INVESTIDURA DE GUIAS
O Chefe faz uma breve alusão à cerimónia:
A honra e o êxito de um grupo dependem muito
do seu líder. No Escutismo, cabe ao Guia liderar, ensinar, motivar os seus
elementos para as conquistas nas aventuras que vão viver. Por esta razão a
Investidura de Guias faz-se através duma cerimónia em que, perante toda a
comunidade, é entregue esta grande responsabilidade ao Guia.
Renovo hoje as palavras que Baden Powell dizia aos seus guias:
«Quero que vós, Guias, saibam ensinar os elementos dos vossos Bandos, Patrulhas,
Equipas e Tribo por vossa iniciativa. O meio mais eficaz para o conseguirem será
o vosso próprio exemplo. Mostrai-lhes que sabeis obedecer, respeitar a Lei,
inspirando confiança a todos, sempre com boa disposição de espírito.»

CLÃ
O Chefe fará ler a parte da Ordem de Serviço do Agrupamento sobre nomeações
dos Guias. Ao ouvir o seu nome, os Caminheiros respondem com a sua Divisa e
avançam para junto do Chefe, saudando-o. O Chefe corresponde à saudação.
Chefe:

A vossa escolha e esta investidura são sinal do reconhecimento da vossa
capacidade, mas significa também maiores responsabilidades que vos
são confiadas. Qual é a vossa missão?
Guias de Tribo:
- Esforçar-me pelo meu progresso pessoal, para estar em condições de
melhor servir a minha Tribo.
- Ser, em todas as circunstâncias, o melhor amigo de cada caminheiro.
- Ajudar cada um no desempenho do seu cargo e no seu próprio
progresso.
- Dinamizar a Tribo para a participação nos projectos do Clã.
- Ser fiel à minha Tribo no respeito dos Princípios, Lei e Promessa e
imitar S. Paulo que seguiu o modelo de vida de Jesus Cristo, o Homem
Novo.
Chefe: Confiando na vossa lealdade, convido-vos a fazer o vosso compromisso
de Guia.
Guias (em sentido e fazendo a saudação):
Eu, (nome), tendo sido nomeado(a) Guia (Sub-Guia) da Tribo (nome
Tribo), recordando a minha Promessa de Escuteiro, comprometo-me a
procurar, com a ajuda de Deus, honrar a confiança que esta nomeação
implica.
Chefe: Entrega a bandeirola e insígnias de função e cumprimenta cada um.
Os Guias formam junto às bandeiras.

COMUNIDADE
O Chefe fará ler a parte da
Ordem de Serviço do
Agrupamento sobre nomeações
dos Guias. Ao ouvir o seu nome,
os Pioneiros respondem com a sua
Divisa e avançam para junto do
Chefe, saudando-o. O Chefe
corresponde à saudação.
Chefe:

A vossa escolha e esta investidura são sinal do reconhecimento da vossa
capacidade, mas significa também maiores responsabilidades que vos
são confiadas. Qual é a vossa missão?
Guias de Equipa:
- Esforçar-me pelo meu progresso pessoal, para estar em condições de
melhor servir a minha Equipa.
- Ser, em todas as circunstâncias, o melhor amigo de cada pioneiro.
- Ajudar cada um no desempenho do seu cargo e no seu próprio
progresso.
- Dinamizar a Equipa para a participação nos projectos da
Comunidade.
- Ser fiel à minha Equipa no respeito dos Princípios, Lei e Promessa e
imitar S. Pedro que deu a vida para levar Jesus Cristo aos homens.
Chefe: Confiando na vossa lealdade, convido-vos a fazer o vosso compromisso
de Guia.
Guias (em sentido e fazendo a saudação):
Eu, (nome), tendo sido nomeado(a) Guia (Sub-Guia) da Equipa (nome
Equipa), recordando a minha Promessa de Escuteiro, comprometo-me a
procurar, com a ajuda de Deus, honrar a confiança que esta nomeação
implica.
Chefe: Entrega a bandeirola e insígnias de função e cumprimenta cada um.
Os Guias formam junto às bandeiras.

EXPEDIÇÃO
O Chefe fará ler a parte da Ordem de Serviço do
Agrupamento sobre nomeações dos Guias. Ao ouvir o seu
nome, os Exploradores respondem com a sua Divisa e
avançam para junto do Chefe, saudando-o. O Chefe
corresponde à saudação.
Chefe:

A vossa escolha e esta investidura são sinal do
reconhecimento da vossa capacidade, mas
significa também maiores responsabilidades que
vos são confiadas. Qual é a vossa missão?
Guias de Patrulha:
- Esforçar-me pelo meu progresso pessoal, para estar em condições de
melhor servir a minha Patrulha.
- Ser, em todas as circunstâncias, o melhor amigo de cada explorador.
- Ajudar cada um no desempenho do seu cargo e no seu próprio
progresso.
- Dinamizar a Patrulha para a participação nos projectos da Expedição.
- Ser fiel à minha Patrulha no respeito dos Princípios, Lei e Promessa e
imitar S. Tiago que fez a opção pelo bem na aventura da vida.
Chefe: Confiando na vossa lealdade, convido-vos a fazer o vosso compromisso
de Guia.
Guias (em sentido e fazendo a saudação):
Eu, (nome), tendo sido nomeado(a) Guia (Sub-Guia) da Patrulha (nome
Patrulha), recordando a minha Promessa de Escuteiro, comprometo-me a
procurar, com a ajuda de Deus, honrar a confiança que esta nomeação
implica.
Chefe: Entrega a bandeirola e insígnias de função e cumprimenta cada um.
Os Guias formam junto às bandeiras.

ALCATEIA
O Chefe fará ler a parte da Ordem de Serviço do Agrupamento sobre
nomeações dos Guias. Ao ouvir o seu nome, os Lobitos respondem com
a sua Divisa e avançam para junto do Chefe, saudando-o. O Chefe
corresponde à saudação.
Chefe:

A vossa escolha e esta investidura são sinal do
reconhecimento da vossa capacidade, mas significa
também maiores responsabilidades que vos são confiadas. Qual é a
vossa missão?
Guias de Bando:
- Esforçar-me pelo meu progresso pessoal, para estar em condições de
melhor servir o meu Bando.
- Ser, em todas as circunstâncias, o melhor amigo de cada lobito.
- Ajudar cada um no desempenho do seu cargo e no seu próprio
progresso.
- Dinamizar o bando para a participação nos projectos da Alcateia.
- Ser fiel ao meu Bando no respeito das Máximas, Lei da Alcateia e
Promessa e imitar S. Francisco de Assis que mostrou Jesus Cristo aos seus
irmãos.
Chefe: Confiando na vossa lealdade, convido-vos a fazer o vosso compromisso
de Guia.
Guias (em sentido e fazendo a saudação):
Eu, (nome), tendo sido nomeado(a) Guia (Sub-Guia) do Bando (cor do
bando), recordando a minha Promessa de Lobito, comprometo-me a
procurar, com a ajuda de Deus, honrar a confiança que esta nomeação
implica.
Chefe: Entrega a bandeirola e insígnias de função e cumprimenta cada um.
Os Guias formam junto às bandeiras.
Assistente:
Rezemos todos por estes Lobitos e Escuteiros que aceitaram as novas
responsabilidades de Guias.
Dai, Senhor, prudência e fortaleza àqueles que chamastes a servir, a fim
de que, vivendo na alegria a sua missão, possam também eles crescer
na Vossa amizade.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso filho, que é Deus connosco na
unidade do Espirito Santo.
Todos: Ámen.
Retornam todos aos seus lugares e canta-se a canção da promessa.

