De:

Equipa Regional Internacional

Para:

Agrupamentos da Região de Viseu

Data:

3 de dezembro de 2021

Assunto:

Cerimónia Regional de Partilha da Luz da Paz de Belém 2021

Caros Irmãos Escutas,
O projeto da Luz da Paz de Belém é uma iniciativa dos Escuteiros da Áustria que, com a
colaboração de Escuteiros de diferentes países, todos os anos realizam a distribuição da Luz da
Paz pelas associações escutistas de diversos países. Este ano, fruto da situação pandémica
que ainda vivemos, a Luz foi recolhida na Gruta da Natividade de Jesus, em Belém, por uma
jovem local, que depois a entregou a uma companhia aérea austríaca que a levou para a
Áustria. Aqui, no dia 11 deste mês, realizar-se-á uma cerimónia on-line que simbolizará a
difusão desta Luz pelas diversas associações escutistas.
Este ano, a partilha da Luz pelos Agrupamentos será feita em cerimónia a decorrer na Sé
Catedral de Viseu no dia 17 de dezembro, sexta-feira, com concentração pelas 20h45, para
explicação da cerimónia, e início pelas 21h00.
Fruto das contingências que vivemos, a Cerimónia Regional de Partilha da Luz da Paz de
Belém será, novamente, ajustada, pelo que:
•

Apenas será possível a presença de, no máximo, dois elementos por cada
Agrupamento.

•

Cada Agrupamento terá de trazer a sua vela para ser acesa, uma vez que estas não
serão fornecidas pela organização.

•

É obrigatório o uso de máscara.

Tendo em conta estas restrições, e como sabemos que há muitos Escuteiros que gostariam
de estar presentes num momento de tão grande simbolismo, a cerimónia será transmitida,
em direto, através de plataforma on-line a difundir oportunamente.
Para melhor prepararmos o espaço, pedimos que cada Agrupamento confirme a sua
presença, indicando o número de elementos presentes (um ou dois) enviando e-mail
para internacional.viseu@escutismo.pt, até 15 de dezembro.
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