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APRESENTAÇÃO
Eis a primeira edição do Cerimonial dos Exploradores do Brasil, baseado no Cerimonial
das Guias e Escuteiros da Europa, editado pela associação portuguesa filiada à UIGSEFSE.
Os praticantes do escoteirismo gostam de cerimônias. Suas atividades em campo e na
sede são regidas por uma série de ritos e ritmos que ajudam em sua caminhada com
Deus, com a pátria e o movimento, e são como que ferramentas pedagógicas para
melhor compreender o método scout. Como católicos, essas cerimônias adquirem novo
vigor e um significado ainda mais profundo em relação aos demais movimentos de
escoteirismo laico.
O Cerimonial dos Exploradores do Brasil mantém a mesma estrutura das cerimônias
previstas para todos os membros da UIGSE-FSE, com pequenas adaptações à nossa
realidade brasileira, sem sacrificar o seu sentido de pilar da unidade e da identidade do
escoteirismo católico.
Que todos os exploradores, guias, caminheiros, guias-maiores, lobos e lobas conheçam
esse Cerimonial, tenham um seu exemplar, estudem-no e o tratem como companheiro
no grande jogo scout!

Rafael Vitola Brodbeck, RP
Comissário Geral Explorador
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PARA UM BOM USO DO CERIMONIAL
Masculino e feminino
A maior parte das cerimônias estão descritas utilizando o gênero masculino. Para
cerimônias guidistas basta transporem o texto para o feminino, exceto cerimônias
específicas de uma ou outra vertente. Afastemos o politicamente correto e a ideologia de
gênero até mesmo com o uso tradicional de nosso vocabulário.
Uniforme
Cada chefe deve velar para que lobos, lobas, exploradores, guias, caminheiros e guiasmaiores que estão a seu cargo usem o fardamento ou uniforme e insígnias ipsis verbis
com o que vem descrito neste Cerimonial.
Cerimônias
As cerimônias exploradoras e guidistas são breves e concisas. Devem ser realizadas
com orgulho e respeito. Antes da sua realização, devem ser preparadas e ensaiadas. Os
textos devem ser ditos com o coração e proclamados com uma voz forte e clara, para
um bom entendimento de todos.
Uniforme de campo
Nas atividades de campo, se as condições do local e meteorológicas exigirem roupa
extra, cada chefe deve usar o seu discernimento e bom senso para garantir que a
uniformidade dos seus elementos se mantenham. Se em jogos e atividades mateiras,
sobretudo na patrulha, não pedem uniforme, podendo usar os elementos uma roupa mais
livre, é preciso cuidado para que nas cerimônias estejam, regra geral, impecavelmente
fardados.

PRINCÍPIOS DOS EXPLORADORES DO BRASIL
1º princípio: O dever do explorador começa em casa.
2º princípio: Fiel à sua pátria, o explorador é por uma Civilização Ocidental unida e
fraterna.
3º princípio: Filho da Cristandade, o explorador orgulha-se de sua fé. Ele trabalha para
estabelecer o Reino de Cristo em toda a sua vida e no mundo que o rodeia.
A Lei da Guia
1. Honra de uma Guia é ser confiável.
2. A Guia é leal ao seu país, seus pais, seus chefes e àqueles que dependem
dele.
3. A Guia é feita para servir seu próximo.
4. A Guia é amiga de todos e irmã de todas as outras guias.
5. A Guia é educada e modesta.
5

6. A Guia vê na natureza a obra de Deus: ela gosta de plantas e animais.
7. A Guia obedece voluntariamente e não faz as nada pela metade.
8. A Guia controla a si mesma: ela é alegre, sorri e canta, mesmo sob
dificuldades.
9. A Guia é econômica e cuida de suas próprias posses e as dos outros.
10. A Guia é pura nos seus pensamentos, nas suas palavras e nos seus atos.
A Lei do Explorador
1. Honra de um Explorador é ser confiável.
2. O Explorador é leal ao seu país, seus pais, seus chefes e àqueles que
dependem dele.
3. O Explorador é feito para servir seu próximo.
4. O Explorador é amigo de todos e irmão de todos os outros Exploradores.
5. O Explorador é cortês e cavalheiresco.
6. O Explorador vê na natureza a obra de Deus: ele gosta de plantas e animais.
7. O Explorador obedece voluntariamente e não faz as nada pela metade.
8. O Explorador controla a si mesmo: ele é alegre, sorri e canta, mesmo sob
dificuldades.
9. O Explorador é econômico e cuida de suas próprias posses e as dos outros.
10. O Explorador é puro nos seus pensamentos, suas palavras e seus atos.

INSÍGNIAS E DISTINTIVOS COMUNS A TODO O MOVIMENTO
Cruz do movimento: cruz vermelha de oito pontas (Cruz de São João de Jerusalém)
sobreposta pela flor-de-lis, com fundo da mesma cor do fardamento (conforme o ramo,
vertente ou modalidade). Ela é costurada sobre o bolso esquerdo da camisa e do
pulôver.

A modalidade do mar tem a insígnia composta pela cruz ancorada. Já a modalidade do
ar tem a insígnia comum e por cima do bolso o distintivo próprio do escoteirismo de ar.
A modalidade de montanha tem a insígnia composta pelas varas de alpinismo. A
modalidade equestre leva uma cabeça de cavalo junto da cruz. E a modalidade de selva
carrega a cabeça de onça com a cruz.
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As oito pontas da cruz simbolizam as oito bem-aventuranças. A flor-de-lis é o emblema
de todos os praticantes de escoteirismo do mundo, em todas as associações (UIGSE,
WOSM, WFIS e outras). Nas antigas cartas marítimas, a flor-de-lis indicava o Norte.
Listão da associação: listão azul-marinho com a inscrição EXPLORADORES ou
GUIAS em amarelo-ouro. Lobos e caminheiros usam o listão dos Exploradores, e lobas
e guias-maiores o das Guias. O listão é costurado acima do bolso direito da camisa e do
pulôver.

Listão de distrito: tem em letras amarelas sobre o fundo azul-marinho o nome do
Distrito Explorador ou Distrito Guia, antecedidas da sigla AG&EOs listões de
agrupamento são costurados imediatamente abaixo da platina do braço direito.
Bandeira nacional: costurada imediatamente acima do listão da associação na camisa e
no pulôver.

Escudo de Província: costurado no braço direito, imediatamente abaixo do listão de
agrupamento (ou do listão de equipe, caso este seja usado também). Cada Província tem
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o seu escudo, coincidindo o das Províncias de Exploradores e de Guias no mesmo
território.

Lenço: o lenço é comum a todos os agrupamentos dos Exploradores do Brasil,
diferindo a cor conforme os ramos e vertentes. Os exploradores das modalidades
marítimas e montanhistas, por questão de segurança, podem dobrar para trás as pontas
de seus lenços, com autorização da chefia de sua unidade.
A cor do lenço usado pelos lobos é amarelo, com listras marrons. As lobas usarão lenço
amarelo com listras vermelhas. Por esse motivo, o Ramo Lobo é também conhecido
como Ramo Amarelo.
A cor do lenço usado pelos exploradores é verde, com listras marrons. As guias usam
lenço verde, com listras vermelhas. Por esse motivo, o Ramo Explorador é também
conhecido como Ramo Verde.
A cor do lenço usado pelos caminheiros é marrom. As guias-maiores usarão lenço
vermelho. Esse Ramo é conhecido como Ramo Vermelho.
Os Comissários Nacionais, Comissários Provinciais e Comissários Distritais usam lenço
azul-rei.
Chefes que possuam o brevê MacLaren podem usar o lenço com o tartan específico.
Chefes em estágio no campo MacLaren usam o lenço cinzento.
Chefes que tenham realizado o campo Seeonee podem usar o lenço amarelo. Chefes em
estágio no campo Seeonee usam o lenço cinzento debroado a amarelo.
Chefes guidistas que tenham realizado o campo Shamrog podem usar o lenço verde.
Fivela do cinto: metálica, com a cruz do movimento.
Insígnias de acampamentos nacionais, internacionais e de outros encontros:
costuradas no bolso direito da camisa e do pulôver, apenas usadas no ano em que a
atividade foi realizada, devendo, após, ser retiradas.
Anilha de lenço: nós cabeça de turco com voltas, feito de cordel de couro.
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Insígnia da madeira: os chefes brevetados usam uma anilha de duas voltas e duas
contas unidas por um cordão de couro junto ao lenço. As três pontas são usadas pelos
mestres de campo-escola brevetados e quatro contas usados pelos Chefes de Campo
Delegados.
Outras insígnias: especialidades, especialidades maiores, listas de patrulha, insígnias
de bando, e listas de chefe de patrulha, subchefe de patrulha, guia de bando e segundo
guia de bando.
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LOBOS E LOBAS
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UNIFORME
Uniforme dos lobos
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com lobo de promessa;
c) lenço amarelo com fundo marrom, com dois nós;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois
bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões
pretos e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os encarregados da cerimônia das
bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSEFSE, com emblema da AG&E, para o frio.
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Uniforme das lobas
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em
ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com lobo de promessa;
c) lenço amarelo com fundo vermelho, com dois nós;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as encarregados da cerimônia das
bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSEFSE, com emblema da AG&E, para o frio.
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Para a prática de educação física na sede ou no campo:
- camiseta azul marinho
- calção azul marinho (com legging azul marinho por baixo, para mulheres)
- meias brancas
- calçado esportivo preto

INSÍGNIAS E DISTINTIVOS
Insígnia de promessa: trata-se de uma cabeça de lobo tecida a vermelha sobre o fundo
azul-celeste com as iniciais FSE. A insígnia é usado no centro à frente da boina a partir
da promessa.

Lenço: a cor do lenço usado pelos lobos é amarelo, com listras marrons. As lobas
usarão lenço amarelo com listras vermelhas. Não usam anilha, mas dois nós no lenço.
Lobo de bando: com as cores do bando, a insígnia é usada na camisa e no pulôver,
imediatamente abaixo da costura do ombro esquerdo. Os bandos são branco, cinzento,
negro e castanho.
Estrelas: são prateadas, a primeira no lado direito da insígnia de promessa na boina, e a
segunda no lado esquerdo.

Especialidades: usam-se depois de obtidas a segunda estrela, sobre a manga direita,
agrupadas duas a duas, sendo as primeiras a 1cm da base do escudo de Província.
Começam-se as especialidades por uma branca, duas de cor, outra branca, outras duas
de cor. As especialidades de cor preparam o lobo para os seus futuros postos de ação, e
já o moldam para servir quando ingressarem no Ramo Verde.
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Listas de guia de bando: duas fitas amarelo-ouro de 15cm de comprimento por 1cm de
largura costuradas abaixo do lobo de bando, ficando a 3cm uma da outra. São entregues
pelo Akelá em cerimônia. O segundo guia de bando usa apenas a fita inferior.

LEI DA ALCATÉIA E DA CLAREIRA
O lobo escuta sempre os Velhos Lobos. Os lobos não escutam a si mesmos.
O lema: O melhor possível!
As máximas de Baloo
1. O Lobo abre os olhos e os ouvidos;
2. O Lobo diz sempre a verdade;
3. O Lobo está sempre limpo e asseado;
4. O Lobo pensa primeiro nos outros;
5. O Lobo está sempre alegre.
O preceito da selva: Tu e eu somos do mesmo sangue.
O patrono dos lobos e lobas: São Francisco de Assis.

SÍMBOLOS DE UNIÃO
Bastão-totem

O bastão-totem é composto uma vara que deve ter, no mínimo, 1,60m de altura.
Sustenta na parte superior um emblema recortado em metal ou madeira ou esculpido em
14

volume. Pode ser um lobo sentado ou andando visto de perfil ou a efígie de São
Francisco de Assis com o lobo de Gubbio. Qualquer alcatéia ou clareira que se forme
possui um bastão-totem que pode sempre usar e mostrar em público.
Cada vez que um lobo ou uma loba receba uma especialidade, pode prender no bastãototem uma fita com a cor da especialidade conquistada com o seu nome escrito. Pode-se
também prender as fitas ganhas em jogos distritais, provinciais, nacionais ou
internacionais.
Ao final de cada ano explorador, o Chefe da Alcatéia ou Clareira coloca no bastãototem um anel reunindo todas as fitas desse ano, com a data, de forma a separá-las das
do próximo ano.
Em uma unidade recém-formada, o Chefe pode colocar a primeira e segunda estrelas
sobre fitas cinzentas. Pode também espetar-se no bastão-totem um prego de latão, cada
vez que um novo aspirante é acolhido em uma alcatéia ou unidade.
Os Chefes recorrerão ao seu espírito criativo, com a ajuda dos lobos. A finalidade dos
enfeites é estimular a atividade dos lobos e encorajá-los a trabalhar pela honra da
Alcatéia ou Clareira.
As Alcatéias e Clareiras utilizam o Baussant apenas para o Grande Pavilhão, nunca sob
a forma de estandarte. O bastão-totem é que faz as vezes do Baussant como estandarte.
A saudação do lobo

A saudação é feita com o sinal do lobo, com a mão direita, criando a formação em “V”,
a qual representa as orelhas do lobo, com os dedos indicador e médio estendidos, e o
polegar aparando e segurando os dedos mínimo e anelar.
Os lobos fazem a saudação somente quando fardados.
Os Chefes de Alcatéia e Clareira e os Conselheiros Religiosos saúdam sempre os lobos
com a saudação dos lobos. Em outras situações, usam a saudação exploradora. Os
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exploradores, guias, caminheiros e guias-maiores usam a saudação exploradora para
cumprimentar os lobos.

A saudação com as duas mãos é feita somente no Grande Uivo, e somente pelos lobos e
lobas.
Para a promessa, o sinal do lobo é feito com a mão direita formando o sinal do lobo à
altura do ombro, e o antebraço dobrado.

Grande Uivo
É o grande grito de alegria que a Família Feliz dos Lobos faz ao Akelá em honra de um
Chefe, de um lobo que faz sua promessa ou passa à Tropa ou após uma grande
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resolução tomada pela Alcatéia ou Clareira. Também é usado no início da reunião da
Alcatéia ou Clareira e no início e fim do Conselho da Rocha.
O Velho Lobo encarregado de dirigir o Grande Uivo chama a Clareira ou Alcatéia para
entrar na formação de Círculo de Parada.
O Velho Lobo ao centro do Círculo. Abre os braços horizontalmente. Ao baixá-los junto
ao corpo os lobos acocoram-se, imitando a postura de um lobo que uiva. (1).
Em seguida o Velho Lobo levanta ambas as mãos com o Sinal dos Lobos, até sua
fronte.
Neste momento as Lobas, ou Lobos, erguem-se em um salto, com as mãos imitando as
orelhas de um lodo (2), e gritam bem forte: AKELÁ, FAREMOS O MELHOR!
O Velho Lobo, baixando a mão esquerda diz: MELHOR, MELHOR, MELHOR,
MELHOR? A Alcatéia ou Clareira, baixando as mãos esquerdas (3) responde: SIM!
MELHOR, MELHOR, MELHOR, MELHOR!
Em seguida ficam em posição de Sempre Alerta, aguardando orientações do Velho
Lobo que dirigiu o Grande Uivo.

(1)

(2)

(3)

Os aspirantes não participam do Grande Uivo. Deixam o lugar livre, dando dois passos
atrás. Somente pata-tenras, primeira estrela e segunda estrela, i.e., lobos com promessa,
participam.

PROMESSA DOS LOBOS E LOBAS
Preparação
 traçar o círculo de parada no terreno;
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 costurar previamente a insígnia da promessa na boina;
 o guia do bando preto deve ter pontas de sisal (1m cada uma) previamente atadas
com o nó direito.
A cerimônia

Os lobos estão escondidos na natureza, i.e., dispersos pelo local. A chefia chega, o
Akelá explica aos pais o que se vai passar, salientando o fato de que um aspirante vai se
tornar um lobo, um membro da Associação de Guias e Exploradores do Brasil. Em
seguida, coloca-se no respectivo lugar da formatura, tendo ao seu lado direito o
Conselheiro Religioso e, ao lado deste, os pais do aspirante. Feito isso, o Akelá chama,
com voz forte e firme: “Lobo, Lobo, Lobo!”. Todos os bandos respondem
prolongadamente “Lobo!”, respeitando a ordem oficial dos bandos, brancos, cinzentos,
pretos e castanhos. O aspirante encontra-se ao lado do seu guia de bando. Os pais e
convidados estão fora do círculo, perto do Conselheiro Religioso, como se disse. Entre
cada bando, deve deixar-se um intervalo.
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O rito, então, tem lugar.
Akelá: Lobos, lobos, nosso lema?
Todos: O melhor possível!
Akelá (dirigindo-se ao guia do bando do futuro lobo): Um rapaz confiado ao teu bando
deseja ser lobo. Conduze-o a mim.
O guia de bando conduze-o até junto do Akelá pelo exterior do círculo de formatura.
Akelá: Achas que ele pode vir a ser um bom lobo?
Guia de bando: Sim, Akelá.
Akelá: Obrigado (nome do guia de bando).
O guia de bando saúda o Akelá com a saudação do lobo e dirige-se para o seu lugar, por
fora do círculo de formatura.
Akelá (dirigindo-se ao aspirante): O que desejas?
Aspirante: Ser um lobo.
Akelá: Para quê?
Aspirante: Para vir a ser um bom explorador e mais tarde um bom caminheiro.
Akelá: Nesse caso, vai perguntar aos lobos se te aceitam na Alcatéia.
O aspirante não faz a saudação, mas fica em posição de firme, como quem pede
permissão para sair de forma, e vai pela parte exterior do círculo a cada guia de bando,
iniciando o trajeto pelo bando branco. À sua passagem, cada guia de bando barra-lhe o
caminho com o braço esquerdo.
Guia do bando branco: Não se pode entrar no bando branco se não se conhecer a Leia
da Alcatéia.
Aspirante: O lobo escuta sempre os Velhos Lobos. Os lobos não escutam a si mesmos.
Segundo guia do bando branco: O bando branco aceita-te porque sabes a Lei da
Alcatéia. Tenta agora entrar no bando cinzento.
Guia do bando cinzento: Não se pode entrar no bando cinzento se não se souber o
Lema.
Aspirante: O melhor possível!
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Segundo guia do bando cinzento: O bando cinzento aceita-te porque sabes o Lema.
Tenta agora entrar no bando preto.
Guia do bando preto: Não se entra na selva cortando os cipós. Desfaz este nó. E
apresenta as pontas do sisal com o nó direito. O aspirante desfaz o nó.
Aspirante: Aí tens.
Segundo guia do bando preto. Já que sabes desfazer os nós dos cipós, bando preto te
aceita. Tenta agora entrar no bando castanho.
Guia do bando castanho: O lobo é cortês, saúda antes de entrar. O aspirante faz, pela
primeira vez, a saudação do lobo.
Segundo guia do bando castanho: Muito bem! Já que sabes saudar, o bando castanho te
aceita.
Akelá: Volta aqui!
O aspirante volta para a frente do Akelá.
Akelá: Lobos, vamos aceitar o (nome do aspirante) na Alcatéia?
Todos: SIM, AKELÁ! (com um grito longo)
Akelá: Acham que ele pode vir a ser um bom lobo?
Todos: SIM, AKELÁ! (com um grito longo)
Akelá: Prometes ser um bom lobo?
Aspirante: Sim, Akelá, prometo.
Akelá: Mas (nome, do aspirante), tu não podes entrar na Alcatéia sem pedir a
autorização dos teus pais. Vai e pede.
O aspirante vai pedir autorização aos seus pais e regressa para a frente do Akelá.
Akelá: E como pelo teu Batismo és cristão (se ainda não for validamente batizado, o
Akelá diz “E como te preparas para o teu Batismo”), vai também pedir ao Senhor Padre
a bênção de Deus.
O aspirante vai até o Conselheiro Religioso, ajoelha-se e recebe a bênção.
Conselheiro Religioso: Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito
Santo, por intermédio de Nossa Senhora dos Lobos e de São Francisco de Assis, desça
sobre ti e jamais te abandone.
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Aspirante: Amém.
O aspirante fica em pé, beija a mão do Conselheiro Religioso e vai para a frente do
Akelá.
Akelá: A partir de agora, tanto em casa como na Alcatéia, serás um lobo alegre,
obediente e verdadeiro. Podes pronunciar a tua promessa.

