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PROMESSA DE EXPLORADOR - CERIMONIAL 
O Guia da Expedição procede à chamada de modo nominal e individual. Primeiro chama os 
Noviços e depois os Aspirantes. Cada candidato, ao ouvir o seu nome, colocando-se em sentido e 
realizando a saudação, responde em voz alta "Alerta"; depois vai colocar-se em sentido, diante do 
altar e faz o sinal escutista (saudação), ao que o Chefe de Unidade corresponderá. Se houver 
Noviços, a Àquelá retira os lenços de Lobito aos que pertenceram à Alcateia e coloca-o no braço 
esquerdo. 

Chefe: Que desejais?  

Noviço(s)/Aspirante(s): Ser Escuteiro do Agrupamento de Escuteiros de Santo 
Afonso.  

Ch: Ao longo deste tempo já vivestes uma experiência de Escutismo com o vosso 
Grupo; aprendestes muitas coisas acerca deste Movimento: a sua organização, 
os seus métodos, as suas leis, símbolos e gestos; participastes em jogos, 
acampamentos, e também fostes chamados a aprofundar e a viver melhor a 
vossa fé. Este momento não é um fim, mas uma nova etapa, pois ainda há muitas 
outras coisas a aprender e a realizar. Tendes isto bem presente?  

N/A.: Sim, tenho.  

Ch: Para o nosso Movimento, é muito importante o conhecimento e o amor pela 
Natureza, não só porque é fundamental para a vida, mas também porque é um 
sinal de Deus. Estais dispostos a dar-lhe essa importância?  

N/A.: Sim, estou.   

Ch: A amizade dos outros, o espírito de serviço, o gostar de viver em grupo, o ser 
capaz de partilhar o que temos uns com os outros em espírito de comunhão e 
disponibilidade, o testemunhar a Fé com coragem, são valores fundamentais de 
um Escuteiro. Estais dispostos a viver assim?  

N/A: Sim, porque acredito nesses valores.  

Ch: A Lei e os Princípios são a alma do Escutismo que tantos grandes 
exploradores viveram. Sois chamados a tomar Jesus Cristo como modelo a 
seguir. Estais dispostos a seguir sempre esta pista?  

N/A: Sim, quero seguir esta pista.  

Ch: Qual a divisa que quereis viver?  

N/A: Alerta.  

Ch: Já vos preparastes convenientemente e pensastes bem no valor da Promessa 
que ides fazer?  
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N/A: Sim, pensei e quero ser Escuteiro.  

Ch: Confiando na vossa lealdade, podeis 
fazer a Promessa.  

(Recomendação: Em gesto de renovação da sua Promessa, todos os escuteiros presentes devem 
colocar-se de pé, em sentido)  

Os novos Escuteiros, perfilados, estendem o braço esquerdo sobre as bandeiras e fazem, com a 
mão direita, o sinal escutista (saudação). Os novos Exploradores dizem:  

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 o meu semelhante em todas as circunstâncias;  

 - Obedecer à Lei do Escuta.  

Assistente -Segurando na mão um dos lenços, diz: Recebe este lenço de cor azul, cor da 
lealdade e do sonho e roxo, símbolo da espiritualidade, do respeito e da 
sinceridade. Está "Sempre Alerta" e sê fiel ao teu compromisso. 

Ex.: Ámen.   

Impõe o lenço aos novos Exploradores.  

Neste momento, convidam-se as madrinhas/padrinhos a colocarem-se atrás dos respectivos 
afilhados.  

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

Em nome de Deus, Santa Maria, S. Jorge, S. Tiago e Rei David (patrono da 
Expedição) eu testemunho a tua Promessa de Escuteiro e prometo proteger-te 
como tal.  

Os padrinhos regressam ao seu lugar.  

Ch: Reconheceis que o Movimento Escutista é uma Fraternidade Mundial e que ao 
entrardes para ela, vos tornais amigos e irmãos dos Escuteiros de todo o mundo? 

Ex: Sim reconheço.  

Ch: Pois bem, pela vossa fidelidade à Promessa, honrai sempre esta Fraternidade, 
vivendo como Jesus Cristo ensinou: «amai-vos uns aos outros como Eu vos 
amei». 

Com um joelho no chão… Rezam todos a Oração do Escuta.  

Chefe Cumprimenta cada um dos novos Exploradores dizendo:  

Ch: A partir deste momento, fazes parte da grande família dos Exploradores do 
Agrupamento de Escuteiros de Santo Afonso.  

No final, todos regressam ao seu lugar. 


