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O Conselho Nacional do Movimento Eclesial da Renovação Carismática Católica do Brasil
discerniu na tarde deste sábado (25/09/21), a passagem que vai nortear todos os trabalhos do
Movimento em 2022. Por meio de oração e escuta profética, o tema discernido foi do Livro de
Apocalipse no capítulo 5 e versículo 13: “Àquele que se assenta no trono e ao Cordeiro,
louvor, honra, glória e poder".

O discernimento aconteceu durante a reunião do Conselho Nacional da RCCBRASIL, que
neste ano está sendo realizada em Aparecida, na Casa de Hospedagem Santo Afonso. Os
líderes estão reunidos desde a quarta-feira (22/09/2021) e concluem este tempo de oração, e
scuta profética e trato sobre questões administrativas, na manhã dedomingo (26/09/21).

A Palavra Norteadora do ano destaca o convite a proclamar Jesus como Senhor, como
Aquele que é poderoso, que deve estar no centro da vida de cada pessoa e de todas as suas
ações. Essa passagem convoca todos, neste ato de centralidade em Cristo, a glorificá-Lo e
adorá-Lo. Somente quem é capaz de sentar aos pés de Jesus, pode participar de Sua vida
íntima. Esse é o relacionamento de amizade com o Senhor que nutre a missão de cuidar de
modo integral do rebanho que Ele nos confia, os membros dos Grupos de Oração e todos
aqueles que o Senhor nos confiar. Devemos preencher a terra do Evangelho, apresentando
Deus, na Pessoa de Jesus, vivo e ressuscitado.

O tema do Retiro de Carnaval, Pentecostes e Cenáculo com Maria também já foram
definidos.

Palavra norteadora para a RCCBRASIL em 2022: “Àquele que se assenta no trono e ao
Cordeiro, louvor, honra, glória e poder" (Cf. Apocalipse 5,13).
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Tema geral para Retiro de Carnaval: “Àquele que nos ama, que nos lavou de nossos
pecados em seu sangue, glória e poder” (Cf. Apocalipse 1,5b ).

Tema de Pentecostes: “Quem crê em mim do seu interior jorrarão rios de água viva” ( Cf.
João 7,38).

Tema Cenáculo com Maria: “Ela deu à luzum Filho, um menino, Aquele que deve
regertodas as nações com cetro de ferro” (Cf. Apocalipse 12,5a).

Após momento de escuta, partilha, discernimento e aprovação, a arte da Palavra Norteadora
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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