
RESOLUÇÃO DEN 06/2022

Dispõe sobre a nomeação do Capelão
Nacional Católico (CNC) da União
dos Escoteiros do Brasil (UEB)

Considerando:

I. que em 1917, nos primórdios do Escotismo no Brasil, foi fundada a Associação de
Escoteiros Católicos da Freguesia de São João Batista da Lagoa, por iniciativa do
Padre André Arcoverde de Albuquerque Cavalcanti, vigário daquela paróquia. E
desde então a Igreja Católica e a União dos Escoteiros do Brasil sempre estiveram
juntas;

II. que a Diretoria Executiva Nacional - DEN pretende ampliar a parceria institucional
por meios oficiais entre a Igreja Católica e os Escoteiros do Brasil;

III. que a missão do Capelão Nacional tem uma extensão Espiritual, porque visa
proporcionar a vivência religiosa escoteira que promove uma busca interior capaz de
nos aproximar mais de Deus diante da caridade praticada, da natureza circundante
e da promoção das virtudes humanas, e, uma extensão Missionária, pois estará
relacionada com todo o território nacional, abrangendo sua diversidade cultural e
geográfica;

IV. que uma parcela expressiva dos associados da Escoteiros do Brasil se declaram
católicos;

V. que a Escoteiros do Brasil está associada à CICE (Conferência Internacional Católica
do Escotismo), e este é um órgão internacional autônomo comprometido em
promover e apoiar associações de escoteiros católicos e ser um elo entre o
movimento Escoteiro e a Igreja Católica; e

VI. que a Escoteiros do Brasil tem como objetivo aproximar-se de outras organizações
que atuam no segmento educacional da criança e adolescente e no apoio aos
jovens e suas famílias para a criação de novas Unidades Escoteiras Locais nos mais
diversos espaços do território brasileiro.

A Diretoria Executiva Nacional (DEN) da UEB, fazendo uso de suas atribuições
estatutárias, RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o associado e Sacerdote Hugo Marcel Marcelino Galvão, registro UEB nº.
80064, para o exercício do cargo de Capelão Nacional Católico (CNC), função essa de
caráter voluntária no âmbito da UEB, tendo como canal oficial de contato o e-mail
capelaniacatolica@escoteiros.org.br.

Art. 2º. Serão atribuições do CNC:

I - Prestar assistência religiosa, atendendo, orientando e confortando espiritualmente os
Escoteiros Católicos da União dos Escoteiros do Brasil, quando solicitado;
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II - Apoiar a realização da Romaria Nacional Escoteira, em Aparecida e incentivar que outras
regiões escoteiras comecem ou continuem com Romarias Regionais;
III - Celebrar cerimônias religiosas católicas, cultos ecumênicos e inter-religiosos nos
eventos e atividades, quando solicitado;
IV - Propor a DEN atividades religiosas católicas a serem inseridas no Calendário Nacional;
IV - Sensibilizar outros párocos para criarem Unidades Escoteiras Locais, endereçando as
demandas para as áreas de crescimento da Diretoria Executiva Nacional e Diretorias
Regionais;.
IV - Incentivar e coordenar novenas e iniciativas próprias da Igreja Católica, em datas
especiais;
V - Oferecer apoio espiritual aos doentes, bem como familiares de escoteiros; e
VI - Administrar,, quando solicitado e com a devida licença do Ordinário Local, os
sacramentos às crianças, jovens e adultos escoteiros.

Art. 3º. Caberá somente ao Escritório Nacional divulgar publicamente, de forma clara e
objetiva, as informações da Capelania Nacional Católica no sítio eletrônico da UEB.

Art. 4º. A Capelania Nacional Católica estará vinculada diretamente à Diretoria Executiva
Nacional.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial e revoga as
disposições em contrário.

Curitiba/PR, 12 de Julho de 2022.

Ivan Alves do Nascimento
Diretor-presidente da DEN



ANEXO I – CV do Capelão Nacional Católico nomeado
Hugo Marcel Marcelino Galvão

Membro do Movimento Escoteiro desde 1993, quando ingressou como Escoteiro no 31/RN
Grupo Escoteiro Universitário, passando pelas seções dos Escoteiros ao Clã de Pioneiros.
Nos últimos anos tem atuado como Capelão Nacional dos Escoteiros do Brasil.

Na vida Profissional atua como Sacerdote da Igreja Católica desde 2015 e desde 2019 como
Vigário na Paróquia São João Batista da Lagoa no Rio de Janeiro.

Formado em Teologia com especialização em Filosofia na área de Metafísica.


