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1. Romaria Escoteira Nacional

A Romaria Escoteira é uma peregrinação religiosa ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida 
(Aparecida- SP) realizada por escoteiros de todo o território nacional e, eventualmente, de países 
vizinhos em uma manifestação da Fé, agradecimentos e devoção a Nossa Senhora Aparecida, além da 
oportunidade de celebração e vivência da Fraternidade Escoteira.

2. A Proposta Educativa

Trata-se de atividade com ênfase na área de desenvolvimento espiritual pelo exercício da Fé em 
momentos de oração e reflexão além da celebração e vivência da Fraternidade Escoteira.

3. A Romaria Nacional Escoteira em tempo de pandemia da COVID-19

Seguindo as diretrizes e orientações dos Escoteiros do Brasil a respeito das recomendações dos órgãos 
de saúde sobre a crise da COVID 19 pensando na segurança de todos os envolvidos, o formato presencial 
da romaria está SUSPENSO. Contudo, como ocorrido no ano passado, a Romaria Nacional Escoteira será 
realizada no formato VIRTUAL, na qual escoteiros do mundo todo poderão participar da celebração 
da Santa Missa diretamente do Santuário Nacional de Aparecida que será transmitida em tempo real 
através da internet.

4. Agenda (Santa Missa)

Data: 18 de Abril de 2021, às 08h
Onde Assistir:

• TV Aparecida, TV Cultura
• Rádio Aparecida FM 104 3 Mhz) e AM 820 Khz
• Pela Internet
• Site da TV Aparecida https :://www a 12 com/tv/tv ao vivo
• Canais de Youtube e Facebook do Santuário Nacional de Aparecida
• Retransmissão ao vivo pelo canal da Romaria Escoteira Nacional



5. Participação

Aberta a todos os participantes do Movimento Escoteiro, seus familiares e amigos. Para terem direito 
ao Certificado de Participação, os associados da União dos Escoteiros do Brasil deverão formalizar sua 
inscrição no Paxtu (em atividades fora de sede com o tipo ROMARIA).

6. Inscrições

Seguindo o padrão das Romarias Escoteiras presenciais, o controle de participação é feito por Unidade 
Escoteira as quais deverão indicar um representante responsável por coordenar a participação dos 
membros de sua UEL e envio de fotos dos jovens de sua UEL durante a transmissão da Santa Missa 

• Link para a indicação: https://forms.gle/HST6oaGXZrR 5aacf9
• Contato e orientações chefes Soraya e Arnoldo (101/SP)

Lembrando que todos os participantes deverão ser incluídos no PAXTU (em atividades fora de sede, 
com o tipo ROMARIA , para habilitar as opções de download do certificado).

7. Programação

• SANTA MISSA
Domingo, 18 de abril 08h

• GUARDIÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA PEREGRINA
Tradicionalmente é sorteado entre as Unidades Escoteiras participantes da Romaria Nacional aquela que 
terá a honra e responsabilidade de guarda da imagem de Nossa Senhora Peregrina até a próxima edição 
da Romaria. O objetivo desta iniciativa é levar a imagem de Nossa Senhora àqueles que não puderam 
participar da Romaria, numa oportunidade de renovação de seus votos de Fé e Devoção a Nossa 
Senhora Aparecida. Este ano, excepcionalmente, em razão do cancelamento da Romaria presencial o 
Guardião da imagem de Nossa Senhora Peregrina será definido por sorteio entre as Unidades Escoteiras 
participantes da II Romaria Escoteira Virtual.

• SORTEIO PARA GUARDIÃO DA IMAGEM DE NOSSA SENHORA PEREGRINA
O sorteio acontecerá no dia 13 de abril de 2021. As Unidades Escoteiras interessadas deverão estar 
devidamente inscritas na II Romaria Escoteira Nacional VIRTUAL onde deverão manifestar formalmente 
seu interesse até o dia 12 de abril de 2021.



• REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO E TRANSLADO DA IMAGEM

- oportunamente e em data previamente agendada de comum acordo entre os dois Grupos 
envolvidos, o atual, o futuro Guardião e o representante da Comissão Organizadora (Chefe Oton). 
Esse futuro Guardião deverá ir até a Cidade de Carlópolis/PR buscar a Imagem Peregrina.
- a UEL vencedora assumirá o compromisso de zelar pela guarda da Imagem Peregrina até a Romaria 
do ano seguinte.
- estar presente na Romaria do ano de 2022 onde participará da Cerimônia de Passagem para o novo 
Guardião, recebendo nessa ocasião o Troféu de XVIII Guardião da Imagem Peregrina.
- a UEL inscrita para o sorteio da Imagem Peregrina e que sair vencedora será responsável pelas 
despesas que tiver, tanto na recepção, quanto na devolução da Imagem seja em que tempo for não 
cabendo qualquer ressarcimento de valores por parte dessa Comissão Organizadora ou da União dos 
Escoteiros do Brasil, em qualquer de suas representações.
- para a recepção (da Imagem Peregrina, deverão as UELs envolvidas observar as regras e protocolos 
da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde distanciamento social, uso de máscara, 
medição de temperatura e uso de álcool gel.
- qualquer impedimento, imprevisto ou empecilho, às UELs deverão comunicar imediatamente a 
Comissão Organizadora, através do celular (12) 99778-5978 (ou e mail: oton20@gmail.com  para as 
devidas providências.

8. Comunicação e redes sociais

Os interessados em participar da II Romaria Nacional Escoteira VIRTUAL poderão fazê-lo por meio 
dos canais de comunicação em rede social criada pela Comissão Organizadora da Romaria Nacional 
Escoteira.

• ENVIO DE FOTOS
Ao longo da transmissão da Santa Missa, será permitida aos romeiros enviarem suas fotos pessoais 
para postagem na rede social da Romaria Escoteira Nacional. Importante sempre observar de nossa 
identidade visual Escoteira com o uso preferencial de nosso vestuário escoteiro e Lenço Escoteiro 
(recomendado). Orientações e procedimento para envio das imagens como links serão divulgados no 
grupo de WhatsApp dos representantes da Romaria Escoteira Nacional Virtual no dia do evento.



9. Responsabilidades e procedimentos não previstos

A responsabilidade pela realização do evento é da Diretoria Executiva Nacional da União dos Escoteiros 
do Brasil e da COREN Comissão Organizadora da Romaria Escoteira Nacional. 

A Diretoria Executiva Nacional da União dos Escoteiros do Brasil, e ou, a COREN - Comissão Organizadora 
da Romaria Escoteira Nacional decidirá quanto a procedimentos não previstos no presente documento.


