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Acesa em Belém pelos escoteiros austríacos, na gruta da Natividade, a 

Luz da Paz convida a todos para refletir sobre o Natal, seguindo os 

passos de Jesus e levando o brilho da chama de Belém a todo o tipo de 

gente. Os escoteiros de todas as idades conduzem uma mensagem 

especial que chama a atenção para o Natal que está se aproximando. Por 

muitas vezes, a presença física dos escoteiros portando a mensagem e a 

luz é um grande momento que acalenta corações. Levar a Luz da Paz é 

uma caridosa Boa Ação, um gesto prático de entregar uma mensagem 

positiva da corrente do bem. 
 

 

Desejamos que neste ano ainda mais 

escoteiros brasileiros participem da Luz da 

Paz de Belém durante o período de Natal. A 

luz acesa em Belém é distribuída por toda a 

Europa e também para outros continentes, 

tendo se tornado um símbolo especial de 

atuação do escotismo na proximidade do 

Natal. A ação dos escoteiros católicos 

levando o espírito de Natal é uma boa 

atividade de desenvolvimento da 

religiosidade e também do sentimento 

prático de levar uma boa mensagem ao 

próximo. Convidamos às Regiões 

Escoteiras, às Equipes de 

Espiritualidades, aos Capelães e 

Assessores Religiosos Escoteiros, assim 

como os chefes de grupo e seções, que 

desenvolvam da melhor forma o evento 

Luz da Paz de Belém, em suas localidades. 
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LUZ DA PAZ DE BELÉM 2016 

COMO OCORRE 

 

Durante o Período do Advento a chama começa a 

chegar a diversos países europeus e a outros 

continentes partindo de uma cerimonia em Viena, 

na Áustria, onde os representantes das Associações 

Escoteiras e Bandeirantes de diferentes países 

compareceram para buscar a chama trazida da 

Gruta da Natividade.  

 

Já nos países a Luz da Paz é recebida com festa e 

celebração religiosa e os representantes dos Grupos 

fazem o mesmo procedimento, buscando-as e 

levando para suas comunidades aonde os escoteiros, 

localmente, passam a distribuí-las para suas 

famílias, hospitais, lojas e todo o tipo de lugares.  

 

No Brasil, a cerimonia ocorre nas Regiões 

Escoteiras, sendo acesa a chama no Círio Pascal, 

durante um Lucernário ou no final da Santa Missa. 

Caso não seja possível buscar a chama na cerimonia 

estadual, pode ser feito localmente no Distrito ou na 

Paróquia mais próxima. 

 

 

E O QUE SE FAZ 

 

A luz deve iluminar muitas igrejas, hospitais, asilos, escolas, casas de famílias, aos sem-

teto, a pessoas solitárias, comerciantes, avós e pais, amigos etc: todas as pessoas que 

puderem ser atingidas com a mensagem de Natal. Durante a entrega de uma vela que 

será acesa na lamparina levada pelo escoteiro, em dupla ou com sua patrulha, realizando 

uma leitura e oração natalina. Entrega-se, se for possível, uma vela com a luz acesa. Os 

pontos fortes são o momento coletivo de acender a luz e a distribuição pelos jovens e 

adultos. 

 

 

SUGETÕES DE ATIVIDADES E PESQUISAS  
 

http://www.friedenslicht.de/  

 

http://projectes.escoltesiguies.cat/llumdelapau/estatic/materials-per-treballar-al-cau 

 

https://www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem 

 

https://www.facebook.com/LuzDaPazDeBelem/ 

 

 

 

 

 

Veja o ANEXO com as propostas de 

orações para a apresentação da Luz da 

Paz. 

 

http://www.friedenslicht.de/
http://projectes.escoltesiguies.cat/llumdelapau/estatic/materials-per-treballar-al-cau
https://www.facebook.com/friedenslicht.aus.betlehem
https://www.facebook.com/LuzDaPazDeBelem/
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MENSAGEM 
 

Em 1986 começou a ideia de que já desenhou um rastro de luz através do mundo: A Luz 

de Belém viaja como uma embaixadora da paz a proclamar o nascimento de Jesus.  

