
 

De:  Assistente Nacional, Secretária Nacional dos Adultos 
Para:  JJRR e JJNN, Agrupamentos 
Assunto:  4X4: Uma Fé Todo o Terreno 
Data: 16 de outubro de 2019 

Circular: 19-10-SNA 

Caros Irmãos Escutas, 

É-nos precioso o Princípio que tantas vezes enunciámos: O Escuta orgulha-se da sua fé e por ela 

orienta a sua vida. Aceitamos pois, que a fé é chamada a intervir em todos os terrenos que 

constituem a geografia da vida e da história. Não pode haver recantos aos quais não possa ir, se 

quiser verdadeiramente constituir-se como um fio capaz de conduzir a narração da existência e 

orientar a vida. Todas as dimensões da vida! 

Fruto da parceria do CNE com a Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, 

propomos agora um itinerário formativo sobre a fé cristã, intitulado “4X4: UMA FÉ TODO O 

TERRENO”, na sua 5ª edição. 

Tendo como pano de fundo as quatro partes do YouCat e as perguntas aí formuladas, propomos um 

itinerário, desenvolvido ao longo de dois fins-de-semana, no qual ousemos pisar todos os terrenos 

onde a fé é chamada a dar sabor à vida e a possibilitar a diferença. 

Destina-se a Caminheiros, Candidatos a Dirigente e Dirigentes e decorrerá nos dias 30 de novembro 

e 1 de dezembro de 2019 e 1 e 2 de fevereiro de 2020, com arranque no sábado pelas 9h30 e 

encerramento no domingo pelas 17h00, no CNEF - Centro Nacional Escutista de Fátima 

(https://goo.gl/G72L3r).  

O custo conjunto dos dois fins-de-semana é de 40,00€ (quarenta euros). 

A participação nesta atividade (participação integral, nos dois fins de semana), possibilita ainda aos: 

- Candidatos a Dirigente em frequência do Percurso Inicial de Formação - equivalência a módulos de 

formação do Enriquecimento, nomeadamente: 

Módulo Obrigatório: 

 Catequese e Escutismo 
 
Módulos Optativos: 

 O Catecismo na Igreja 

 Animação de momentos de oração 

 Doutrina social da Igreja 

https://goo.gl/G72L3r


 

- Dirigentes – Atribuição de 4 créditos no âmbito do ciclo piloto do Percurso Pessoal de Formação 

Contínua (correspondentes à formação total requerida para este ciclo piloto de 2 anos – 2019/2021). 

 

As inscrições devem ser feitas até 24 de novembro, no formulário online disponível em: 

http://tiny.cc/prntdz 

 

O pagamento deverá ser efetuado igualmente até 24 de novembro para o IBAN: PT50 0033 0000 

0000 6906 3040 5, enviando o comprovativo da transferência para: npantaleao@escutismo.pt 

Para qualquer esclarecimento, não hesitem em contactar-nos através do email: 

npantaleao@escutismo.pt 

 

Sempre Alerta para Servir, 

 

 

 

Pe. Luís Marinho 
Assistente Nacional 

Susana Fonseca 
Secretária Nacional dos Adultos 

 

 

 
 
 

 

http://tiny.cc/prntdz
mailto:npantaleao@escutismo.pt
mailto:npantaleao@escutismo.pt

