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EQUIPE NACIONAL CATÓLICA DO ESCOTISMO
CAPELANIA NACIONAL DOS  

ESCOTEIROS DO BRASIL
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“Você é a luzdo mundo”
Mt 5,14 
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Acesa em Belém pelos escoteiros austríacos, na 
gruta da Natividade, a Luz da Paz convida a to-
dos 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 nas 
últimas semanas antes do Natal. Por muitas vezes, 
a presença dos escoteiros, a luz e suas mensa-
gens, são oportunidades para anunciar o nasci-
mento do Cristo.

Levar a Luz da Paz é uma caridosa ação, um 
gesto prático de entregar uma mensagem nata-
lina e para os escoteiros, uma oportunidade de 
vivenciar a sua religiosidade. 
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COMO OCORRE 

No período do advento, próximo ao Natal, as lamparinas dos 
escoteiros principalmente na Europa, começam a circular por 
diversos países logo após a cerimônia oficial em Viena, onde 
é distribuída a chama vinda da Gruta da Natividade, na Terra 
Santa, em Belém-Israel. Recebidas nos países aos quais envia-
ram representantes para Viena-Austria, a chama vai sendo 
repassada para os representantes dos Grupos Escoteiros que, 
localmente, as levam para suas famílias, hospitais, asilos, orfa-
natos, vizinhos, bares, lojas e todo o tipo de lugares. A visita dos 
jovens escoteiros normalmente é acompanhada de uma ora-
ção ou leitura de algum texto natalino. 

NO BRASIL 

A luz será acesa inicialmente numa celebração noturna no 
Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na noite do 
sábado dia 07 de dezembro de 2019. Dalí a chama inicia sua 
multiplicação rumo aos estados e municípios, até chegar nos 
Grupos Escoteiros. 

 A Luz será acessa com a celebração da Santa Missa noturna 
aos pés do Cristo Redentor tendo a participação de represen-
tantes de diversos Estados, Municípios etc. 

 São oferecidas apenas 200 vagas, devido ao espaço no Cris-
to. Ultrapassando as vagas, podemos viabilizar um outro momen-
to na Comunidade Toca de Assis, localizada no Corcovado.

CRONOGRAMA

18 HS 
Concentração no Estacionamento das Paineiras.
19:10 HS
Concentração no Estacionamento Superior do Cristo.
19:30 HS 
Subida das Escadas com a Oração do Terço Mariano.
20:00 HS
Celebração da Santa Missa
21:15 HS
Decida até Estacionamento Superior do Cristo.
21:30 HS
Lanche e saída do Corcovado.

OBS.: Levar lanche
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INSCRIÇÃO

São oferecidas apenas 200 vagas.
Via paxtu, a partir de 11/11/2019.

PRÉ-CADASTRO PARA NÃO ESCOTEIROS: 
Pré-inscrição-Luz da Paz

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTw0rbT_jP6EuVq7x6-
yQi9qhursADwyIpt4r-5xio42B3gw/viewform

Após a confirmação de sua inscrição, (caso aja vagas) 
você receberá seu boleto de pagamento.

TAXA DE INSCRIÇÃO:

OBS.: Sobre a subida ao Cristo:

Opção 1: Os participantes deverão ir de condução própria até 
o Estacionamento das Paineiras, no Bairro do Cosme Velho. A
partir dali subirão até o platô do Cristo Redentor de van.

Taxa de inscrição:  R$ 30,00 (transporte, 1 distintivo)

Opção 2: Os participantes deverão ir de condução própria até 
a Paróquia de São Judas Tadeu, no Bairro do Cosme Velho. A 
partir dali subirão de van até o Cristo Redentor, da forma como 
será indicado no local pelos organizadores.

Taxa de inscrição 40,00 (transporte, 1 distintivo)

• Uma outra opção seria fazer uma vigília na Casa da Comuni-
dade Toca de Assis localizada na subida do Corcovado. Caso
haja pessoas que queiram pernoitar por lá, favor consultar a
organização.
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COMO OCORRE 
SOBRE O TEMA 2019:
 

«Você é a luz do mundo»
Mt 5,14 

Neste ano, pretende-se iniciar a peregrinação espiritual até o 
dia da Luz da Paz, com as reflexões do advento. O MSC (Mo-
vimiento Scout Católico) da Espanha, preparou um material 
muito rico em conteúdo para a Luz da Paz deste ano. Existem 
várias atividades que poderão ser aplicadas. Por enquanto não 
temos em português, mas iremos traduzir parte por parte, ou 
esperaremos a tradução do CNE (Corpo de Nacional de Escu-
tas) de Portugal. Os textos em espanhol, já podem ser baixados 
no link: 

https://scouts.es/medIA/2019/09/luz-de-lA-pAz-2019-cAst_1.pdf

A Paróquia São João Batista da Lagoa em Botafogo (RJ), 
estará realizando todo o Advento com o material do MSC. Mais 
adiante se dará maiores informações.

