
 

 

De: Secretaria Nacional para os Projetos 
Para: JR, JN, Agrupamentos 
Assunto: Luz da Paz de Belém 2022 
Circular: 10-SNPro-2022 
Data: 16/11/22 
 
Caros Irmãos escutas, 
 
Este é um ano repleto de celebrações comemorativas do Centenário do CNE. Cada uma delas, é uma 
oportunidade para darmos a conhecer aos outros, a nossa missão de Paz, Partilha e Serviço. Com o lema 
“Missão: Leva essa Luz em Ti” deixamos o desafio de que a Luz seja partilhada por todo o país como sinal de 
Paz. 
  
Queremos alcançar todas as comunidades, incluindo as que não têm a alegria de ter escuteiros. Por isso, este 
ano, a dinâmica pedagógica para a preparação da partilha da Luz da Paz de Belém conta com a colaboração 
dos Comités Organizadores Paroquiais e dos Comités Organizadores Vicariais da JMJ, e do DNPJ - 
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Neste documento encontrarão os passos necessários para 
cumprir esta Missão. 
 
A Cerimónia Nacional da Partilha da Luz da Paz de Belém de 2022, terá lugar na região de Leiria/ Fátima, no 
Santuário de Fátima, no dia 11 de dezembro de 2022 pelas 16h30. 
 
Teremos durante o dia, a decorrer pela cidade de Fátima e pelo Santuário, diversas atividades destinadas a 
todas as secções. Esta oferta terá início pelas 10h no Santuário de Fátima.  
 
A participação na Cerimónia de Partilha e nas atividades do dia está aberta a todos os escuteiros, não havendo 
limitações de elementos ou subunidades. Para a participação nas atividades deste dia será necessário efetuar 
inscrição nominal no SIIE, via agrupamento, utilizando para tal o código da atividade: 00000118. A 
participação nas atividades terá o custo de 3€ por elemento. A data limite para as inscrições é o dia 3 de 
dezembro. 
 
Esta atividade não contará com uma insígnia, mas dará acesso a uma peça de metal, referente à Identidade 
Católica, que completa a Insígnia do Centenário. Para ter acesso a esta peça, que será atribuída 
individualmente a quem partilhou a Luz da Paz de Belém, devem fazer o seu pedido, até ao dia 31 de janeiro 
de 2023, através do preenchimento por agrupamento, deste formulário. Cada peça de metal terá o custo de 
0,50€. 
 
Partilhamos ainda, o cartaz da Partilha da Luz da Paz de Belém que poderão utilizar nas vossas paróquias e o 
formulário que devem preencher para colocar a vossa Partilha no mapa de divulgação das cerimónias locais. 
  
A Secretaria Nacional para os Projetos, a Secretaria Internacional e a Assistência Nacional do CNE em conjunto 
com a Região de Leiria / Fátima, contam com a colaboração de todos para uma cerimónia marcante e 
largamente participada.  
 

Canhota amiga, 

 
Inês Graça 
Secretária Nacional para os Projetos 

https://drive.google.com/file/d/1dNp_jvkCXKSmjXE8cOrquoJgWMk1AI5C/view?usp=sharing
https://bit.ly/chapascentenario
https://drive.google.com/file/d/1Uf3-xEMPPDMBKOQVzvhAxUf1IkT8At1p/view?usp=sharing
https://arcg.is/0iH8ii0

