
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Caros Irmãos Escutas, 

 

No seguimento do Plano Trienal, vimos dar mais um passo para “Caminhar Renovando: na 

Caridade”. A Assistência Regional, com a colaboração da Equipa Regional de Pioneiros, vem lançar-

vos o desafio de conhecerem um pouco melhor São Pedro. 

Para cumprir este objetivo, e de acordo com o Plano Anual de Atividades, lançamos a Iniciativa do 

Dia de São Pedro, o qual se celebra a 29 de junho. 

As Iniciativas pretendem ser atividades pensadas e concretizadas pela Equipa Regional, para serem 

executadas no nível local, permitindo uma menor sobrecarga para os responsáveis pelas áreas 

Pedagógica e da Animação da Fé. Pretende-se, ainda, que este momento seja de união entre todos os 

Escuteiros da Região, em particular entre os Pioneiros. 

Tendo em conta que estamos num período de férias escolar, e por isso muitos dos Agrupamentos 

encontram-se sem reuniões semanais, deixamos-te a oportunidade de sozinho, ou em grupo, 

dinamizares esta iniciativa. 

Ao longo deste ano foste olhando para cada dedo da tua mão, cada um deles representando Louvor, 

Agradecimento, Intercessão, Pedido e Perdão.  

Cada dedo constitui um objetivo para a tua vida, sendo que através das nossas mãos podemos 

construir algo, deixando o mundo um pouco melhor do que o encontrámos. 

A nossa proposta é de que no teu ambiente, sozinho ou em grupo, faça um pequeno momento de 

oração. 

 

Momento de Oração – Dia de São Pedro 

Deixamos-te uma passagem em que Jesus estende a mão a Pedro: 

“Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, 

vestiu a túnica que tinha tirado e lançou-se ao mar.” (Jo 21,7) 
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Pedro, lançou-se para a água quando ouviu a vós de Jesus mas voltou para terra com a mão 

estendida de Jesus. Voltando para terra onde estava seguro e junto dos outros discípulos.  

Após ouvires estas palavras com certeza que alguns momentos da tua vida vêm à ideia, pelo que te 

desafiamos a fazer 5 minutos de silêncio interior, enquanto escutas uma música que te sugerimos, 

para que possas responder a estas questões: 

 

Música:  

Há nascer, há crescer, há morrer 

 

Questões: 

A quem estendeste a mão?  

Já te estenderam a mão?  

 

Por fim, propomos que termines este momento com a Oração dos Cinco Dedos, que nos foi transmitida 

pelo Papa Francisco, que sucede a Pedro enquanto Papa da Igreja Católica, para que possam 

aprofundar a sua fé (Anexo 1).  

 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 
 
Pe. Paulo Marques 

Assistente Regional Adjunto 

assistencia.santarem@escutismo.pt 
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