
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Caros Irmãos Escutas, 

 

No dia 14 de dezembro de 2014, decorreu em Braga, na Catedral de Santa Maria de Braga (Sé), 

a Cerimónia Nacional da Luz da Paz de Belém, presidida pelo Sr. Arcebispo Primaz de Braga D. Jorge 

Ortiga. Nessa cerimónia estiveram alguns representantes da Região de Santarém que trouxeram a Luz da 

Paz de Belém, a qual se encontra na Sede da Junta Regional de Santarém. 

Neste âmbito iremos fazer uma cerimónia de entrega da Luz da Paz de Belém, no dia 19 de 

dezembro de 2014, pelas 21.30h, no Seminário de Santarém. Os Agrupamentos interessados em 

acolher e partilhar a Luz da Paz de Belém nas suas Sedes e Comunidades devem vir munidos de uma 

vela e providenciar o transporte da Luz. 

Esta é uma belíssima oportunidade de educação para a Paz e Caminho de Advento para os 

nossos escuteiros, pelo que a disseminação da informação, o incentivo à participação e a vossa presença 

na Cerimónia é muito importante. 

Cada Agrupamento deverá trazer o respetivo estandarte e, no momento de partilha da luz, deverão 

estar presentes duas pessoas (uma para transportar o estandarte e uma para transportar a vela, que 

deverão trazer convosco). 

A distribuição da Luz da Paz a todos os países participantes foi feita a partir de Viena. Lá, no dia 

13 de dezembro, a Luz foi entregue às delegações para chegar aos respetivos países com uma mensagem 

de Paz, Amor e Esperança. 

A nível nacional há ainda a proposta pedagógica para quem recebe e partilha a Luz da Paz de 

Belém a possibilidade de obtenção da insígnia “Mensageiros para a Paz”. Devem consultar o folheto 

informativo da Luz da Paz de Belém que vai em anexo. 

Contamos com a colaboração e a participação de todos nesta cerimónia. 

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

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

 

Pe. Paulo Marques 

Assistente Regional Adjunto 

assistencia@santarem.cne-escutismo.pt 

Assistência Regional  

Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade 

Luz da Paz de Belém 
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