O aspirante faz o sinal da promessa e dá a mão esquerda ao Akelá, dizendo com voz
forte e bem pronunciada, de modo solene:
Aspirante: Com a graça de Deus, eu prometo: fazer o melhor possível para cumprir os
meus deveres para com Deus, a Igreja e minha Pátria, observar a Lei do Lobo, e praticar
a cada dia uma boa ação. Amém.
O Akelá põe-lhe a boina na cabeça. O lobo cumprimenta o Akelá com a saudação, e
depois o Conselheiro Religioso. Fica de novo em frente ao Akelá.
Akelá: Eis que agora fazes parte da Alcatéia (nome da Alcatéia), e passas a ser irmão de
todos os lobos do Brasil e do mundo. E agora, lobo, em tua honra, a Alcatéia vai dar seu
grande grito de alegria. Tu não o receberás senão duas únicas vezes: hoje, que entras na
Alcatéia, e no dia que, depois de seres lobo com segunda estrela, não terás mas nada a
aprender conosco e então deixarás a Selva para te tornares um explorador. Em honra de
nosso novo irmão...
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O círculo torna a fechar-se. O novo lobo coloca-se ao lado do bastão-totem. Todos se
preparam, exceto os demais aspirantes, que dão dois passos atrás, e fazem o Grande
Uivo. Depois, o lobo retoma o seu lugar no bando, e a Alcatéia canta a Canção da
Promessa.
A cerimônia trata da promessa de um só lobo, o que é o normal. Em caso de
necessidade, dois ou no máximo três aspirantes podem fazer sua promessa. As
tentativas de passagem pelos bandos podem ser feitas coletivamente, mas cada um
pronunciará a sua promessa de modo individual.

TRAVESSIA PARA A TROPA
Ao completar dez anos, o lobo fará sua transição para a tropa de exploradores ou tropa
de guias. Essa transição é chamada de travessia – do Rio Waiboomba
Durante a travessia, o lobo segue freqüentando a Alcatéia e participa de algumas
reuniões de tropa, sendo inserido em uma patrulha como último elemento, recebendo
adestramento específico, podendo acampar com os demais escoteiros e preparando a sua
promessa no Ramo Explorador.
O Chefe de Agrupamento (Mestre Explorador) reúne com o Akelá, com o Chefe da
Tropa e com o Conselheiro Religioso para preparar o lobo e organizar a cerimônia. A
preparação mais profunda do lobo que vai se tornar explorador faz-se nas semanas
antecedentes ao cuidado dos Chefes.
Preparação
A Alcatéia prepara o seu bastão-totem e traça o círculo de parada. A Tropa tem o seu
Baussant preparado e forma um retângulo antes da chegada da Alcatéia, e o círculo dos
lobos forma atrás da linha de chefia da Tropa.
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A cerimônia
Os lobos chegam ao chamamento do Akelá, como na promessa. Uma vez em círculo,
eles podem cantar algumas estrofes de uma canção que tenha significado para eles. O
Chefe de Agrupamento (Mestre Explorador), de frente para a Tropa, anuncia que a
cerimônia deste dia é uma grande honra para a Alcatéia que formou mais um futuro
explorador. O Akelá anuncia sua alegria de confiar um bom lobo à Tropa e recorda em
breves palavras a vida desse lobo na Alcatéia.
Depois, dirigindo-se ao lobo que fará a travessia, convida-o a entrar no círculo de
parada: Entra no círculo de parada (nome do lobo) para receberes pela segunda e última
vez o Grande Uivo que será o adeus de toda a Alcatéia. O Grande Uivo é iniciado por
um guia de bando previamente escolhido.
São possíveis diferentes cerimônias de despedida. O lobo percorre todo o círculo
despedindo-se de todos os lobos, ou então fica no meio do círculo e cada guia vem
despedir-se dele com seu bando. A Alcatéia, em qualquer caso, entoa o Cântico de
Travessia, ou um grito de despedida.
Após, o Akelá pede ao lobo que o acompanhe com o Chefe de Agrupamento até o
retângulo formado pelos exploradores: (nome do lobo), acompanha-me. Nesse
momento, o bando branco e o último bando afastam-se e abrem o círculo para permitir a
todos que sigam a cerimônia sem estarem de cabeça virada.
O Akelá, com suas próprias e breves palavras, apresenta o lobo ao Chefe de Tropa. O
lobo saúda o Akelá. Então, o Chefe de Tropa conduz o lobo até o Baussant, ao qual o
lobo saúda. Depois, o Chefe de Tropa apresenta o lobo às diversas patrulhas que
compõem a Tropa. As patrulhas, então, após cada apresentação, entoam seu grito de
guerra. No fim, a Tropa canta um cântico apropriado, de preferência com temática
católica e bem marcial.
Após isto, o Chefe de Tropa volta-se ao lobo: Serás confiado ao Chefe da Patrulha
(nome da patrulha), o qual vem agora te acolher. O lobo mantém seu uniforme até o dia
de promessa de explorador.
O Chefe de Agrupamento volta-se ao Conselheiro Religioso e o saúda.
Conselheiro Religioso: Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino
ensinamento, ousamos dizer:
Todos: Pai Nosso...
A cerimônia tem seu fim.
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FORMAÇÕES DOS LOBOS
O melhor possível!
Para captar a atenção dos lobos ou para os colocar em posição de sentido ou firme,
emprega-se o grito “O melhor possível!”
O Akelá, com voz forte, grita o Lema, e os lobos respondem gritando também, após o
que colocam-se firmes, com os braços ao longo do corpo, pés juntos e a cabeça erguida,
em postura marcial.
Formações ou formaturas
A Alcatéia forma por bandos em semicírculo (ferradura) ou em círculo conforme os
sinais do Akelá. O lobos vêm ao chamamento do Akelá. Ele começa por lançar o grito:
“Lobo, Lobo, Lobo!”, ou por um cântico de formatura. O Akelá lança o grito e levanta
os braços. Os lobos sabem o que este sinal quer dizer. Eles colocam-se em fila, o guia
do bando à frente, o segundo guia por último, os aspirantes logo atrás do guia, e depois
pela ordem de graduação dos demais elementos. A ordem dos bandos é sempre a
mesma: brancos, cinzentos, pretos e castanhos, a partir da esquerda do Akelá, formam
em torno dele até à sua direita. Os lobos cessam imediatamente qualquer atividade que
estejam fazendo e respondem em coro “Lobo” ou, se for usado um canto, continuam a
cantar com o Akelá. Depois, eles esperam em silêncio as explicações da formação.
O bastão-totem está fixo no terreno ou seguro por um lobo previamente designado no
centro da formação.
A Alcatéia também pode formar, conforme os sinais do Akelá, por bandos, em linha,
em retângulo.
Círculos
A Alcatéia forma dois círculos.
O círculo de parada para o Grande Uivo e em circunstâncias solenes: promessas, entrega
de estrelas, travessia, Rocha do Conselho etc. O círculo de parada deve ter 9m de
diâmetro. A dimensão é alcançada pelos lobos que ao darem as m]aos vão dando passos
atrás a distância desejada, largando as mãos uns dos outros assim que o círculo estiver
formado.
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O círculo da selva, por sua vez, é usado para escutar as explicações ou avisos do Akelá,
depois do Grande Uivo, antes de um jogo ou em qualquer outra circunstância. O círculo
da selva é real ou fictício, de dimensão suficiente para que toda a Alcatéia esteja na
circunferência sem brechas.
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EXPLORADORES
E GUIAS
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UNIFORME
No Ramo Verde, os uniformes variam de cor e modelo conforme a modalidade, ao
contrário do Ramo Amarelo.
Eis a distribuição dos distintivos no uniforme.

A imagem retrata um explorador da modalidade básica.
Mas a ordem e a disposição dos distintivos e insígnias é a mesma para os exploradores e
as guias de todas as modalidades, devendo-se mudar o que é preciso ser mudado,
evidentemente, ou acrescentando ou retirando algo.
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Uniforme do explorador para a modalidade básica
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta ou chapelão, conforme determinação do agrupamento, ambos com
cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois
bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões
pretos e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas pretas;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão de lã
azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio.
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Uniforme da guia para a modalidade básica
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em
ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) boina preta ou chapelão, conforme determinação do agrupamento, ambos com
cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as
encarregadas da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e blusão de lã
azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio.
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Uniforme de embarque e desembarque do explorador do mar
Uso: atividades na sede, eventos sociais, desfiles, representações oficiais, marcha para
ou de acampamentos, solenidades e cerimônias, entrada e saída de barcos para
atividades longas embarcadas.
a) camisa azul marinho, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com
dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola
abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Exploradores do Brasil” sobre
fundo negro;
c) lenço verde com fundo marrom com nó cabeça-de-turco em cordel de couro
branco;
d) bermuda sarja preta;
e) cinto branco de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos;
h) apito preto no bolso esquerdo com fiel do apito.
- peças complementares: luvas brancas os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSEFSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de
nylon azul marinho com emblema da AG&E, e camiseta listrada estilo marinheiro, em
branco com listras azuis, de mangas longas, arremangadas, por baixa da camisa, quando
determinado pela chefia.
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Uniforme de embarque e desembarque da guia do mar
Uso: atividades na sede, eventos sociais, desfiles, representações oficiais, marcha para
ou de acampamentos, solenidades e cerimônias, entrada e saída de barcos para
atividades longas embarcadas.
a) camisete meia manga branca, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos
os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos,
barretes e listões;
b) caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Guias do Brasil” sobre fundo
negro;
c) lenço verde com fundo vermelho com nó cabeça-de-turco em cordel de couro
branco;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto branco de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos;
h) apito preto no bolso esquerdo com fiel do apito.
- peças complementares: luvas brancas as portadoras do Baussant e para as encarregadas
da cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com
emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon azul
marinho com emblema da AG&E.
Uniforme de serviço do explorador do mar
Uso: atividades rústicas em campo ou embarcadas.
a) camiseta listrada estilo marinheiro, em branco com listras azuis, de mangas
longas;
b) caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Exploradores do Brasil” sobre
fundo negro;
c) bermuda sarja preta;
d) cinto branco de couro com fivela FSE;
e) meias compridas brancas;
f) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema
da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho
com emblema da AG&E.
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Uniforme de serviço da guia do mar
Uso: atividades rústicas em campo ou embarcadas.
a) camiseta listrada estilo marinheiro, em branco com listras azuis, de mangas
longas;
b) caxangá branco tipo marinheiro, com banda “Guias do Brasil” sobre fundo
negro;
c) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto
d) cinto branco de couro com fivela FSE;
e) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
f) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema
da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho
com emblema da AG&E.
Uniforme do explorador do ar
a) camisa azul mescla, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois
bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola
abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois
bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões
pretos e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, blusão de lã
azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como,
também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme da guia do ar
a) camisete meia manga cinza, com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os
lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes
e listões;
b) boina preta com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
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e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as
encarregadas da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, blusão de lã
azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como,
também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme do explorador de montanha
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina de montanha preta com cruz de promessa ou touca branca de neve (a posse
das duas coberturas é obrigatória)
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, e as
pontas diminuídas por razões de segurança;
d) bermuda de sarja bege mais compridas, no mínimo no joelho, com dois bolsos
laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e
passadeiras para o cinto, ou calça de sarja bege;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas que se elevam até a bermuda;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos;
h) as fitas de patrulha são dobradas sob o ombro e costuradas no sentido
longitudinal, a primeira cor à frente.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSEFSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio,
especialmente em escaladas, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme da guia de montanha
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em
ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) boina de montanha preta com cruz de promessa ou touca branca de neve (a posse
das duas coberturas é obrigatória)
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, e
as pontas diminuídas por razões de segurança;
d) saia de sarja cinza, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas
pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”,
com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto ou, em atividade de escalada,
calça de sarja cinza (a posse das duas peças é obrigatória);
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos;
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h) as fitas de patrulha são dobradas sob o ombro e costuradas no sentido
longitudinal, a primeira cor à frente.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as
encarregadas da cerimônia das bandeiras, e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSEFSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio,
especialmente em escaladas, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme comum do explorador equestre
Uso: atividades na sede ou em campo que não envolvam cavalgada.
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) chapelão com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) bermuda de sarja bege, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois
bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões
pretos e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSEFSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de
nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme comum da guia equestre
Uso: atividades na sede ou em campo que não envolvam cavalgada.
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em
ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) chapelão com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) saia de sarja cinza, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com duas
pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo “evasé”,
com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas brancas (ou legging branca em dias de frio);
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE34

FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como, também para o frio, jaqueta de
nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme de montaria do explorador equestre
Uso: obrigatório em atividades na sede ou em campo que envolvam cavalgadas,
eventos sociais e desfiles e, conforme orientação da chefia, em solenidades,
especialmente envolvendo exploradores de outras modalidades, associações e
federações.
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) capacete de hipismo para atividades desportivas e chapelão nas demais;
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) calça de montaria estilo culote de sarja preta, com dois bolsos laterais embutidos
e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões pretos e passadeiras para o
cinto
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias brancas;
g) botas de montaria marrons.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, túnica acinturada estilo militar na mesma cor
e tecido da calça, para solenidades, nas quais irão alguns distintivos (cruz do movimento
da modalidade básica, listão da associação, listão de distrito, bandeira nacional, escudo
de província, fitas de patrulha, insígnia de classe, especialidades e especialidades
maiores) e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio.
Uniforme de montaria da guia equestre
Uso: obrigatório em atividades na sede ou em campo que envolvam cavalgadas,
eventos sociais e desfiles e, conforme orientação da chefia, em solenidades,
especialmente envolvendo guias de outras modalidades, associações e federações.
a) camisete meia manga azul celeste bege, com dois bolsos dianteiros macheados,
em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) capacete de hipismo para atividades desportivas e chapelão nas demais;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro;
d) calça de montaria feminina estilo culote de sarja preta, com ou sem bolsos, e
passadeiras para o cinto
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias brancas;
g) botas de montaria marrons.
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- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, túnica acinturada estilo militar na mesma cor
e tecido da calça, para solenidades, nas quais irão alguns distintivos (cruz do movimento
da modalidade básica, listão da associação, listão de distrito, bandeira nacional, escudo
de província, fitas de patrulha, insígnia de classe, especialidades e especialidades
maiores) e blusão de lã azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E,
para o frio.
Uniforme de cidade do explorador de selva
Uso: atividades urbanas, exceto desfiles, atos sociais e eventos que envolvam
exploradores de outras modalidades, associações e federações.
a) camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de calor), com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, no
qual haverá, na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois
bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões
pretos e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, blusão de lã
azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como,
também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme de cidade da guia de selva
Uso: atividades urbanas, exceto desfiles, atos sociais e eventos que envolvam
exploradores de outras modalidades, associações e federações.
a) camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos dianteiros macheados, em
ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com
distintivos, barretes e listões;
b) boina preta com cruz de promessa;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro,
no qual haverá, na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto marrom de couro com fivela FSE;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
36

- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as
encarregadas da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, blusão de lã
azul marinho, padrão UIGSE-FSE, com emblema da AG&E, para o frio, bem como,
também para o frio, jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E.
Uniforme de campo do explorador de selva
Uso: acampamentos, jornadas e demais atividades na selva, floresta ou demais
ambientes de campo, bem como desfiles, atos sociais e eventos que envolvam
exploradores de outras modalidades, associações e federações.
a) camiseta com emblema da modalidade no campo de patrulha, jornadas e
atividades mateiras, e camisa bege, de mangas longas (arremangadas em dias de
calor), com dois bolsos dianteiros macheados, em ambos os lados do peito,
pontas da gola abotoadas, e passadeiras, com distintivos, barretes e listões para
atividades formais em campo (por exemplo, bandeira, oração, formaturas etc) ou
para desfiles, atos sociais e eventos que envolvam exploradores de outras
modalidades, associações e federações;
b) gorro de selva com distintivo da modalidade (cruz, flor-de-lis e onça) ou de
província;
c) lenço verde com fundo marrom, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro, no
qual haverá, na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) bermuda de sarja preta, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com dois
bolsos laterais embutidos e dois traseiros aplicados, com portinholas e botões
pretos e passadeiras para o cinto;
e) cinto de selva modelo NA;
f) meias compridas azul marinho;
g) sapatos/botinas/coturnos pretos.
- peças complementares: luvas brancas para os portadores do Baussant e para os
encarregados da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e casaco
camuflado com emblema da AG&E, para o frio.
Uniforme de campo da guia de selva
Uso: acampamentos, jornadas e demais atividades na selva, floresta ou demais
ambientes de campo, bem como desfiles, atos sociais e eventos que envolvam guias de
outras modalidades, associações e federações.
a) camiseta com emblema da modalidade no campo de patrulha, jornadas e
atividades mateiras, e camisete meia manga azul celeste, com dois bolsos
dianteiros macheados, em ambos os lados do peito, pontas da gola abotoadas, e
passadeiras, com distintivos, barretes e listões para atividades formais em campo
(por exemplo, bandeira, oração, formaturas etc) ou para desfiles, atos sociais e
eventos que envolvam exploradores de outras modalidades, associações e
federações;
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b) gorro de selva com distintivo da modalidade (cruz, flor-de-lis e onça) ou de
província;
c) lenço verde com fundo vermelho, com nó cabeça-de-turco em cordel de couro,
no qual haverá, na parte de trás, o distintivo do escoteirismo de selva;
d) saia de sarja azul marinho, com mínimo de até dois dedos acima do joelho, com
duas pregas a frente e duas pregas atrás costuradas até 15cm da bainha, estilo
“evasé”, com dois bolsos laterais e passadeiras para o cinto;
e) cinto de selva modelo NA;
f) meias compridas azul marinho (ou legging azul marinho em dias de frio);
g) sapatos/botinas pretos.
- peças complementares: luvas brancas para as portadoras do Baussant e para as
encarregadas da cerimônia das bandeiras, meias brancas para solenidades, e casaco
camuflado com emblema da AG&E, para o frio.
Uniforme do explorador para a prática de educação física
a)
b)
c)
d)
e)

camiseta azul marinho;
calção azul marinho;
meias brancas;
calçado esportivo de qualquer cor;
jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E para o frio.

Uniforme da guia para a prática de educação física
a) camiseta azul marinho;
b) calção azul marinho e/ou legging azul marinho (isoladamente ou por baixo do
calção);
c) meias brancas;
d) calçado esportivo de qualquer cor;
e) jaqueta de nylon azul marinho com emblema da AG&E para o frio.

INSÍGNIAS E DISTINTIVOS
Cruz de Promessa: cruz exploradora de oito pontas em metal tendo sobreposta a florde-lis, inscrita num círculo que rodeia o conjunto, onde se lêem as iniciais FSE. Esta
insíngia pode ser usada depois da promessa e é colocada na boina, do lado esquerdo
sobre a têmpora, ou no centro do chapelão.

Fitas de patrulha: duas fitas de 30cm de comprimento, dobradas ao meio, fixas em um
anel de cordel tricolor, que passa na platina esquerda da camisa ou do pulôver, ficando
suspensas no ombro. Estas fitas são entregues na cerimônia do compromisso de
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fidelidade ao Chefe de Patrulha. As cores das fitas estão descritas adiante, conforme o
disposto por Baden-Powell para cada patrulha.
Insígnias de classe: são costuradas na manga esquerda, imediatamente abaixo das fitas
de patrulha. Estas insígnias são entregues oficialmente pelo Chefe de Tropa, e atribuídas
pela Corte de Honra após vencer as etapas de classe. São substituídas após cada classe,
e não acumuláveis. A insígnia de 2ª classe é metade branca e metade verde. A de 1ª
classe é metade branca, metade vermelha. Ambas com a divisa “Semper parati”, que,
em latim, significa “Sempre alerta”.

Especialidades: são usadas em conjunto na manga direita, pela ordem de obtenção, de
modo a formar um polígono. Não podem ser usadas sem se obter primeiro a 2ª classe,
com exceção da insígnia “Missão”. A insígnia de “Socorrismo” é usada na manga
esquerda somente após a obtenção do atestado de formação em primeiros socorros
(AFPS).

