
 

 

 
 

 
 

 
 

Caros irmãos escutas, 

 

A Cerimónia Nacional da Luz da Paz de Belém realiza-se no dia 11 de dezembro de 2016 na sé de 

Évora pelas 17h00. A Eucaristia será presidida pelo Arcebispo de Évora D. José Alves.  

 

Estará ainda disponível um programa que inicia pelas 14h com jogos pedagógicos e ateliês para 

todas as secções que queiram participar. Esta é uma belíssima oportunidade educativa de educação 

para a Paz colocada ao dispor dos nossos jovens, no Caminho de Advento, para uma plena 

celebração do Natal. 

 

A disseminação da informação, o incentivo à participação e a vossa presença na Cerimónia é muito 

importante. Todos os interessados em acolher e partilhar a Luz da Paz de Belém (especialmente 

delegações Regionais, de Núcleo ou de Agrupamento) devem realizar a sua inscrição.  

 

As inscrições para esta celebração nacional estão abertas até dia 4 de dezembro e são feitas por 

delegação através do link:. https://goo.gl/forms/AFakc2KvenMuB1Mn2 

 

Cada delegação deverá trazer uma vela. 

 

Escuteiros de diferentes países da Europa e de outros continentes, distribuem a Luz da Paz, acesa 

em cada ano por um rapaz ou rapariga austríaco na Gruta da Natividade de Jesus, em Belém. A 

distribuição da Luz da Paz a todos os países participantes é feita a partir de Viena. Lá, semanas 

antes do Natal, a Luz é entregue às delegações participantes para que a façam chegar aos seus 

respetivos países com uma mensagem de Paz, Amor e Esperança. 

 

Em Portugal, no CNE, a preparação para receber a Luz, e sobretudo para o Natal, começa semanas 

antes com a Proposta Pedagógica da Secretaria Internacional, percorrendo todo o Advento e termina 

com a partilha da Luz da Paz pelas nossas comunidades e com a realização de um projeto de 

intervenção. 

 

Os escuteiros que pretendam pernoitar podem manifestar essa intenção para 

internacional@escutismo.pt. O alojamento será em regime de acantonamento no pavilhão 

gimnodesportivo da Escola dos Salesianos (ver localização). 
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A Secretaria Internacional e a Assistência Nacional do CNE, juntamente com a Região de Évora que 

este ano acolhe esta atividade, esperam contar com a colaboração de todos para uma cerimónia 

marcante e largamente participada.  

 

Não percas este mundo de oportunidades, num caminho mais rico em direção ao Natal. 

 

Sempre Alerta para Servir 

 

 

 
 

Joaquim Castro de Freitas 

Secretário Internacional 

 


