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MENSAGEM 
 
 
Irmãos Escoteiros do Brasil,  
  
 Mesmo diante de tudo o que está acontecendo, dessa doença que 
maltrata todo o mundo, Deus nos dá forças para realizar a Luz da Paz de 
Belém de 2020, mostrando toda a caridade que provém DA PALAVRA é capaz 
de levar aos doentes e aos necessitados, um conforto e novo vigor para as 
almas. 
 

Muito próximo do Cristo Redentor, no caminho das Paineiras, direção 
ao morro do Corcovado, foi construída no mesmo ano em que o escotismo 
chegou ao Brasil, 1910, uma Capela em devoção a São Silvestre, uma espécie 
de Oratório. Esta capela abre-se para a oração ao Pai dos Céus, na antiga rota 
das fazendas de café do Cosme Velho, ao lado da primeira estrada de ferro 
elétrica, e turística, do Brasil construída por Dom Pedro II, no caminho das 
ruinas antigas das fazendas de café, em meio a grande Floresta da Tijuca.  

 
Há mais de 20 anos a Capela estava fechada, sem a celebração. Hoje, 

sozinha em meio à Floresta do Parque Nacional, a capela passa à 
responsabilidade dos escoteiros, para o culto de todos aqueles que amam a 
natureza, que é uma grande criação de nosso Deus.  Isso proporcionará que 
outros visitantes também tenham acesso a retomada da célebre missa do dia 
31 de dezembro, além de outras novas datas para vigílias e celebrações. 

 
 Em linhas gerais, apresentamos a programação que propomos no 
Brasil, e vai em seguida o que vai acontecer na Europa. Que Deus nos 
abençoe e proteja! 
 
 

Padre Hugo Galvão 
 

Saiba mais sobre São Silvestre 
 
Foi sob o seu pontificado, o 33º Papa, que o imperador 
romano Constantino decretou o fim da brutal perseguição contra os 
cristãos, que tinha marcado de sangue os primeiros séculos da Igreja. Aliás, 
São Silvestre foi um dos primeiros santos canonizados que não sofreram 
o martírio.  
Sob o papado de São Silvestre, com o estabelecimento da autoridade da 
Igreja, foram construídos alguns dos primeiros grandes monumentos 



 

 

cristãos, como a Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, e as primitivas 
basílicas de São João de Latrão e de São Pedro, em Roma, além das igrejas 
dos Santos Apóstolos em Constantinopla. 
 

 
 
 
1. Orientações Gerais - Escoteiros no Brasil: 
 

A programação consiste com Santas Missas, vários momentos 
religiosos e um gesto concreto a partir da Capela de São Silvestre (Rio de 
Janeiro). A perspectiva é que, de hora em hora, representantes de um Grupo 
Escoteiro, ou grupo de jovens, participem online e auxiliem no momento de 
oração.  

 
Na inscrição se poderá informar o horário que os representantes do 

Grupo Escoteiro ou de jovens, passarão para rezar. Caso algum membro 
queira rezar em outro horário poderá assim fazê-lo.  
 
Data: 12 de dezembro de 2020 (sábado) 
Horário: 8 hs às 18 hs.  
Local: online 
Grupo no whatsapp: 
https://chat.whatsapp.com/Hl72wubnWYD3F7u37SvrJs 
 
8 hs – Missa da alvorada 
10 hs – Missa para acender a chama em um Círio Pascal 

https://chat.whatsapp.com/Hl72wubnWYD3F7u37SvrJs


 

 

11 hs até as 16 hs – Adoração ao Santíssimo, Reza do Terço, momento de 
orações escoteiras. 
17 hs – encerrando com o canto de Despedida 
 
 
Inscrições: 
As inscrições deverão ser efetivadas pelo sistema PAXTU. 
 
 
Importante: O evento será realizado online. Logo encaminharemos os links 
de acesso as transmissões.  
 

 Fotos estarão no Instagram (@Capelania.escoteiros) e facebook 
(@Capelaniaescoteiros) da Capelania Nacional. 

 
A distribuição inicial da Luz da Paz de Belém no Brasil será transmitido 

pela página da capelania no Facebook. 
 
 

Distintivos da Luz da Paz 2020:  
 
Os distintivos da Luz da Paz 2020 estão disponíveis para venda na Loja 

Escoteira Nacional e sua produção está condicionada a quantidade mínima 
de pedidos.  
 
  
Sempre Alerta, 
 
 
 

Padre Hugo Galvão 
Coordenação Geral do Evento 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Experiência na Europa: 

 
Caros amigos do Escotismo,  
 

À luz do número de infecções por COVID-19 aumentando em toda a 
Europa e os respectivos regulamento de higiene, segurança e viagens, os 
escoteiros e guias da Áustria não apenas cancelaram a maioria de seus 
eventos públicos, mas também decidiram que a Cerimônia Luz da Paz 2020 
acontecerá sem presença física de delegações internacionais.  
  
