Esclarecimento sobre as Cerimônias: Admissão,
Condecoração de Especialidades e Investidura
Na última reunião de diretores eu fiz uma afirmação que causou um reboliço, ou
seja, comentários de muitas pessoas, alguns fundamentados e outros mostraram total
desconhecimento sobre o assunto e como se nunca leram o novo manual administrativo
do clube de desbravador. A minha afirmação teve base no manual, mas só errei em
proibir fazer qualquer investidura no dia mundial, á tarde, mas minha linha de raciocínio
tem fundamento lógico. Pois bem, eu disse: “ que no dia mundial não poderia fazer
Admissão de lenço, Investidura ou Condecoração de especialidade no Dia do
Desbravador”.
Antes de explicar o mal entendido, vou tirar dúvidas de alguns conceitos das
cerimônias, são elas: A primeira é a Admissão, ou seja, é o mesmo colocar o lenço no
pescoço. É muito errado dizer investidura de lenço, o certo é Cerimônia de Admissão.
A entrega do lenço é um momento solene, único e deve ter obrigatoriamente os
seguintes elementos, que não podem faltar: Hino do Desbravador, Ideias, Bandeiras,
Uniforme de Gala e Oração de Dedicação. A pergunta é? quantas Admissões por ano?
Não é difícil responder, seguindo um raciocínio lógico, a resposta está em quantos
períodos de inscrição de novos desbravadores seu clube abre ao ano. Claro, que em um
clube disciplinado, ele só abre no máximo duas vezes, um no início do ano e o outro no
mês de julho. De acordo com o manual, os aspirantes têm fazer a UBN (Unidade de
Normas Básicas) no máximo três meses, podendo fazer a admissão no mês abril ou no
seu aniversário, caso seja o mês de maio. Mas, caso o aniversário for entre os meses de
junho e julho, faça a admissão para aqueles que não conseguiram ser admitidos em abril
ou maio. Agora, caso o clube abra a inscrição no segundo semestre, pode ser feita no
aniversário ou no dia mundial. Caso o aniversário seja depois do Dia do Desbravador.
Um detalhe importante segundo manual, não se pode fazer admissão no sábado
pela manhã no dia mundial, porque a ideia é que os desbravadores realizem a
programação normal de uma igreja pela manhã. Nesse caso, o batismo entra porque faz
parte do programa da igreja e não do clube. A sugestão é que faça admissão na sextafeira á noite ou JA sábado (á tarde). (Novo Manual pag. 186).
A segunda cerimônia é a Condecoração de Especialidades, ou seja, não é
investidura, segundo o manual, “de todas as cerimônias, está deveria ser a mais
corriqueira e simples, porém não desleixada e sem cuidados. Deve ser corriqueira, pois
se espera que um clube ofereça muitas especialidades, ao longo de um ano e que os
desbravadores consigam ser aprovados na maioria delas. Pode ser uma cerimônia rápida
na abertura da reunião Clube, no culto jovem ou parte de uma cerimônia maior como de
encerramento ou no Dia do Desbravador”, (pag. 186). Pelo que o texto diz: nunca fazer
cerimônias no dia Mundial dos Desbravadores pela manhã, só á tarde. Nunca fazer uma

cerimônia específica para Condecoração de Especialidades, ela pode fazer parte de uma
investidura (classes, líderes, máster e máster avançado) e como também de uma da
cerimônia de Admissão. Outro detalhe é que pode usar uma parte do programa JA ou
todo para entregar especialidades.
Na Condecoração não precisa de entrada de tochas, entrada de bandeiras, ideias
e hino, mas precisa que todas as insígnias e certificados, uma breve explicação sobre
especialidades, a menção honrosa aos juvenis que conquistaram a insígnia e uma
entrega formal e pública. (pag.184)
A terceira cerimônia é a investidura de classes, ela só pode ocorrer no máximo
duas durante ano, sendo que o ideal é no final ano, na cerimônia de encerramento, pois é
aí que os desbravadores consegue concluir os requisitos das classes. A outra data é para
os que não concluíram durante o ano e só consegue terminar no seguinte. Nesse caso o
manual permite que se faça no meio, ou seja, em julho. Lembrando que só é para os que
deixaram de concluir no ano anterior. Preste atenção o que manual diz “se ocorrerem
mais programa de investidura no ano, ela perde seu sentido e grandeza. A Investidura
deve ser parte de um programa especial e nunca acontecer isoladamente.” (pag. 185).
Podemos analisar de acordo com o manual, que no Dia do Desbravador ou Dia
Mundial pela manhã não pode fazer nem Admissão (Lenço), nem Condecoração de
Especialidades e nem Investidura (Classes, Líder, Máster e Máster Avançado). Mas, no
dia mundial podemos aproveitar a colheita das classes bíblicas e dar o maior presente a
Cristo, que é almas através do batismo. Isso não quer dizer que você não possa usar
outro sábado pela manhã para fazer admissão e investidura, a proibição só é para o
sábado do dia Mundial. Além disso, Admissão e Investidura tem que fazer um programa
só para eles e não fazer parte de um outro programa.
Diante do exposto, a 1ª Área irá cumprir e não permitir que Admissão,
Condecoração e Investidura no sábado pela manhã do Dia Mundial, mas pode ser feito
á tarde. Agora, a Área irá incentivar que os clubes façam batismos, caso tenha, não
tendo segue o programa sem cerimônias. Além disso, Área orienta que o só faça uma
Investidura e duas Admissões por ano.
Isso mostra que os clubes precisam acabar de realizar diversas Admissões e
Investiduras no ano, porque acaba perdendo o brilho, o desejo, o caráter de solenidade,
deixa de ser ume vento único e bem planejado. Uma cerimônia qualquer que seja,
precisa criar expectativa, um sentimento de superação em quem está participando e uma
alegria no expectador (pais e amigos). Além do mais, tem que ser bem palmejada,
começando a planejar no início do ano, por exemplo, uma formatura de aluno em curso
superior. A direção do clube tem que começar planejar as cerimônias no início do ano e
avisar aos desbravadores, a comissão da igreja e aos pais. O evento pode ser feito
dentro da igreja ou fora dela, o único que tem ser feito dentro da igreja é o dia mundial.
Todos os líderes tem que resgatar o prazer de realizar ou participar de uma
cerimônia, planejando com bastante antecedência (três meses no mínimo), cuidando dos
detalhes, da ornamentação, uma programação de uma hora, tudo bem ensaiado, as
insígnias compradas com antecedência, bem divulgado, revisão dos uniformes de todo
clube e trilha sonora bem escolhida.
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