Por que a progressão? Para que serve ser RS?
Seria a mesma resposta para a pergunta "Por que ser Guia Maior?”.
- Se você já conhece a alegria de ser Guia, para servir e ser parte de um
movimento internacional e vivo.
- Se você sente o chamado de Cristo para agir no mundo através do método
das Guias e Exploradores da Europa.
- Se você tem experimentado a vida real de austeridade na natureza, mas
que também é rica em tudo o que realmente tem valor: fraternidade,
aventura, desapego, simplicidade, serviço, fé.
Se você é atraída por tudo isso, você é feliz sendo Guia, O Compromisso Guia
Maior (GM) é apenas uma confirmação de que, na sua vida adulta, você deseja
continuar nesse Caminho. Você quer ser "Rocha Sólida", sobre a qual se pode
construir, na nossa Associação e na Igreja, e que você está pronta para
"Render Serviço” ao próximo.
É isso que você quer? Está ao seu alcance!
Este documento pode lhe dar pistas sobre os próximos passos na sua progressão
GM.
A progressão GM é feito através de três etapas: a Fita Amarela, Fita Verde e Fita
Vermelha. A Fita Vermelha é recebida no momento de seu Compromisso GM.
Antes de receber qualquer fita, deve refletir a virtude associada á ela (fé,
esperança e caridade) e completar a progressão necessária de cada etapa.
Embora ela deva atender a requisitos mínimos, a progressão GM é um caminho
individual e adaptado a cada GM, e que irá ajudá-la a descobrir o seu papel de
mulher na Associação na Igreja e no mundo.

Lembre-se sempre dos três pilares da vida da Companhia: Aventura, que a
leva a viver o Caminho e estar sempre alerta. O Serviço, com o que você age
no mundo, dando os seus dons, amor e tempo, e o Aprofundamento Interior,
para descobrir a vontade de Deus em você, o tesouro que você guarda e a
convida a se esforçar para se tornar a melhor versão de si mesma. Esta vida
Guia Maior começa em atividades da Companhia e continuam no dia a dia sde
sua vida.
Tenha sempre em mente o texto do Compromisso da GM que você encontra
no Cerimonial. Medite-o, desde o início de sua progressão. O conteúdo da
Cerimônia é o que você quer se tornar, com o que você se comprometerá e o
que você vai se esforçar para cumprir.
Lembre-se, o objetivo não é "ser" RS, mas "Render Serviços." Nosso objetivo
real é a santidade.
Boa Rota!
Flory Delgado. Comissária Nacional de Fogos - R. S. –Comissária Nacional
Fogo- Associação Espanhola de Guias e Escuteiros da Europa

Fita Amarela

EQUIPE PILOTO
Idade: 17-19 anos
As Guias Menores que deixam a Tropa entram para a Companhia de Guias
Maiores. As Companhias se organizam em Equipes. Entre elas há a Equipe
Piloto, que se enriquecem com serviços nos Agrupamentos de Guias e de
Exploradores localizados no seu entorno sem, contudo, desvirtuar as suas
atividades próprias.
Tendo a GM confirmado seu o desejo de iniciar a sua progressão, ela recebe a
insígnia EP ("Estote Paratae"- Esteja Pronta), que será costurado sobre a Cruz
do peito com letras amarelas sobre fundo azul escuro. No não há uma
cerimônia específica para a entrega da insígnia EP. A EP pode ser costurada
ao peito quando a GM inicia os primeiros passos para receber a Fita Amarela.
A vida numa Equipe Piloto geralmente dura entre um ano e um ano e meio,
após o qual a GM pode obter a Fita Verde se tiver concluído o estágio de Fita
Amarela.

Preparação para a Fita Amarela
Idade ideal: 17-20 anos
Desde que a Guia Piloto anuncia seu desejo de iniciar a sua progressão e
costurou sua insígnia EP em seu uniforme, começa um breve período de
reflexão sobre a fé e a alegria associada a ela, que culminará com a entrega da
Fita Amarela.
Se uma Guia Maior passa a fazer parte da Associação já na idade adulta, não
terá que passar pela Equipe Piloto, mas pode receber a Fita Amarela após a
Promessa Guia. Neste caso, a preparação da GM para a Promessa incluirá a
correspondente para Fita Amarela, e ela terá a insígnia EP costurada no sobre
o bolso desde a tomada do uniforme.
Documentos e requisitos:
Enviar à Comissária Provincial Guia ou à Chefe da Equipe Provincial de
Formação.


