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Prezados Irmãos e Irmãs Escoteiros,
Eu tenho certeza de que vocês aproveitaram muito esse 12º World Scout Moot. Para mim, assim
como para muitos de vocês, foi a primeira vez em um evento escoteiro mundial e, infelizmente,
eu perdi a primeira e mais excitante parte*. No próximo World Scout Moot, em Moçambique,
eu participarei desde o início.
Reunindo 84 diferentes países e territórios, nós mostramos ao mundo que nós podemos quebrar
as barreiras culturais, sociais, políticas e econômicas existentes e viver juntos como verdadeiros
irmãos e irmãs.
Como um Movimento sem barreiras, nós convertemos as diversidades em nossa força. Para os
escoteiros, a diversidade é riqueza.
Um conhecido bispo brasileiro, Helder Câmara, uma vez escreveu: "Se você possuir mais
dinheiro ou conhecimento, experiência ou saúde, você não é apenas mais sortudo ou
privilegiado, você também terá mais responsabilidade sobre os outros."
O escotismo tem nos oferecido uma oportunidade sem precedentes. Não a guarde para si
mesmo, compartilhe-a. Nossa responsabilidade é tornar a experiência do escotismo possível para
cada menina e cada menino, para cada jovem. A verdadeira natureza do escotismo é "sem
barreiras".
Como Pioneiros, vocês enfrentarão em breve a opção de servir o Movimento Escoteiro como
líderes e educadores. Aceitem o desafio. O mundo precisa do escotismo e o escotismo precisa de
vocês.
Com o tema desse Moot, vocês esperavam encontrar "Desafios Ilimitados" aqui. O clima quente
foi certamente um deles. O mais forte de vocês certamente achou que algumas das atividades
foram muito fáceis. Isso, no entanto, foi apenas o começo,... o "trabalho pesado" ainda está por vir.
O propósito do Moot foi sintonizar, criar o espírito certo, juntar nossas melhores energias, nos
preparar para o próximo passo: aonde quer que você esteja, no Movimento Escoteiro, no seu
trabalho, na sua comunidade ou no ambiente internacional, vocês agora serão solicitados ? como
escoteiros ? a fazer a diferença.
Mudem o mundo para melhor, sejam escoteiros.
B-P nos disse: "Deixe o mundo um pouco melhor do que você o encontrou". No presente, isso não
é uma tarefa fácil. A humanidade é, em sua maioria, egoísta e obsessiva pelo benefício próprio;
as disparidades estão crescendo; assim como o extremismo e o segregacionismo. Ao menos um

terço da humanidade experimenta a exclusão e a pobreza dramática. Esses são os Desafios
Ilimitados para os verdadeiros escoteiros.
Mudem o mundo para melhor, sejam escoteiros!
Nós prometemos cumprir nossos deveres para com nossa pátria mas, em tempos de
globalização, nossa pátria é o agora o mundo.
Vamos empenhar todos os nossos esforços na construção de um mundo de justiça social e
verdadeira Paz, um mundo aonde todos possam aproveitar, um mundo onde ninguém é deixado
para trás, um mundo onde as gerações futuras também estarão prontas para aproveitar.
Os escoteiros são líderes. No futuro eu quero que vocês liderem o nosso fantástico Movimento.
Juntos, nós vamos liderar o mundo para o futuro, não para qualquer futuro, mas para um futuro
de felicidade para todos.
Como B-P nos lembrava: "a melhor maneira de ser feliz é dar a felicidade para o próximo".
Irmãos e irmãos escoteiros: Mudem o mundo para melhor, sejam escoteiros!
Amigos, existe uma coisa que faz o nosso Movimento realmente diferente e nos faz "um"
Movimento: a Promessa Escoteira.
Vamos agora nos levantar e renovar juntos o nosso compromisso.
Façam o sinal da promessa. Na sua própria língua e com as palavras utilizadas em seu país,
repitam comigo a Promessa Escoteira:
"Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para:
cumprir meus deveres para com Deus e minha Pátria;
ajudar o próximo em toda e qualquer ocasião;
e obedecer a Lei Escoteira."
Obrigado.