 

A luz é o símbolo do Natal e sua iluminação serve para lembrar a todos da mensagem 

de Natal. O ato é uma grande caridade e emociona muita gente que recebe a mensagem, 

pois o ser humano não é um robô em busca de presentes. As vezes, todos se esquecem 

do real sentido do Natal e deixam passar uma boa oportunidade de celebrar o amor de 

Jesus. 

 

Até 24 de dezembro os escoteiros, por todas as partes, levaram as mensagens com a Luz 

e apresentaram um momento de reflexão a clubes, estúdios, estações ferroviárias, nos 

serviços da Cruz Vermelha, a capelas e Igrejas, em sua própria casa e até onde puderem 

alcançar. Compreenda como é importante ir a fundo à sua Promessa Escoteira e sair dos 

acampamentos, entrando numa missão que vai além das amarras.  

 

A Luz da Paz não é um personagem mágico que pode evocar a Paz, lembra-nos do 

dever é trabalhar pela paz que é um sinal de esperança que tem se expandido para um 

mar de luzes com seus milhões de mensagens e pessoas.  

 

A primeira vez que a Luz da Paz foi realizada no Brasil foi em 2009, realizada na 

Paróquia de São João Baptista da Lagoa, no bairro de botafogo no Rio de Janeiro. 

Esperamos que 2016 seja apenas mais um dos anos que se seguiram, conduzindo esta 

mensagem maravilhosa da Luz da Paz de Belém. 

 

Sempre Alerta 

 

Rio de Janeiro – 21/10/2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRE TORRICELLI  F. DA ROSA 

Coordenador Nacional do Escotismo Católico 

Coordenador do Cone Sul da CICE-América 

 

 

Você pode enviar fotos e uma descrição das ações do seu grupo, para serem publicados 

na mídia da CICE-América e da UEB, para o seguinte e-mail: 

andre_torricelli@yahoo.com.br 
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ANEXO 

 

ORAÇÕES 
PARA   A   APRESENTAÇÃO  

DA   LUZ   DA   PAZ 

PELO   NATAL   DE   2016 

 

 
Propostas de Celebração:  

1 – Em um Lucernário. Convidando escoteiros e não escoteiros, onde se acenderão as velas no 

Círio Pascal, para a missão de levar a luz. 

2 – Durante uma Missa. Após a Homilia ou em outro momento na Celebração Eucarística, 

realizar a oração tendo o Círio Pascal aceso, antes de acenderem nele as velas, ou lamparinas, 

que serão levadas. 

 

ORAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE ACENDER A VELA 
 

Celebrante: Graças vos damos, ó Pai, por Jesus, vosso Filho. 

Por Ele nos iluminastes com a luz que não se apaga. Saciados 

pelo sol do dia e protegidos por vossa luz na noite, sempre 

nos amparais no amor do vosso Espírito. Por isso nós vos 

louvamos e glorificamos por vosso Filho Jesus Cristo, na 

unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 
  

Ao término da celebração, cada integrante é chamado a levar esta luz nos espaços da 

comunidade que os rodeia: comércio, hospitais, asilos, prisões, casas particulares (convém deixar 

combinado antes). Ao deixar a vela, que seja feita a seguinte oração (acrescida de outras, ou de 

cânticos), inspirada no tema deste ano: 

 
ORAÇÃO PARA A CELEBRAÇÃO DE APRESENTAR A LUZ DA PAZ DE BELÉM 

 

Todos: Cristo Jesus, que sois a nossa paz e luz do mundo, 

visitai este lugar e vinde em auxílio de todos os que aqui se 

encontram. Iluminados por vós, possamos ser anunciadores e 

difusores de vossa paz por todos os cantos da Terra. Vós que 

viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.  

Pai nosso... 

Ave Maria... 

Glória ao Pai... 
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