Solicitação de envio de Certificado de Fita Amarela: no mínimo com
1 mês antes da data em que deseja receber a fita. Pode ser feito tanto
pela Chefa da Companhia como pela própria GM. Não há documento
padrão.





Anotação na Ficha de Registro da GM: A Chefa da Companhia
comunicará a data do recebimento da Fita Amarela à Comissária
Provincial Guia ou à Chefe da Equipe Provincial de Formação, no prazo
de 15 dias após a entrega da fita para fins de registro.
Ficha Técnica de Obra-prima: Enviar junto com a Anotação na Ficha
da GM no prazo máximo de 15 dias.

Cerimônia: especial atenção com o local e a forma. Preferir uma reunião GM
(Rota Nacional, Reunião GM...) ou atividade da Equipe Piloto em campo.
Preparar a cerimônia junto com sua madrinha GM (músicas, símbolos...).
Texto

da

Cerimônia

de

entrega

da

Fita

Amarela:

PILOTO / GM: Com a ajuda de Deus, quero preparar o meu Compromisso Guia
Maior. Compreendo que minha fé deve impulsionar-me sempre mais longe com
alegria no serviço a Deus e aos outros. Prestarei serviço na minha família, na
cidade, na Igreja e no Movimento das Guias e Exploradores Católicos. Peço
receber hoje minha Fita Amarela.
Chefa de Companhia: Recebe essa Fita Amarela, cor do sol, cor da fé. Que tua
fé resplandeça ao teu redor e te traga a alegria e para todos aqueles que
confiam em ti.
Tempo entre o recebimento da Fita Amarela e da Fita Verde: o ideal é não
estender por mais de um ano ou um ano e meio. É muito importante determinar
metas temporais para evitar a estagnação no meio da Obra-prima.

Depois de receber a fita amarela, a GM começa a executar sua Obra-prima e a
internalizar o significado da Esperança.

Obra-prima : Tem o objetivo de desenvolver talentos , de progredir na
perseverança , buscar a beleza e ser competentes e por gratidão. Trata-se de
uma atividade concreta que nos atrai, que tem um objetivo (lembre-se o
significado de concreto!). Ela nos faz deter, nela colocamos o nosso coração, a
fim de a desenvolvê-la e transmiti-la aos outros.
A Obra-prima não deve ser a
"obra de sua vida.” Deve ser
simples
(mas
não
ser
negligenciada), sempre bonita e,
claro, direta (bem feita com um
objetivo claro de serviço). Ela
deve refletir como você deseja
que seja sua vida. O objetivo não
é fazer uma obra de arte: ser
humilde, prática e concreta. E
não se detenha. Ponha metas
intermediárias para chegar ao
final!
Determine
objetivos
temporários para a final.
Lembre-se que sua Obra-prima não termina quando terminar toda sua técnica.
Você deve dar o exemplo e servir com o que aprendeu, dividindo os talentos
desenvolvidos. No final, você estará dando você mesma: seu tempo, sua
perseverança, seu amor, seu desejo de ser útil. E você agradece a Deus pelos
dons recebidos e a oportunidade de multiplica-los, através de você, para o
serviço aos outros.
Depois de ter dominado essa técnica, você pode considerar até mesmo
preparar uma especialidade técnica nacional ou apenas colocar suas
habilidades ao serviço da Associação.
Caderno da Obra-prima: Deve refletir a arte da Obra-prima e as reflexões que
ela suscitou na GM em um documento que não seja muito longo. Deve conter:
 descrição detalhada da técnica: objetivos, metodologia, desenvolvimento
(mudanças, desafios ...)
 documentado com fotos (se possível)
 reflexões suscitadas sobre a Esperança.
Com isso, a GM em progressão dá a oportunidade para muitas outras GMs
aprenderem a mesma técnica e tomem a sua progressão como uma referência
no serviço da alegria e de esperança na perseverança que se reflete no
trabalho.
Depois de receber a Fita Amarela, a GM costurará as letras RP ("Responde
Presente") no peito acima da cruz, em verde com fundo azul escuro.

Fita Verde

Idade ideal: 20-23 anos
Documentos e requisitos:
Enviar à Comissária Provincial Guia ou à Chefe da Equipe Provincial de Formação.




