
ANEXO 13 – TEMA LEMA PARA 2022. 

 

Síntese dos grupos – Plenária: 

 

Grupo 1 e 2: 

Sugestão – Dimensão: “Profetas vivendo o Jubileu – onde todos somos irmãos. 

Intensificar a acolhida, e escuta para aproximar os jovens aos GED’s do MCC. 

Dinâmica para os jovens. 

 

Grupo 3: 

Tratar através do Carisma as diversidades, buscando uma convergência na unidade: 

Cristo. 

Respeitar os dons inerentes a cada um, procurando torna-los à serviço do objetivo 

comum, através da tolerância e caridade sempre. 

Vivermos um período de busca e necessidade de reavivar a chama acesa no Cursilho 

em todos os cursilhistas. 

Buscar uma maior aproximação Clero-Leigo para uma melhor unidade. 

Promoção de encontros de reavivamento do resgate da nossa diversidade, busca de 

cursilhistas afastados. 

 

Grupo 4: 

Propostas:  

Tema: de mãos dadas 

Trabalhar a unidade da família 

Esvaziamento da polarização 

Acolhida e reencontrar o senso de pertença 

 

Grupo 5: 

Estudos de textos que reforcem o carisma de cada um, que ajude a plantara a 

semente da motivação no interno do movimento e que ela possa brotar e retornar em 

forma de chuvas de graças. O subsídio como visitador de todas as realidades 

brasileiras, deverá ser algo dinâmico, atraente, de texto curto, com linguagem simples, 

entendível a todos. Seria bom que contivesse a decodificação dos novos termos para 

que todos compreendam e possam usa-los, como por exemplo: sinodalidade, 



eclesialidade, diocesaneidade. Inserir uma nota de esclarecimento de que o subisidio 

é um livro especifico que orientará as atividades do ano e deverá ser complementado 

por outros documentos da igreja e do movimento. 

 

Grupo 6: 

O MCC começar a viver a sinodalidade de dentro de suas atividades, caminhando 

juntos com diálogo, escuta, sentimento de pertença entre GEN, GER e GED. 

Realizar um processo pré-assembleia para sugestões de tema e lema para depois, 

em assembleia, definir qual será. 

Deixar apenas a primeira parte do lema, pois estar em unidade com o espírito já é 

praticar o amor. 

 

Grupo 07 

Perseverar em oração com o coração para buscar os cursilhistas. Afastar o 

comodismo, motivando os nossos grupos a ter caridade. Temos que alavancar 

andando com o grupo, em comunhão com Deus e os irmãos para produzirmos frutos, 

mantendo a alegria e superando os obstáculos. 

 


