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É com muito pesar no coração a situação que o mundo vive e, diante de cada uma 
das realidades vividas por todos nós, a Igreja está buscando alternativas para me-
lhor realizar as celebrações tão caras e especialíssimas para o cristianismo.

Na mesma linha do 6º Simpósio Interreligioso Mundial Escoteiro, vamos reali-
zar estas três atividades em nossas casas:

 
ROMARIA NACIONAL ESCOTEIRA, 

PÁSCOA DO SENHOR, 

CORPUS CHRISTI . 

Todas elas poderão ser realizadas dentro de casa, no seu ambiente 
do lar, como o Santo Papa João Paulo II chamou: Igreja Doméstica.

O QUE CONSISTE? 
Realizar celebrações dentro de casa, das principais festas cristãs, 
bem como da Romaria. Sobre cada uma delas deve-se desenvolver.

Atividade: Participar ativamente das 
Celebrações do Tríduo Pascal e do 
Domingo de Páscoa, principalmen-
te o Sábado de Aleluia e o Domingo, 
por meio de celebrações transmitidas 
pela TV ou Internet; e realizar uma 
meditação em família sobre cada um 
dos dias.

PÁSCOA DO SENHOR

DATA PARA REALIZAÇÃO 
 11 OU 12 DE ABRIL DE 2020
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Atividade: Com uma imagem de 
Nossa Senhora (estátua ou impressa) 
realizar uma “procissão” dentro de 
casa, passando pelos quartos, salas 
e demais dependências. Pode duran-
te a procissão, rezar o terço mariano, 
cânticos marianos, meditações, etc.

ROMARIA NACIONAL 
 ESCOTEIRA

DATA PARA REALIZAÇÃO 
 18 OU 19 DE ABRIL DE 2020

02

Atividade: Participar ativamente da 
Celebração e procissão, por meio 
da transmissão pela TV ou Internet; 
e com material reciclável ou o que 
puder encontrar em casa (também 
pode ser desenhado no chão), fazer 
1 ou vários tapetes em sua casa, com 
símbolos religiosos. Com os tapetes 
feitos e postos em algum cômodo da 
casa ou em vários, realizar uma pro-
cissão, com um ou vários símbolos 
religioso e escoteiros (imagens, cru-
cifixos, lenços, capa de fogo de con-
selho, etc.)

CORPUS CHRISTI

DATA PARA REALIZAÇÃO 
11 DE JUNHO DE 2020
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MAIS INFORMAÇÕES

https://www.facebook.com/capelaniaescoteiros

Instagram: @capelania.escoteiros 

E-mail: capelania@escoteiros.org.br/

Que Deus nos abençoe, Sempre Alerta,

Padre Hugo Marcel Marcelino Galvão 
Capelão Assistente Nacional

David Beraha
 Coordenador Nacional Espiritualidade

Mundo Melhor

Celso Menezes
 Diretor Nacional de Métodos Educativos

https://www.facebook.com/capelaniaescoteiros