Solicitação de Certificado de FITA VERDE: enviar pelo menos 1 mês antes
da data em que deseja receber a fita. A solicitação pode ser feita pela própria
GM ou pela Chefa da Companhia. Não há um padrão para a solicitação.
Ficha FITA VERDE: A Chefa da Companhia deve encaminhar a Ficha Fita
Verde no prazo de 15 dias após a entrega da fita.
Caderno da Obra-prima: Explicando a técnica em (objetivos e metodologia),
as reflexões suscitadas sobre esperança e uma foto da arte anexada (se
possível).O Caderno de deve der enviado com a Ficha Fita Verde.

Um belo gesto de cortesia fraternal da GM que obtém a Fita Verde é entregar
uma cópia do Caderno da Obra-prima com as RS e com outras GM com quem
ela deseja compartilhar a alegria do serviço.
Tempo entre o recebimento da Fita Verde e o Compromisso GM:No
mínimo um ano para guias jovens. A GM deve sempre levar em consideração
as recomendações e avaliação de sua Madrinha RS e do seu Diretor Espiritual
desde o primeiro momento que decidiu preparar-se para o Compromisso RS.
Cerimônia de recepção da Fita Verde: O
Cerimonial não prevê nenhuma cerimônia
específica,
portanto
ela
deve
ser
personalizada, curta e enquadrada em uma
atividade da Companhia.
Depois de receber a Fita Verde, a GM costura
as letras RS ("Render Serviço") no peito sobre
a cruz, bordado em vermelho com fundo azul
escuro.

Fita Vermelha

COMPROMISSO GM
Idade Ótima: 22-25 anos
Documentos e requisitos:
Enviar à Comissária Provincial Guia/ou à Chefe da Equipe Provincial de
Formação:





Solicitação de Certificado de FITA VERMELHA : enviar pelo menos 1
mês antes da data em que deseja receber a fita, acompanhada do
Caderno de Compromisso RS.A solicitação pode ser feita pela própria
GM ou pela Chefa da Companhia. Não há um padrão para a solicitação.
A GM terá um prazo de 15 dias para comprar a insígnia RS após
receber a autorização da Comissária Provincial Guia ou à Chefe da
Equipe Provincial de Formação.
Ficha FITA VERMELHA: A Chefa da Companhia deve encaminhar a
Ficha Fita Verde no prazo de 2 meses após a entrega da fita.
Caderno do Compromisso GM: Deve ser enviado juntamente com a
Ficha Fita Vermelho. Nele a GM deve ter registradas as reflexões
suscitadas no seu Caminho até a Fita Vermelha. Também deve informar
os detalhes da Cerimônia.

Símbolo e lema:
- Símbolo: A GM deve escolher um símbolo que represente as virtudes e
habilidades que ela deseja desenvolver.
- Lema: uma palavra ou frase, a ser usada com jaculatória, que incentive a
GM para melhorar.
Cerimônia de Compromisso RS: A GM prepara sua Cerimônia de
Compromisso RS com sua Madrinha e Chefe de Companhia. O tema e o
estilo da Velada e da Cerimônia são adaptados para a GM. A Velada deve
ser projetada para um Fim de Semana, uma noite (música, teatro...), um
debate, um tempo de oração, anterior à Cerimônia. O lugar, o estilo, os
movimentos e diálogos devem ser impecavelmente escolhidos e preparados
de forma a facilitar a memorização pela GM e que seja um testemunho para
as participantes.
A Madrinha é quem entrega a lamparina para GM que faz o Compromisso.
As lamparinas das demais Guias Maiores, já comprometidas, estarão
acesas desde o início da Cerimônia. Desde esse momento, a lamparina
será o símbolo do Compromisso da RS em tornar-se a Luz de Cristo e a
acompanhará em todas as atividades da Companhia.

Durante a Cerimônia de Compromisso a GM recebe as três Fitas (Amarela,
Verde e Vermelha) e o emblema RS em metal, que usará no uniforme para o
resto de sua vida. As insígnias EP, R P e RS em tecido, são costuradas uma
vez que são transitórias. No entanto, a insígnia RS metálica definitiva,
lembrando a GM, com seu peso e material o Compromisso assumido.

