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Na manhã deste sábado (26/09/20) foi discernido pelo Conselho Nacional da Renovação
Carismática Católica do Brasil o tema que vai nortear todos os trabalhos do Movimento em
2021. Por meio de oração e escuta profética, o tema discernido foi a passagem bíblica
“Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas” (At 1,8).

O discernimento aconteceu durante a reunião do Conselho Nacional da RCCBRASIL, que
neste ano foi realizada online, com início na quarta-feira (23/09/2020) e término na manhã de
hoje (26/09/20).

O tema do ano destaca a coragem dada por Deus, que capacita e traz robustez, mantendo
firme cada pessoa em sua caminhada. E a consciência de que portamos esse tesouro, a
presença do Senhor em nossa vida, em vasos de barro. Mas é Ele quem sopra seu Espírito em
cada um de seus filhos. Quando trilhamos esse caminho com simplicidade, pequenez e
dependência total em Deus, somos por Ele guardados, santificados e apresentamos
inteligência no proceder. Toda essa graça de Deus sobre nós deve transbordar amor e nos
conduzir ao outro, de modo que nossos Grupos de Oração sejam lugares de acolhida, cuidado
e encontro com os irmãos.

O tema do Retiro de Carnaval, Pentecostes e Cenáculo com Maria também já foram
definidos.
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vos dará força e sereis minhas
has”(At 1,8).

testemun

Tema geral para Retiro de Carnaval: “Coragem, eu venci o mundo” (Jo 16,33).

Tema de Pentecostes: “De repente...ficaram todos cheios do Espírito Santo” (Cf. At 2,2-4).

Tema Cenáculo com Maria: “Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes” (Lc
1,52).

Após momento de escuta, partilha, discernimento e aprovação a arte do tema do ano será
disponibilizada para download no site da RCCBRASIL. Assim como a versão infantil, para ser
trabalhada pelo Ministério para as Crianças e Adolescentes e a sugestão de arte para o Retiro
de Carnaval.
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