Especialidades maiores: são brevês em metal, usadas imediatamente acima do bolso
do lado esquerda, e não podem ser usadas sem se obter primeiro a 1ª classe.
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Insígnia padrão: numerada, é usada após a investidura como explorador padrão,
imediatamente acima do listão “Exploradores do Brasil”.

Fita de Chefe de Patrulha: se o Chefe de Patrulha for investido, ele usa duas fitas
costuradas verticalmente de cada lado da cruz de peito no bolso esquerdo, com o
comprimento do bolso e uma largura de 2cm. O cordão branco é entregue no dia de sua
investidura. Caso não seja investido, o Chefe de Patrulha, desde o momento em que
assume a função, usa só uma fita branca do lado direito da cruz de peito.
Fita do Subchefe de Patrulha: uma fita branca costurada verticalmente no bolso
esquerdo, por baixo da cruz de peito.
Insígnias de postos de ação: cada membro da patrulha tem uma responsabilidade
dentro da patrulha. Ele usa as insígnias de especialidade correspondentes aos seus
postos por cima do listão “Exploradores do Brasil”, desde que tenha conquistado as
especialidades.

SÍMBOLOS DE UNIÃO
A saudação do explorador
Faz-se com o sinal do explorador, com a mão direita, tendo os dedos médio, indicador e
anelar unidos, simbolizando os três pilares da Promessa Exploradora, como concebida
por Baden-Powell (Deus, Pátria e o Próximo), bem como a união das Três Pessoas da
Santíssima Trindade, para o explorador católico, e o polegar aparando e segurando o
dedo mínimo, o que indica o nobre propósito da cavalaria, de o mais forte proteger e
defender o mais fraco.
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A saudação com bastão ou bandeirola é feita nos mesmos moldes descritos
anteriormente, exceto que o sinal explorador não vai à fronte e sim, com a mão
esquerda, na altura do cotovelo direito ao bastão ou bandeirola, estes na vertical, ao
longo do corpo pelo lado direito, seguros com o braço direito reto. Da mesma forma, se
faz a saudação com o estandarte Baussant.
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Para a promessa dos exploradores, guias, caminheiros, guias-maiores e adultos faz-se o
sinal do explorador com a mão direita formando o sinal escoteiro à altura do ombro, e o
antebraço dobrado.

O aperto de mão
O aperto de mão é feito por todos os membros de todos os ramos, com a mão esquerda,
sendo que, entre brasileiros, canadenses e membros de outros países, por costume, os
dedos polegar e mínimo são separados dos demais, e o mínimo entrelaçado com o do
companheiro. O aperto de mão não substitui a saudação, e é feito apenas como sinal de
reconhecimento mútuo, e após aquela, por iniciativa do mais graduado. Pode-se dar o
aperto de mão mesmo sem uniforme. Com membros de movimentos scouts de outros
países, usa-se apenas um aperto de mão comum com a mão esquerda, sem o
entrelaçamento dos dedos mínimos.
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COMPROMISSO DE FIDELIDADE AO CHEFE DE PATRULHA

Os exploradores devem vir devidamente uniformizados à cerimônia, na qual receberão
suas fitas de patrulha.
Faz-se o compromisso quando é instalada uma nova patrulha, ou quando há mudança do
Chefe de uma patrulha constituída, quando um aspirante entra na Tropa ou quando um
explorador já promessado chega de outro agrupamento ou outra Tropa ou patrulha.
Em uma nova patrulha, faz-se a tomada de uniforme com o lenço e as insígnias, exceto
a cruz de promessa, no dia da investidura do Chefe de Patrulha, seguida dos
compromissos de fidelidade. Nas patrulhas que já estão funcionando, a mudança do
Chefe de Patrulha não traz nenhuma consequência para o uniforme dos membros, pois
já estão com as suas fitas.
A cerimônia do compromisso de fidelidade tem lugar um a dois meses depois da
entrada do aspirante na Tropa, enquanto se adapta ao ritmo da unidade e prepara a sua
promessa, realizando algumas provas de noviço.
Na constituição de uma nova patrulha ou na mudança do Chefe de Patrulha, faz-se a
cerimônia o mais breve possível. Do mesmo modo quando chega um explorador que já
tenha feito a sua promessa, vindo de outra patrulha, Tropa ou agrupamento.
Os lobos que fizeram a sua travessia fazem o compromisso de fidelidade em um tempo
muito breve após sua entrada na Tropa. O mesmo se passa com a sua promessa, que
normalmente não deve tardar.
Os lobos só usam o fardamento de explorador após a sua promessa: até lá continuam a
envergar a farda de lobo.
Somente os Chefes de Patrulha investidos podem receber o compromisso de fidelidade
de seus exploradores.
Se o Chefe de Patrulha não for investido, a patrulha faz o compromisso de modo
coletivo no fim da cerimônia de investidura.
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A cerimônia
A Tropa está formada em ferradura ou retângulo. Ao chamamento do Chefe da Tropa,
os Chefes de Patrulha investidos tomam o seu lugar na linha da Chefia. Quem comanda
as Patrulhas cujos Chefes sejam investidos, então, são os Subchefes. O Chefe de Tropa
faz um resumo, em breves palavras, dos objetivos da cerimônia que vai ocorrer e diz:
Os aspirantes confiados às vossas patrulhas desejam ser noviços.
Cada pré-aspirante toma o seu lugar diante do seu Chefe de Patrulha. O Chefe de
Patrulha coloca a bandeirola no solo, pousa a sua mão esquerda aberta virada para o
céu, sobre a bandeirola. O futuro aspirante pousa a sua mão direita sobre a do Chefe de
Patrulha e este cobra-a com a sua mão direita:
Eu prometo obedecer-te como Chefe,
ser fiel à patrulha,
trabalhar contigo a cada dia,
e conhecer melhor
a Lei do Explorador, o meu país e a minha fé.
O Chefe de Patrulha responde: Tu podes contar comigo.
O Chefe de Patrulha coloca as fitas de patrulha no ombro esquerdo do aspirante. O
aspirante retorna em seguida ao seu lugar na patrulha. A chefia e os Chefes de Patrulha
dizem, em seguida, a oração dos Chefes de Patrulha.
Cerimônia semelhante ocorre, com as devidas adaptações, quando se trata de mudança
de Chefe de Patrulha, formação de uma nova patrulha com membros que já não sejam
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mais aspirantes, ou transferência de explorador de outra patrulha, Tropa ou
agrupamento.

A PROMESSA
A velada de promessa
É uma velada ou vigília scout que conduz à reflexão e à oração antes da realização da
promessa.
A velada de promessa deve ocorrer num belo local durante um acampamento. Toda a
Tropa está impecavelmente uniformizada.
É a patrulha do aspirante que a oriente, com o Chefe de Tropa e o Conselheiro
Religioso, e deve ter duração máxima de uma hora. Em casos específicos, autorizados
pelo Chefe de Tropa, ouvida a Corte de Honra e o Chefe de Agrupamento, a vigília e a
promessa podem ser feitas na sede, ou um bivaque, fora de acampamento.
A velada contará com orações vocais e mentais, com alguma pregação curta do
Conselheiro Religioso, e preces feitas pelos colegas de patrulha e pelo aspirante.
A cruz de promessa pode ser abençoada no decorrer da vigília pelo Conselheiro
Religioso ou outro sacerdote ou diácono.
Para ajudar na reflexão e na oração pessoal, o aspirante pode permanecer sozinho
durante uns momentos no local após a conclusão da vigília.

A cerimônia
O aspirante pode convidar seus pais para a cerimônia de promessa.
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A unidade forma impecavelmente uniformizada. O aspirante está uniformizado, mas
sem cobertura. Os restantes exploradores têm a boina ou chapelão na cabeça. A guia que
fará sua promessa pode ter um véu, mas não a boina.
As patrulhas permanecem na posição de “Sempre Alerta”. Um Chefe Assistente ou um
Chefe de Patrulha segura o estandarte Baussant (enquanto a AG&E não for reconhecida
oficialmente como membro da UIGSE-FSE, utilizamos a bandeira Baussant, não o
estandarte). Ele forma do lado direito do Chefe de Tropa, e o Conselheiro Religioso
forma à esquerda do Chefe de Tropa. O Chefe de Tropa chama o aspirante pelo nome, e
este coloca-se diante dele, acompanhado por seu Chefe de Patrulha, que permanece
atrás do aspirante, e coloca a sua mão esquerda no ombro direito do aspirante.
Chefe de Tropa: O que desejas?
Aspirante: Ser Explorador do Brasil.
Chefe de Tropa: Para quê?
Aspirante: Para aprender a melhor servir a Deus e ao próximo.
Chefe de Tropa: Que vantagem material esperas disso?
Aspirante: Nenhuma.
Chefe de Tropa: Qual é a tua primeira obrigação como Explorador?
Aspirante: A boa ação diária.
Chefe de Tropa: Quais são as tuas três principais virtudes?
Aspirante: Franqueza, dedicação e pureza.
Chefe de Tropa: Conheces a Lei e os Princípios das Guias e dos Exploradores do
Brasil?
Aspirante: Sim, Chefe!
Chefe de Tropa: Recitemos juntos os Princípios e a Lei.
Todos recitam juntos os Princípios e a Lei.
Chefe de Tropa: Prometes observar a Lei e os Princípios?
Aspirante: Sim, Chefe, por minha honra!
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Chefe de Tropa: Sabes que a tua honra é pertencer a Cristo, seres fiel ao teu país, aos
teus pais, aos teus chefes, aos teus companheiros, não ter senão uma palavra em que
todos poderão confiar?
Aspirante: Sim, Chefe, eu sei. Podes contar com a minha palavra de Explorador.
Chefe de Tropa: Por quanto tempo estás disposto a servir?
Aspirante: Se Deus quiser, para sempre!

Chefe de Tropa: Visto que a Corte de Honra decidiu confiar em ti, nós admitimos que
pronuncies a tua promessa. Mas, como és um cristão que recebeu ou que vai receber no
Batismo o nome de (nome do aspirante), irás primeiro receber a bênção de Deus. O
aspirante ajoelha diante do Conselheiro Religioso que lhe dá a seguinte bênção:
Conselheiro Religioso: Que Nossa Senhora venha em teu auxílio, e que a bênção de
Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e jamais te abandone.
Somente o aspirante faz o sinal da cruz, enquanto a Tropa permanece imóvel. Após, o
aspirante fica de pé, beija a mão do Conselheiro Religioso e vai para junto do Chefe de
Tropa.
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Chefe de Tropa: Exploradores, saúdem! Todos os Exploradores fazem o sinal de
promessa. O aspirante faz o sinal de promessa com a mão direta enquanto coloca a
esquerda sobre o Baussant.
Aspirante: Pela minha honra e com a graça de Deus, eu prometo: fazer o melhor
possível para cumprir os meus deveres para com Deus, a Igreja e minha Pátria, ajudar o
próximo em toda e qualquer circunstância, e observar a Lei do Explorador. Amém.
Chefe de Tropa: A partir deste momento (para quem veio do Ramo Amarelo, as
palavras são “Recorda-te que”), tu fazes parte da grande fraternidade scout.

O novo explorador se aproxima e o Chefe lhe coloca a boina ou o chapelão com a cruz
de promessa costurada e abençoada, e este saúda o Chefe. Depois, recua um passo e faz
a saudação do explorador à Chefia e ao seu Chefe de Patrulha. Depois, vira-se de frente
para a Tropa, de modo garboso e marcial, e saúda-a pela primeira vez com a saudação
do explorador. A Tropa retribui a saudação. Enfim, acompanhado pelo Chefe de
Patrulha, retorna ao seu lugar. Todos cantam a Canção da Promessa.
Se houver vários aspirantes a fazer a promessa, todos apresentam-se em conjunto
perante a Chefia e respondem às questões do Chefe de Tropa em uníssono, mas a
bênção e a promessa são feitas de modo individual.

INVESTIDURA DO CHEFE DE PATRULHA
A cerimônia
Esta cerimônia tem lugar o mais rapidamente possível após a entrada em funções do
novo Chefe de Patrulha, seja uma patrulha antiga seja uma recém-fundada. A Tropa
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forma como para a cerimônia de promessa. A bandeirola e o cordão branco do Chefe de
Patrulha a investir estão na posse de um Chefe de Patrulha já investido, ou, na falta de
um, na posse de um Chefe Assistente da Tropa.
Chefe de Tropa: (nome do Chefe de Patrulha a ser investido)
O futuro Chefe de Patrulha avança até o centro e saúda o Chefe de Tropa. Os outros
Chefes de Patrulha, investidos ou não, colocam-se em linha atrás dele.
Chefe de Tropa: Designei-te como Chefe de Patrulha. A Corte de Honra aprovou esta
eleição. Estás pronto a dar bom exemplo em tudo?
Chefe de Patrulha: Sim, Chefe.
Chefe de Tropa: Estás pronto a liderar a tua patrulha com doçura e humildade?

Chefe de Patrulha: Sim, Chefe.
Chefe de Tropa: Estás pronto a observar e fazer observar a Lei e os Princípios dos
Exploradores do Brasil?
Chefe de Patrulha: Sim, Chefe.
Chefe de Tropa: És agora considerado como um Chefe de Patrulha responsável perante
Deus por cada um dos teus rapazes (ou das tuas moças, no caso das guias). Toma, pois,
a direção da patrulha (nome da patrulha).
O novo Chefe de Patrulha faz a saudação do explorador e diz:
Chefe de Patrulha: Agradeço-te, Chefe, e prometo obedecer-te com fidelidade, ajudar-te
de todas as formas possíveis no governo da Tropa, auxiliar todos os meus irmãos
exploradores da patrulha (nome da patrulha), de que Nosso Senhor me fez hoje chefe e
guardião.
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O Chefe de Tropa coloca-lhe agora o cordão branco (as duas barretes brancas devem
estar previamente costuradas na camisa) e entrega-lhe sua bandeirola de patrulha.
O novo Chefe de Patrulha saúda a chefia, depois regressa ao seu lugar. Ele coloca-se
diante de sua patrulha e recebe o compromisso de fidelidade de seus exploradores. A
cerimônia decorre como a do compromisso individual dos aspirantes, conforme já
descrito. Ao final, diz à patrulha: Vocês podem contar comigo.
A cerimônia de investidura termina com a oração dos Chefes de Patrulha.

CERIMÔNIA DE INVESTIDURA
DE UM EXPLORADOR-PADRÃO OU GUIA-PADRÃO
A Tropa reúne-se em posição de Sempre Alerta. O candidato a explorador-padrão está
fora de sua patrulha e com a mochila às costas. Apresenta-se, saudando o Chefe de
Tropa, que lhe diz:
Chefe de Tropa: (nome do candidato), tu te declaraste voluntário para o engajamento
como explorador-padrão, e a Corte de Honra reconheceu que és capaz.. Avança, agora,
para dares a tua palavra.
O candidato é colocado à frente de sua patrulha.
Candidato: Eu não teria chegado a esta fase sem a minha patrulha.
Chefe de Tropa: Que a tua patrulha te acompanhe.
A patrulha do candidato avança e se coloca em coluna atrás dele. Em seguida, o Chefe
de Tropa recorda, com breves palavras, o percurso do explorador em sua jornada rumo
ao distintivo padrão e o que ele precisou fazer para isso.
Chefe de Tropa: Tu conseguiste alcançar as alturas em tua patrulha, (conforme o caso,
acrescenta “demonstraste um verdadeiro espírito missionário ao criar uma nova
patrulha” ou “atingiste os objetivos definidos pela Corte de Honra”). O que queres
agora?
Candidato: O explorador é feito para servir o seu próximo. Eu quero viver mais
generosamente este artigo da nossa Lei.
O candidato se vira para Tropa e continua.
Candidato: Eu vos peço que me ajudem. Vós o prometeis?
Patrulha: Nós prometemos!
Tropa: Nós prometemos!
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Candidato: O Explorador é amigo de todos e irmão de todos os outros Exploradores.
Vós podeis contar comigo. Posso eu contar convosco?
Toda a Tropa responde com a saudação do explorador. O candidato saúda de volta e
vira-se para a patrulha.
Candidato: O Senhor revelou em seu Evangelho: “Todas as vezes que fizestes isto a um
destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes.” (Mt 25,40)
Padre, o senhor me abençoa para que a palavra de Cristo entre em meu coração e minha
vida?
O candidato se ajoelha diante do Conselheiro Religioso que lhe dá a bênção. Após fica
em pé e beija a sua mão.
Chefe de Tropa: O compromisso que tu tomas no dia de hoje abre caminho para novos
serviços e serás solicitado a eles quando do teu compromisso como Caminheiro-Piloto.
Tu estás pronto?
Candidato: Sim, Chefe. Aceito o que é exigido dos exploradores-padrão. E peço para ser
considerado como sempre pronto ao serviço. Ainda que isso me custe, responderei
Alerta! Deus me ajude para que cresça a minha fé. Se eu a perder, a tropa há de me
julgar! Se eu nela avançar, sigam-me todos!
O Chefe de Tropa ergue, à vista de todos, a insígnia de Explorador-Padrão.
Chefe de Tropa: Aqui está a insígnia de Explorador-Padrão. Ela simboliza a coragem de
andar em linha reta, a força para servir em todas as circunstâncias e a vontade de ir para
a missão. Lembra-te que nunca deve ser usa solta, e que isso e força-te a arriscar tudo,
até mesmo tua vida por aqueles que estão em perigo.
O Chefe de Tropa coloca a insígnia no candidato, enquanto a Tropa canta uma canção
scout ou religiosa.
A cerimônia termina com um grito de alegria, como Ad Mariam, Brasil!

A BANDEIROLA DE PATRULHA
A bandeirola, suspensa em um bastão, simboliza a honra da patrulha. O Chefe de
Patrulha ou quem lhe fizer as vezes, deve segurá-la com natural elegância e distinção.
Nela está o nome da patrulha, as suas cores, e, eventualmente, o lema escolhido pelos
seus membros. Também se poda afixar no bastão da bandeirola distintivos de conquista
de provas, prêmios e competições, o que é visto pelos membros da patrulha com grande
alegria e senso de responsabilidade.
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O bastão da bandeirola de patrulha deve medir 1,60m.
Dimensões regulamentares
25cm de largura por 40cm de comprimento. Para desenhar o galhardete com ponta em
ogiva: traçar dois arcos de círculo com raio AB, que se interceptam ao meio em C do
lado AB. Desenhar duas vezes este desenho sobre o tecido, de cada um dos lados da
bandeirola, de forma simétrica, não esquecendo uma parte central para prender no
mastro.

Saudação da bandeirola
Ver saudações dos porta-estandartes, adiante.

