


Promessa da Alcateia

O local deve representar tanto quanto possível a Rocha do Conselho.

Aquela fica ao centro, com o guia de Alcateia que segura o Toten.

Os lobitos (Alcateia) ficam em círculo ou semicírculo à sua volta.
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Promessa da Alcateia

Aquela: Reparai, reparai bem, ó Lobitos, que hoje, este nosso encontro na

Rocha do Conselho, é muito importante. Sabeis porquê?

Lobitos: Sim! Porque vamos ser mais lobitos...

Aquela: Isso mesmo. Vamos aceitar novos Lobitos na nossa Alcateia. E vós,

quereis mesmo recebê-los?

Lobitos: Sim, queremos.

A cerimónia inicia-se com o diálogo entre o Aquela e a Alcateia.

Os Aspirantes ainda se encontram juntos dos familiares.

Pode ser o Aquela a falar ou o Balu no seu lugar.



Aquela: Dizei-me. Que quereis desta Alcateia?

Aspirantes: Queremos ser Lobitos.

Aquela: E para que quereis ser lobitos?

Aspirantes: Para vivermos melhor a Lei da Alcateia, sermos irmãos uns dos 

outros e ainda mais amigos de Jesus.

Aquela: Conheceis a nossa Lei que diz: O Lobito escuta a Aquela; o Lobito não 

se escuta a si próprio?

Aspirantes: Sim conhecemos. Nós ouvimos a Lei e queremos cumprir a Lei.

Promessa da Alcateia

O Guia da Alcateia faz a chamada dos Aspirantes. À 

medida que os seus nomes são pronunciados, respondem 

com o grito da Selva “A-LAA-III” e são levados pelos pais, 

entregues a um elemento da equipa de animação, que os 

coloca dentro do semicírculo da Alcateia, numa fila interior.



Aquela: Diz-me tu então, qual é então o primeiro artigo da Lei?

Aspirante 1: O Lobito escuta Aquela.

Aquela : Muito bem! Diz-me agora tu, qual é o segundo artigo da Lei?

Aspirante 2: O Lobito não se escuta a si próprio.

Aquela : Isso mesmo! E agora tu, sabes o que é que isto quer dizer?

Aspirante 3: É para pensarmos primeiro nos outros.

Aquela : Sim, e que mais? Diz-me tu.

Aspirante 4: Para fazermos isso, uma e outra vez até nos habituarmos.

Promessa da Alcateia

Esta fase da cerimónia pode ser facultativa.

Os Aspirantes podem responder todos ou um a um.



Aquela : Está muito bem! Dizei-me então todos: o que quer dizer a nossa Lei?

Aspirantes: Para obedecer... obedecer... obedecer!

Aquela: E vós, quereis mesmo obedecer?

Aspirantes: Sim, Aquela. Nós queremos cumprir a Lei.

Aquela: Muito bem! Qual é então a vossa divisa de lobitos? Sempre…

Aspirantes: Da melhor vontade!

Aquela: Uma vez que mostrais estar em condições, fazei então a vossa

Promessa de Lobito. Aspirantes “firme”, em saudação, promessa…:

(Fazem a saudação e tocam com o braço esquerdo no Toten)

Aspirantes: Prometo da melhor vontade:

- Ser amigo de Jesus, amando os outros;

- Respeitar a Lei da Alcateia;

- Praticar diariamente uma Boa Acção.
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Aquela: Cessar. À vontade.

Assistente: Recebei este lenço da cor do sol dourado, símbolo de Jesus Cristo

nosso Amigo que nos ilumina e nos ajuda a crescer. Lembrai-vos sempre d'

Ele e daquilo que hoje prometeste, sendo fiel à boa acção de cada dia.

Aspirantes: Amem.

(Os lobitos beijam o lenço que lhes é imposto. Neste momento, são chamados os

padrinhos/madrinhas. Colocam-se por trás do afilhado com a mão direita no ombro

direito do afilhado e repetem com o Assistente ou Aquela)
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Padrinhos: Em nome de Deus, (patrono do Agrupamento), S. Francisco de

Assis e (patrono da Alcateia), eu sou testemunha da tua Promessa de Lobito,

e prometo proteger-te como tal.

(Os padrinhos cumprimentam os afilhados

e regressam ao seu local. Os lobitos colocam

uma fita da cor do seu bando no Toten.

A equipa de animação e o guia da Alcateia

cumprimentam cada um dos novos Lobitos e o

Aquela diz-lhes).

Aquela: A partir desde este momento, fazes (fazeis) parte da grande família dos

Lobitos do CNE.
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Aquela: Lobitos! Meia volta, volver! Em saudação à Alcateia! Cessar!

(Os lobitos são recebidos pelo guia de bando que os cumprimenta. São acolhidos

nos seus bandos com uma salva de palmas ou outro grito de animação)

Se entender, antes deste momento o Aquela pode entregar a insígnia de

promessa ou outra lembrança aos lobitos, assim como o Diploma de

Promessa.
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