Texto da Cerimônia de Compromisso Guia Maior:
GM: Peço para assumir meu Compromisso Guia Maior, se for da vontade de
Deus
CG: Ao fazer esta solicitação você se compromete a sair de si mesma , a
desistir de seu egoísmo , o seu conforto , sua segurança e para aceitar o difícil.
Como Guia Maior da Associação de Guias e Exploradores do Brasil, você
tomou a Rota do Guidismo e aceitou a simplicidade, o desapego e o esforço
exigidos pela vida na natureza que é a imagem de como deveria ser sua
própria vida.
GM: Sim Vida na Companhia de GMs me ensinou a alegria e amizade, a
riqueza e as exigências do Guidismo.
CG: O nosso Movimento quer contribuir para a construção de uma escalada de
fraternidade cristã do nosso país, nas Américas, na Europa, no Mundo. Você
quer ter o seu lugar nessa comunidade humana a que Deus te leva?
GM: Sim, com a graça de Deus, eu quero que a minha vida seja simples, bela e
reta.
CG: Que sua vida seja assim um caminho para Deus
GM: marcharei com a Igreja até a Luz e levarei comigo todos aqueles que ela
me confiar. Escolhi como símbolo __________
CG: A felicidade dos outros está em suas mãos: não os impeça!
GM: Este é o Compromisso que eu vou assumir: fazer sempre o seu melhor,
estar preparada para dar o melhor de mim para o serviço de Deus e dos outros,
não uma vez somente, mas a cada dia.
CG: Você não estará sozinha, pois você vai encontrar no Caminho aquela que
entrou com você nesta aventura do "Sim incondicional" e manteve-se fiel até o
fim: a Virgem Maria. Que o exemplo da Santíssima Virgeme o dos grandes
santos da Cristandade, façam com que você tenha um coração suficientemente
grande o suficiente para compartilhar os sofrimentos dos outros e uma alma do
crente para reacender a esperança e a fé no mundo em que você vive. Uma
vez que você escolheu se cometer, renove a sua Promessa.

GM: Peço receber antes, a bênção de Deus.
Após a bênção recebida do Sacerdote, a GM renova sua Promessa Guia.
GM: Pela minha honra e com a graça de Deus, eu prometi (em... data da
Promessa)fazer o melhor possível para servir a Deus, a Igreja, para o meu
país, ajudar o meu próximo em todas as circunstâncias e obedecer a Lei da
Guia. Hoje, como adulta, eu renovo a minha promessa.
Lobinha: Toma de volta essa Fita Amarela, cor do sol, para que a sua fé alegre
ilumine aqueles ao seu redor.
GUIA: Toma de volta essa Fita Verde, cor de tudo o que flui, tudo que cresce,
na esperança de impulsioná-la mais e mais longe.
Uma outra GM: recebe esta Fita Vermelha, símbolo do fogo, cor do amor que
você traz para os outros.
GC: Recebe essa insígnia RS que significa "Responde Serviço." Que você
jamais se esqueça de viver o guidismo em todos os momentos de sua vida.
GM: Eu me considerarei sempre em serviço. Comprometo-me a ajudar, com
todas as minhas forças, o Movimento das Guias e Exploradores do Brasil e o
Movimento Guias e Escoteiros da Europa.
CR: Recebe esse Evangelho. Sua Lei seja sua Lei e que os ensinamentos
evangélicos a encorajem a seguir os passos de Jesus.
MADRINHA: Acenda essa Lamparina, símbolo da vida. Que a chama que há
em você, cada vez mais ardente, guie aqueles que sofrem no Caminho, e que
seu resplendor, com a ajuda da Virgem Maria, acompanhe você até a Casa do
Pai.
Outra RS: Você pode contar conosco como contamos com você e vamos estar
unidas na oração e amizade fraterna.
CG: Que cada um de nós tendo renovado com você nossos Compromissos, e
pertencendo a Cristo, colocamo-nos em Suas mãos, para que seja Ele, que
estando conosco, seja o Fogo, que reanima, tranquiliza e guia.

Para todas as etapas da Progressão GM

DÊ BEM OS PASSOS:






Lugar das cerimônias: preferencialmente em encontros nacionais do
Ramo Vermelho ou em atividades da Companhia de Guias Maiores.
Solicite ao CR abençoar as fitas.
Entregue as suas meditações sobre cada virtude para sua Chefa de
Companhia / madrinha e compartilha com o seu Conselheiro Religioso.
Solicita os Certificados das Fitas no prazo requerido (ver "Documentos e
requisitos" de cada fita).
A GM em progressão e sua madrinha são as responsáveis por convidar
as comunidades RS e GM para participar das cerimônias.
Especialmente para o Compromisso RS, todas as RS devem ser
convidadas.

MADRINHAMENTO


As RS Jovens devem ter pelo menos um de Compromisso GM antes de
serem Madrinhas RS. Isso vai depender da RS, mas é muito útil para
assentar bem o compromisso na vida da nova RS e, posteriormente,
poder conduzir GM ao seu Compromisso.