CORES OFICIAIS DAS PATRULHAS
As fitas de patrulha são constituídas pelas cores oficiais abaixo mencionadas. A
primeira cor da lista é a que fica na parte exterior das fitas de patrulha. As cores são
usadas na bandeirola e nas fitas de patrulha suspensas no uniforme. Também são
identificações para os materiais da patrulha.
Cores utilizadas
Branco

Amarelo

Castanho

Preto

Violeta

Bege

Cinzento

Laranja

Azul

Vermelho

Rosa

Ciano

Verde-escuro

Verde-claro

Fulvo
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Abelha – cinzento/amarelo
Águia – verde-escuro/preto
Albatroz – branco/laranja
Alce – azul/laranja
Alpaca – verde-claro/vermelho
Andorinha – azul/branco
Anta (ou tapir) – bege/rosa
Antílope – laranja/verde-escuro
Aranha – amarelo/branco
Arara – verde escuro/violeta
Arganaz – cinzento/verde-claro
Arminho – branco/preto
Avestruz – ciano/castanho
Baleia – castanho/bege
Bisão – bege/fulvo
Borboleta – castanho/amarelo
Boto – rosa/preto
Búfalo – castanho/ciano
Burro – cinzento/branco
Cabra – castanho/verde-escuro
Cabrito-montês – castanho/verde-claro
Cação – ciano/branco
Cachalote – cinzento/laranja
Camaleão – azul/castanho
Camelo – castanho/cinzento
Camurça – fulvo/ciano
Canguru – vermelho/cinzento
Cão – violeta/laranja
Caribu – preto/fulvo
Carneiro – branco/verde-claro
Carriça – rosa/amarelo
Cascavel – laranja/amarelo
Castor – ciano/preto
Casuar – azul/verde-escuro
Cavalo – preto/branco
Cegonha – branco/vermelho
Chinchila – branco/castanho
Chita – laranja/ciano
Cisne – vermelho/branco
Civeta – verde-claro/cinzento
Coala – laranja/azul
Cobaia – azul/verde-claro
Codorna – verde-escuro/laranja
Coelho – ciano/rosa
Colhereiro – laranja/vermelho
Colibri – verde-escuro/castanho
Condor – preto/cinzento
Corça – verde-claro/ciano

Cormorão – verde-escuro/cinzento
Coruja – violeta/bege
Corvo – preto/azul
Cotovia – ciano/fulvo
Crocodilo – verde-escuro/bege
Cuco – cinzento/preto
Doninha – rosa/vermelho
Dromedário – cinzento/castanho
Elefante – bege/branco
Enguia – preto/violeta
Esquilo – fulvo/cinzento
Faisão – azul/vermelho
Falcão – cinzento/vermelho
Feneco – castanho/preto
Flamingo – branco/rosa
Foca – azul/amarelo
Formiga – violeta/ciano
Fuinha – rosa/verde-escuro
Furão – rosa/fulvo
Gaio – preto/castanho
Gaivota – branco/azul
Gaivota-prateada – branco/verde-escuro
Galo – amarelo/verde-escuro
Gambá – verde-claro/castanho
Gamo (ou cervo) – fulvo/violeta
Garça – verde-claro/branco
Garça-real – cinzento/verde-escuro
Gato – cinzento/fulvo
Gavião – ciano/laranja
Gazela – laranja/branco
Gerbo – ciano/violeta
Gineta – laranja/verde-claro
Girafa – laranja/rosa
Glutão – rosa/azul
Golfinho – preto/verde-escuro
Guaxinim – castanho/fulvo
Hipopótamo – bege/cinzento
Iaque – laranja/preto
Íbis – rosa/castanho
Impala – verde-claro/laranja
Jacaré – ciano/bege
Jaguar – laranja/violeta
Jaguatirica – preto/rosa
Javali – cinzento/rosa
Jibóia – fulvo/vermelho
Joaninha – vermelho/preto
Jubarte (ou rorqual) – fulvo/bege
Kiwi – ciano/vermelho
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Lagarto – amarelo/castanho
Leão – vermelho/amarelo
Leão-marinho – preto/azul
Lebre – castanho/laranja
Lêmure – bege/ciano
Leopardo – laranja/cinzento
Lince – amarelo/preto
Lhama – rosa/laranja
Lobo – preto/vermelho
Lontra – branco/fulvo
Maçarico – verde-escuro/ciano
Mangusto – fulvo/laranja
Marabu – preto/amarelo
Marmota – violeta/preto
Marta – preto/verde-claro
Martim-pescador – branco/violeta
Melharuco – ciano/amarelo
Melro – violeta/cinzento
Mergulhão – rosa/verde-claro
Milhafre – azul/rosa
Morcego – azul/fulvo
Morsa – castanho/amarelo
Mula – cinzento/bege
Musaranho – cinzento/ciano
Naja – bege/castanho
Ocapi – verde-claro/fulvo
Ouriço – verde-escuro/vermelho
Paca – cinzento/azul
Panda – ciano/verde-claro
Pantera (ou onça) – amarelo/laranja
Papa-amoras – rosa/ciano
Papa-figos – rosa/bege
Pardal – fulvo/rosa
Pato – verde-escuro/amarelo
Pavão – verde-escuro/fulvo
Peixe-espada – laranja/bege
Pelicano – amarelo/rosa
Petrel – castanho/azul
Pica-pau – verde-claro/violeta
Pinguim – preto/bege
Pintarroxo – bege/vermelho

Píton – verde-claro/azul
Polvo – amarelo/violeta
Pombo – azul/cinzento
Porco-do-mato – amarelo/fulvo
Porco-espinho – verde-claro/bege
Poupa – rosa/violeta
Preguiça – rosa/branco
Puma – cinzento/violeta
Quero-quero – violeta/amarelo
Raposa – fulvo/preto
Rato – verde-claro/verde-escuro
Rato-silvestre – verde-claro/preto
Rena – branco/bege
Rinoceronte – rosa/cinzento
Rola – castanho/verde-escuro
Rouxinol – azul/bege
Salamandra – violeta/azul
Serval – ciano/cinzento
Tâmia – fulvo/amarelo
Tarambola – violeta/vermelho
Tartaruga – castanho/vermelho
Tatu – bege/laranja
Tentilhão – bege/verde-escuro
Tesourão – branco/cinzento
Texugo – violeta/branco
Tigre – preto/laranja
Toupeira – amarelo/azul
Touro – vermelho/rosa
Tritão – violeta/verde-escuro
Tubarão – ciano/azul
Tucano – amarelo/verde-claro
Uapiti – bege/verde-claro
Urso – bege/preto
Urso-cinzento – verde-claro/rosa
Veado – fulvo/branco
Vicunha – violeta/castanho
Wallabee – violeta/verde-claro
Zebra – amarelo/cinzento
Zibelina – vermelho/bege
Zorrilho – amarelo/vermelho
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CAMINHEIROS,
GUIAS-MAIORES
E CHEFES
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UNIFORME DAS GUIAS-MAIS VELHAS E CHEFES
No Ramo Vermelho, os uniformes variam de cor e modelo conforme a modalidade,
como no Ramo Verde, ao contrário do Ramo Amarelo.
Uniforme da guia-maior para a modalidade básica
O uniforme da guia-maior é o mesmo da guia. Usará barretes, na camisa, acima do
bolso esquerdo, com as insígnias EP, RP ou RS, conforme sua etapa na Chama. Se for
Comissária, usará o lenço conveniente à função.

Também adotará o mesmo uniforme das guias para educação física.
56

Uniforme da guia-maior para a modalidade do mar
O uniforme da guia-maior é o mesmo da guia, exceto, se for Chefe ou Assistente de
Tropa, Alcatéia, Clareira, Companhia, ou Comissário, todos em uniforme de embarque
e desembarque, quanto à cobertura, quando adotará o quepe feminino. Também adotará
o mesmo uniforme das guias para educação física
Uniforme da guia-maior para a modalidade do ar
O uniforme da guia-maior é o mesmo da guia. Também adotará o mesmo uniforme das
guias para educação física.
Uniforme da guia-maior para a modalidade de montanha
O uniforme da guia-maior é o mesmo da guia. Também adotará o mesmo uniforme das
guias para educação física.
Uniforme da guia-maior para a modalidade equestre
O uniforme da guia-maior é o mesmo da guia. Também adotará o mesmo uniforme das
guias para educação física.
Uniforme da guia-maior para a modalidade de selva
O uniforme da guia-maior é o mesmo da guia. Também adotará o mesmo uniforme das
guias para educação física.

INSÍGNIAS E DISTINTIVOS
A guia que entra para uma Equipe Piloto – mediante o que na tradição scout brasileira
se denomina Ponte para a Chama – e a chefe que entra para uma Chama Inter-Chefes
utilizam somente a sua cruz de promessa metálica, a cruz de peito, e o listão GUIAS, o
listão de agrupamento, ou de equipe (distrital, provincial, nacional), o escudo de
Província, a especialidade de socorrista – se a tiver – e, para as chefes, os barretes de
função.
As insígnias EP (Equipe Piloto), RP (Rover Pilot, Guia Piloto) e RS (Rover Scout, Guia
Caminheira) são utilizadas para marcar as etapas da progressão da Guia-Maior.
Barrete EP: é bordado em amarelo em um fundo azul-marinho, e é utilizado pelas
Guias-Maiores da Equipe Piloto, ou seja pelas Pilotos.
Barrete RP: é bordado em verde em um fundo azul-marinho, e é entregue durante a
cerimônia da entrega da fita amarela, a qual é presa em um cordão amarelo, verde e
vermelho, no ombro esquerdo. O barrete RP é usado pelas Guias-Maiores que já
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completaram a sua Etapa Piloto, com o seu Projeto, prestando seu Compromisso Piloto,
ou seja pelas Guias-Maiores-Pilotos
Barrete RS: é bordado em vermelho em um fundo azul-marinho, e será entregue junto
com a fita verde.
Barrete RS metálica: entregue junto com a fita vermelha no Compromisso de GuiaMaior, quando se tornam Guias-Maiores-Exploradoras.

ACOLHIMENTO NA CHAMA
A Tropa de Guias estará presente para acompanhar a menina que irá passar à Chama, na
Equipe Piloto.
Os membros da Equipe Piloto e demais membros da Chama estarão lá para a acolher. A
patrulha da guia que vai entrar na Equipe Piloto manifestará a sua fraternidade mediante
um canto, mímica ou outro gesto. A Equipe Piloto acolhê-la-á calorosamente com um
gesto personalizado.

A Tropa forma em retângulo. A Equipe Piloto forma em ferradura, deixando livre o
lugar da guia que se juntará à Chama. Se a futura Guia-Maior vem do exterior do
Movimento (AG&E ou alguma das afiliadas ou observadoras da UIGSE-FSE), ela
coloca-se no fim da linha das Guias-Maiores da Equipe Piloto. As chefes estão em linha
na esquerda entre a Tropa e a Equipe Piloto, viradas para as guias. A futura Guia-Maior
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vem por sua iniciativa, sem ser chamada, colocar-se diante da chefia. Ela marca assim a
sua vontade e individualidade.
Guia: (nome da Chefe de Tropa), chegou o momento de me juntar à Chama.
Chefe de Tropa: (nome da Piloto), na Tropa aprendeste a responder “Sempre Pronta”.
Hoje queres chegar ainda mais longe, ter a chama como emblema, o caminho como
meta, o serviço como divisa, e uma equipe para te ajudar a tornar-se Guia-Maior. Todas
juntas te dizemos: “Bom Caminho”. Que Maria, nossa Mãe, esteja sempre ao teu lado.
Se a Guia que passa à Chama é Chefe de Patrulha, ela entrega a sua bandeirola à Chefe
de Tropa, que procederá mais tarde à investidura da nova Chefe de Patrulha.
A Tropa pode entoar um belo canto scout. A Guia saúda a Chefe de Tropa, depois a
Tropa toda, e vai colocar-se diante da Chefe de Chama, saudando-a.
(Se a futura Guia-Maior vem do exterior do Movimento, a parte anterior se despreza e a
cerimônia inicia daqui.)
Chefe de Chama: (nome da futura Guia-Maior), a Chama (nome da Chama) está feliz
por te acolher.
Guia: Obrigada, Chefe. Juntamente com todas, quero seguir o caminho e aprender a
servir sempre melhor.
Chefe de Chama: O caminho que se estende à tua frente é um caminho de amizade e de
alegria. É também caminho de serviço, de esforço e de doação total de ti mesma, que
pede da tua parte um compromisso pessoal e consciente. Mas tu sabes que não estarás
sozinha. Recebe o lenço vermelho, cor da brasa ardente, símbolo da humildade e do
calor do fogo.
A Chefe de Chama acompanha a Guia até a Equipe Piloto.
Equipe Piloto: (nome da futura Guia-Maior), nós te acolhemos na Equipe Piloto (nome
da Equipe), e estamos felizes por fazer o caminho contigo. No caso de não haver Equipe
Piloto ainda, sendo formada uma nova, uma das Guias, previamente designadas, diz
chama as futuras Guias-Maiores pelos nomes, acrescentando “Venham comigo. Juntas
faremos uma nova Equipe e trilharemos o caminho.”
A Chama, então, entoa o cântico “Marcha do Fogo” ou outro canto apropriado. Se
várias guias se juntam à Equipe Piloto ao mesmo tempo, pode-se fazer uma cerimônia
conjunta.

CERIMÔNIA DE ENTREGA DA FITA AMARELA
Esta breve cerimônia é comum a todas as Guias-Maiores que recebem a fita amarela,
quer sejam da Equipe Piloto (vindo do Ramo Verde), quer, sendo mais velhas,
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pertençam à Chama Inter-Chefes (começando aí sua progressão). Pode ser
acompanhada de um cântico, ou de uma oração ou de um texto especialmente
preparado. O conjunto deve ser curto e simples, mas isso não impede a escolha do
enquadramento ou do momento, ou de juntar à Chama em um belo círculo ou ferradura,
e de falar clara e nitidamente.
Guia-Maior: Chefe, com a ajuda de Deus, eu quero preparar o meu compromisso de
Guia-Maior. Cumpri o que me foi devido, ou seja, levar-me mais longe ao serviço de
Deus e dos outros, sempre com alegria. Estarei ao serviço na minha família, na
comunidade onde vivo, na Igreja e no Movimento das Guias e Exploradores do Brasil.
Hoje venho pedir para receber a minha fita amarela.
Chefe de Chama: (nome da Guia-Maior), recebe esta fita amarela, cor do fogo e do sol,
símbolo da alegria e da fé das lobas. Que a tua fé cresça à tua volta e te traga alegria,
assim como a todos que Deus te confiar.

CERIMÔNIA DE ENTREGA DA FITA VERDE
A cerimônia na qual a Guia-Maior explica como vive a esperança e presta, após o
Projeto, o Compromisso Piloto, é simples e personalizada com cânticos e textos.
Chefe de Chama: (nome da Guia-Maior), recebe esta verde, cor do trigo novo e do
trevo, símbolo das guias. Que a esperança te leve cada vez mais longe.
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COMPROMISSO DE GUIA-MAIOR

É um compromisso realizado para toda uma vida cheia do ideal scout.
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O Compromisso será recebida pela Comissária Provincial Guidista ou por uma Chefe
que tenha RS por ela delegada.
A Guia-Maior prepara o seu Compromisso com a sua Chefe de Chama, a sua madrinha
e seu Conselheiro Religioso. Ela personaliza a cerimônia preparando um acampamento
de fim-de-semana, uma vigília ou um grande jogo que precederá o Compromisso, e
durante o qual será explicado o símbolo que escolheu (por exemplo, pão, jarro, água,
árvore, sal etc), e o seu lema.
Os enquadramentos, os movimentos de conjunto, as frases trocadas, os cânticos e os
mínimos detalhes serão escolhidos e preparados de modo a constituírem uma ajuda na
recordação da Guia-Maior e um testemunho para as participantes.
A Chama e os convidados da Guia-Maior estão em ferradura. Em frente, estão a Chefe
de Chama, o Conselheiro Religioso, a madrinha, as Guias-Maiores RS e a que segura o
Baussant.
A fita amarela será entregue por uma loba ou alguém representando a infância. A fita
verde será entregue por uma guia ou alguém representando a adolescência. A fita
vermelha será entregue por uma Guia-Maior da Equipe Piloto, ou pela madrinha ou por
outro adulto ao qual a Guia-Maior esteja mais ligada.
Desde o início da cerimônia, as lamparinas das Guias-Maiores RS estarão acesas em um
oratório. É geralmente a madrinha que oferece e coloca uma lamparina pela Guia-Maior
que irá fazer o Compromisso.
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Guia-Maior: Comissária (ou, sendo outra Chefe delegada, “Chefe”), com a graça de
Deus, eu venho pedir para fazer o meu Compromisso de Guia-Maior.
Comissária Provincial: (nome da Guia-Maior), ao fazeres este pedido, compreendes que
deves começar por sair de ti mesma, renunciar ao teu egoísmo, ao teu conforto e aceitar
aquilo que é difícil?
Guia-Maior: Sim, aceito o despojamento do Caminho, a simplicidade da Chama e o
esforço que exige a vida na natureza.
Comissária Provincial: Desejas fazer frutificar este dom maravilhoso que é a vida?
Guia-Maior: Sim, desejo realizar plenamente a minha vocação de mulher, ao serviço
dos outros, da Igreja e do mundo, à imagem de Santa Brígida da Suécia, de Santa
Catarina de Sena e de Santa Teresa Benedita da Cruz. Quero que a minha vida seja
simples, bela e reta.
Comissária Provincial: A felicidade dos outros está nas tuas mãos. Não as feches nunca!
Contribuirás assim na construção de uma fraternidade cristã no nosso país, na
Civilização Ocidental e no mundo.
Guia-Maior: Fazer sempre o meu melhor, estar pronta a dar o melhor de mim mesma,
isto não uma vez, mas cada dia, tal é o compromisso que desejo fazer.
Chefe de Chama: Não estarás sozinha no teu caminho. A Virgem Maria, antes de ti,
manteve-se fiel a esta aventura do “sim sem condições”. Seguindo o seu exemplo, que a
tua fé reavive a esperança e a caridade no mundo que te rodeia. Renova, portanto, a tua
promessa, que será o teu conforto e o teu sustento.
Conselheiro Religioso: Antes de te comprometeres, sabes que as oito pontas de nossa
cruz do Movimento relembram as Bem-aventuras. Recita-as, então.
Todas: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos
céus!
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados!
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra!
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus!
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino
dos céus!
A Guia-Maior se ajoelha para receber a bênção.
Conselheiro Religioso: Agora, confortada pelas promessas de Cristo, que Nossa
Senhora te ajude e que a bondade de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo
desça sobre ti e jamais te abandone.
63

A Guia-Maior se benze, fica de pé e beija a mão do Conselheiro Religioso.
Guia-Maior: Com a ajuda de Deus, no dia (data da promessa de guia), prometi servir a
Deus, à Igreja e minha pátria, ajudar o meu próximo em todas as circunstâncias, e
observar a Lei da Guia. Hoje, renovo a minha promessa, com a consciência de que isso
a ela me prende mais. Comprometo-me também a ajudar em tudo o que estiver ao meu
alcance a Associação das Guias e Exploradores do Brasil e a União Internacional das
Guias e Escoteiros da Europa, onde aprendi a servir.
Loba: Recebe a tua fita amarela, cor do sol. Que a tua fé alentadora ilumine os que te
rodeiam.
Guia: Recebe a tua vida verde, cor do trevo. Que a esperança te leve cada vez mais
longe.
Guia-Maior EP: Recebe esta fita vermelha, cor do fogo, símbolo da caridade que deves
levar aos outros.
Chefe de Chama: Recebe este barrete RS que significa “Rende Serviço”. Que ele te
recorde que a tua vocação de Guia é estar ao serviço de Deus e dos outros.
Conselheiro Religioso: Recebe este Evangelho. Que a sua lei seja a tua lei e que o seu
ensinamento te guia no caminho de Cristo.
Madrinha: Acende esta lamparina, símbolo da vida frágil e preciosa. Que a sua chama,
mesmo exposta a todos os ventos, não se extinga jamais. Que ela traga calor, luz e
alegria à tua volta. Que ela tranquilize e guia os que estão no caminho e ilumine a tua
via até a casa do Pai.

A Guia-Maior acende a sua lamparina.
Comissária Provincial: Contigo, aumentaremos a comunidade das Guias-Maiores RS,
ligadas pela oração e pela amizade fraternal.
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Chefe de Chama (depois de te dar dado as insígnias): Unidas na alegria do teu
compromisso, cantemos... (e canta-se uma música previamente escolhida)
A nova RS irá agora colocar a sua lamparina acesa no oratório e juntar-se às restantes
RS para o cântico final.
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UNIFORME DOS CAMINHEIROS E CHEFES
No Ramo Marrom, os uniformes variam de cor e modelo conforme a modalidade, como
no Ramo Verde, ao contrário do Ramo Amarelo.
Uniforme do caminheiro para a modalidade básica
O uniforme do caminheiro é o mesmo do explorador, podendo, contudo, conforme a
atividade e a orientação da chefia, usar calças no lugar da bermuda. Usará barretes, na
camisa, acima do bolso esquerdo, com as insígnias EP, RP ou RS, conforme sua etapa
no Caminho. Se for Comissário, usará o lenço conveniente à função.
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Uniforme do caminheiro para a modalidade do mar
O uniforme do caminheiro é o mesmo do explorador, exceto, quando Chefe ou
Assistente de Tropa, Alcatéia, Clareira, Companhia, ou Comissário, todos em uniforme
de embarque e desembarque quanto à cobertura, quando adotará o quepe, podendo,
também, conforme a atividade e a orientação da chefia, usar calças no lugar da
bermuda. Também adotará o mesmo uniforme para educação física.
Uniforme do caminheiro para a modalidade do ar
O uniforme do caminheiro é o mesmo do explorador, podendo, contudo, conforme a
atividade e a orientação da chefia, usar calças no lugar da bermuda. Também adotará o
mesmo uniforme para educação física.
Uniforme do caminheiro para a modalidade de montanha
O uniforme do caminheiro é o mesmo do explorador, podendo, contudo, conforme a
atividade e a orientação da chefia, usar calças no lugar da bermuda. Também adotará o
mesmo uniforme para educação física.
Uniforme do caminheiro para a modalidade equestre
O uniforme do caminheiro é o mesmo do explorador, sempre com calças de montaria.
Também adotará o mesmo uniforme para educação física.
Uniforme do caminheiro para a modalidade de selva
O uniforme do caminheiro é o mesmo do explorador, podendo, contudo, conforme a
atividade e a orientação da chefia, usar calças no lugar da bermuda. Também adotará o
mesmo uniforme para educação física.

