
 
PROPOSTAS APRESENTADAS PARA O MCC EM TEMPO DE DISTANCIAMENTO 
SOCIAL 

1. Como fazer deste tempo um caminho de santificação? 
2. Como ser profetas nesta situação? 
3. Como viver a misericórdia, hoje? 
4. Como ser Igreja em saída, neste tempo? 
Algumas atitudes e  ações concretas: Primeiro de tudo, viver o espírito de Cursilho e até 
imaginar-se em estado de Cursilho, aquele clima, ambiente de reclusão e, ao mesmo 
tempo, de profunda sintonia e comunhão fraterna. 
O Cursilho carateriza-se  pelo clima de graça, recolhimento, simplicidade, escuta, partilha, 
descobertas e mudanças radicais... 
Queremos por  em prática os três eixos do Cursilho: @. encontro consigo, #.  Encontro 
com Cristo e $. E  redescobrir o valor e a importância da comunidade.   
É o momento de exercitar e por em prática nosso método: VER,  DISCERNIR, DEPOIS, 
partir para o AGIR 
Apresento 10 propostas, bem concretas e possíveis; por exemplo, 1. quem tem família, 
pais e filhos, noras,  genros e netos, sem não morarem juntos, fazer um grupo exclusivo, 
não dos parentes, só da família. Quem sabe, a seguir, combinar entre todos uma hora 
para rezar juntos, na mesma hora. 
2. Os pais e os mais idosos ajudar os demais a fazer a leitura Orante deste tempo, dos 
sinais dos tempos. Lembrar o que nos falou Santo Agostinho: Deus escreveu dois livros: o 
primeiro, A obra da criação e só escreveu o segundo, A Bíblia,  para que pudemos 
compreender o primeiro, portanto... para  entender essa obra.  
 Como se faz a leitura orante?  
Em síntese:   
Primeiro passo: 0 que vemos, como vemos, fatos pessoas, sinais.. 
Segundo passo-  a partir do vemos e ouvimos, o que Deus nos diz Deus?  
Terceiro passo: o que nós dizemos a Deus, o que nos diz Deus para mim?T 
Quarto passo: o me proponho fazer a partir da leitura? Então, o que podemos apreender 
desta doença e deste momento? 

Assim cada um, na sua  profissão fazer o mesmo, um grupo para fazer o mesmo. 

3. Quanto ao celular e tablet, internet, desligar no mínimo uma hora por dia. 
4. Faça uma lista dos amigos ligue para eles, cada um, para dizer uma palavra de apoio 
5. Não poste vídeos e mensagens inúteis, repetitivas, você polui os Meios de 
Comunicação Social 
6. Não espalhe pânico, mas esperança e fé. 



7. Quanto à vida de Oração faça um exercício de rezar diferente, não só  fórmulas, mas 
diálogos pessoais com o Senhor 
8. Leia todos os dias a liturgias diária, os textos bíblicos que são extremamente ricos 

Quanto à sua vida pessoal: 
9. Você tem o livro das mensagens? Repasse as mensagens, agora na prática, a partir do 
Conhece-ti mesmo, Pai rico em misericórdia, Sentido da vida, Graça, Jesus Cristo, Igreja, 
Fé e sua vivência, Sacramentos, O pecado, Cristão comprometido, Maria, nossa Mãe 
Já falamos do Ver, Discernir e Agir 
Esperança 
  
10. Alimente a compaixão e a solidariedade 
Está programando uma nova forma de viver? Ou você vai continuar vivendo da mesma 
forma? O mundo não será mais o mesmo. 
11. Quanto ao seu compromisso social, lembra que no Cursilho falava-se em três tipos de 
ações: emergenciais, caritativas e transformadoras, é o momento das ações 
emergenciais. 
Seja criativo, use suas habilidades, suas potencialidades, na música, na arte culinária, na 
escrita, poesias, cordéis..., máscaras, pensa como você concretamente pode ajudar 
alguém em especial, não basta todo mundo... 
Pai nosso… 
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