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“Quando há escuridão, não somos capazes de nos vermos uns aos outros e corremos o risco 

de, em vez de irmos ao encontro, irmos aos encontrões.” D. António Marto, Cerimónia Partilha 

da Luz Paz Belém, Leiria, 2018 

 

Serve a presente circular para lançar a toda a associação a Dinâmica Pedagógica para a 

Vivência da Luz da Paz de Belém 2020. 

No início deste documento partilhamos uma citação do nosso Cardeal D. António Marto, com a 

sua alusão aos momentos de escuridão que vivemos, e que essa escuridão dificulta a nossa 

cooperação, partilha e encontro. É, também, a partir dessa premissa que o Papa Francisco, no 

passado mês de outubro, nos entregou a terceira encíclica do seu pontificado - “Fratelli Tutti”. 

O Santo Papa, indica-nos a fraternidade e a amizade social como meios para a construção de 

um mundo melhor, pacífico e com justiça social. 

 

Propomos uma dinâmica de vivência da Luz da Paz de Belém, em formato jogo de cidade, para 

ser vivido na comunidade, adaptado a cada secção. 

No meio da escuridão que a pandemia lança sobre as nossas vidas, desafiamos todos os 

escuteiros a partilharem a Luz que anuncia o nascimento do menino Jesus. Respeitando as 

necessárias regras de segurança, porque somos escuteiros cristãos - construtores da 

Fraternidade Mundial - com a Luz da Paz de Belém que repartimos oferecemos a mensagem 

de união, cooperação, amor e paz que nos vem de Jesus Cristo. 

 

A proposta de dinâmica pedagógica para a vivência da Luz da Paz de Belém está disponível 

aqui. No documento encontrarão os passos necessários para realizar a dinâmica, para ter 

acesso à insígnia desta atividade e ainda as ligações para o cartaz e para o formulário e mapa 

de divulgação das cerimónias locais da partilha da Luz da Paz de Belém. 

http://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/102a1ac1-ffa0-4dcb-9078-820a8338e982


 

Para que ter acesso à insígnia desta atividade, que será atribuída individualmente, a quem 

partilhou a Luz da Paz de Belém, devem fazer o seu pedido através, de inscrição por 

agrupamento, do SIIE na atividade com o código: 00000056. Cada insígnia terá o custo de 

1,50€.  

 

Pedimos que partilhem o material digital nas redes sociais com o hastag #escutismo.  

 

Podem enviar-nos tudo até dia 1 de fevereiro de 2021. 

 

Canhota amiga, 

 

 

 

Inês Graça 

Secretária Nacional para os Projetos 