 Esta não foi uma decisão fácil, pois sabemos o quão importante são os 
lados emocionais e simbólicos de nos unirmos e compartilharmos a Luz da 
Paz, quantos escoteiros e guias estão ansiosos para participar e quanto 
esforço você colocou para organizar sua viagem para Salzburg.  
 
 No entanto, consideramos nossa responsabilidade não encorajar 
grandes grupos de pessoas a viajarem longas distâncias e se encontrarem 
em espaços fechados.  
 
 Esse é nosso plano para 2020:  
 
 
I - O Serviço Ecumênico da Luz da Paz será realizado em 12 de dezembro em 
Salzburgo com representantes de várias igrejas cristãs, como de costume. 

 
II - O serviço será transmitido ao vivo pela Internet. Encorajamos escoteiros e 
guias a participarem do serviço online. Não haverá delegações internacionais 
presentes. As delegações internacionais são convidadas a preparar e enviar 
uma vídeo-mensagem que fará parte da cerimônia. (Veja os detalhes abaixo) 
 
III - Durante a cerimônia, uma vela será acesa para todas as nações que 
participam da Campanha da Luz pela Paz deste ano. Representantes das 
nove associações provinciais de escoteiros e guias austríacos receberão a Luz 
da Paz. De Salzburgo, a Luz da Paz será transportada para a fronteira 
austríaca, onde será entregue aos Comitês / Delegações dos países vizinhos. 
 
IV - Em seguida, pedimos a esses países que levem a Luz da Paz para os países 
mais distantes da Áustria e assim por diante. Vídeos, fotos e reportagens das 
entregas nas fronteiras serão postados online.  
 



 

 

Se você ainda não registrou sua delegação online, faça-o apesar das 
alterações deste ano: https://ppoe.at/international/friedenslicht/anmeldung-
zum-friedenslicht/  
 

Ainda precisamos do nome e dos dados de contato da pessoa 
responsável por sua delegação. Por favor, entenda que só podemos nos 
comunicar com uma delegação por país!  
 
  Este plano pode ser desafiador, e confiamos na capacidade de se 
adaptarem a novas situações com rapidez e bom espírito. Fazendo conforme 
descrito acima, iremos literalmente “cruzar as fronteiras” e, 
esperançosamente, descobrir novas maneiras e oportunidades de 
desenvolver a mensagem da Luz de Belém! 
 

Por favor, não tente chegar a Salzburgo por conta própria, pois você 
pode ficar preso na fronteira, colocar em risco sua saúde e a de outras pessoas 
e até mesmo prejudicar a reputação de batedores e guias na Áustria 

 
Em vez de ler sua oração ou desejo presente na celebração da Santa 

Missa que distribui a Luz da Paz a partir da Áustria, convidamos você a 
preparar uma curta mensagem em vídeo. Pense nesta mensagem como 
uma breve oração pela paz, um desejo ou algumas reflexões sobre o lema. 
Nós o encorajamos a usar sua criatividade e incluir os jovens em sua 
mensagem. Acreditamos que isso será mais inspirador para todos do que 
apenas “cumprimentar os outros”. Use seu próprio idioma, ou inglês ou 
alemão. O vídeo deve ter a duração máxima de um minuto e ser gravado no 
formato paisagem do seu dispositivo de gravação. Use um serviço de 
transferência de arquivos (por exemplo: WeTransfer, Dropbox, Google Drive 
...) para enviar seu vídeo finalizado para friedenslicht@ppoe.at até 20 de 
novembro. 

 
Distribuição da Luz da Paz: 
 

Nos próximos dias enviaremos e-mails com os dados de contato das 
delegações internacionais para que se entrem em contato e organizem a 
melhor forma de entrega da Luz da Paz nas suas fronteiras. Se não quiser que 
os seus dados de contacto (Nome, NSO, Telefone, e-mail) sejam divulgados a 
outras pessoas, informe-nos! 

 
As delegações de países vizinhos da Áustria serão colocadas em 

contato com nossa Associação Provincial mais próxima. Nosso objetivo é que 

https://ppoe.at/international/friedenslicht/anmeldung-zum-friedenslicht/
https://ppoe.at/international/friedenslicht/anmeldung-zum-friedenslicht/


 

 

o Peace Light esteja nas fronteiras da Áustria no sábado à noite para que você 
possa prosseguir com sua distribuição nacional e internacional. 

 
Seu no Escotismo, 
 
 

Rudi Klaban 
Chefe do Comitê Organizador Peacelight 

Organisationsleitung Friedenslicht 
 
 
 
 


