
 
 
 

                                                Circular nº 85/05 
de 

12 de Dezembro 
             
 

 
 
De: AN – Assistente Nacional  
Para: Direcção de Agrupamento, Junta de Núcleo e Junta Regional 
Assunto: Peregrinação Nacional do CNE a Fátima em 25 e 26 de Março de 2006. 
 
Saudações em Jesus Cristo nosso irmão 
 
Em nome da Junta Central, venho apresentar-vos a Peregrinação Nacional do CNE a Fátima em 25 e 26 
de Março de 2006. Junto segue um cartaz para fazer uma maior divulgação da mesma. Pedia o especial 
empenhamento dos Assistentes na preparação deste acontecimento e também na sua realização. 
Alguns aspectos concretos a referir desde já: 
 

1. O tema geral é “...Como Maria”. 

2. A data é 25 e 26 de Março de 2006. A 25 de Março é celebrada a Festa  da Anunciação de Jesus 
Cristo. A 26, 4.º Domingo da Quaresma, somos convidados a alegarmo-nos com a vitória de Jesus 
na Páscoa da Ressurreição que se aproxima.  

3. O objectivo  é o de iniciar as celebrações do Centenário do Escutismo que ocorre em 2007, e o de 
iniciar uma acção de renovação da dimensão espiritual no CNE. Sentir e afirmar o sentido de 
“Corpo” do CNE e a sua dimensão de Movimento Eclesial. 

4. A participação será feita em contexto de Região e de Núcleo e poderá ser no modo de dia 25 e 26, 
ou só dia 26. 

5. Será necessário proceder-se a inscrições. Em breve serão postos à disposição, nas formas 
habituais, impressos para esse efeito. O programa previsto para o dia 25 será organizado no âmbito 
das Secções. 

6. Em Fátima haverá alguns espaços para pernoitar que têm algum limite em termos numéricos. A 
grande solução é mesmo a forma escutista: as tendas. Há espaços previstos para montar tendas 
para pernoitar. 

7. O programa de domingo dia 26, programa principal da peregrinação, será o programa habitual do 
Santuário em dia de Domingo. Será especialmente preparado e animado pelos Escuteiros. 

8. Haverá algumas sugestões temáticas de preparação da Peregrinação, e também para a 
continuação da vivência da mesma. 

9. Em Fátima, no dia 26, será feito um envio e também iniciada uma dinâmica de acção para dar 
continuidade à Peregrinação. Ao longo do tempo de preparação e celebração do centenário, 
seremos convidados a acções concretas de vivência e celebração da Fé.  

10.  Em breve estará à disposição, junto com as fichas de inscrição, também um programa mais 
detalhado das acções a realizar. 

 
Fazendo votos que a preparação e realização da Peregrinação do CNE seja uma ocasião de nos 
encontrarmos com Cristo, de um modo especial com a ajuda de Maria sua Mãe, Mãe da Igreja e Mãe dos 
Escutas, 
Saúdo a todos em Cristo nosso Irmão e, unido na fé, desejo boa caça e boa pesca. 

 

 
 

                                                            Pe. Joaquim da Nazaré Domingos 
(Assistente Nacional) 

 
 

 
 


