
 

 

 

 

 

 

 

Cáritas Diocesana de Aveiro | Rua do Carmo 42 | 3800-127 Aveiro | Telefone: 234 377 260 

Cáritas 
Diocesana de Aveiro 

 

Para: Paróquias da Diocese | Grupos Cáritas | Direções de Agrupamento de Escuteiros 
Assunto: DINÂMICA DIOCESANA CONJUNTA DA “LUZ DA PAZ DE BELÉM” E DOS 
 "10 MILHÕES DE ESTRELAS, UM GESTO PELA PAZ” 2022 
 Dia: Sábado 17.12.2022 | Local: Igreja Matriz de Vagos | Hora: 16h30 

 

Circular#017/AR | Aveiro, 24 de Novembro de 2022 
Prezados Amigos: 

Párocos das comunidades paroquiais da diocese de Aveiro; 
Coordenadores dos Grupos Cáritas Paroquial e das Conferências Vicentinas da diocese de Aveiro 
Chefes dos Agrupamentos de Escuteiros da Região de Aveiro do CNE 

 

Um fraterna e amiga saudação a todos. Queremos responder à pergunta «O que Deus que de mim?» com uma fraternidade abundante, 
especialmente neste período de Advento 2022 – que em nós renova a ação do Deus-connosco. 
 

Em cada ano, os preparativos e vivência da celebração do Natal de Jesus, procuram ter na nossa diocese uma caminhada enriquecida por 
duas ações/campanhas tanto para a Cáritas como para o Corpo Nacional de Escutas (CNE). Trata-se por um lado da operação «10 Milhões 
de Estrelas – um gesto pela paz» - promovida desde 2002 pela Cáritas, e a partilha da «Luz da Paz de Belém» – um programa que o 
Escutismo tem desde 1986, e que é dinamizado pelo CNE em território nacional desde o início da década passada, e já com assinalável 
difusão em todas as dioceses/regiões do país. Ambas as campanhas, com dinâmicas próprias, têm reunido esforços de parceria e 
cooperação, procurando envolver todos no seu sentido original comum. Desta forma se tem contribuído para que a Igreja e a sociedade 
possam fazer a memória e atualização do dom imenso que é a celebração da vinda do Filho de Deus a este mundo, comprometendo todos 
em gestos concretos de construção da paz. Possivelmente muitos grupos Cáritas e Agrupamentos que ainda estão a começar os seus 
trabalhos neste ano pastoral possam ter, a partir deste desafio, um arranque significativo no retomar das suas atividades. 
 

A Cáritas Diocesana e a Junta Regional do CNE (Departamento Internacional Regional) da nossa Diocese de Aveiro, promovem mais uma 
vez em parceria, caminhos comuns que ambas desejam percorrer juntas. É propósito comum a ambas as instituições tanto a vertente de 
solidariedade dos “10 Milhões de Estrelas – um gesto pela paz”, como da oportunidade educativa para o Escutismo através da partilha da 
“Luz da Paz de Belém” – complementando e dilatando as possibilidades e capacidade espiritual e de cidadania destas duas organizações 
da Igreja Católica, assim como ajudando a sociedade a acolher a pessoa e mensagem de Jesus Cristo quando se faz a memória da sua 
natividade. Neste link poderão encontrar uma dinâmica que poderá ajudar a mobilizar os grupos no contexto desta atividade “Luz da Paz 
de Belém”. 
 

No dia 11 de Dezembro de 2022 à tarde, no Santuário de Fátima partilhada a nível Nacional a “Luz da Paz de Belém”, onde estará a nossa 
Região/Diocese representada com uma pequena delegação, coordenada pelo Agrupamento 822 de Vagos e pela Equipa que representa a 
Junta Regional de Aveiro e Cáritas. Seis dias depois teremos a nossa Celebração Diocesana/Regional da partilha da ‘Luz da Paz de Belém’. 
Desta forma, CONVIDAMOS TODOS OS GRUPOS CÁRITAS E AGRUPAMENTOS a estar presentes com uma representação, no Sábado dia 
17 de dezembro de 2022, às 16h30 na Igreja Matriz de Vagos. Este ano conseguimos, com esforço, programar a celebração para mais 
cedo (às 16h30) de forma a ainda nesse dia a Luz partilhada poder ser acolhida em muitas das comunidades da nossa diocese. Será assim a 
vez de partilhar a nível Diocesano esta ‘Luz da Paz de Belém’, pelas paróquias, grupos Cáritas e Vicentinos assim como pelos agrupamentos 
que o desejarem. Tragam as vossas candeias para levar para as vossas comunidades e grupos e acender nas celebrações do dia de Natal 
parte desses “milhões de estrelas” num gesto de empenho na construção da Paz. Para os agrupamentos de escuteiros da região de Aveiro 
do CNE a inscrição é feita necessariamente no SIIE até à 3ª feira 13 de dezembro às 21h30 e é limitada a 5 elementos por agrupamento. 
Para os grupos Cáritas e Conferências Vicentinas, a inscrição é também necessária e é feita junto da secretaria da Cáritas Diocesana, 
também até 13 de dezembro. 
 

Certos de que encontraremos junto de vós o melhor acolhimento, aceitem a nossa saudação fraterna e creiam-nos sinceramente 
dedicados e atentos. 
 

Pel’ A Equipa da Junta Regional de Aveiro do CNE  Pel’ A Equipa da Cáritas Diocesana de Aveiro 
 

José Carlos Santos 
Chefe Regional de Aveiro do CNE 

 João Vieira Barbosa 
Presidente da Cáritas Diocesana de Aveiro 

 

https://escutismo.pt/dirigentes/recursos/pedagogicos/pag:recursos/006af2c8-a421-46ac-8c1b-cc59fa184acb

