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Comunicação: Circular DJCN - V - 2021
Assunto: Reabertura de atividades dos Desbravadores no exterior e
investiduras
Data: 11-04-2021
Olá Desbravadores,
Vimos por este meio informar, que no quadro previsto para as atividades e associações
escu(o)tistas, os Desbravadores retomam as suas atividades no exterior considerando os
pontos que seguem abaixo:
1| Reabertura das atividades no exterior para as seguintes faixas etárias: Rebentos |
Tições | Exploradores.
(A abertura de atividades no exterior para Companheiros e Embaixadores, ocorrerá
em data posterior a anunciar.)
2| As atividades deverão acontecer preferencialmente no exterior em pequenos-grupos
locais de 8 elementos + 1 ou 2 dirigentes.
3| Retoma das investiduras e da mobilidade administrativa dos dirigentes associados às
Comissões Regionais.
A introdução destas etapas deverá ser aprovada pelo Conselho de igreja local.
Protocolo para a realização de investiduras em tempo de pandemia:
Interior
1| reserva dos primeiros bancos da igreja para os candidatos e para os dirigentes que irão
intervir diretamente na cerimónia. Deverá ser sempre respeitado o dispositivo de
segurança do auditório e as recomendações da DGS;
2| os candidatos deverão vir intervaladamente à frente, um a um ou dois a dois (no
máximo três, se existirem condições de distanciamento). O voto do lenço é realizado
com a mão esquerda sobre uma bíblia (sem tocar na mesma) e com a mão direita em
posição de saudação JA.
3| A saudação JA significa maranata – o Senhor logo vem e consiste nos 4 dedos da mão
direita voltados para o alto e o polegar inclinado.
4| Logo que investidos, os candidatos deverão regressar novamente ao seu lugar;
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5| Apenas os investidos (até três candidatos se existirem condições), poderão permanecer
à frente, prevendo-se o apoio logístico;
6| a saudação aos investidos (saudação JA) deverá ser realizado sem contato físico;
7| Sempre que existir um hino ou momento especial, estipula-se que só poderão estar à
frente os interpretes desse momento, com as respetivas medidas de segurança. Todos os
desbravadores (mesmo os candidatos) deverão estar sentados ou em pé no seu lugar.
A oração de bênção será realizada com cada candidato investido no seu lugar.
Deverão ser desencorajados os ajuntamentos no início e no final das cerimónias.
As demais orientações previstas no Plano de Contingência - Desconfinamento JA, para
atividades no interior e exterior continuam em vigor:
DESCONFINAMENTO JA:
(https://www.juventudeadventista.pt/uploads/media/default/0001/05/38a01b0b98291c7
b76596b920eda5a403d1dd441.pdf)
IDEIAS – Ministério JA em Tempo de Pandemia:
https://www.juventudeadventista.pt/uploads/media/default/0001/05/46498c6ec99f9a748
1b5887ebd8a4630832991ea.pdf
Segue as atualizações do desconfinamento JA em:
https://www.juventudeadventista.pt/noticia/plano-de-contingencia-ja-95440-2-2-2-22-2-2-2-2-2-2-2-2
Os pontos anteriores relacionados com o Estado de Emergência, poderão ser revistos
a qualquer momento, sempre que as autoridades e o plano de contingência da UPASD
assim o determinarem. Por essa razão iremos atualizando as informações.
Saudação JA!
Departamento de Jovens
Coordenação Nacional
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