A Madrinha RS é uma "irmã mais velha" para a GM em progressão, com
o qual você pode se sentir confortável no diálogo que a convida a
progredir.



Recomendamos encontros pessoais regulares, que devem ser decididos
entre a GM e sua Madrinha, conforme a frequência mais adequada para
elas e dependendo do estágio de progressão da GM. Também é
aconselhável tentar chegar a um acordo sobre as atividades concretas:
trekking, cultural, serviço, café, etc.



A GM deve ser proativa na sua progressão. A Madrinha deve animá-la a
dar seus passos em frente e colocar metas... e cumpri-las.



Recomendações à Madrinha:
• Espiritualidade: viver a Fé diariamente, participar da Eucaristia e
Sacramentos o mais assiduamente possível;
• Atitude frente ao Serviço: deve ser exemplo vivo de entrega a
Deus, através do serviço ais homens. É recomendável prestar
serviço ao menos na Associação, de forma pontual. Porém,
qualquer outro serviço prestado pela GM, na sua família, em sua
paróquia ou na sociedade, são formas de “Responder Serviço” e
manter vivo o seu Compromisso.
• Na Associação: participar de pelo menos uma atividade da
Associação por ano em qualquer nível: Distrital, Provincial ou
Nacional. A RS deve tomar parte ativa e viva em uma
comunidade. Em especial recomenda-se que ela participe da

•

Comunidade RS e assista às cerimônias de Compromisso de
outras irmãs RS.
No papel de Chefe em nossa Associação, a Madrinha (GM ou
RS), é um modelo de coerência em todos os âmbitos de sua vida.
Ensina com o exemplo, é luz para a GM que lhe solicita
madrinhamento. Em resumo: ela vive o estilo Guia e o transmite
tanto nas atividades da Associação como no resto de sua vida.

CHEFA DE COMPANHIA OU MADRINHA GM?
Para as Fitas Amarela e Verde não é necessário que a Madrinha seja RS.
Pode ser uma GM de referência para a GM em progressão. Uma vez que a
madrinha GM se acha ela mesma em progressão (fita mínimo verde), ela
incentiva pelo seu exemplo próprio, que sua afilhada siga em frente.
A Madrinha GM, então, assumirá um compromisso pessoal de fazer sua
afiliada progredir mais rapidamente, acompanhando-a em seus passos,
evitando a estagnação de sua caminhada.
A Chefa de Companhia não deve assumir a função de Madrinha.

CONSELHEIRO RELIGIOSO (CR)
Através de seu ministério, o CR ajuda a GM a viver os Sacramentos e progredir
em pontos de Fé e teologia. Mas, sobretudo ele está presente para
acompanhar a GM na busca de Deus. Como no caso da Madrinha, a liberdade
de escolha do CR é total e recíproca. A GM escolhe o CR e ele de estar de
acordo com sua escolha.


Para um melhor seguimento espiritual da GM, é aconselhável um
contato assíduo com seu CR, pelo menos uma vez ao mês.



É aconselhável que seja um sacerdote que conheça o Movimento das
Guias e Exploradores Católicos, mas não é imprescindível. O
conhecimento do método da Associação pode ser-lhe útil para uma
melhor compreensão da progressão e do serviço da GM.



O CR pode ser um sacerdote, um religioso ou uma religiosa.



O CR ajuda a GM a viver sua Fe através
dos Sacramentos. No caso do CR ser
sacerdote é muito aconselhável que a GM
se confesse regularmente com ele, para um
melhor seguimento espiritual.



Novamente, a GM deve se proativa em seu
seguimento espiritual. O CR ajuda a GM a
progredir. Interpõe metas a cumprir.



Ainda que a participação do CR somente
seja exigida na cerimônia do Compromisso
GM, é aconselhável que a GM tenha um CR desde as primeira etapas
de sua progressão, posto que uma dos pilares da Vida de Guia é o
aprofundamento espiritual.

PROGRESSÃO DE GUIAS ADULTAS
Se uma GM faz a Promessa como adulta, pode começar sua progressão
cumprindo os requisitos necessários para receber a Fita Amarela.
Uma GM com mais de 25 anos que mostra um sentido profundo de
compromisso e de Fé pode receber de uma só vez as três Fitas, sempre com a
autorização da Comissária Provincial e cumprindo os requisitos da Obra-prima
e das reflexões sobre as Três Virtudes.
Como já se mencionou a progressão GM é um caminho pessoal e acertado a
cada GM, razão pela qual se deve adaptar os passos com os tempos e as
circunstâncias particulares, sem perder a forma.

