
 

 

 

 

 

DE: Assistência Regional   
PARA: Chefes de Agrupamento 
ASSUNTO: Encontro Regional para Animadores da Liturgia  

Local: Sede da Junta Regional 
Hora: 21h00 

Prezados Chefes de Agrupamento 

Como sabeis as exigências do “Programa Educativo” do CNE e da identidade cristã da nossa 
associação - entre outras - pedem que avaliemos, reflitamos e possamos estabelecer algumas 
orientações e boas práticas na articulação do trabalho e vida dos grupos do CNE com as 
comunidades. Desta forma poderemos fazer chegar também aos diversos níveis de 
responsabilidade no CNE os anseios e preocupações que necessitem de opções e 
concretizações eficazes a esse nível. 

Sendo assim, vimos pela presente solicitar-vos que escolhais, entre os membros da Direção do 
vosso Agrupamento um delegado para o “Encontro Regional de Animadores da Liturgia” a 
acontecer no próximo dia 28 de Outubro de 2016, às 21h00 na Sede da Junta Regional. 
Conforme convocatória já enviada, reúne também nesse dia, de forma extraordinária, o 
Conselho Consultivo Regional, sendo que aproveitamos a oportunidade para associar, em 
espaços separados, ambos os encontros, rentabilizando disponibilidades e recursos. Por isso, 
nesse dia não vireis sozinhos a Sede da Junta Regional. 

O objetivo deste encontro é a abordagem da prática da Liturgia e a preparação e estruturação 
das intervenções nesse âmbito nos momentos da vida dos Agrupamentos. De forma concreta 
iremos começar por abordar neste encontro o assunto diz respeito aos modos e formas em 
que decorrem vigílias e momentos de promessa e investidura. 

Certamente que iremos começar, chegando depois ao nível nacional, a fazer a revisão do 
“cerimoniário” e de outros recursos de apoio nesta área, pelo que teremos que ter em conta 
sugestões e outras orientações. Ao mesmo tempo, em Janeiro de 2017 estão agendadas duas 
reuniões com os Assistentes de Agrupamento onde iremos também abordar estes assuntos. Já 
agora e por favor: rogo-vos que interpelem desde já os vossos Assistentes de Agrupamento e 
marquem nas suas agendas as referidas reuniões para eles que estão no Plano Regional. 

Referimos ainda que o delegado que ireis escolher para este encontro deveria ser 
necessariamente membro da Direção de Agrupamento para aí articular depois o trabalho 
desse órgão executivo com o que lhe for solicitado relativamente aos assuntos que iremos 
tratar. Se assim não poder acontecer podereis encontrar outro Dirigente. 

Creiam-nos sinceramente dedicados, atentos e Sempre Alertas para Servir 

A Equipa Regional da Assistência 

Pe. Manuel Augusto Oliveira | Diácono Élio Simões 
Equipa Regional da Assistência 

                 assistente.aveiro@escutismo.pt | assistenteadjunto.aveiro@escutismo.pt 


