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GROUPE SCOUTS SAINT ALPHONSE 

 
 

PROMESSA DE DIRIGENTE - CERIMONIAL 
Um Chefe (2º) apresenta os candidatos a outro Chefe (1º) este está acompanhado do Assistente.  
 

2º Chefe: Procede à chamada do candidato  
Chefe, estão aqui presentes estes nossos irmãos que desejam tornar-se Dirigentes.  
 

1º Chefe: Serão dignos da missão que se propõe assumir?  
 

2º Chefe: Pelas provas que têm dado, assim o creio.  
 

Todos os presentes: Graças a Deus.  
 

1º Chefe: Dirigindo-se ao candidato:  
Conhecem bem a missão que vos será confiada como Dirigente?  
 

Candidato: Sim.  
- Que assuma e viva a Lei e os Princípios do Escutismo;  
- Que me entregue dedicadamente aos jovens;  
- Que esteja firmemente convencido dos valores escutistas para a formação dos jovens; 
- Que esteja disposto a empenhar-me na minha própria formação ; 
- Que dê testemunho de vida de fé e de espírito de serviço, segundo o Evangelho de 
Jesus Cristo;  
- Que procure agir com firmeza, perseverança, prudência e caridade;  
- Que ocupe o meu lugar de apóstolo na comunidade cristã de que pertenço . 
 

Assist: E assumis esta missão também como tarefa evangelizadora que vos é confiada 
pela comunidade de que faz parte este Agrupamento?  
 

Candidato: Sim, como pede o meu Baptismo.  
 

1º Chefe: Têm, então bem presente o que é o Escutismo, mais especificamente o LGS onde 
se insere o Agrupamento de Santo Afonso?  
 

Candidato: Sim. É o maior Movimento de Jovens do país que ajuda  na formação integral da 
juventude, partindo dum sistema de valores enunciado na Lei e na Promessa escutistas, 
ajudando a construir um mundo melhor.  
 

1°Chefe: E qual a divisa a que vos submeteis?  
 

Candidato: Sempre Alerta para Servir.  
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1°Chefe: Pois bem, que Deus vos ajude. 
Tomando como testemunha da vossa palavra 

Nossa Senhora Mãe dos Escutas, S. Jorge, S. Nuno de Santa Maria e Santo Afonso, 
podeis fazer a Promessa.  
 

Candidato: 
Prometo, pela minha honra e com a graça de Deus, fazer todo o possível por:  
Cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e a Pátria;  
Auxiliar os meus semelhantes em todas as circunstâncias;  
Obedecer à Lei do Escuta 
Desempenhar o melhor que puder as obrigações da missão  que me é confiada.  
 

Assistente: Segurando na mão um dos lenços, diz : 

Recebe este lenço como sinal da decisão de assumires o teu compromisso baptismal, 
como educador e evangelizador no Escutismo.  
 

Chefe: Entregando a insígnia, diz: Aceito-te como irmão. Unidos na mesma fé e no abraço da 
Fraternidade Escutista, serviremos Deus, a Igreja e a Pátria nos nossos irmãos mais 
novos. 
 
Cumprimenta o novo Dirigente e diz: Desde este momento fazes parte da grande família dos 
Dirigentes do movimento escutista.  

Neste momento, convidam-se as madrinhas/padrinhos a colocarem-se atrás dos respectivos 
afilhados. Deste modo dispõem-se por trás do respectivo afilhado.    

Madrinha/Padrinho: Coloca a mão direita no ombro do afilhado e repete:  

Em nome de Deus, Santa Maria, São Nuno, Santo Afonso eu testemunho a tua 
Promessa de Dirigente e prometo proteger-te como tal.  

Os padrinhos regressam ao seu lugar. 
 

Assistente: Bendigamos ao Senhor.  
 

Todos: Graças a Deus!  
Com um joelho no chão… Rezam todos a Oração do Dirigente.  
No final, todos regressam ao seu lugar.  
 
Senhor Jesus 
que Vos dignastes escolher-me para Dirigente, 
fazei dos jovens que me vão ser confiados 
um exemplo nos caminhos da Vossa Lei; 
que eu saiba mostrar-lhes o sentido  
que tem no Vosso projecto a Natureza por Vós criada; 
que eu saiba ensinar-lhes o que devo,  
com rectidão e alegria, para uma autenticidade humana; 
que eu procure, no desempenho da minha missão,  
orientá-los para a realização do Vosso Reino. 
Ámen 


