
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Caros Irmãos escutas, 
 
Em Belém, na gruta da Natividade, está uma Luz que nunca se apaga.  
Todos os anos, uma criança austríaca, inicia esta partilha da Luz da Paz de Belém, levando-
a para Viena sendo daí partilhada por escuteiros de vários pontos do mundo. 
  
Este ano viveremos toda esta atividade segundo o tema: “ Luz para Viver -Na Luz da Paz 
vivemos Cristo”. 
  
Este ano, a Cerimónia Nacional da Partilha da Luz da Paz de Belém de 2017,  terá lugar na 
região do Porto no dia 17 de dezembro de 2017. 
 
Durante o dia, decorrerá pela cidade do Porto, um jogo destinado a todas as secções. Terá 
início pelas 10h30, na Casa da Região - Rua das Flores nº228, e a Cerimónia Nacional da 
Partilha da Luz da Paz de Belém acontecerá por volta das 17h na Sé do Porto.  
 
Para a participação neste dia de atividade será necessário efetuar inscrição no SIIE sendo 

que a atividade tem o nº00000014. A participação na dinâmica não tem qualquer custo 

associado. A data limite para as inscrições é o dia 8 de Dezembro. 
 
Brevemente será divulgada a dinâmica a ser aplicada localmente pelos agrupamentos e 
unidades. Esta dinâmica será essencial para proporcionar aos nossos escuteiros uma 
vivência mais completa do Advento e do sentido de partilha e de comunhão. 
 
A Cerimónia Nacional da Partilha da Luz da Paz de Belém contará com a presença da 
Cáritas Portuguesa em parceria, parceria esta que se multiplicará nas Regiões juntamente 
com as Cáritas Diocesanas. 
 
Todos deverão trazer uma vela ou outro meio para o devido transporte da Luz em 
segurança para sua casa. 
 

Data: 17 de novembro de 2017  

Assunto: Cerimónia Nacional da Partilha da Luz da Paz de Belém 
 

Para: JJRR, JJNN, Agrupamentos 
 

De: Secretário Internacional – Ricardo Matos  

 Circular: 17-1-066 

https://www.google.pt/maps/place/Junta+Regional+do+Porto/@41.144588,-8.6144757,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e3dc88960b:0xc25ce9fc6981749f!8m2!3d41.144584!4d-8.612287?hl=pt-PT
https://www.google.pt/maps/place/S%C3%A9+do+Porto/@41.14283,-8.6133723,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd2464e13991ebb9:0x4a1cccaea07537e9!8m2!3d41.142826!4d-8.6111836?hl=pt-PT


 

   e retaria  nterna iona  e a  ssist n ia  a iona  do C  , juntamente com a Região do 
Porto que este ano acolhe esta atividade, esperam contar com a colaboração de todos para 
uma cerimónia marcante e largamente participada.  
 

Espero encontrar-vos a todos no Porto. 
 

 

 

 

Secretário Internacional 
Ricardo Matos 