INSÍGNIAS E DISTINTIVOS
O explorador que sai da Tropa para entrar em uma Equipe Piloto – o que na tradição
scout brasileira se denomina Ponte para o Caminho – conserva apenas a sua cruz de
promessa metálica, a cruz de peito, e o listão EXPLORADORES DO BRASIL, o listão
de agrupamento e o escudo de Província. Pode também conservar as insígnias de
especialidades maiores e a insígnia explorador-padrão até a entrega do EP.
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Barrete EP: é usado pelos Pilotos, i.e., os Caminheiros da Equipe Piloto, e é entregue
assim que estes se comprometerem diante da Companhia a iniciar a sua progressão
pessoal, preparando a Longa Pista e o Compromisso Piloto.

Barrete RP: é usado pelos Caminheiros-Piloto, e é entregue no decurso da cerimônia
de Compromisso Piloto, depois de ter percorrido com sucesso a Longa Pista. O barrete
RP é numerado.

Barrete RS: é usado pelos Caminheiros-Exploradores e é entregue durante a cerimônia
da Partida de Caminheiro.
Os barretes EP, RP e RS são usados por cima do bolso esquerdo da camisa, e no lugar
correspondente do pulôver.

ACOLHIMENTO DE NOVOS PILOTOS
A entrada na Equipe Piloto deve ser marcada por gestos significativos aos olhos da
comunidade exploradora em seu conjunto:
1) passagem da Tropa para a Companhia em um encontro de agrupamento ou de
distrito;
2) acolhimento na Companhia e na Equipe Piloto em um acampamento de fim de
semana com:
a) apresentação dos mais velhos e dos mais novos;
b) apresentação do Caminho e do decorrer da progressão do Piloto.

ADMISSÃO PILOTO
O Piloto deverá provar conhecimentos de 1ª classe do Ramo Explorador e das classes
anteriores, obviamente. Tendo já conseguido tais classes quando no Ramo Explorador,
estará dispensado das provas.
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Ao fim de várias semanas de vida de Equipe Piloto e Companhia, o novo Piloto, depois
de ter escolhido o seu padrinho e o seu Conselheiro Religioso, é admitido como Piloto
durante uma cerimônia em que se reúnem a chefia e todos caminheiros da Companhia.
Chefe de Companhia: (nome do Piloto), apresentas-te à Companhia e ela te acolhe como
irmão. Estás pronto a te comprometeres no caminho da tua progressão pessoal, a
participar nas nossas atividades e a dar o teu melhor?
Piloto: Sim, Chefe, estou pronto a dar o meu melhor.
Chefe de Companhia: É um caminho exigente e apaixonante que se estende diante de ti.
Para que o possas percorrer, estás pronto a progredir, com a ajuda do teu padrinho e do
teu Conselheiro Religioso, a viver a hora-caminho e a adquirir as competências para o
teu futuro serviço?
Piloto: Sim, Chefe, estou pronto a comprometer-me no Caminho.
Chefe de Companhia: Sabes que a Companhia conta com a tua palavra. Admito-te
portanto como Piloto. Recebe o lenço marrom, cor do caminho e símbolo da humildade.
Recebe também esta insígnia com as letras EP, que significam “Estar Pronto”. Que ela
te relembre, e à comunidade dos Caminheiros, que tu te colocaste no Caminho, com a
graça de Deus, até o Compromisso Piloto.
Ao fim da cerimônia, a Companhia canta ou reza a Oração dos Caminheiros.

COMPROMISSO PILOTO
É realizado após a correta conclusão da Longa Pista. O Piloto recebe as letras RP no
decorrer da cerimônia onde se reúnem a chefia e os Caminheiros da Companhia.
Chefe de Companhia: Irmão, chegaste ao fim da tua Longa Pista. O que te espera
futuramente irá exigir mais energia de ti. Será necessário mais persistência no esforço,
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mais prudência na ação, mais paciência nas provas. Estás pronto a partir numa pista
mais longa, onde deverás comprometer-te por inteiro?
Piloto: Sim, Chefe.
Chefe de Companhia: O explorador é amigo de todos e irmão de todos os outros
exploradores. Deves arriscar-te pelos outros. Nesta encruzilhada, vais optar pelo serviço
aos teus jovens irmãos da Associação das Guias e Exploradores do Brasil e a União
Internacional das Guias e Escoteiros da Europa, e ao compromisso de uma tarefa
pessoal, ou ao serviço de outra obra profana ou religiosa? Já fizeste a tua escolha?
Piloto: Sim, Chefe. Escolho servir como... (Chefe de Tropa, Chefe de Alcatéia, monitor
de educação física, ajudante na paróquia, catequista, voluntário etc).
Chefe de Companhia: Muito bem. Na vida que escolheste, vais dar o melhor de ti.
Deves ser pilar vivo, capaz de reunir à tua volta os mais fracos nos momentos mais
difíceis. Podemos contar contigo para honrar o movimento das Guias e Exploradores do
Brasil e os chefes que ajudaram a te formar?
Piloto: Sim, Chefe, eu o prometo!
Chefe de Companhia: Recebo a tua palavra e admito-te como Caminheiro-Piloto. Aqui
está a tua insígnia RP. Serve para lembrar a todos que estás encarregado de uma missão,
da qual ninguém te poderá desviar.
Ao fim da cerimônia, a Companhia canta ou reza a Oração dos Caminheiros. Após, o
Conselheiro Religioso dá a bênção ao novo Caminheiro-Piloto.

PARTIDA DE CAMINHEIRO
A Partida de Caminheiro faz-se de preferência ao cair da noite, em uma trilha ou
estrada, simbolizando o caminho. Os Caminheiros RS, imóveis, fazem uma barreira
humana no caminho, tanto quanto possível, em várias linhas de profundidade. À
frente,o Chefe de Companhia, o Conselheiro Religioso e um RS, com o Baussant. O
Caminheiro RP, que irá se tornar Caminheiro RS, de mochila às costas, vem ao seu
encontro acompanhado pelo seu padrinho e para a uma dezena de metros.
Todos os candidatos à Partida de Caminheiro devem receber o consentimento prévio do
Comissário Geral Explorador ou do Comissário Nacional do Caminho, que
eventualmente podem delegar um chefe para receber a Partida. Os barretes RS só são
entregues após esse consentimento.
Caminheiro: Chefe, se agradar a Deus e a ti, peço para tornar um CaminheiroExplorador do Brasil.
Chefe de Companhia: Tu te apresentas ao Caminho, mas sabes o que o Caminho espera
de ti?
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Caminheiro: Sim, Chefe.
Chefe de Companhia: Consideraste que para teres acesso ao Caminho, tens que sair de
tua casa e de ti mesmo, renunciar ao egoísmo, ao teu conforto e segurança, procurar o
que é difícil e querer ter uma vida dura?
Caminheiro: Sim, Chefe, eu considerei.
Chefe de Companhia: Desejas permanecer viril e sóbrio, não ser escravo nem dos teus
caprichos, nem das modas, nem dos erros do dia a dia, e manter em toda a tua vida uma
alma nobre?
Caminheiro: Sim, Chefe, eu quero.
Chefe de Companhia: Compreendes que, pelo nosso amor à natureza e ao campo, um
Caminheiro não se acomoda a um mundo onde os falsos e trapaceiros são reis?
Prometes manter os teus atos e pensamentos nas exigências da realidade?
Caminheiro: Sim, Chefe, eu prometo.
Chefe de Companhia: Compreendes que, pela comunhão do sofrimento dos homens,
temos procurado, em nossas missões e serviços, levar uma vida séria, e que todo o ato
de um Caminheiro conta e compromete?
Caminheiro: Sim, Chefe, eu compreendo.
Chefe de Companhia: Ao iniciar este caminho, sabes que aceitas desde já entregar-te,
não pertencendo mais a ti mesmo, mas aos outros? Estás pronto a servir?
Caminheiro: Sim, Chefe. Peço que me consideres como estando sempre ao serviço.
Chefe de Companhia: Já pensaste que o Caminho não termina em uma fronteira? Tu te
sentes pronto a percorrer a distância que te separa dos outros?
Caminheiro: Sim, Chefe, estou pronto.
Chefe de Companhia: Compreendes, através de nossas atividades e dos nosso capítulos,
que um Caminheiro deve amar apaixonadamente a verdade, que ele não se contenta com
o “quase” ou com a comodidade da posse de verdades feitas? Queres, em todas as
coisas, procurar humildemente a verdade e servir livremente a ordem encontrada sem
esmagar os outros sob o peso da tua descoberta?
Caminheiro: Sim, Chefe, eu quero.
Chefe de Companhia: Sabes também que um Caminheiro nunca está satisfeito e que
nunca considera ter chegado ao seu limite? Prometes fazer hoje melhor do que ontem e
amanhã melhor do que hoje?
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Caminheiro: Sim, Chefe, eu prometo.
Chefe de Companhia: Prometes nunca encarar a vida como um lugar de prazer, mas
como uma missão da qual ninguém te pode desviar? Estás decidido a trabalhar e a
combater sem jamais esquecer que o Reino de Cristo é a meta do teu caminho?
Caminheiro: Sim, Chefe, estou decidido a isso.
Chefe de Companhia: Entra, pois, como Caminheiro em uma comunidade de homens e
renova a tua promessa de Explorador do Brasil, lembrando-te de que sobre a tua palavra
podemos erguer uma cidade.
O Baussant inclina-se diante do Caminheiro. Enquanto a AG&E não for reconhecida
oficialmente como membro da UIGSE-FSE, utilizamos a bandeira Baussant, não o
estandarte.

Caminheiro: Eu prometi pela minha honra, e com a graça de Deus, servir com todas as
minhas forças: Deus, a Igreja, a Pátria e a Civilização Ocidental, a auxiliar o próximo
em todas as circunstâncias, e a observar a lei do Explorador. Prometo também apoiar o
Agrupamento (nome do Agrupamento), a Associação das Guias e Exploradores do
Brasil e a União Internacional das Guias e Escoteiros da Europa.
Chefe de Companhia: Recebe agora estes símbolos da tua nova etapa.
A vara bifurcada, o machado, as letras RS em prata, e as fitas são entregues pelo
padrinho.
Chefe de Companhia: Toma esta vara bifurcada, imagem da fidelidade à terra ancestral
e à abertura de coração, que são as marcas do Caminheiro do Brasil.
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Aceita este machado, símbolo da vontade que te abrirá um caminho através das
dificuldades. E se alguma vez te faltar a estrada, tu deves fazer uma.
Recebe, finalmente, as três cores usadas por todos os Caminheiros-Exploradores do
mundo. O que elas evocam para ti nunca deves deixar morrer! Amarelo, cor dos lobos,
imagem do sol, para que a tua fé alegre ilumine os que te rodeiam. Verde, cor dos
exploradores, de tudo o que cresce para que a esperança te leve sempre mais longe.
Vermelho, cor dos caminheiros, símbolo do amor e do sangue, para que não poupes
nem um nem outro na tua vida. Um Caminheiro que ainda não deu tudo, não deu nada.
Um Caminheiro que não sabe morrer, não é bom para nada. Mas, lembra-te que às vezes
também é muito difícil viver, e agora, irmão, por Deus, parte!
Conselheiro Religioso: Parte, pois, alimentado, pela Palavra Divina e pelo reconforto do
ensino de Cristo. Que a cruz do explorador de oito pontas te relembre as bemaventuranças do Sermão da Montanha:
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o Reino dos céus!
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados!
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra!
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados!
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia!
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus!
Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus!
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino
dos céus!
Parte, agora, atrás de Cristo! Que a multidão dos santos e santas te acompanhe, hoje,
amanhã e até a eternidade!
Que Nossa Senhora venha em teu auxílio e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai,
Filho e Espírito Santo desça sobre ti e jamais te abandone.
O Caminheiro ajoelha-se diante do Conselheiro Religioso que lhe dá a bênção. Ele se
levanta, beija a sua mão, e coloca-se em marcha. Os seus irmãos apartam-se para lhe
abrir a passagem.
Um canto é iniciado: “O chamamento do Caminho”.
À medida em que se afasta, o novo RS continua a entoar o refrão.
O canto é entoado pelos restantes Caminheiros até se deixar de ouvir o canto do novo
RS.
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PROMESSA DE ASSISTENTES E CHEFES DE UNIDADE
A promessa dos futuros Chefes e Chefes Assistentes de Alcatéia, Clareira, Tropa,
Companhia ou Chama que nunca foram Exploradores ou Guias, e que, portanto, ainda
não fizeram a sua promessa, é a mesma com a seguinte modificação: à questão “que
desejas?” os candidatos respondem: “Ser (Explorador/Guia do Brasil) e servir como
chefe.” Os Chefes e Chefes Assistentes devem estar, antes da promessa, ao nível de
Explorador ou Guia de 1ª Classe.
A vigília de promessa, que será preparada com o maior carinho, deve sublinhar de
forma notável a importância do compromisso que o novo chefe vai realizar ao serviço
dos mais novos, na unidade que ele ou ela escolheu. Ele ou ela aceita a responsabilidade
como Chefe.
É no sentido do serviço pessoal, da vocação e da resposta ao apelo de Deus que devem
ser decididos os elementos constituintes da vigília. A preparação dessa promessa é já
um primeiro passo no sentido do Compromisso de Guia-Maior ou de Partida de
Caminheiro.
Os lobos e as lobas não assistem a vigília de promessa nem a cerimônia de promessa.
É o Comissário Distrital ou, por sua delegação, o Chefe de Agrupamento, que recebem
a promessa. Para os chefes de Alcatéia é preferível que seja o Comissário Distrital
pessoalmente, ou menos que ele a prepare com o Chefe de Agrupamento.
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O diálogo é o mesmo que para a promessa de Explorador ou de Guia.

INVESTIDURA DE UM CHEFE DE UNIDADE
A investidura é o sinal de confiança que o movimento coloca em um novo Chefe para
que ele possa exercer o seu serviço em toda a plenitude: ele poderá assim receber as
promessas dos jovens que lhe forem confiados.
A investidura deve ser precedida de um encontro sério e profundo entre o Comissário
Distrital, o Chefe de Agrupamento e o novo Chefe de unidade, onde são tomadas
decisões precisas.
A cerimônia
Chefe de Agrupamento: (nome do Chefe de Unidade), de acordo com a hierarquia do
movimento, decidimos confiar em ti e achamos que és capaz de tomar uma nova
responsabilidade. Aceitas servir como chefe de (Alcatéia, Clareira, Tropa, Companhia
ou Chama)?
Chefe de Unidade: Agradeço a tua confiança e aceito o serviço.
Chefe de Agrupamento: Qual a vantagem material que esperas disso?
Chefe de Unidade: Nenhuma.
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Chefe de Agrupamento: Compreendes que é um encargo de almas que queres assumir?
Chefe de Unidade: Sim, Chefe, e tomo-o sem receio, com a graça de Deus.
Chefe de Agrupamento: A missão que se te oferece é magnífica, mas também cheia de
responsabilidades. Os jovens olham-te: o que tem o encargo de fazer viver nos outros
um ideal como o nosso deve ser sua imagem viva.
Chefe de Unidade: Tenho consciência do peso do meu compromisso e farei o meu
melhor para cumpri-lo.
Chefe de Agrupamento: Estás pronto a comprometer-te diante do Movimento?
Chefe de Unidade: Sim, Chefe, estou pronto.
Chefe de Agrupamento: Podes agora renovar a tua promessa.
Chefe de Unidade: Padre, peço a bênção de Deus Todo-Poderoso. E coloca-se de
joelhos.
Conselheiro Religioso: Que Nossa Senhora venha em teu auxílio e que a bênção de
Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e jamais te abandone.
O Chefe de Unidade fica de pé e beija a mão do Conselheiro Religioso. O Chefe de
Agrupamento volta-se para todos.
Chefe de Agrupamento: Guias e Exploradores, saúdem!
Todos fazem o sinal de promessa.
Chefe de Unidade: Eu prometi pela minha honra, e com a graça de Deus, servir com
todas as minhas forças: Deus, a Igreja, a Pátria e a Civilização Ocidental, a auxiliar o
próximo em todas as circunstâncias, e a observar a lei do Explorador. Comprometo-me
como Chefe a cumprir fielmente os meus deveres de cristão, a observar e fazer observar
a Lei do Explorador, os princípios, os regulamentos e os métodos da Associação das
Guias e Exploradores do Brasil e da União Internacional das Guias e Escoteiros da
Europa, e a seguir lealmente as instruções que me serão dadas pelos meus chefes.
Comprometo-me também a continuar a minha formação e progressão pessoal no sentido
de assegurar o meu serviço aos outros.
Chefe de Agrupamento: Usa a partir de agora as insígnias do teu encargo: os barretes
que indicam a todos a missão que te foi confiada; o cordão branco que te designa como
Chefe, ou seja, ao serviço, e recebe as promessas dos (lobos, exploradores etc) que te
serão confiados.
Pode-se encerrar a cerimônia com um cântico.
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Os Chefes de Alcatéia, Clareira e Tropa são investidos pelo Chefe de Agrupamento na
presença do Comissário Distrital.
Os Chefes de Companhia e de Chama são investidos pelo Comissário Distrital.
Os Chefes de Agrupamento são investidos pelo Comissário Distrital.
Os Comissários Distritais são investidos pelo Comissário Provincial.
Os Comissários Provinciais são investidos pelo Comissário Geral.
Os Comissários Gerais, eleitos pelo Conselho de Administração, comprometem-se
diante do Comissário Federal da União Internacional das Guias e Escoteiros da Europa.
Somente os Chefes de Unidade recebem o cordão branco.

COMPROMISSO DE FIDELIDADE DE ASSISTENTES E
ADJUNTOS
O compromisso de fidelidade dos Assistentes e Adjuntos é um compromisso no sentido
de:
 assegurar uma missão de educador de crianças ou adolescentes;
 ajudar fielmente o responsável de unidade, obedecê-lo, trabalhar em conjunto
com ele;
 viver a Lei e aplicar o método das Guias e Exploradores do Brasil;
 formar-se e progredir de forma a poder realizar a sua tarefa cada vez melhor.
O compromisso de fidelidade deve ser uma ocasião para fazer o balanço de sua
progressão pessoal.
A cerimônia deve ser simples e sóbria. Realiza-se na presença da unidade, da sua chefia
e do Chefe de Agrupamento. É dirigida pelo Chefe de Unidade, tendo ele já sido
investido. A investidura do Chefe de Unidade pode ser imediatamente seguida do
compromisso de fidelidade de seus assistentes.
Chefe de Unidade: De acordo com a hierarquia do movimento, eu te escolhi como
assistente para formares juntamente comigo e com o Conselheiro Religioso, a Chefia da
(Alcatéia, Clareira, Tropa, Companhia, Chama). Estás pronto a ajudar-me no
crescimento dos rapazes (ou “das moças”) que nos são confiados, mediante o método
das Guias e Exploradores do Brasil?
Assistente: Agradeço a tua confiança. Comprometo-me a ajudar-te com lealdade,
respeitando a Lei do Explorador. Para servir cada vez melhor, comprometo-me também
a aperfeiçoar a minha formação técnica, pedagógica e pessoal.
O Assistente pode, se o desejar, citar os pontos precisos.
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Chefe de Unidade: Em conjunto faremos uma equipe para servir. Recebe estes barretes
de assistente e toma o teu lugar na chefia.
O Chefe de Unidade coloca os barretes no Assistente, que saúda com a chefia e a
unidade.
Para os Assistentes e Adjuntos das Equipes Distritais, Provinciais e Nacionais, bem
como para os Comissários Nacionais de Ramo, utiliza-se o mesmo texto com as devidas
modificações.

