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Caros Irmãos Escutas, 

A Junta Regional de Santarém, através da Assistência Regional, vem lançar a todos os 

Agrupamentos o desafio de viverem em pleno o Advento, o qual antecede a alegria do Natal. 

Para este efeito foi preparado, com base na proposta “Caminhar para o Natal”, disponibilizada 

pela Junta Central, a Iniciativa do Advento. Esta tem por base mensagem da Luz da Paz de Belém, 

e a preparação também para a sua receção. 

Esta iniciativa irá consistir num conjunto de uma leitura, um tema, uma dinâmica, acompanhadas 

de uma atividade, música, filme, reflexão e história. Na qual iremos ainda ter oportunidade de ouvir as 

palavras do nosso modelo para este ano, o Papa Francisco, bem como de realizar em conjunto uma 

oração proposta.  

Esta é uma iniciativa que pretende unir a nossa região, e todo o CNE, neste tempo tão especial, 

pelo que a adesão à mesma é importante, mesmo que o possível seja apenas realizar as orações 

proposta nos momentos já existentes nas nossas reuniões. 

No início de cada semana irá ser lançada uma ficha com as dinâmicas para a semana seguinte, 

de modo a que as mesmas possam ser preparadas. Existem diversas propostas, e as mesmas 

podem ser adequadas e mais apropriadas a algumas secções, pelo que foca-se a importância de as 

adaptar e realizar de acordo com os interesses e faixa etária dos participantes. 

Por fim, a Junta Regional de Santarém associou-se ao Secretariado Diocesano para a 

Catequese, lançado a todos uns Escuteiros da Região um Desafio, o qual será idêntico ao lançado 

em cada uma das Paróquias durante a Catequese. 

Contamos com a adesão de todos, para que seja possível às nossas crianças e jovens viver de 

forma adequada e especial este tempo. 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR, 

Pe. Paulo Marques 

Assistente Regional Adjunto 

assistencia.santarem@escutismo.pt 

Assistente Regional  

Chefes de Agrupamento e Chefes de Unidade 

Iniciativa do Advento 
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