De:

Chefe da Equipa Regional Internacional (ERI)

Para:

Chefes de Agrupamento

Data:

25 de outubro de 2017

Circular:

08/ERI

Assunto:

Cerimónia Regional da Luz da Paz de Belém

Caros Irmãos Escutas,

O projeto da Luz da Paz de Belém é uma iniciativa dos Escuteiros da Áustria que, com a
colaboração de Escuteiros de diferentes países, 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 é feita a partir de Viena, onde a Luz é entregue às delegações para que a façam chegar
aos seus respetivos países com uma mensagem de Paz, Amor e Esperança. A Celebração
Nacional da Luz da Paz de Belém decorrerá a 17 de dezembro, pelas 19h00 no Porto.
Tal como no ano passado, a Equipa Regional Internacional participará na Cerimónia
Nacional e, para que a Luz da Paz chegue a todos os Agrupamentos da nossa Região, teremos
a nossa II Cerimónia Regional da Luz da Paz de Belém, na Sé Catedral de Viseu, no dia 22 de
dezembro, a partir das 20h00 (concentração) e 20h30 (início da Eucaristia). Às 21h30, no
mesmo local, ocorrerão Orações de Taizé, nas quais poderão também participar, apesar de não
ser um evento escutista organizado pela Região.
A Secretaria Internacional do CNE deverá apresentar uma proposta pedagógica para viver a
Luz da Paz de Belém, sugerindo reflexões para o advento, ideias criativas para partilhar a Luz
com a comunidade local e informações para que se possam candidatar à insígnia da Luz da Paz
de Belém, e ainda uma proposta de celebração para a Eucaristia. Assim que sejam difundidas
mais informações, divulgaremos pela Região.
Para esclarecimentos adicionais podem contactar Vítor Borges (961 636 601) ou usar o e-mail internacional.viseu@escutismo.pt.

Canhota fraterna
(ou, mais internacional, Yours in Scouting),

Vítor Borges
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