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1. Apresentação 

 

O Ministério de Comunicação Social da Renovação Carismática Católica 

do Tocantins apresenta o “Guia de Divulgação do Congresso Estadual”. Trata-se 

de um pequeno roteiro e não de uma receita. Isso porque sabemos que o Espírito 

move-se como e quando quer (Jo 3,8).  

Este guia deseja auxiliar as lideranças do movimento na divulgação do 

congresso, afim de que imbuídos de uma graça nova, alcancemos a plenitude 

do chamado que o Senhor nos faz; “lançai as vossas redes”(Lc 5,4). 

É importante destacar que a divulgação do Congresso não é voltada 

somente aos membros do movimento. O Senhor nos chama a águas mais 

profundas. Precisamos alcançar a todos. Assim, não se detenha apenas na 

divulgação proposta, vá aonde o Espírito lhe mover! 

Mesmo tendo muitos anos de caminhada, não dispense em hipótese 

nenhuma, a benção e autorização do seu coordenador(a) diocesano(a) e de 

grupo de oração para realizar o trabalho de divulgação. Isso é imprescindível 

para a unidade do nosso movimento.  

Por fim desejamos ardentemente que um grande mover do Espírito venha 

sobre nós e nos leve a anunciar as grandes maravilhas que Deus tem reservado 

para o nosso Congresso. 

Ave Maria e Avante!!! (São Luís Orione)  

Equipe Estadual do Ministério de Comunicação Social 

Renovação Carismática Católica do Tocantins 
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2. Dez dicas de como divulgar o Congresso Estadual 

 

1. Ao se sentir chamado a divulgar o congresso prepare-se. Leia a Bíblia, 

comungue na intenção, ore, peça sabedoria e discernimento; 

2. Leia sobre o encontro acessando o site (www.rccto.org.br) e veja as últimas 

notícias. Mantenha-se atualizado(a); 

3. Antes de sair para divulgar, convide um ou mais irmãos(ãs) para irem junto 

com você - “Então chamou os doze e começou a enviá-los, dois a dois 

(Mac 6,7); 

4. Vista-se adequadamente ao meio cristão. Dê preferência à camiseta oficial 

de divulgação do encontro; 

5. Antes de divulgar no grupo de oração, peça autorização ao coordenador. 

Quando for divulgar na Santa Missa, fale antecipadamente com o 

celebrante; 

6. Apresente-se: Nome e grupo de oração que participa; 

7. Não transforme sua divulgação em uma pregação. Fale com clareza, sem 

muita correria, mas obedeça ao tempo, afim de que a assembléia não se 

canse; 

8. Seja criativo e discreto! Use de idéias que o Espírito lhe mover para chamar 

a atenção das pessoas; 

9. Não se esqueça de informar o dia, local, e o site onde poderão fazer as 

inscrições (www.rccto.org.br). Informe dados de possíveis caravanas 

diocesanas ou da cidade para o congresso; 

10. Finalize agradecendo a todos e motivando-os para o evento.  

http://www.rccto.org.br/
http://www.rccto.org.br/


3. Dicas para divulgar o congresso estadual pela internet. 

 

1. Ao se sentir chamado a evangelizar através da internet prepare-se. Leia a 

Bíblia, comungue na intenção, ore, peça sabedoria e discernimento; 

2. Crie um espaço no seu perfil onde você colocará o banner oficial do 

evento; 

3. Entre no site da RCC Tocantins diariamente para manter-se informado(a)! 

4. Não coloque informações duvidosas, nem muito extensas; 

5. Divulgue o site da RCC Tocantins: www.rccto.org.br; 

6. Diariamente alimente seu Orkut, Facebook, Twitter, MSN, Talk, Skype com 

informações do Congresso; 

7. Mobilize com seu grupo de oração um arrastão virtual, um dia onde todos 

os membros do G.O. alimentarão seus perfis algo sobre o congresso.  

http://www.rccto.org.br/


4. Sobre o Local do Evento 

O colégio de Tempo Integral Pe. Josimo possui uma das melhores estruturas 

para eventos e congressos da capital tocantinense. Em uma área de mais de 

16.000 m² encontra-se auditório, refeitório, quadra com capacidade para 3000 

pessoas, banheiros com até 100 boxers e salas para os mais diversos usos.  
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A RCC do Tocantins em parceria com essa instituição disponibilizará toda essa 

estrutura para melhor atender o povo de Deus reunido nos dias do evento. As 

vagas são limitadas, haja vista que o auditório do colégio e o ginásio comportam 

apenas 300 e 3000 pessoas sentadas, respectivamente.  

 



5. Programação  

Horário Atividade 

Quinta Feira 

20h00min Missa de Abertura  

Sexta-Feira (Encontro de Líderes) 

07h30min Animação  

08h00min Terço e Oração 

09h00min Ensino 1 

10h00min Comunicação de palco  

10h10min Intervalo 

10h30min Animação 

10h50min Ensino 2 

12h20min Comunicação de palco  

12h30min Almoço 

14h00min Animação 

14h30min Ensino 3 

15h50min Comunicação de palco 

16h00min Intervalo 

16h30min Ensino 4 

18h00min Intervalo 

20h00min Missa de Abertura do Congresso 

21h30min Encerramento do dia  

Sábado 

07h30min Terço 

08h00min Missa  

09h30min Intervalo  

10h00min Animação e Oração  

10h30min Pregação 1 

12h20min Comunicação de palco  

12h30min Almoço 

13h30min Animação 

14h00min Pregação 2 

15h20min Comunicação de palco 
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15h30min Intervalo 

16h00min Animação e oração  

16h15min Pregação 3 

17h30min Comunicação de palco 

18h00min Jantar  

19h20min Oração e Animação  

19h40min Pregação 4 

20h40min Comunicação de palco 

21h00min Festival de Música e Artes 

Domingo 

07h30min Terço 

08h00min Animação e Oração 

09h10min Pregação 5 

10h30min Intervalo 

11h00min Missa  

12h20min Encerramento  

12h30min Almoço 

 



10 

 

6. Contatos  

 

6.1 Presidente do Conselho Estadual 

Maria Nilva Ribeiro 

E-mail: presidência@rccto.org.br 

 

6.2 Coordenação Geral do Evento 

Ricardo Fernandes 

Welson Costa 

Amaral Negre 

E-mail: congresso2011@rccto.org.br 

 

6.3 Secretaria Geral do Congresso 

Fernanda  

E-mail: congresso2011@rccto.org.br  

 

6.4 Hospedagem do Congresso 

Daniel e Brizza 

E-mail: hospedagem@rccto.org.br 
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