De:

Chefe Regional

Para:

Dirigentes e Associados

Assunto:

A Luz da Paz de Belém – Cerimónia Regional

Data:

Santarém, 8 de dezembro de 2016

Circular 100-2016-CR

Caros Irmãos Escutas,

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 façam chegar
aos seus respetivos países com uma mensagem de Paz, Amor e Esperança.
O CNE é uma das muitas organizações escutistas Europeias a participar nesta cerimónia e a
trazer de Viena a Luz da Paz. Este ano, a Cerimónia de partilha da Luz da Paz vai decorrer no dia
11 de dezembro, na Sé de Évora, tento inicio às 17h00. Com atividades pedagógicas e ateliers
para todas as secções a partir das 14h00, é uma excelente oportunidade educativa para os nossos
escuteiros.
A Região de Santarém irá participar na cerimónia, levando a Luz da Paz até à região, tendo
como objetivo partilhar a mesma com os Agrupamentos antes do Natal, de modo a que estes
possam, por sua vez, partilhar a Luz da Paz pelas suas comunidades, fazendo com que a Luz da
Paz ilumine as comunidades no dia de Natal. Assim sendo, será realizada uma Cerimónia de
partilha a nível Regional no Seminário de Santarém, no dia 16 de dezembro, pelas 21h.
Os Agrupamentos são convidados a estar presente nesta Cerimónia e poderão fazer uma
celebração na comunidade eclesial local, organizando-a com o Assistente de Agrupamento.
Para quem tenha dúvidas: Sim! A Luz da Paz é acesa em Belém e nunca se deixa apagar até
depois do dia de Natal, todo o caminho é feito com as velas acesas, não é apenas o gesto de
acender a Luz da Paz, é o gesto e o esforço de iluminar o caminho e de levar uma mensagem de
Paz o mais longe possível.

Em anexo enviamos as dinâmicas propostas pela Secretaria Internacional para a vivência
da partilha da Luz da Paz de Belém localmente nos Agrupamentos.

Contamos com a vossa presença!

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR

Mª de Lurdes Gameiro
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