
 

 

 
 
 
 

Assunto: Partilha Regional da “Luz da Paz de Belém” 
Para: Chefes de Agrupamento | Direcções de Agrupamento 

 

 
Dia: 17.12.2016 
Local: Igreja Matriz da Vera-Cruz 
Hora: 19h00 
 
Prezados Chefes de Agrupamento e demais Dirigentes das Direcções de Agrupamento. 
 
Cordiais e especiais saudações no arranque de mais um período de advento que nos prepara para renovação do 
nascimento de Cristo, sua presença e acção nas n/vidas. 
 
Como sabeis, desde há alguns anos atrás, o Movimento Escutista pela Europa fora estimula a vivência dos valores 
cristãos que brota do período de Natal e do tempo de preparação que o antecede, e de uma forma especial as 
associações de identidade cristã - como é o caso do nosso CNE. É nessa linha que surge em cada ano a proposta da 
“Luz da Paz de Belém”, feita a partir dos desafios da Secretaria Internacional da Junta Central, acolhida e adoptada 
pela nossa região também pela sua índole comunitária e pela extraordinária oportunidade pedagógica que apresenta, 
em contra-mão muitas vezes com vagas de concentrado egoísmo. 
 
Tal como no CNE, haverá - e há certamente, outras proposta, assim como orientações de outras realidades em que 
estamos inseridos. Por exemplo, em sintonia com o tema e objectivos deste ano pastoral, a nossa diocese irá percorrer 
a caminhada de Advento/Natal 2016 guiada pela promoção de uma atitude onde nos afirmamos “Semeadores da 
esperança, promotores do encontro”. A proposta da “Luz da Paz de Belém” implica uma dinamização de grupos e 
pessoas para acolher essa “luz”, que é a reafirmação das coisas especiais e importantes para a vida das pessoas. Não é 
mais uma proposta… a somar a outras, mas complementa - por exemplo, a orientação diocesana. É preciso apenas que 
os responsáveis se sentem, e em diálogo se possa integrar, agilizar, optimizar e enriquecer uma caminhada que é para 
todos em geral e dos grupos da comunidade cristã em particular. Como dissemos, o diálogo edificador tem sido a 
chave de sucesso para as variadas e interessantes experiências que têm acontecido nos últimos anos nas parcerias 
feitas nas nossas comunidades cristãs com os agrupamentos e grupos locais. A proposta da “Luz da Paz de Belém” não 
é uma ameaça ou uma fraqueza das circunstâncias mas sim uma oportunidade e uma força para os grupos e as 
pessoas que aceitarem o desafio. 
 
No Domingo dia 11 de Dezembro de 2016, às 17h00 em Évora irá ser partilhada a nível Nacional a “Luz da Paz de 
Belém”, onde estará a nossa região representada com pelo menos uma delegação coordenada pela Equipa da 
Assistência Regional e liderada pelo Agrupamento 283 da Vera-Cruz. Mesmo longe, os agrupamentos que quiserem 
poderão participar nesta cerimónia nacional. Sete dias depois, no Sábado dia 17 de Dezembro de 2016, às 19h00 na 
Igreja Matriz da Vera-Cruz – na cidade de Aveiro, será a vez de partilhar a nível Regional a “Luz da Paz de Belém”, 
pelos agrupamentos que o desejarem. 
 
Enviamos-vos em anexo a documentação que possuímos sobre o assunto, e que pode até já ter chegado às vossas 
mãos – mas remetemos para vós na mesma; aí chamo a vossa atenção para possibilidade das unidades poderem 
candidatar-se à insígnia da Luz da Paz. Sabemos que uma dinâmica destas, para resultar melhor, deveria já estar nas 
v/mãos em Junho. Não temos controlo sob a proposta nacional, mas iremos procurar adiantar trabalho em Junho de 
2017 para dar resposta a esse anseio.  
 
Creiam-nos sinceramente dedicados, atentos e Sempre Alertas para Servir 
 

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


