
 

 
 

 
 

CRISTO REDENTOR ABENÇOA CENTENÁRIO DO MOVIMENTO BANDEIRANTE NO BRASIL 
 

Missa no Santuário Cristo Redentor marca 100 anos do Movimento Bandeirante no país 
 

Aos pés do Cristo Redentor, no Corcovado, a Federação de Bandeirantes do Brasil vai realizar 
nesse domingo (11), a partir das 18h, uma Missa em Comemoração ao Centenário do 
Movimento Bandeirante no Brasil. Após recepção pelo reitor do Santuário Cristo Redentor, 
Padre Omar, a celebração, presidida pelo Monsenhor Levi Senna, Capelão Nacional da 
Federação de Bandeirantes do Brasil, será assistida por 400 pessoas, sendo 200 crianças e 
jovens de todo o país que virão ao Rio para comemorar e 200 adultos, incluindo membros do 
Conselho Diretor Nacional, Conselhos Diretores Estaduais, Clã do Trevo-Convivência, 
Coordenadores Bandeirantes, funcionários e convidados. 
 
Após a Missa, os jovens participarão do Momento de Espiritualidade “Noite de Vigília no Cristo 
Redentor”. Esta atividade tem como objetivo levar aos 200 jovens uma reflexão da Promessa, 
Oração e Código Bandeirante, bem como a sua aplicabilidade no dia a dia de cada um.  
 
Para os Bandeirantes que já vivenciam valores de respeito ao próximo, à Pátria e a Deus, o 
momento de espiritualidade no Cristo Redentor propicia a vivência e expressão dos princípios 
contidos no Código e na Promessa Bandeirante.  A participação na missa e a experiência da 
vigília contribuirão para ampliar as discussões e reflexões sobre a vivência da fé e da 
espiritualidade no Movimento Bandeirante. 
 
“O Cristo Redentor é um marco no coração de todos os Brasileiros e os Bandeirantes do Brasil 
que estarão participando do Acampamento do Centenário poderão conhecer e vivenciar um 
momento de espiritualidade que certamente marcará a memória de cada uma de nossas 
crianças, adolescentes e jovens”, declarou a presidente nacional da Federação de Bandeirantes 
do Brasil, Monica de Barros Nascimento. 
 
Às vésperas deste momento único de troca de ideias e experiências inspiradas em valores 
como solidariedade, fraternidade, paz, igualdade e justiça social, jovens Bandeirantes das 
cinco regiões do Brasil estão contando os dias para, em comunhão, celebrar o Centenário do 
Movimento Bandeirante no Brasil e agradecer pelas bênçãos recebidas ao longo de um século 
de fundação do Bandeirantismo no Brasil.  
 
Programação: 
 
18h - Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Cristo Redentor, com a presença 
do Conselho Diretor Nacional, membros dos Conselhos Diretores Estaduais e Clã do Trevo-
Convivência 
19h - Momento de Espiritualidade e Noite de Vigília com os Bandeirantes no Cristo Redentor 
22h - Retorno ao Acampamento em Niterói/RJ 

 
A INSTITUIÇÃO 
 
O Movimento Bandeirante é representado pela Federação de Bandeirantes do Brasil 
(FBB), associação civil, beneficente, filantrópica, de educação não formal, cultural, de  



 

 
 
 
 
fins não econômicos, não político-partidária e reconhecida de Utilidade Pública Federal 
pelo Decreto nº 34.463, de 04/11/1953. A instituição está presente no Distrito Federal 
e nos estados brasileiros: Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, 
Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e 
Sergipe. A entidade é, no país, a única representante da Associação Mundial de 
Bandeirantes (WAGGGS), que é reconhecida pela ONU e por outros organismos 
internacionais como uma das maiores organizações internacionais dedicada a crianças 
e jovens em todo o mundo, com 10 milhões de associados em 150 países. 
 
O Movimento Bandeirante oferece atividades educativas de forma divertida, lúdica, 
atraente e variada. Propõe ainda que respeitem o próximo, acreditem na força do 
diálogo e utilizem a verdade e justiça como pilares de suas escolhas. Através de uma 
metodologia própria para atender às necessidades e interesses de cada faixa etária, a 
ação do Movimento Bandeirante é organizada em um Programa Educativo que, em 
conjunto com a família e com a escola, oferece às crianças, adolescentes e jovens um 
espaço seguro e complementar de educação para a formação do caráter e 
desenvolvimento físico, social, intelectual, afetivo e espiritual. 
 
Sempre presente e atualizado nas questões do mundo trabalhando pela paz, pelos 
direitos humanos, pela preservação do meio ambiente, pela formação da cidadania e 
pela participação ativa da mulher na sociedade, durante os 100 anos de atuação 
ininterrupta no país, mais de um milhão e meio de pessoas comprometidas com o 
próximo, com o meio ambiente e com a prática da cidadania ativa já participaram do 
Movimento Bandeirante contribuindo para construção de uma sociedade mais justa e 
fraterna. O resultado de seu trabalho é o reconhecimento, por entidades nacionais e 
internacionais, de seus projetos e programas que comprovam sua forte atuação social 
no desenvolvimento de liderança, da capacidade de advocacy e na ação comunitária, 
empoderando crianças e jovens para o desenvolvimento de habilidades e de confiança 
necessárias para fazer mudanças positivas em suas vidas, comunidades e no país. 
 
 
Mais informações: 
 
Assessoria de Imprensa Movimento Bandeirante no Brasil 
Gleusa Santos 
comunicacao@bandeirantes.org.br 
(21) 2240-9220 / 99313-2240 
 
Assessoria de Imprensa Cristo Redentor 
Renato Saraiva 
comunicacao@cristoredentoroficial.com.br 
(21) 3874-1568 / 99568-7479 
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