
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caros Irmãos, 

 

A Região de Santarém e a Cáritas Diocesana  de Santarém irão participar na Celebração da 

partilha da Luz a nivel Nacional, trazendo a LUZ DA PAZ até à Diocese, com o objetivo de a fazer 

chegar aos Agrupamentos, às Paróquias e aos diversos grupos Cáritas Sócio-Caritativos, antes 

do Natal, para que na noite de Natal haja, no seio das famílias, as velas dos 10 MILHÕES DE 

ESTRELAS acesas a partir da LUZ DA PAZ recebida de Belém.  

Assim, convidamos os diversos Dirigentes, Associados, Padres, Diáconos e 

responsáveis dos Grupos Sócio-Caritativos a participar, no dia 16 de dezembro, na celebração 

de partilha da Luz que se inciará pelas  21.30h, na Igreja Catedral de Santarém. 

A LUZ DA PAZ é acendida, anualmente, algumas semanas antes do Natal, por um rapaz ou 

rapariga austríaco na Gruta de Belém onde Jesus nasceu. É levada para Viena, Áustria, e a partir 

daí Escuteiros de diferentes países da Europa e de outros Continentes, distribuem-na. Pretende-

se fazer chegar aos diversos países participantes com uma mensagem de Paz, Amor e Esperança. 

A cerimónia de partilha da LUZ DA PAZ em Portugal, trazida de Viena, Austria, pelo CNE e 

outras organizações Escutistas, ocorre na Sé da Guarda, no dia 16 de dezembro, com o inicio 

às 16.00h, e na qual estará presente a Chefe Regional e um membro da Direção da Cáritas 

Diocesana.  

Todos os Dirigentes dos Agrupamentos, responsáveis dos Grupos Cáritas e Sócio-Caritativos, 

devem trazer uma vela, de tamanho razoável, com proteção para andar na rua (tipo lanterna) para 

ser acesa antes da Bênção do envio da LUZ DA PAZ pelo Bispo diocesano. Ao nível das 

comunidades, com a colaboração dos párocos ou dos Assistentes eclesiásticos, podem ocorrer 

também celebrações de partilha da LUZ DA PAZ e de venda das velas dos 10 Milhões de estrelas.  

A celebração conjunta da LUZ DA PAZ DE BELÉM e dos 10 MILHÕES DE ESTRELAS, 

pretende unir a educação para a paz e a solidariedade com os necessitados. Uma parte 

significativa do lucro da venda das velas destina-se às famílias que foram vítimas dos incêndios, 
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a outra parte é para projetos da Cáritas Diocesana. Ao juntarmos as duas Instituições queremos 

dar o exemplo da necessidade de partilha e caminhada conjunta na educação para a Paz, o Amor, 

para prepararmos o coração para receber Aquele que é a Luz, a Vida, a Paz… 

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. 

 

Contamos com a vossa presença! 

 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

 
 

 

 

 

 

Mª de Lurdes Gameiro 

@: chefia.santarem@escutismo.pt 

tel: (+351) 969 107 760 
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