ensinados
todos os segredos da selva, tornando-se assim destemido e
forte. É a criança que cresce, aprende e, quando é tempo,
integra-se no Mundo dos Homens.

Xercane tentou várias vezes entrar no Covil para se apoderar da “sua”
presa sem o conseguir.
Pai e Mãe Lobos queriam que Maugli fizesse parte da família, mas para
isso era necessário a autorização da Alcateia dos Loboso de Seiouni,
que se reuniam todos os meses com Àquelá – o seu chefe – quando
havia Lua Cheia, na Rocha do Conselho.
Áquelá
O velho lobo sábio, chefe da Alcateia, amigo de todos
e muito corajoso, que vela para que os lobos
cumpram a Lei da Selva.
Representa aquele que é capaz de dar.

Racxa
A mãe loba que amamentou
Maugli e o ajudou a
sobreviver na Rocha do
Conselho

É ela quem o defende
na Alcateia.

Aqui eram apresentados os últimos Lobitos que tinham nascido e eram
relembradas as palavras de ordem da Alcateia… os novos lobitos
foram apresentados e, com eles, Maugli.
Para que fosse aceite foi necessário o apoio de dois animais
importantes, que não os pais, tomassem a sua defesa.

A Divisa ou Lema do Lobito
Foram Balú, o urso que ensina a Lei da Selva aos novos
e Baguirá, a ágil Pantera negra, que oferece o touro
gordo à Alcateia para que esta autorizsse a
permanência de Maugli entre o Povo Livre.
Balú
O urso bom e sábio. Grande, pesadão e
dorminhoco, interessa-se com o que é
verdadeiramente importante. É brincalhão,
muito amigo e mestre das Leis da Selva.
Representa a maturidade e o bom senso
adquirido com a experiência

Báguira
A grande pantera negra é uma caçadora forte
e astuta. Ensina a caçar para comer e a viver
na selva. É hábil e valente.
Assim, Maugli cresceu na companhia dos lobos, aprendeu a subir às
árvores, a nadar tão bem como a correr, a mergulhar nos lagos sem
incomodar as rãs, a tirar os espinhos das patas dos seus irmãos lobos, a
conhecer as bagas e os outros frutos bons para comer.
Balú, o urso sábio, ensinou a linguagem das abelhas, das cobras como
dos outros animais.
Maugli fez ainda outros amigos
Tchill
O milhafre de grandes asas e voo vertiginoso, provido
de olhos telescópicos. Pode dizer-se que é o sentinela
da selva.
Rama
O chefe da manada
dos búfalos

Da Melhor Vontade

A Melhor Vontade quer dizer que o Lobito está sempre disposto
a cumprir as suas, com as suas obrigações, com a atitude certa
– não refilando nem resmungando, nem em casa, nem na escola
nem na Alcateia.

As Máximas
1 - O Lobito pensa primeiro no seu semelhante
Devemos pensar primeiro nos outros e só depois em nós,
porque os outros são nossos amigos e nossos irmãos.
Podem precisar de nós e da nossa ajuda e se não
estivermos atentos não percebemos. Antes de fazermos
alguma coisa que nos dá muito gosto devemos pensar
se essa mesma coisa não vai magoar os outros.

2- O Lobito sabe ver e ouvir
A Baguera e o Balu ensinaram o Maugli a estar sempre atento para
seguir pistas e se tornar num verdadeiro lobo. Ver e ouvir é muito
importante para estarmos atentos a tudo, nos jogos, nas actividades,
nas celebrações, na nossa vida e a todos os que nos rodeiam.

3 - O Lobito é asseado
Devemos sempre proteger o nosso corpo, e para o proteger devemos
ser asseados, devemos lavar os dentes, tomar banho e ter sempre a
nossa roupa limpa e bem tratada.

4 - O Lobito é verdadeiro
Dizer a verdade é muito importante, porque quando mentimos não
nos sentirmos bem connosco e no final acabamos sempre por sentir
vontade de contar a verdade.

5 - O Lobito é alegre
A alegria é a maior qualidade de uma criança, como S. Francisco
somos alegres e sempre bem dispostos. A nossa alegria vai contagiar
todos aqueles que convivem connosco ajudando-os a ultrapassar as
tristezas e os momentos mais difíceis.

Haiti
É a trombeta da selva que anuncia os
acontecimentos importantes. Tudo sabe e de
nada se esquece. Tem ar de autoritário, mas
o seu coração faz dele uma boa pessoa,
disposto a ajudar quem precisa.
Cá
É a serpente centenária. Não é agressiva. É lenta e
mobilizá-la exige trabalho. Muito voraz, leal e
corajosa. Impõe um certo respeito e salva Maugli
em algumas situações com os Banderlogues.
Maugli viveu muitos anos na Alcateia onde participou na vida dos
animais da selva e onde aconteceram muitas Caçadas e Aventuras.
Quando mais crescido, Maugli voltou para a aldeia dos homens.
Esta pequena história de Maugli é apenas um pequeno resumo do
Livro da Selva, pelo que a historia não é só isto.
Na Alcateia, o Àquelá e todos os seus amigos irão contar-te muitas
mais coisas sobre o “Livro da Selva”.
Mas, como em todas as histórias, há animais que não devemos seguir
como exemplo. Para além do Xercane, o Livro da Selva também nos
conta os maus exemplos de

Tabaqui
O chacal mesquinho que vagueia atrás dos animais
caçadores para comer os restos. Sempre lisonjeador
e preguiçoso.
Banderlougues
São macacos sem lei, ignorantes, desordeiros,
preguiçosos, maus e sujos. Tagarelam e brincam em
vez de trabalhar. São desprezados na Selva e opõemse ao Povo organizado na Alcateia.

O Grande Uivo
O Grande Uivo é o grito de reunião da Alcateia. Ele é a
representação de tudo o que é importante na Alcateia,
desde os lobos e as suas características passando pelas
personagens de O Livro da Selva, até à promessa do Lobito.
Faz-se sempre que há acontecimentos importantes e se quer
agradecer a presença de alguém.

A Lei da Alcateia
O Lobito escuta «Aquelá»
Devemos ouvir os conselhos dos nossos chefes porque têm
mais experiência.

O Lobito não se escuta a si próprio
.
Àquelá: A-la-iiiiiiiii!
Lobitos: Iauu, iauu, iau
Guia da Alcateia: Àquelá,serei melhor, melhor, melhor.
Àquelá: Quereis cap, cap, cap? (Quereis cumprir a promessa?).
Lobitos: Sim, cov, cov cov (Sim, com vontade!).

Devemos sempre teimar com a voz que ouvimos e que nos chama a
fazer coisas sem pensar.

