
Ramo Escoteiro 

Nos Passos de Jesus 

Informações: 
Duração: 1h30 
Local: Interno/Externo 
Participantes: mínimo de uma patrulha, máximo de quatro patrulhas 

Área de Desenvolvimento: 
Espiritual, intelectual, e caso seja executada em forma de trilha/jornada, 
físico. 

Materiais: 
Tablet, celular ou computador, acesso à internet, Novo Testamento cristão, 
mapa de Israel (virtual ou físico), bússola, bloco de notas ou caderno para 
anotações, caneta ou lápis. 

Descrição da atividade: 
O escotista apresenta a atividade, estabelecendo o tempo-limite de 90 
minutos (1h30) para execução. Os escoteiros devem estar munidos dos 
materiais acima listados e trabalhar em conjunto, buscando executar as 
seguintes etapas: 
1 - Identificar, no mapa, as regiões onde se localizam as cidades de Nazaré, 
Caná, Arbel, Magdala, Tabgha, Cafarnaum e o Monte das Bem-
Aventuranças; 
2 - Estabelecer as distâncias entre esses pontos, em quilômetros; e 
3 - Relatar os acontecimentos relevantes que marcaram a passagem de 
Jesus por esses locais.  

A atividade deve ser descrita detalhadamente no bloco de notas ou 
caderno, mencionando os nomes dos locais, distâncias em quilômetros, 
acontecimentos, e as respectivas referências bíblicas (livros, capítulos e 
versículos).   
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Ao final da atividade, a patrulha deve avaliar o que mais lhes marcou na 
execução da atividade e apresentar suas observações e experiências ao 
escotista e à seção. 

Durante a execução da atividade, o escotista pode incluir outros aspectos a 
serem abordados, como geografia, meio ambiente, diversidades étnica, 
cultural, social, econômica e política.  

Variações: 
De forma prática, em formato de trilha ou jornada, escolhendo uma região 
que possa ser usada para simular a localização das cidades bíblicas. 
Recomenda-se escolher uma região que tenha distâncias, altitude e 
recursos naturais semelhantes ao trajeto proposto. 

A atividade pode ser desenvolvida em três níveis diferentes, conforme o 
número de locais sugeridos: 

Nível 1: Nazaré, Caná, Arbel, Magdala, Tabgha, Cafarnaum e Monte das 
Bem-Aventuranças; 
Nível 2: Naim, Nazaré, Caná, Magdala, Tabgha, Cafarnaum, Monte das Bem-
Aventuranças, Corazim e Betsaída; 
Nível 3: Jerusalém, Monte das Oliveiras, Jericó, Siquém, Naim, Nazaré, Caná, 
Magdala, Tabgha, Cafarnaum, Monte das Bem-Aventuranças, Betsaída e 
Cesareia de Filipe (Banias). 

Na atividade, idealmente participa um escotista conhecedor do tema para 
avaliar corretamente o resultado da atividade e, caso necessário, dirimir 
quaisquer dúvidas sobre o tema ou reflexão que possa surgir para o jovem. 
A atividade pode, também, explorar aspectos ambientais, sociais, culturais 
e religiosos do período. 

Esta ficha foi elaborada por: 
Evonilton Souza, Coordenador da Equipe Nacional Evangélica
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