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    Aos 
     Agrupamentos do Núcleo do Oeste 

 

 
Assunto: CLICK TO LIGHT UP (Proposta de Advento 2017 – Núcleo do Oeste) 
 

N. Ref: 37/2017     Data:    28/11/2017 
 
 

Estamos prestes a começar a caminhada do Advento, que nos levará ao Natal. Como 
momento importante, deve merecer da nossa parte, uma preparação. Trata-se de olharmos e 
colocarmos todo o nosso ser na disposição correcta para que nos possamos encontrar com 
Jesus que quer vir ao nosso encontro e assim iluminar a nossa vida, afastando-nos das trevas e 
da escuridão em que tantas vezes andamos mergulhados. 

Dar espaço a Jesus é desejar receber a luz que Ele nos traz. A cena do Natal transporta-
nos para o cenário duma noite em que surge uma luz para toda a humanidade: o nascimento 
do Deus-Menino. Para irmos ao encontro de Jesus precisamos também de uma luz que nos 
leve até aí. Os pastores chegaram ao presépio, porque os anjos, num clarão de luz, lhes 

indicaram o caminho. Da mesma forma, os reis magos vieram de longe e encontraram a 
Sagrada Família, com a ajuda da estrela. 

 
 E tu? Queres acolher esta luz que te leva até Jesus? 
  Estás disposto a seres também luz para conduzir outros até Ele? 
 

Então prepara-te para o nosso “CLICK TO LIGHT UP!” 
 
Nos 22 dias de Advento, haverá uma mensagem diária baseada no evangelho do dia, 

como se fosse uma “pequena vela digital” que será enviada para o Chefe de Agrupamento 
(chamado “luzeiro”), que depois terá a responsabilidade de reencaminhar a mensagem para 
os respetivos destinatários. O luzeiro terá de facultar o seu endereço de correio electrónico e 

número de telemóvel. Paralelamente, cada agrupamento deverá ter uma vela fornecida 
pelo Núcleo que será ornamentada ao longo deste tempo. 
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Cada dia da semana terá como destinatário os elementos da cada secção: 
2ªfeira – Dirigentes 
3ªfeira – Caminheiros 
4ªfeira – Pioneiros 
5ªfeira – Exploradores 
6ªfeira – Lobitos 
 
Mesmo havendo dias específicos para cada secção, as restantes secções são 

convidadas, não apenas a esperar pelo seu dia, mas a rezar pela secção do dia, 
lembrando os elementos que fazem parte desse grupo, no seu agrupamento. 

Ao fim de semana, cada secção será convidada a colocar uma fita na vela com a 
sua cor e o verbo associado à semana correspondente do Advento. Ao mesmo tempo 
em cada um dos quatro fins-de-semana deste tempo haverá uma proposta de acção 
para a respectiva Secção. 

2 e 3 de Dezembro – vigiar (Lobitos) 
9 e 10 de Dezembro – preparar (Exploradores) 
16 e 17 de Dezembro – alegrar (Pioneiros) 
23 e 24 de Dezembro – acolher (Caminheiros) 

 
Preparado para seres luz?  
Bom Advento! 

 
Carlos Pacheco 
Chefe do Núcleo do Oeste  
cn.oeste@escutismo.pt 


