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SUGESTÃO
DA
CERIMÓNIA
DA
INVESTIDURA
DOS
MEMBROS
DA
FNA
INTRODUÇÃO
«A Cerimónia externa tem muita importância, deve realizar-se com
simplicidade num enquadramento digno de uma cerimónia solene. É preciso
saber encontrar um local onde perpasse o espírito, um local que tenha um
sentido e seja belo e impressionante (...).
Este compromisso de servir a Deus, a Igreja e a Pátria, que evidentemente não
devem estar ao mesmo nível, o Escuteiro toma-o por sua honra (...).
O Escutismo é o conjunto daqueles que se comprometeram a estar “Alerta”, o
que significa, escreve Baden-Powell, “que deveis ter o espírito e o corpo sempre
em condições de fazer o seu dever” (...).
Nas grandes etapas da vida Escutista, isto é, nas diferentes fases do seu
crescimento, vai renovar a Promessa e enraizá-la mais profundamente em si
próprio como uma nova tensão no sentido do bem. É preciso levá-lo a fazer do
seu compromisso externo um ato livre, refletido e alegre. » (em “Pela Educação
à Liberdade um Caminho: o Escutismo”).
Este texto, escrito por M. D. Forestier, lembra-nos aquele dia marcante em que
realizamos o sonho de nos tornarmos Escuteiros – em que fizemos a nossa
Promessa.
Agora és chamado a renovar essa Promessa, desta feita simbolizando a
completa vontade de adesão à Fraternidade de Nuno Álvares – FNA, que une em
irmandade todos os antigos Escutas.
Que o Compromisso voluntário e amadurecido que se repete perante Deus seja
feito com o mesmo empenho, força, coragem e espírito fraternal, e se torne,
para todos nós, uma mais-valia, por muitos anos.
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CERIMÓNIA
A admissão de um antigo Escuteiro do CNE será feita em Cerimónia solene, pelo
Presidente da Cerimónia, representante da Direção Nacional, Regional ou de
Núcleo.
Antes do início da Cerimónia, o seu Presidente deverá confirmar que o
Candidato, que vai receber, conhece os compromissos que vai tomar com a FNA,
já aceites ao assinar a proposta de admissão e contribuir para a nossa
Associação.
Um associado da Fraternidade fará a apresentação do novo irmão membro.
APRESENTADOR:
Irmãos Escutas, está aqui presente um homem (mulher) portador(a) do
autêntico Espírito Escutista, a que se mantém fiel. Que dizeis vós?
TODOS OS ASSOCIADOS:
Que avance para o(a) conhecermos.
APRESENTADOR:
O (A) nosso(a) irmão (ã) Escuta... (nome completo), deseja ingressar na
Fraternidade de Nuno Álvares.
CANDIDATO:
(Fazendo a Saudação Escutista ocupa o seu lugar em frente das Bandeiras
Nacional e da FNA, respondendo)
Alerta!
PRESIDENTE:
Acolhemo-lo (la), Irmão (ã) Escuta, na Fraternidade de Nuno Álvares,
irmandade dos antigos Escuteiros do CNE, daqueles homens e mulheres adultos
que não esquecem o Escutismo na sua vida e procuram, em Fraternidade, viver
esse ideal.
O nosso Lema é: “Uma vez Escuta, sempre Escuta”, e deverá ser também o teu.
Reconhecemos o nosso lugar na Igreja de Deus e agora adultos, pretendemos
em conjunto com outros irmãos escutas como nós, dar corpo ao nosso Ideal de
Serviço e formamos uma forte falange de apoio e reserva ao Corpo Nacional de
Escutas, com quem mantemos a relação de irmão.
Neste ideal de Escuteiros Adultos, somos irmãos de todos os outros que, como
nós, fazem parte da grande família mundial de Fraternidades de Escuteiros e
Guias.
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APRESENTADOR:
Pelo que me é dado ver, penso que este (a) nosso(a) Irmão (ã) conhece a
responsabilidades da admissão a que se propõe.
PRESIDENTE:
Graças a Deus, e sabe o que se espera da sua adesão?
CANDIDATO: Sim:
-Que procure ser fiel à Lei e aos Princípios do Escutismo por toda a vida;
-Que aceite a responsabilidade de viver como Irmão (ã) Escuta dentro da
Fraternidade que me recebe;
-Que mantenha em mim os ideais de serviço, partilha, participação e são
convívio, respondendo aos apelos que me forem sendo feitos.
PRESIDENTE:
Prometes, assim, cumprir todos compromissos a que, desde agora, te obrigas?
CANDIDATO:
Sim, com a Graça de Deus.
PRESIDENTE:
E qual a divisa a que te submetes?
CANDIDATO:
“ Alerta para Servir”
PRESIDENTE:
Pois bem, que Deus te ajude, e tomando como testemunho da sua palavra:
Santa Maria mãe de Deus, S. Jorge e S. Nuno de Santa Maria, nosso patrono,
podes renovar a tua Promessa.
(As duas Bandeiras descem à horizontal, recolhendo-se a ponta junto ao
mastro, de forma a que não toquem no chão).
CANDIDATO:
(Estendendo o braço esquerdo sobre as Bandeiras e fazendo a Saudação
Escutista, diz).
Prometo pela minha honra e com a Graça de Deus, fazer todos os possíveis 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 Escuteiro;
- Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regulamentos da FNA.
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(Cessa a Saudação e as Bandeiras elevam-se)
ASSISTENTE:
(Benze o lenço e coloca-o ao pescoço do novo associado, dizendo)
Recebe este lenço da Fraternidade de Nuno Álvares, da cor da terra, onde tudo
nasce, cresce e fortifica, cor do burel de S. Nuno de Santa Maria, irmão do
Carmelo. Sê digno(a) dele.
PRESIDENTE:
(Cumprimenta o novo membro da FNA, dizendo)
Aceito-te como irmão (ã) Fraterno nesta grande Fraternidade Escutista e,
unidos da mesma Fé, servimos a Deus no trilho de B.P. .
Recebe o cumprimento dos outros teus irmãos, porque agora não estás mais só
no ideal que buscas.
(O novo membro recebe os cumprimentos dos outros elementos da FNA
presentes):
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