NO MATERIAL DA MSC CONSTA NAS 
EXPLICAÇÕES INICIAIS: 

Vamos viver o Advento trabalhando no lema: “Você é a luz 
do mundo” de maneira integral, começando a analisar cada 
um de nós e nossa atitude em relação à vida, entendendo que 
o mundo que temos que iluminar é formado por muitas culturas 
diferentes que devemos conhecer e respeitar. Somos cientes 
de que esse respeito tocará nossos corações; se pudermos ver 
Jesus em cada uma das pessoas ao nosso redor, ajudando-as 
a andar e, finalmente, dando boas-vindas ao nascimento da 
Criança e da Luz que vem de seu próprio berço, elevamos nos-
so olhar e nosso coração para o próprio Deus.

As 4 semanas do Advento podem ser enquadradas na ma-
neira de relacionar:

Consigo mesmo • com o mundo • com os outros • com DEUS
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O relacionamento de cada semana terá uma pergunta 
e alguns materiais que ajudarão você a respondê-la, após a 
reflexão correspondente. Como sempre, haverá uma leitura do 
evangelho, uma oração, uma história, uma atividade e uma 
música para cada semana que serve para trabalhar a pergun-
ta-reflexão correspondente.

Como novidade, este ano, foram incluídas 4 vinhetas, uma 
para cada semana que podem ser coloridas ao longo do Ad-
vento.

DINÂMICA DA LUZ DA  PAZ

O ideal é que a chama de todos sejam acesas no Santuário 
do Cristo Redentor. Caso isso não aconteça, pode-se procurar 
uma Igreja Matriz mais próxima do Grupo Escoteiro, ou ir a uma 
Missa no qual o Bispo Diocesano estará celebrando e realizar a 
cerimônia. São três procedimentos que podem ser usados em 
todos os lugares: 

1) Acender as velas e lampiões no Círio Pascal; 
2) Conduzir a chama para sua localidade (grupo); 
3) Distribuir a chama com orações ou cânticos natalinos. 
 
A - ACENDER AS VELAS E LAMPIÕES NO SANTUÁ-

RIO DO CRISTO REDENTOR 
  
 A luz de Cristo se encontra no Círio Pascal e é a partir dela 

que iniciamos a caminhada brasileira da Luz da Paz de Belém.  
Os escoteiros católicos se reúnem através de seus represen-

tantes numa celebração do Lucernário ou da Santa Missa. 
Acendem suas velas ou lampiões e os mantém acesos, com 

todo o cuidado, transportando-os as suas comunidades.  

B - TRAZER A CHAMA PARA SUA LOCALIDADE 
 
  A chama deve ser levada com devida cerimônia, desta-

que, seriedade e dando o valor sagrado que merece. 
Recebida a chama, ela vai sendo repassada para os esco-

teiros, tropas ou patrulhas, nos Grupos, e devem estar uniformi-
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zados. Poderão para suas famílias, hospitais, asilos, de ônibus, 
a pé ou de trem. O que importa é fazer orfanatos, vizinhos, 
bares, lojas e todo o tipo de lugares. A visita dos jovens esco-
teiros normalmente o possível para a chama não se apagar e 
ser é acompanhada de uma oração ou leitura de algum texto 
natalino. 

OBS.: Caso não seja possível buscar a chama na cerimônia 
principal do Cristo Redentor, este momento poderá ser realiza-
do inicialmente numa celebração noturna na celebração na 
Igreja Mãe da Diocese (Catedral).   

C – DISTRIBUIR A CHAMA E FAZER ORAÇÕES  
DE NATAL. 

Exemplos de locais para a visita com a chama: 
- Hospitais   
- Asilos de Idosos   
- Orfanatos de crianças 
- Presídios   
- Residências de pessoas sozinhas, idosos etc   
- Comunidades carentes   
- Moradores de rua   
- Comércios em geral   
- Escolas 
- A sua própria residência ou a sua própria ceia de Natal
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
É importante que exista o cuidado do trabalho ser realizado 

em equipes e não por pessoas sozinhas, pois podem vir a ser 
mal interpretados ou correr riscos desnecessários. Também é im-
portante obter autorização e o acompanhamento adequado 
para visitar instituições como hospitais, asilos, presídios etc.

Ao visitar as pessoas, todos devem pedir permissão para fazer 
a oração. Podem fazer leituras previamente definidas ou prepa-
radas.

No arquivo da MSC (https://scouts.es/medIA/2019/09/luz-de-lA-
-pAz-2019-cAst_1.pdf)  já se pode encontrar propostas de ora-
ções, atividades de espiritualidade e para a apresentação da 
Luz da Paz.  
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MAIORES INFORMAÇÕES:  
capelania@escoteiros.org.br
LUZ DA PAZ DE BELÉM – 2018: 
 https://www.youtube.com/wAtch?V=jfxpmc0nQw8
 FACEBOOK:  
https://web.fAcebook.com/cApelAnIAescoteIros/ 


