
ANEXO 6 – PROPOSTA DE VIVER O CLIMA DE JUBILEU DE DIAMANTE 

 

Síntese dos grupos – Plenária: 

 

Grupo 1:  

Perigrinação nas famílias cursilhistas com ícones do MCC 

Divulgar o MCC na TV  e em nível nacional na TV Aparecida e Canção Nova (pelo 

GEN) 

Regionalizar a celebração do jubileu (com reorganização das macros por proximidade) 

e oportunizar mais pessoas para participar. 

Divulgação nas rádios e TV do movimento em todas as dioceses (podendo ser um 

caminho para o pré cursilho). 

 

Grupo 2:  

Camiseta, material de divulgação, logo, folder, vídeos institucionais. 

Roteiros, Romaria. 

Motivação nos GED’s. 

Estola personalizada para Sacerdotes. 

Definir/preparar e motivar Romaria/Peregrinação, 50 AN, Celebração Jubilar, 

Reservar Seminário Santo Afonso, divulgação na TV Aparecida. 

 

GED’s: 

Escolas vivenciais. 

Criar livro com a História do MCC: local (Diocese), e Nacional. Escrever a história. 

 

GER’S: 

AR: Missa de abertura (temática do Jubileu). 

 

Grupo 3: 

Romaria e encontro Jubilar em Aparecida. 

Câmaras Municipais: moção de aplauso ou sessão solene em homenagem aos 60 

anos do MCC. 

Gesto concreto: arrecadação de algum material (de acordo com a necessidade, 

alimento, roupa, brinquedo, livro, fralda geriátrica, leite) com data nacional. 



Caminhada nos GER’s / GED’s com uma data nacional (dia da camiseta). 

Pedir espaço nas redes de TV’s e programas de rádio católicos para divulgar e 

celebrar o Jubileu. 

Tríduo / Novena nos setores. 

Peregrinação da imagem de São Paulo Apóstolo (nosso Patrono). 

 

Grupo 4: 

Celebrações pelos GER’s, GED´s e setores em ação de graças pelo Jubileu de 

diamantes. 

Vigília em ação de graças pelo Jubileu a nível nacional, regional e diocesano. 

Peregrinações a Santuários Regionais e/ou Diocesanos. 

Camisetas setoriais, diocesanos e regionais personalizadas. 

Roteiro de aprofundamento do IFMCC através de mídias a nível nacional com GEN. 

Ultreia Regional voltada para a comemoração dos 60 anos. 

Aproveitar todas as programações para trazer cursilhistas afastados. 

 

Grupo 5: 

Vivemos um tempo de reencontrar o movimento e criar estratégias para fomentar o 

retorno dos cursilhistas ao movimento. 

Sabemos que a melhor ideia é a que se pode realizar, com a participação reduzida, 

achamos que a proposta é boa e ousada. 

Sugerimos a reprise do Festival de Foz do Iguaçu – o Folclore Festival com escritos 

de todo o Brasil, com música e letra com tema do jubileu e premiação para quem vai 

a Romaria de Aparecida, receber o troféu cantar para todos. 

Nos GED’s, nas escolas Vivenciais 20 minutos destinados para tratar do Jubileu. 

 

Grupo 6: 

GEN: 

Mensagem semanal remetendo ao ano Jubilar. 

Resgate histórico.  

Divulgação massiva (TV).  

Oração Jubilar. 

Oração transformadora mensal, divulgada amplamente e sendo igual para cada GER 

e GED (data 25 de cada mês). 



Peregrinação Jubilar para Aparecida. 

Declarar aberto o ano Jubilar no final desta AN. 

Edição Jubilar da Revista Alavanca (especial com bastante conteúdo). 

 

GER: 

Celebração de lançamento do ano jubilar. 

Nomear as assembleias como “Assembleia Jubilar”, motivação em todos as 

escolas/reuniões/GA sobre o jubileu. 

Produzir material de divulgação como: Camiseta, boné, slogans, chinelo, etc.. 

 

GED: 

Celebração de lançamento do ano Jubilar. 

Peregrinação Diocesana ao local onde se realizou o primeiro Cursilho. 

Motivação de todos os atos reuniões/AD/Escolas/NCA realizando a oração do Jubileu. 

Celebração de lançamento em todos os setores de cada GED. 

 

Atividade conjunta: 

Cada GED gravar um vídeo contando a história do MCC em sua Diocese para ser 

arquivado na pagina do MCC Brasil e também nas redes sociais. 

 

Grupo 7: 

Nos locais onde for possível realizar uma ultreia a nível regional. 

Que todos os eventos realizados no ano de 2022 sejam voltados ou que tenham um 

momento especifico para falar do jubileu. 

Estilo dia do desafio. Pedaladas de divulgação e preparação para o jubileu (sugere-

se que seja marcado no mesmo dia em todo Brasil). Pode ser realizada 1 por mês ou 

de 2 em 2 meses. 

Realizar 1 celebração da capela de Valinho-SP com transmissão para todo Brasil 

(sugere-se na semana ou no dia em que foi realizado o primeiro cursilho 3 dias e que 

os GED’s e setores se mobilizem para assistirem juntos no mesmo local). 

Reforçar o uso da camiseta no dia 25 como meio de preparação par ao jubileu e 

divulgação do MCC. 

 