RECONHECIMENTO OFICIAL DE UM AGRUPAMENTO
É aos Comissários Provinciais que cabe o reconhecimento oficial de um Agrupamento,
após ter constatado que ele funciona de acordo com as regras da Associação das Guias
e Exploradores do Brasil e da União Internacional das Guias e Escoteiros da Europa.
Ao apresentar as Unidades, o Chefe de Agrupamento descreve em algumas palavras a
fundação do Agrupamento e conclui comprometendo-se, em nome da chefia, a observar
os princípios, os regulamentos e os métodos da Federação do Escotismo Europeu. Na
sua resposta, o Comissário reforça que este compromisso dos chefes, rapazes e moças, é
feito sobre a honra do movimento, dizendo:
Comissário Provincial: Em nome do Comissário Geral Explorador (ou da Comissária
Geral Guia) da Associação das Guias e Exploradores do Brasil, declaro que o
Agrupamento (nome do Agrupamento), do Distrito (nome do Distrito), é reconhecido
como Agrupamento da Federação do Escotismo Europeu. Em sinal disso mesmo,
entrego-lhes esta carta oficial de reconhecimento e o Baussant. Que ele, flutuando sobre
os futuros campos do Agrupamento (nome do Agrupamento), simbolize a presença de
um movimento de escoteirismo animado pelo ideal cristão.
O estandarte Baussant é entregue ao Agrupamento e benzido no dia do reconhecimento
oficial. Ele é propriedade da Associação e em caso de fechamento do Agrupamento,
deve ser entregue ao Comissário Provincial. Enquanto a AG&E não for reconhecida
oficialmente como membro da UIGSE-FSE, utilizamos a bandeira Baussant, não o
estandarte.
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EMBLEMAS E
PAVILHÕES
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AS BANDEIRAS
O escoteirismo é um movimento de educação.
Em uma fraternidade internacional de jovens, como o escoteirismo, a cerimônia das
bandeiras é uma manifestação de paz e de união em torno de um ideal comum.
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Composição e significado do Grande Pavilhão
A cerimônia do Grande Pavilhão é uma manifestação de coesão dos participantes em
uma mesma finalidade à Promessa e aos princípios do Escoteirismo Europeu: serviço a
Deus, serviço à Pátria, serviço à Europeu. Cada centro de fidelidade é simbolizado por
um emblema distinto: o Baussant, a bandeira nacional e, em eventos com os irmãos
europeus da UIGSE-FSE, a bandeira da Europa.

A bandeira Baussant

Bandeiras da Europa e do Brasil

O lugar reservado às bandeiras no Grande Pavilhão deve recordar o seu significado e as
relações que elas representam. A prioridade está a favor da bandeira do local (em caso
de deslocamento, da bandeira do país visitado). A bandeira européia, com a figura
simbólica das doze estrelas, representa não somente os Estados-membros da Europa,
mas também as comunidades naturais do Continente. Ela fica no fim da linha das
bandeiras, como uma conclusão, lembrando que após a consolidação em curso, a
Europa deve reunir as diferentes partes no mesmo círculo fraternal. Só usamos a
bandeira européia, na AG&E, em eventos internacionais com membros da UIGSE-FSE.
O Baussant, em campos internacionais da UIGSE-FSE, ocupa o lugar central, porque
ele representa o centro espiritual de toda a nossa vida, o fundamento indispensável de
toda a sociedade humana e o objetivo supremo do escoteirismo tal como Baden-Powell
o definiu no Jamboree mundial de Vogelenzang, em 1937: “o Reino de Deus na paz.”.
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Estas diversas noções devem ser recordadas de tempos em tempos. Serve também por
vezes para recordar em algumas situações a história dos diversos emblemas do Grande
Pavilhão, incluindo as das bandeiras nacionais que foram instituídas em cada país. Será
bom, uma vez no decorrer de um acampamento, relembrar a origem e o significado do
Baussant. A sua presença significa que o local do acampamento é “uma terra santa” ou
que o Senhor acampa com os seus filhos. Para os nossos pais da Idade Média, esta
bandeira continua o símbolo da Verdade absoluta. Já na Palestina e em toda a Europa
das Cruzadas, cada vez que o Baussant aparecia diante das tropas, todas as outras
insígnias, todas as bandeiras principescas, reais e nacionais, deveriam ser retiradas
diante do emblema que representa o combate por Jesus Cristo.

Caso particular do Ramo Amarelo
Está fora de questão pedir às unidades do Ramo Amarelo para construírem as
instalações necessárias para o Grande Pavilhão. No caso de ser impossível fazer melhor,
parece-nos que, por exemplo, uma árvore isolada possa servir de mastro das bandeiras.
Todavia, isso apenas em atividades fora do Brasil ou para hastear o Baussant, de vez
que a lei brasileira proíbe o hasteamento da Bandeira Nacional fora de mastros. Os
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Chefes, em atividade da AG&E, devem providenciar um mastro, ainda que rústico, para
a Bandeira Nacional e, eventualmente, a do Estado.
No sentido de permitir uma formação espiritual e cívica suficientemente variada, os
Chefes da Alcatéia ou Clareira hastearão a bandeira que melhor corresponda à festa do
dia ou aniversário a celebrar. Assim, o Baussant será içado ao Domingo para recordar o
Dia do Senhor. Ele flutuará livremente sobre os acampamentos, bivaques e atividades
do Ramo Amarelo que ocorram durante festas da Igreja, que recordam Cristo, a Virgem,
algum mistério ou um santo, para celebrarmos e lembrarmos do tema do dia. A
Bandeira Nacional será içada nos dias feriais, por ocasião das festas nacionais e para
invocar os soldados, os heróis e os grandes homens dos quais honramos a memória. A
Bandeira Européia será içada em campos internacionais com a UIGSE-FSE no sábado,
dia de Nossa Senhora, ou por ocasião de festas marianas, ou ainda para consagrar um
grande jogo ou acolher lobos e lobas vindos da Europa. Ela flutuará obrigatoriamemnte
sobre os campos de lobos da FSE no dia 11 de julho, mesmo no Brasil, pois é a festa de
São Bento, patrono da Europa. A Bandeira do Estado pode ser içada junto da Bandeira
Nacional em festas estaduais.
Finalmente, se a cerimônia propriamente dita é para a Alcatéia ou para a Clareira a
mesma que para a Tropa, os lobos não devem chegar sem o chamamento do Akelá e
sem que ele esteja presente ao pé do mastro com toda a Chefia, e não formam em
retângulo, mas em ferradura.

Ordem das bandeiras
A bandeira Baussant (branca e negra horizontal) flutua sozinha sobre um acampamento
escoteiro e nos locais reservados à UIGSE-FSE ou à AG&E em uma atividade aberta a
outros movimentos.
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No decorrer de um acampamento, de uma jornada, ou de um encontro, a Chefia da
atividade deve decidir, tendo em conta os elementos presentes, os seus recursos e a
duração do evento, se içará somente o Baussant ou todo o Grande Pavilhão.
No Brasil, vistas do local de formatura, as bandeiras que compõem o Grande Pavilhão,
tendo por base o art. 19 da Lei 5.700 de 1971, são colocadas da esquerda para a direita,
com a seguinte ordem, em dispositivos ímpares com a bandeira estadual: Bandeira do
Estado, Bandeira Nacional, Baussant.

Em dispositivos pares sem a bandeira estadual: Bandeira Nacional, Baussant.

Em dispositivos pares com a bandeira estadual e a da Europa: Baussant, Bandeira
Nacional, Bandeira do Estado, Bandeira da Europa.

Em dispositivos ímpares sem a bandeira estadual, mas com a bandeira européia:
Baussant, Bandeira Nacional, Bandeira da Europa.

Em cerimônias internacionais com a UIGSE-FSE, fora do Brasil, o Baussant ocupa o
lugar central, a bandeira nacional local à sua direita
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As bandeiras são elevadas simultaneamente no decorrer da cerimônia de hastear, cada
uma na sua adriça. Todavia, em cerimônias no Brasil, conforme o art. 16 da Lei 5.700
de 1971, a Bandeira Nacional é a primeira a atingir o topo e a última a dele descer. As
bandeiras podem flutuar em mastros distintos ou em um único mastro, com a condição
de que esse mastro possua um número suficiente de adriças com relativo espaçamento
em uma grande trave horizontal.
As bandeiras devem ser içadas na mesma altura.
Acampamentos no estrangeiro
Uma unidade que acampe fora do seu país pode, com as mesmas condições, hastear
somente o Baussant ou todo o Grande Pavilhão. Mas o Grande Pavilhão comporta agora
quatro bandeiras que são colocadas da esquerda para a direita, vistas do local da
formatura, com a seguinte ordem: a bandeira do país em que se encontrem, a bandeira
nacional do país visitante, o Baussant e a Bandeira da Europa. A mesma disposição é
aplicada se a unidade acampa em conjunto com uma unidade do país que visita. Assim,
no exemplo da figura abaixo, se uma unidade da AG&E acampa com uma unidade dos
Scouts d’Europe ou sozinha na França, a ordem é:

Se vários países participarem no encontro (acampamento internacional), as suas
respectivas bandeiras são colocadas entre a bandeira do país onde se encontram e a
bandeira européia, pela ordem alfabética dos nomes dos países participantes (para evitar
contestações, deve-se recorrer ao código internacional adotado nas matrículas das
viaturas). O Baussant fica ao meio. Assim, em um campo na França do qual participem
Scouts de Europa (Espanha) e Katholische Pfadfinderschaft Europas (Alemanha), a
ordem é a da figura:
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CERIMÔNIA DAS BANDEIRAS
Preparação da cerimônia
Os escalados (dois por bandeira) preparam as bandeiras. Eles verificam as adriças dos
mastros, prendem as bandeiras na posição correta e aprontam-se para a cerimônia.
Todos têm de usar luvas brancas.

Hasteamento das bandeiras
Após a ordem de comando “Exploradores, Sempre...”, respondido por todos com
“Alerta!”, a Chefia avança para o centro da formatura e vira-se de frente para os
mastros.
Chefe: Atenção às bandeiras!
Escalados: Alerta!
Chefe (após um curto silêncio): Hastear!
Neste momento, todos fazem a saudação (em direção à fronte ou à bandeirola e
estandartes), e seguem com os olhos o hasteamento das bandeiras. Pela legislação
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brasileira, apenas o Hino Nacional pode ser executado, com música, sem letra. Em
acampamentos internacionais da UIGSE-FSE, um canto pode ser entoado.
Quanto o hasteamento termina:
Chefe: Pelo Seu Reino!
Todos: Que Deus nos guarde!
O Chefe, então, diz lentamente o Pai Nosso pela unidade do povo cristão. Em
cerimônias internacionais, ele é dito em latim. Os participantes apenas acompanham, e
os integrantes do sexo masculino retiram a cobertura da cabeça durante a oração, mas
não as do sexo feminino.
Chefe: Debandar.
Também as ordens de comando são feitas em latim nos encontros internacionais:
Chefe: Estote semper...
Escalados: Parati! (guias: Paratae!)
Chefe: Attendite vexilis!
Escalados: Parati! (guias: Paratae!)
Chefe (após um curto silêncio): Facite!
Chefe: Ad Regnum suum!
Todos: Deus adjuvet!
Chefe: Pater noster...
Chefe: Recedite.
Para os lobos
Existe apenas um mastro e uma bandeira. Faz-se com três lobos: dois seguram a adriça,
o terceiro tem a bandeira dobrada nas mãos. Ele desloca-se de forma a que a bandeira
nunca toque o solo.
Arriamento das bandeiras
Ao pôr-do-sol (pela legislação brasileira, por volta das 18h), os escalados arriam as
bandeiras. As ordens de comando são as mesmas que para hastear. Não é preciso que
façam formatura, bastando acompanhar de longe, com respeito e marcialidade, o
arriamento. Um escalado dá um apito único e longo para iniciar a descida das bandeiras,
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informado a todo o acampamento o que irá acontecer. Cada elemento em campo colocase na posição de “Sempre Alerta” virado para o local das bandeiras, até que estas
desçam totalmente. Assim que todas as bandeiras estão nos ombros dos escalados, é
dado um apito único e curto. A patrulha de serviço entrega as bandeiras devidamente
dobradas à Chefia do acampamento.
Pode-se fazer uma cerimônia, se conveniente.
Para os exploradores marítimos
A bordo, a Bandeira Nacional é sempre içada na popa. Ancorado ou a remo, bem como
com as velas Marconi, ela é içada na popa em um mastro de bandeira. Em navegação,
nas embarcações equipadas com velas de carangueja, ela é colocada no topo da verga.
Nunca se deve içar nada acima da Bandeira Nacional, nem na mesma adriça. Ela deve
estar sempre limpa, e ser maior do que outra bandeira içada a bordo.
O guidão explorador é uma bandeira triangular de dimensões 0,40m x 1,20m que deve
flutuar devidamente içada em todas as embarcações de exploradores marítimos da
AG&E e da UIGSE-FSE.
Nas restantes adriças disponíveis, podem ser içados outros emblemas, como, por
exemplo, o guidão do agrupamento, da unidade ou patrulha, que identifica os seus
tripulantes. Estas marcas devem ter as mesmas dimensões que o guidão da Associação.

O ESTANDARTE BAUSSANT
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É o único estandarte autorizado pela UIGSE-FSE para uso nas associações filiadas. No
Brasil, a AG&E é candidata à filiação à UIGSE-FSE. Enquanto isso não for efetivado
de modo oficial, não podemos usar o Baussant como estandarte, mas apenas a bandeira
e somente de forma inspirada, com uma flor-de-lis levemente diferente, como se vê no
logotipo oficial dos EXPLORADORES DO BRASIL no início deste Cerimonial.
O estandarte é formado por um quadrado com 90cm de lado, com fundo branco e negro
alinhados verticalmente (o branco fica do lado do mastro) e carregado com uma cruz
vermelha de oito pontas, portando ao centro uma flor-de-lis dourada. O estandarte é fixo
por sete argolas em um mastro com 2,10m de altura.
Qualquer inscrição no estandarte é rigorosamente proibida, tal como nas bandeiras
nacionais.
Porta-estandartes para exploradores e guias: o estandarte é carregado por um Chefe
Assistente da Tropa ou na sua falta por um Chefe de Patrulha (quando, então, ele passa
a bandeirola de patrulha ao Subchefe, que assume a sua missão interinamente). O portaestandarte tem que utilizar luvas brancas e deve ter feito já a sua Promessa de
Explorador.
Somente as Tropas de Exploradores e de Guias, as Companhias de Caminheiros e os
Chamas de Guias-Maiores têm o estandarte Baussant. As Alcatéias de Lobos e as
Clareiras de Lobas têm o bastão-totem.
Em descanso, o estandarte é colocado no solo, do lado direito do portador. O braço
direito deve estar estendido, com a mão virada para dentro, de modo a que o Baussant
penda inclinado para a direita, ficando visível. O braço esquerdo deve ficar atrás das
costas.
Na posição de “Sempre Alerta”, o estandarte é segurado verticalmente do lado esquerdo
do corpo, o braço direito alongado ao longo do mastro, e o esquerdo segurando o mastro
por cima do ombro direito.
Em marcha, o estandarte é colocado para trás, apoiado no ombro direito, a bandeira
desfraldada, o braço direito alongado sobre a parte inferior do mastro, o qual deve ficar
inclinado a 30º sobre a horizontal.
Em procissão, o estandarte é transportado a 45º para a frente, o braço direito estendido
com a mão virada para dentro, e a mão esquerda virada para dentro perto da fivela do
cinto, segurando a extremidade do mastro.
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As cerimônias
À entrada ou à saída de uma igreja ou durante o refrão da Canção da Promessa, o
Baussant é colocado ao alto e para a frente, inclinado na linha do braço esquerdo do
portador a 45º. O punho direito deve ficar à altura do porta-estandarte.
Na Missa, durante a Consagração, o Baussant é colocado na horizontal, como na
Cerimônia da Promessa, e o porta-estandarte permanece em pé.
Nas formaturas, o porta-estandarte coloca-se à direita do Chefe que comanda.
Saudação dos porta-estandartes (tanto de bandeirolas de patrulha quanto de
estandartes Baussant)
O porta-estandarte não faz a saudação exploradora com a mão direita. Ele segura o
mastro verticalmente com a mão direita ao longo do corpo, a ponta do mastro encostada
ao pé direito, e sem elevar a mão esquerda, coloca-a junto da fivela do cinto, com a
palma virada para baixa, na posição da saudação. O porta-estandarte garante assim a
possibilidade de cumprimentar o Chefe com a mão esquerda. A figura que ilustra esse
tipo de saudação está explicada mais acima, na parte sobre os sinais de saudação
exploradora.
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Nas formaturas, a bandeirola de patrulha fica sempre à direita da patrulha.
Durante o refrão da Canção da Promessa, só o estandarte Baussant e as bandeirolas de
patrulha podem ser brandidos no prolongamento do braço direito.

ORDENS DE COMANDO E FORMATURAS
As formaturas são convocadas por voz, gestos ou sons. O Chefe não deve dar uma
ordem de comando sem que todos estejam na posição de “Sempre Alerta”.
Ao comando “Exploradores, sempre...”, os exploradores respondem “alerta!” e ficam
em posição de sentido, de firme, os pés juntos sem bater os calcanhares, o corpo direito,
os braços ao longo do corpo, a cabeça erguida. O termo “exploradores” é mudado por
“guias” para as meninas.
O Chefe não deve deixar a sua unidade na posição de firme mais do que alguns
instantes, a fim de poder exigir uma posição perfeita.
Ao mandar “Exploradores, descansar!” ou “Guias, descansar!”, os jovens abrem as
pernas, afastando a esquerda, deixando-as separadas, e com os braços para trás, a mão
esquerda segurança a direita, mas com a cabeça erguida. Os que seguram bandeirolas ou
bastões, colocam só a mão esquerda para trás, e estendem a bandeirola ou bastão com a
direita, com o braço reto, formando um ângulo de 45º.
Para concluir uma formatura, o Chefe comanda “Debandar” e faz o sinal de conclusão.
Os exploradores fazem a saudação e se retiram.

