
A Luz que aqui recebe é fruto da convergência 
de duas iniciativas:
• Luz da Paz de Belém, na qual e scuteiros de 

diferentes países da Europa e de outros con-
tinentes distribuem a Luz da Paz, acesa todos 
os anos na Gruta da Natividade de Jesus, em 
Belém. Numa organização do CNE, esta luz foi 
acolhida e partilhada no Porto em 17 de de-
zembro deste ano;

• “10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz” - 
promovido pela Caritas Portuguesa cujo pro-
duto das verbas recolhidas, (venda das suas 
velas alusivas à iniciativa) irá reverter, uma 
parte para cada Cáritas Diocesana e para os 
seus projetos nacionais, e outra parte irá para 
o apoio às vítimas dos fogos de Verão e de 
Outono na região centro do país).

Eis uma pequena chama… para cuidar e partilhar.
 
  Oração:
Senhor Jesus, luz do mundo, vinde de novo, dis-
sipai as trevas da nossa indiferença, indicai-nos 
a estrela interior, movimento que nos agite 
para pensar e construir a paz em gestos fecun-
dos que sejam fermento do mundo novo.
 
Um gesto a concretizar:
“Convido-vos a procurar nas vossas comuni-
dades quem são os migrantes que nela vivem. 
Quem são essas pessoas que vêm de longe 
e que quase sempre estão diante dos nossos 
olhos, mas a quem não vimos? Este é o mo-
mento de olharmos para elas e de nos apro-
ximarmos. Este é o momento para Partilhar a 
Viagem.” (Papa Francisco)
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