ACLAMAÇÃO
O grito oficial da UIGSE-FSE é: “Per Mariam... EUROPA!” É utilizado, somente em
eventos com exploradores europeus: grandes cerimônias ou em honra de um chefe ou de
um visitante importante, com o ritmo de “Hip! Hip! Hourrah!”
O Chefe que conduz diz: Exploradores, em honra de... (ou por ocasião de), eu vos
proponho lançar o nosso grito. Ad Mariam...
Todos erguem em uníssono a sua cobertura e respondem ao mesmo tempo: EUROPA!
Quando todos ficam em silêncio, o Chefe repete por uma segunda e depois uma terceira
vez, apenas o “Ad Mariam...”, que são respondidos. À terceira aclamação, lançam-se as
coberturas ao ar.
Em eventos no Brasil, sem a participação de exploradores europeus, o termo “Europa” é
modificado e gritamos “BRASIL!”
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SINAIS DE FORMATURA
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ORAÇÕES
E CÂNTICOS
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ORAÇÕES
Oração do Explorador (por Santo Inácio de Loyola)
Senhor Jesus,
Ensina-me a ser generoso
A servir-te como mereces
A dar sem medir
A combater sem medo ser ferido
A trabalhar sem descanso
E a não esperar outra recompensa
A não ser a de saber que faço a vossa Vontade.
Amém!
Oração atribuída a São Francisco de Assis
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz!
Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria.
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado,
compreender que ser compreendido,
amar que ser amado.
Pois é dando, que se recebe,
é perdoando que se é perdoado
e é morrendo que se vive para a vida eterna!
Amém.
Oração a São Jorge, patrono do escoteirismo
Ó, glorioso São Jorge, perfeito cavaleiro de Cristo,
Nobre defensor da justiça, fazei-me, seguindo vosso exemplo, um escoteiro leal.
Dai-me um caráter sem mancha e fazei-me puro como a nossa Flor-de-Lis.
Vós que tivestes uma só palavra, ajudai-me para que jamais eu minta.
Dai-me a vitória sobre o respeito humano, e o amor leal a Jesus Cristo, meu supremo
Chefe e Senhor.
Dai-me um coração nobre e generoso para com todos e fazei que eu só viva para amar a
Deus,
Servindo ao próximo como bom e santo explorador
Assim seja.
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Oração do Dia de São Jorge, Mártir (da Liturgia do rito romano)
Ó Deus, celebrando o vosso poder, nós vos pedimos que são Jorge seja tão pronto em
socorrer-nos como o foi em imitar a paixão do Senhor. Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Oração dos Chefes de Patrulha (do Pe. Sevin, SJ)
Senhor Jesus, Divino Chefe, que apesar da minha fraqueza me escolheste para chefe e
guarda dos meus irmãos exploradores (ou irmãs guias), faz com que a minha palavra e
os meus exemplos iluminem os seus na senda da Tua Lei. Que eu saiba mostrar os
traços divinos na natureza que Tu criaste. Que eu saiba lhes ensinar o que devo e
conduzir a minha patrulha com alegria, de jornada em jornada, até Ti, ó, meu Deus, ao
Eterno Acampamento, onde levantaste a Tua tenda e a nossa por toda a eternidade.
Amém.
Oração dos Lobos e das Lobas
Senhor Jesus, que nos amas tão carinhosamente, dá-nos a graça de amar como Tu. Faze
os nossos corações alegres para cantar as Tuas maravihas, as nossas mãos hábeis para
servir, os nossos olhos doces para confortar, os nossos ouvidos atentos para escutar. E
ajuda-nos em cada dia a dar o nosso melhor. Amém.
Oração dos Caminheiros e das Guias-Maiores (do Pe. Doncoeur)
Senhor Jesus, que Vos apresentastes aos homens como um Caminho vivo, irradiando a
claridade que vem do alto, dignai-Vos ser o nosso Guia e Companheiro nos caminhos
da vida, como o fostes dos caminheiros de Emaús. Dai-nos parte do Vosso Espírito, a
fim de sabermos descobrir o Caminho do Vosso melhor serviço, e que, alimentados com
a Eucaristia, pão verdadeiro dos caminheiros, apesar da fadiga e das contradições da
jornada, longa e larga, caminhemos nós alegremente pela estrada que nos conduza com
retidão à Casa do Pai. Amém.
Salmo 33 – O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem, e os salva
R:/ O anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem, e os salva.
Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios.
Glorie-se a minha alma no Senhor; ouçam-me os humildes, e se alegrem.
Glorificai comigo ao Senhor, juntos exaltemos o seu nome.
Procurei o Senhor e ele me atendeu, livrou-me de todos os temores.
Olhai para ele a fim de vos alegrardes, e não se cobrir de vergonha o vosso rosto.
Vede, este miserável clamou e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. R:/
Provai e vede como o Senhor é bom, feliz o homem que se refugia junto dele.
Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem.
Os poderosos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada lhes
falta. R:/
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Vinde, meus filhos, ouvi-me: eu vos ensinarei o temor do Senhor.
Qual é o homem que ama a vida, e deseja longos dias para gozar de felicidade?
Guarda tua língua do mal, e teus lábios das palavras enganosas.
Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e vai ao seu encalço.
Os olhos do Senhor estão voltados para os justos, e seus ouvidos atentos aos seus
clamores. R:/
O Senhor volta a sua face irritada contra os que fazem o mal, para apagar da terra a
lembrança deles.
Apenas clamaram os justos, o Senhor os atendeu e os livrou de todas as suas angústias.
O Senhor está perto dos contritos de coração, e salva os que têm o espírito abatido. R:/
São numerosas as tribulações do justo, mas de todas o livra o Senhor.
Ele protege cada um de seus ossos, nem um só deles será quebrado.
A malícia do ímpio o leva à morte, e os que odeiam o justo serão castigados.
O Senhor livra a alma de seus servos; não será punido quem a ele se acolhe. R:/

CÂNTICOS
Canção da Despedida
D.R.
Por que perder as esperanças
De nos tornar a ver?
Por que perder as esperanças
Se há tanto querer?
Refrão:
Não é mais que um até logo
Não é mais que um breve adeus
Bem cedo junto ao fogo
Tornaremos a nos ver
Com nossas mãos entrelaçadas
Ao redor do calor
Formemos esta noite
Um círculo de amor
Pois o Senhor que nos protege
E nos vai abençoar
Um dia certamente
Vai de novo nos juntar
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Canção da Promessa
D.R.
Prometo neste dia, cumprir a lei
sou teu escoteiro, Senhor e Rei.
Refrão:
Eu te amarei pra sempre, cada vez mais.
Senhor minha promessa, protegerás.
Da fé eu sinto orgulho, quero viver
tal como ensinastes, até morrer.
Com alma apaixonada, servi-lo-ei.
A minha Pátria amada, fiel serei.
A promessa que um dia fiz junto a ti
para toda a vida a prometi.
Canção da Promessa dos Lobos e das Lobas
D.R.
Fiel ao meu Batismo
Darei o meu melhor
Para seguir a Tua lei
E amar-Te, meu Senhor
Refrão:
Nossa Senhora e São Francisco,
Senhor Jesus, vela por nós
Leal aos Velhos Lobos
Porei a minha honra
A viver com fidelidade
Sempre na Lei da Selva
Ó terra de coragem
Deste país amado
Diante dos nossos irmãos
Prometo amar-te, meu Brasil
O Ocidente é nossa terra
Unidos como irmãos
Prometo abrir meu coração
Aos lobos de outras terras
Para que brilhe sempre
O ideal cristão
97

Quero oferecer ao meu irmão
Cada dia de boa ação
Espírito de BP
D.R.
De BP trago o espírito.
Sempre na mente (3x)
De BP trago o espírito.
Sempre na mente, sempre na mente estará.
De BP trago o espírito.
No coração (3x)
De BP trago o espírito.
No coração, No coração estará.
De BP trago o espírito.
Junto de mim (3x)
De BP trago o espírito.
Junto de mim, junto de mim estará.
De BP trago o espírito.
Sempre na mente, no coração, junto de mim.
De BP trago o espírito.
Sempre na mente, no coração estará...
Avançam as Patrulhas
D.R.
Avançam as Patrulhas,
lá ao longe, lá ao longe.
Avançam as Patrulhas,
cantando com valor, lá ao longe.
Refrão:
Junto escalaremos a montanha altiva.
Junto estaremos no seu pico azul.
Somente os falcões sobre a nossa frente
Voam majestosos sobre o céu de anil.
Se avista o acampamento,
lá ao longe, lá ao longe.
Se avista o acampamento,
pela fumaça do fogão, lá ao longe.
Com as mochilas as costas,
lá ao longe, lá ao longe.
Com as mochilas as costas
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A tropa já partiu, lá ao longe.
Se avistam as barracas,
lá ao longe, lá ao longe.
Se avistam as barracas,
doiradas pelo sol, lá ao longe.
O Chefe de Patrulha
D.R.
Chefe de Patrulha: dois galões
Mais as insígnias e os cordões
Tem a patrulha controlada
A rédea curta e apertada
Refrão:
Ah, Ah, mas atenção
É muito mais do que um irmão (bis)
O que ele é capaz de fazer
Aí nem vocês queiram saber
E que bem que se desembrulha
Pra meter na linha a patrulha
Quando começa uma revista
Olha pra nós como um artista
E quando franze as sobrancelhas
É pior do que um puxão de orelhas
O mais novo não pode andar?
Ele aí está para ajudar
E ninguém fica para trás
Um chefe assim já não se faz
À noite no acampamento
Não se cala nem um momento
E conta histórias de pasmar
Que nem dá para acreditar
Quase não dorme, sempre alerta
Até que a manhã o desperta
Ressona de concentração
Parece um motor de avião
Já tem o Céu assegurado
E quando for canonizado
Vamos cantar numa só voz
Bendito chefe, rezai por nós
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Nossa Senhora dos Escoteiros
por Pe. Sevin, SJ
A noite deu à natureza
Um manto de escuridão
Mas nós mantemos bem acesa
Vossa luz no coração
Refrão:
Seremos os primeiros
Ó Virgem de Luz
Senhora dos escoteiros
Guiai-nos até Jesus!
Protegei este acampamento
Com vosso amor maternal
Mandai-nos anjos do firmamento
Defender-nos contra o mal
Olhai o campo como igreja
De mil vitrais de luar
Cada tenda mais não seja
Para vós do que um altar
Quando for hora de partir
Estendei o vosso véu
Como farol a dirigir
Nossa jornada para o Céu
Possam enfim nossas almas
Em vossas mãos repousar
Como no fim das tardes calmas
Se estende o Sol pelo mar
O chamamento do Caminho (Hino da Partida de Caminheiro)
por E.J. Regrettier
Está mesmo à tua frente
Como um amigo
É tão acolhedor e tão quente
Como um abrigo
É um caminho diferente
Que faremos contigo
Refrão:
Ohé, rapaz, rapaz!
Se te custa andar cozinho
Vem conosco, és capaz
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De fazer este caminho
É caminho de paladinos
E de guerreiros
Todos os desígnios divinos
Canem inteiros
No chão marcam-se os destinos
De antigos caminheiros
Se estás pronto para sonhar
Mais do que pensas
E na virtude caminhar
Mata as descrenças
Há caminhos a exporar
À espera que os venças
Partilharemos os segredos
Deste caminho
Desfazendo mitos e medos
Num torvelinho
Vencerás ravinas, rochedos
Nunca estarás sozinho
Na calma do acampamento
Vais descansar
Será neste recolhimento
Que vais pensar
Naqueles que nesse momento
Só Deus pode ajudar
Hino da Chama
D.R.
Ao redor da fogueira
Vimos ouvir os conselhos
Que nos dão as nossas chefes
Nossas irmãs mais velhas
Refrão:
Ó luz, beleza, clara certeza
Rumo do nosso mar
Bendita seja, luz benfazeja
A tua chama no lar
Alumia e aquece
O fogo tem graça e cor
Ritmo de vida que cresce
Fonte de graça e amor
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Sobe do lume a chama
Pregão de luz e pureza
Sejam assim nossas almas
De guias boas da certeza
Bom lobinho
D.R.
Eu sou um bom lobinho
Explorador eu quero ser
E seguindo um bom caminho
Bem depressa eu vou crescer!
A Lei e a Promessa
Eu já aprendi de cor
Vou agora bem depressa
Avançar (Irmão de Lobo)
D.R.
Irmão de lobo nasci
Do povo livre e valente
A selva onde eu cresci
Me deu um Deus e uma lei
Akelá, escuto sua voz
E atrás eu vou de suas pegadas
Baguera e Baloo
São os amigos que me levam
Refrão:
Avançar sempre melhor
Povo livre avançar
Com amor
Há de ser
Cada dia melhor
Estrela do entardecer
Acende com sua luz meus olhos
Oh Deus faz em mim crescer
Um coração puro e fiel
Irmão Nosso senhor
Ao seu refugio no céu
Um dia iremos
Para caçar em suas selvas
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Canção da Alcatéia (e da Clareira)
com música da Canção do Soldado
Nós somos de uma alcatéia (ou de uma clareira)
De alegres lobos
Que não são bobos
O nosso Akelá ensina
Ter olho aberto
E ouvido esperto
Andamos pela floresta
No peito e raça
Buscando caça
Pois somos de uma alcatéia (ou de uma clareira)
De gente esperta
Na trilha certa
Nas provas somos campeões
Estrelas temos de montões
Nos jogos ninguém nos ganha
E fazemos a façanha
De vencer competições
Excursionar
É um prazer
Ver o sol a despontar
Ver a lua aparecer
Nossa alcatéia
Ama o Brasil
A nossa terra
De encantos mil
Levantai-vos, soldados de Cristo
D.R. - Hino do Apostolado da Oração
Hinário Cecília, 285
Levantai-vos, soldados de Cristo;
Sus correi, sus voai à vitória;
Desfraldando a bandeira de glória;
O pendão de Jesus Redentor
Não nascemos senão para a luta;
De batalha amplo campo é a terra;
É renhida e constante esta guerra,
É a herança dos filhos de Adão
É Jesus nosso Rei Soberano,
De vencer dá-nos firme promessa,
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Seu amor de atrair-nos não cessa,
Nos reserva triunfos sem fim!
Ó, segui deste Rei Glorioso
O divino estandarte da Cruz.
Contra as forças do inferno teimoso
Ele só à vitória conduz
Oh! segui deste Rei tão amante
O estandarte divino, glorioso;
A oração à vitória conduz,
É nos céus que seu reino será
Amparai-vos no escudo da graça,
Fortaleza circunde vossa alma;
Pelo gládio da Fé, vossa palma;
É segura na eterna mansão
No combate esforçados, valentes,
Não temais, ó soldados de Cristo;
O triunfo será nunca visto,
Se souberdes cumprir sua lei
Deus Eterno, a vós louvor
“Großer Gott, wir loben dich”, por Pe. Ignaz Franz (1771), a partir do hino latino “Te
Deum”, e Heinrich Bone (1852), trad. desconhecida
Hinário Cecília, 308
Deus eterno a vós louvor!
Glória a vossa Majestade!
Anjos e homens com fervor,
vos adoram, Deus Trindade.
Cante a terra com amor!
Santo, Santo é o Senhor.
Cante a terra com amor!
Santo, Santo é o Senhor
Pai Eterno, a criação
que tirastes vós do nada,
repousando em vossa mão,
um acorde imenso brada:
quem me fez foi vosso amor,
glória a vós, Pai Criador!
Quem me fez foi vosso amor,
glória a vós, Pai Criador!
Filho eterno, nosso irmão,
vossa morte deu-nos vida,
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vosso sangue, salvação.
Toda a Igreja, agradecida,
louva, exalta a vós, Jesus,
glória canta a vossa cruz!
Louva, exalta a vós, Jesus,
glória canta a vossa cruz!
Deus Espírito, Sol de amor,
procedeis do Pai, do Filho.
Vossos dons sempre mandais
a nós pobres que cantamos.
Santo, santo é o Senhor,
uno e trino, Deus de amor.
Santo, santo é o Senhor,
uno e trino, Deus de amor
Vem, e eu mostrarei
por Pe. Josmar Braga e Waldeci Farias
Vem e Eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai,
guiarei os passos teus e junto a ti, hei de seguir.
Sim eu irei e saberei como chegar ao fim,
de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também!
Vem e Eu te direi o que ainda estás a procurar,
a verdade é como o sol e invadirá o teu coração.
Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser:
Eu creio em Ti, que crês em mim, e à tua luz verei a luz
Vem e Eu te farei da minha vida participar,
viverás em mim aqui, viver em mim é o bem maior.
Sim eu irei e viverei a vida inteira assim.
Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós
Vem que a terra espera quem possa e queira realizar
com amor a construção de um mundo novo muito melhor.
Sim eu irei e levarei o teu Nome aos meus irmãos.
Iremos nós, e teu amor vai construir, enfim, a paz!
A barca
“Pescador de hombres”, por Pe. Cesáreo Gabarain (1979), trad. do próprio autor
Tu, te abeiraste da praia
Não buscaste nem sábios nem ricos,
somente queres que eu te siga!
Senhor, tu me olhaste nos olhos,
a sorrir, pronunciastes meu Nome,
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lá na praia, eu larguei o meu barco,
junto a Ti buscarei outro mar
Tu sabes bem que em meu barco
Eu não tenho nem ouro nem espadas
somente redes e o meu trabalho
Tu, minhas mãos solicitas,
meu cansaço que a outros descanse,
amor que almeja seguir amando
Tu, pescador de outros lagos,
ânsia eterna de almas que esperam,
bondoso amigo que assim me chamas
Emanuel
por Versaci/Labellarte/Brusati/Mamoli, Hino da XV Jornada Mundial da Juventude
Do Horizonte uma grande luz
Viaja na história
Ao longo dos anos venceu a noite
Fazendo-se Memória.
E iluminando a nossa vida
Revela-nos bem claro
Que não se vive se não se busca
A Verdade...
Oh, Emanuel
O grande Dom que Deus nos dá
É Cristo o Seu Filho,
E a humanidade é renovada
E N’Ele é salva.
Verdadeiro homem, verdadeiro Deus,
É o Pão da Vida,
Por todos os homens, seus irmãos,
Se repartirá.
Refrão:
E aqui
Sob a mesma luz
Sob a Sua Cruz
Cantando a uma só voz:
Emanuel, Emanuel, Emanuel
Emanuel, Emanuel, Emanuel
Nós herdeiros do passado
De séculos de história,
De vidas dadas por amor,
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De santos que creram.
De homens que voaram alto
E ensinaram a acreditar
Que com Jesus a história havia
De mudar.
Chega uma era de Primavera
É tempo de mudar,
É hoje o dia sempre novo
Para recomeçar.
Num novo rumo, com palavras novas
Converte o coração,
E diz ao mundo, a cada homem:
Senhor Jesus.
Salve Regina
Gregoriano
Salve, Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
Misericordes oculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
Nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Mais perto quero estar
“Nearer, my God, to Thee”, por Sarah Fuller Flower Adams (1840) e Lowell Mason
(1856), trad. João Gomes da Rocha (1888)
Harpa Cristã, 187
Mais perto quero estar
Meu Deus, de Ti!
Inda que seja a dor
Que me una a Ti,
Sempre hei de suplicar
Mais perto quero estar
Mais perto quero estar
Meu Deus, de Ti!
Andando triste, aqui
Na solidão,
Paz e descanso a mim
Teus braços dão;
Nas trevas vou sonhar,
107

Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de Ti!
Minh’alma cantará
A Ti, Senhor!
E em Betel alçará
Padrão de amor,
Eu sempre hei de rogar
Mais perto quero estar,
Mais perto quero estar,
Meu Deus, de Ti!
E, quando Cristo, enfim,
Me vier chamar,
Nos céus com serafins,
Irei morar.
Então me alegrarei
Perto de Ti, meu Rei.
Perto de TI, meu Rei,
Meus Deus, de Ti!
Tu és minha vida
por Paulo César de Oliveira
Tu és minha vida, outro Deus não há!
Tu és minha estrada, a minha verdade
Em tua palavra eu caminharei
Enquanto eu viver e até quando tu quiseres
Já não sentirei temor, pois, estás aqui
Tu estás no meio de nós
Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria
Filho eterno e Santo, homem como nós
Tu morreste por amor; vivo estás em nós
Unidade trina com o Espírito e o Pai
E um dia eu bem sei: tu retornarás
E abrirás o Reino dos Céus
Tu és minha força, outro Deus não há!
Tu és minha paz, minha liberdade
Nada nesta vida nos separará
Em tuas mãos seguras minha vida guardarás
Eu não temerei o mal, tu me livrarás
E no teu perdão viverei!
Ó, Senhor da vida, creio sempre em ti!
Filho Salvador, eu espero em ti!
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Santo Espírito de amor: desce sobre nós
Tu, de mil caminhos, nos conduzes a uma fé
E por mil estradas onde andarmos nós
Qual semente nos levarás!
Vós sois, meu pastor, ó Senhor
por Robert Jef
Vós sois, meu pastor, ó Senhor,
Nada me faltará se me conduzir
Em verdes pastagens feliz eu descansei,
em vossas águas puras eu me desalterei.
No vale das sombras o mal é vão temer.
Se vos tenho ao meu lado por que desfalecer?
Pusestes minha mesa para o festim real.
Ungistes-me a cabeça com óleo divinal.
Transborda em minha taça um misterioso vinho,
consolo e alimento ao longo caminho.
A luz e a graça vossa, sem fim me seguirão.
E o céu em recompensa um dia me darão.
Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe
D.R.
Hinário Cecília, 157
Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe,
penhor seguro de sumo bem
Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe,
penhor seguro de sumo bem
Vós sois a rosa de puro amor,
Suave aspirando celeste odor
Do lírio níveo o esplendor,
Se obscurece ao teu fulgor
Da humildade a meiga flor
É teu ornato, Mãe do Senhor
És nossa vida, és nossa luz,
ó Mãe querida do meu Jesus
Corredentora, ó Mãe de dor,
Ouve clemente nosso clamor
Da tua graça dá-nos viver
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fiéis servir-te até morrer
Fonte és Tu de toda a bênção
“Come, thou fount of every blessing”, por Robert Robinson (1758) e Asahel Nettleton
(1825), trad. Justus Henry Nelson (1881)
Hinário para o Culto Cristão, 17
Fonte és Tu de toda a benção;
vem o canto me inspirar;
a misericórdia Tua
quero em alto som louvar.
Oh, ensina o novo canto
dos remidos lá dos céus
ao Teu servo e ao povo santo
pra louvarmos-Te, bom Deus
Ao Senhor eu agradeço,
pois Jesus me socorreu
e, por Sua graça, um dia
vai levar-me para o céu.
Eu perdido, procurou-me,
longe do meu Deus, sem luz;
dos pecados meus lavou-me
com Seu sangue o bom Jesus.
Devedor à Tua graça
cada dia e hora sou.
Teu cuidado sempre faça
com que eu ame a Ti, Senhor.
O meu ser é vacilante:
toma-o, prende-o com amor,
para que eu, a todo instante,
glorifique a Ti, Senhor.
Com minha Mãe estarei
D.R.
Hinário Cecília, 156
Com minha Mãe estarei
na santa glória um dia
ao lado de Maria
no céu triunfarei!
No céu, no céu
Com minha Mãe estarei
No céu, no céu
Com minha Mãe estarei
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Com minha Mãe estarei
aos anjos me ajudando
do Onipotente ao mando,
Hosanas lhe darei!
Com minha Mãe estarei
então coroa digna
de mão tão benigna
feliz receberei!
Com minha Mãe estarei
e sempre neste exílio,
de seu piedoso auxílio
com fé me valerei!
Alma missionária
“Alma misionera”, por Banda Jaire, trad. por alguns membros do Regnum Christi
Senhor, toma minha vida nova
antes que a espera
desgaste anos mim.
Estou disposto ao que queiras,
não importa o que seja.
Tu chamas-me a servir
Leva-me aonde os homens
necessitem Tua palavra, necessitem
de força de viver.
Onde falte a esperança,
onde tudo seja triste simplesmente
por não saber de ti
Te dou meu coração sincero
para gritar sem medo:
formoso é teu amor.
Senhor, tenho alma missionária,
conduze-me à terra
que tenha sede de Ti
E assim, eu partirei cantando,
por terras anunciando
tua beleza, Senhor.
Terei meus braços sem cansaço,
tua história em meus lábios
e a força na oração!
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Hino Pontifício
“Hymnus (Rhythmus) Pontificius”, por Mons. Evaristo d'Anversa e Charles Gounod
(1869), trad. D. Marcos Barbosa, OSB
Ó Roma eterna, dos Mártires, dos Santos,
Ó Roma eterna, acolhe os nossos cantos!
Glória no alto ao Deus de majestade,
Paz sobre a terra, justiça e caridade!
A ti corremos, Angélico Pastor,
Em ti nós vemos o doce Redentor.
A voz de Pedro na tua o mundo escuta,
Conforto e escudo de quem combate e luta.
Não vencerão as forças do inferno,
Mas a verdade, o doce amor fraterno!
Salve, salve Roma! É eterna a tua história,
Cantam-nos tua glória monumentos e altares!
Roma dos Apóstolos, Mãe e Mestra da verdade,
Roma, toda a cristandade o mundo espera em ti!
Salve, salve Roma!
O teu sol não tem poente,
Vence, refulgente, todo erro e todo mal!
Salve, Santo Padre,
vivas tanto mais que Pedro!
Desça, qual mel do rochedo,
A bênção Paternal!
Lenta e calma sobre a terra
D.R.
Lenta e calma sobre a terra
desce a noite e foge a luz.
Quero agora despedir-me;
boa noite, meu Jesus
Ó Senhor, dai-nos a bênção
e do mal que nos seduz.
A meu pai e a mim guardai-me;
boa noite, meu Jesus
A teus pés, ó Virgem pura,
peço a benção maternal.
Boa noite, mãe querida.
Boa noite, meu Jesus

112

Prova de amor maior não há
por Pe. José Weber
Refrão:
Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão!
Eis que eu vos dou um novo Mandamento:
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado
Vós sereis os meus amigos se seguirdes meu preceito:
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado
Permanecei em meu amor e segui meu mandamento:
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado
E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim:
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado
Nisto todos saberão que vós sois os meus discípulos:
Amai-vos uns aos outros como Eu vos tenho amado
Rude cruz
“The old rugged cross”, por George Bennard (1913), trad. Antônio Almeida (1920)
Novo Cântico (Hinário Presbiteriano), 266
Rude cruz se erigiu,
Dela o dia fugiu
Como emblema de vergonha e dor.
Mas eu sei que na cruz,
Nesse dia Jesus
Deu a vida por mim, pecador.
Sim, eu amo a mensagem da cruz;
Seu triunfo meu gozo será!
Pois um dia em lugar de uma cruz,
A coroa Jesus me dará!
Desde a glória dos céus,
O Cordeiro de Deus
Ao Calvário humilhante baixou.
Nessa cruz, para mim
Há mistério sem fim,
Porque nela Jesus me salvou.
Nessa cruz padeceu,
Desprezado morreu
Meu Jesus, para dar-me perdão.
Eu me alegro na cruz
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Dela vem graça e luz,
Para minha santificação.
Bendita e louvada seja
D.R.
Bendita e louvada seja
no céu a divina luz.
E nós também cá na terra,
louvemos a Santa Cruz
Os céus cantam a vitória
de Nosso Senhor Jesus.
Cantemos também na terra,
louvores à Santa Cruz
Sustenta gloriosamente
nos braços o bom Jesus.
Sinal de esperança e vida
o lenho da Santa Cruz
Humildes e confiantes
levemos a nossa cruz,
seguindo sublime exemplo
de Nosso Senhor Jesus
Cordeiro imaculado,
por todos morreu Jesus;
pagando as nossas culpas,
é rei pela sua Cruz
É arma em qualquer perigo,
é raio de eterna luz;
bandeira vitoriosa
o santo sinal da Cruz
Ao povo, aqui reunido,
dai graça, perdão e luz!
Salvai-nos, ó Deus clemente,
em nome da Santa Cruz!
A nós descei, Divina Luz
D.R.
Hinário Cecília, 77
Refrão:
A nós descei, Divina Luz
A nós descei, Divina Luz
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Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Em nossas almas acendei
O amor, o amor de Jesus!
Sem vós, Espírito divino
Cegos, só podemos errar
E do mais triste desatino
E do mais triste desatino
No mais profundo abismo
Sem fim, sem fim penar
O negro inferno nos faz guerra
Armando o mundo sedutor
Tudo é perigo nesta terra
Tudo é perigo nesta terra
Sois vós o Libertador
Sois vós o Libertador
De vossos dons nos dai o gozo
Que em nós apague o vil prazer
Noss'alma, espírito formoso
Noss'alma, espírito formoso
Alcance o celeste viver
Alcance o celeste viver
Vós sois a alma da Igreja
Vós sois a vida, sois o amor
Vós sois a graça benfazeja
Que nos irmana no Senhor!
Vós sois a graça benfazeja
Que nos irmana no Senhor!
Divino Espírito descei
Os corações vinde inflamar
E as nossas almas preparar
Para o que Deus nos quer falar!
E as nossas almas preparar
Para o que Deus nos quer falar!
Eu navegarei (especialmente para os exploradores e guias do mar)
por Asaph Borba
Eu navegarei
no oceano do Espírito
E ali adorarei
ao Deus do meu amor
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Refrão:
Espírito, Espírito,
Que desce como fogo
Vem como em pentecostes
E enche-me de novo
Eu adorarei
ao Deus da minha vida
Que me compreendeu
sem nenhuma explicação
Eu servirei
ao meu Deus fiel
ao meu libertador a
quele que venceu
Espírito, enche o meu ser (Espírito, enche a minha vida)
por Willen Soares e Ana Santos
Harpa Cristã, 688
Espírito,enche a minha vida
Enche-me com o teu poder
Pois de ti eu quero ser
Espírito, enche o meu ser
As minhas mãos eu quero levantar
Em teu louvor te adorar
Meu coração eu quero derramar
Diante do teu altar
Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado
“O store Gud”, por Carl Gustaf Boberg (1885), trad. Manoel da Silveira Porto Filho
Hinos do Povo de Deus, 254
Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado,
contemplo a tua imensa criação,
a terra e o mar e o céu todo estrelado
me vêm falar da tua perfeição:
Refrão:
Então minh’alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és tu, grandioso és tu.”
Então minh’alma canta a ti, Senhor:
“Grandioso és tu, grandioso és tu!”
E quando penso quanto Deus me ama —
que em meu lugar na cruz Jesus sofreu,
a gratidão meu coração inflama,
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pois foi por mim que ele padeceu.
Tua palavra veio revelar-me
o eterno alvo que devo alcançar.
Com tantas bênçãos vens presentear-me:
Eternamente hei de te louvar!
Se as águas do mar da vida (especialmente para os exploradores e guias do mar)
Hinos do Povo de Deus, 216
Se as águas do mar da vida quiserem te afogar,
segura na mão de Deus e vai.
Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar,
segura na mão de Deus e vai.
Refrão:
Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus,
pois ela, ela te sustentará.
Não temas, segue adiante, e não olhes para trás,
Segura na mão de Deus e vai.
Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada,
segura na mão de Deus e vai.
Orando, jejuando, confiando e confessando:
Segura na mão de Deus e vai.
O Espírito do Senhor sempre te revestirá;
segura na mão de Deus e vai.
Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará:
Segura na mão de Deus e vai.
Da Igreja o fundamento
“The Church’s one foundation”, por Samuel John Stone (1860) e Samuel Sebastian
Wesley (1864), trad. Roberto Hawkey Moreton
Hinário Episcopal, 306
Da Igreja o fundamento
É Cristo, o Salvador!
Em seu poder descansa,
É forte em seu amor
Em Cristo bem firmada,
Segura sempre está
E sobre a rocha eterna,
Jamais se abalará
A pedra preciosa
Que Deus predestinou
Sustenta pedras vivas
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Que a graça trabalhou
E quando o monumento
Surgir em plena luz
A glória do edifício
Será do Rei Jesus
Senhor, nós te rogamos
Que erguido, por amor
O templo consagrado
Redunde em teu louvor
E que almas redimidas,
Aqui em comunhão
Se tornem templo santo
De tua habitação
A Cristo coroai
“Crown Him with many crowns”, por Mathew Bridges (1852), Godfrey Thring (1874),
e George J. Elvey (1868), trad. João Wilson Faustini (1969-71)
Hinário Luterano, 122
A Cristo coroai, Cordeiro vencedor!
Ouvi, dos coros celestiais, dos anjos o louvor.
Erguei vibrante voz de todo coração,
louvando àquele que morreu e deu-vos salvação.
A Cristo coroai, seu lado e mão olhai,
das suas chagas o esplendor e a glória contemplai.
Nem anjos lá do céu o podem compreender:
que o próprio Filho de Deus Pai pelo homem vá morrer.
A Cristo coroai, a vida nos doou,
e, afim de dar-nos salvação, da tumba triunfou.
Cantemos seu poder: Morreu mas ressurgiu,
a vida eterna nos ganhou e a morte destruiu.
A Cristo coroai, dos tempos é Senhor,
e do universo imenso é Deus, eterno Criador.
Ao grande Redentor, que deu-nos salvação,
eternamente tributai louvor e adoração!
O povo de Deus
por Nely Silvia Barros e Luiz Passos
O Povo de Deus no deserto andava,
Mas, à sua frente, alguém caminhava.
O Povo de Deus era rico de nada,
Só tinha a esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada
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Somente a tua graça me basta e mais nada.
O Povo de Deus também vacilava,
Às vezes custava a crer no amor.
O Povo de Deus chorando rezava,
Pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada
Perdoa se às vezes não creio em mais nada.
O Povo de Deus também teve fome,
E Tu lhe mandaste o pão lá do céu.
O Povo de Deus cantando deu graças,
Provou teu amor, teu amor não passa.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada
Tu és alimento na longa jornada.
O Povo de Deus ao longe avistou
A terra querida que o amor preparou.
O Povo de Deus corria e cantava,
E, nos seus louvores, teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada
Cada dia mais perto da terra esperada.
Preciosa a graça de Jesus
“Amazing grace”, por John Newton (1779), trad. João Wilson Faustini (1969)
Hinário para o Culto Cristão, 314
Preciosa a graça de Jesus,
que um dia me salvou.
Perdido andei, sem ver a luz,
mas Cristo me encontrou.
A graça, então, meu coração
do medo libertou.
Oh, quão preciosa salvação
a graça me outorgou!
Promessas deu-me o Salvador,
e nEle eu posso crer.
É meu Refúgio e Protetor
e em todo o meu viver.
Perigos mil atravessei
e a graça me valeu.
Eu são e salvo agora irei
ao santo lar do céu.
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Vencendo vem Jesus (Quando a alma sequiosa)
Vencendo vem Jesus (Já refulge a glória eterna)
“Battle hymn of the republic (Mine eyes have seen the glory)”, por Julia Ward Howe
(1861) e John William Steffe (1852), trad. Ricardo Pitrowsky (1891-1965)
Hinário para o Culto Cristão, 153
Já refulge a glória eterna
de Jesus, o Rei dos reis;
breve os reinos deste mundo
seguirão as suas leis
Os sinais da sua vinda
mais se mostram cada vez
Vencendo vem Jesus!
Refrão:
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Glória, glória, aleluia!
Vencendo vem Jesus!
(após a última estrofe: Venceu o Rei Jesus!)
O clarim que chama os salvos
à batalha já soou;
Cristo, à frente do seu povo,
multidões já conquistou
O inimigo, em retirada,
seu furor já demonstrou
Vencendo vem Jesus!
Eis que em glória refulgente
sobre as nuvens descerá,
e as nações e os reis da terra
com poder governará
Sim, em paz e santidade,
toda a terra regerá
Vencendo vem Jesus!
E por fim, entronizado,
as nações irá julgar.
Todos, grandes e pequenos,
o Juiz hão de encarar.
E os remidos, triunfantes,
lá no céu irão cantar:
Venceu o Rei Jesus!
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Coração santo, Tu reinarás
por Tiburtino Mondin
Harpa de Sião, 170
Refrão:
Coração Santo, Tu reinarás;
Tu nosso encanto sempre serás!
Jesus amável, Jesus piedoso,
Pai amoroso, meu Salvador!
Aos Teus pés venho, se Tu me deixas,
Sentidas queixas, humilde expor!
Divino Peito, que amor inflama
Em viva chama, de Eterna Luz!
Porque a tens sempre reconcentrada
Não adorada, Doce Jesus?
Correi, cristãos, vinde adorar,
Vinde louvar, O Bom Jesus!
Com grande ardor, Rendei-lhes preitos
Com os eleitos, na Eterna Luz!
Divino Sol, espanca a treva,
Que já longeva, o mundo envolve;
Aos pecadores, aos ignorantes,
Que andam errantes, Teus olhos volve!
Estende às almas, Teu suave fogo,
E tudo logo, se inflamará!
Mais tempo a terra, no mal sumida,
Empedernida, não ficará!
Por estas chamas, de Amor benditas,
Nunca permitas, ao mal reinar!
Ao Brasil chegue, Tua caridade,
Que ele em verdade, Te saiba amar!
Divino Peito, onde se inflama,
A doce chama, da caridade;
Não a conserves, reconcentrada,
Mas dilatada, na Cristandade!
Queremos Deus
“Nous voulons Dieu”, por Abbé F. X. Moreau (1881), trad. popular brasileira
Hinário Cecília, 283
Queremos Deus!...homens ingratos,
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Ao Pai supremo, ao Redentor!
Zombam da fé os insensatos,
Erguem-se em vão contra o Senhor.
Refrão:
Da nossa fé ó Virgem, o brado abençoai:
Queremos Deus que é nosso Rei,
Queremos Deus que é nosso Pai!
Queremos Deus! um povo aflito,
Ó doce Mãe vem repetir
Ao vossos pés d'alma êste grito,
Que aos pés de Deus fareis subir.
Queremos a Deus! e a sã doutrina,
Que nos legou na sua cruz!
Leve à escola e à oficina
A lei de Cristo, amor e luz.
Queremos Deus! na pátria amada
Amar-nos todos como irmãos,
E ver a Igreja respeitada:
São nossos votos de cristãos.
Queremos Deus! por bom exemplo
Hemos da Igreja as leis guardar
E nos ministros do seu templo
Caráter santo respeitar
Queremos Deus! não contradigam
À lei divina as nossas leis;
Todos adorem, todos sigam
A Jesus Cristo, Reis dos reis.
Queremos Deus! a liberdade
É êle só quem no-la dá;
Faz-nos escravos a impiedade:
Descremntes não, não nos fará.
Queremos Deus! Sempre sem míngua,
Em cada templo, em cada lar,
De cada peito, e cada língua
Culto e louvor lh'emos de dar.
Queremos Deus! E pronto vamos
Sua lei santa defender;
Sempre servi-lo, aqui juramos
Queremos Deus até morrer.
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Queremos Deus! aos céus assome
O nosso grito, ó Deus de amor!
Queremos Deus, e por seu nome
Sofrer, se necessário for.
Queremos Deus! já que a procela
Encobre o céu e agita o mar.
Lembrai-vos, Mãe, vóis sois estrela
Que pode o pôrto nos levar.
Prometi no meu santo Batismo
“J'engageai ma promesse”, por Christian Borel (1798), trad. desconhecida
Prometi no meu santo Batismo
ser fiel a Jesus sem cessar
Pais cristãos em meu nome falaram,
hoje os votos eu vim confirmar
Refrão:
Fiel sincero,
eu mesmo quero
a Jesus prometer meu amor,
a Jesus prometer meu amor
Creio, pois na divina Trindade,
Pai e Filho e Inefável amor.
No mistério do Verbo encarnado.
Na paixão de Jesus Redentor
A Jesus servir quero constante,
sua lei em meu peito gravar.
Combatendo, lutando e vencendo.
A igreja, fiel, sempre amar
Hino Federal (da UIGSE-FSE)
J'ai le soir, comme toi, pris le chemin du désert
Quand montaient au ciel bleu les étoiles,
Autour des feux de camps nous avons découvert
La splendeur d'un nouvel univers.
Refrão:
Sur la route, la grand' route,
Qui s'enroule tout autour du Vieux Monde,
Je t'écoute, tu m'écoutes,
Scouts d'Europe, et je marche avec toi.
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Je ne t'ai demandé ni ton nom, ni ton pays,
Et pourtant je t'appelle : mon frère.
L'idéal et la loi, qui nous ont réunis,
Sont plus forts que des liens entre amis.
Quel que soit l'avenir, notre choix est sans retour
La promesse est pour toute la vie.
Rien ne saurait briser, après tant de beaux jours,
Notre chaîne d'espoir et d'amour.
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Barretes de função
Equipe Federal

Comissário(a) Federal

Secretário(a) Federal

Comissário(a) Geral

Equipe Nacional

Comissário(a) Geral

Comissário(a) Geral
Adjunto

Comissário(a) Geral
Assistente

Comissário(a) Nacional
Lobo(a)

Comissário(a) Nacional
Explorador/Guia

Comissário(a) Nacional
Caminheiro/Guia-Maior

Comissário(a) Nacional
Lobo(a) Assistente

Comissário(a) Nacional
Explorador/Guia Assistente

Comissário(a) Nacional
Caminheiro/Guia-Maior
Assistente

Coordenador(a) Nacional
(de modalidade especial)

Equipe Provincial

Comissário(a) Provincial

Comissário(a) Provincial
Adjunto

Comissário(a) Provincial
Assistente

Assistente Provincial
Lobo(a)

Assistente Provincial
Explorador/Guia

Assistente Provincial
Caminheiro/Guia-Maior
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Equipe Distrital

Comissário(a) Distrital

Comissário(a) Distrital
Adjunto

Comissário(a) Distrital
Assistente

Assistente Distrital Lobo(a)

Assistente Distrital
Explorador/Guia

Assistente Distrital
Caminheiro/Guia-Maior

Agrupamento
Chefe de Agrupamento

Akelá

Chefe de Tropa

Chefe de
Companhia/Chama

Baloo, Bagheera etc

Chefe Assistente de Tropa

Chefe Assistente de
Companhia/Chama
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