
 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

WORKSHOP MINISTÉRIO JOVEM BRASIL ENF 2017 

 

 

MOTIVAÇÃO: 
TEMA: Renovação Carismática Católica e Ministério Jovem 

Refletir: Quem somos? Qual a nossa missão? O que esperam de nós?  

(Contemplar: Pastoreio, Jubileu de Ouro - Nova Geração, Sentinelas da Manhã) 

FORMADOR: Daniele Almeida, Minas Gerais, Coordenadora do Ministério RCC Brasil. 
 

 

INTRODUÇÃO: 

 
 Precisamos ser autênticos carismáticos, comprometendo-nos a deixar para as próximas gerações o 

testemunho de santidade, a buscar cada “jovem/ovelha” com alegria e a resgatar e manter a 

identidade do movimento. 

 

DESENVOLVIMENTO: 
 

1. QUEM SOMOS? 

 

 Cristãos, Católicos e Carismáticos. 
 A Renovação Carismática Católica teve origem com um retiro espiritual realizado nos dias 17, 18 e 

19 de fevereiro de 1967, na Universidade de Duquesne (Pittsburgh, Pensylvania, EUA). 

 Naquela oportunidade, jovens se reuniram para um retiro espiritual. Após estudos teológicos, 

aspiraram em oração por uma presença mais real do Senhor e viveram uma grande experiência com 

a pessoa do Espírito Santo, fato que se repetiu em diversos lugares do mundo naquele tempo. 

 A maior expressão deste movimento eclesial está hoje nos Grupos de Oração, considerados a célula-

mãe da RCC, e onde os participantes se reúnem semanalmente para louvar, clamar pelo Batismo no 

Espírito Santo e viver o anúncio da Palavra de Deus. 

 

Missão: Evangelizar com renovado ardor missionário, a partir da experiência do Batismo no Espírito 

Santo, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. 

Visão: Tornar o Espírito Santo mais conhecido, amado e adorado, difundindo a espiritualidade e a 

Cultura de Pentecostes a partir do Grupo de Oração. 

 

 

2. MINISTÉRIO JOVEM 
 

 O Ministério Jovem, como o próprio nome sugere, é a equipe responsável, dentro da Renovação 

Carismática Católica (RCC), pelo trabalho de pastoreio e evangelização da juventude dentro do que 

é próprio desta fase da vida. 
 Isso significa que, a partir do Grupo de Oração, a nossa missão é evangelizar, formar, assistir, 

orientar e motivar os jovens dentro da identidade da RCC, inserindo-os na vida da Igreja. (RCC 

Responde 12 – MJ e site do MJ Brasil). 

 Dar suporte no pastoreio dos jovens que frequentam o Grupo de Oração. Trabalhar o que é próprio 
desta fase da vida. 

 Proporcionar oportunidades para que os jovens tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo, 

permitindo que respondam ao chamado de Deus e sejam construtores da civilização do amor. 

 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

3. O QUE ESPERAM DE NÓS? 

 

 A Igreja 

 

 João Paulo II: 
“Quando a luz vai diminuindo ou desaparece totalmente, deixa-se de poder distinguir a realidade 

circundante. No coração da noite, pode-se sentir medo e insegurança, aguardando-se então com 

impaciência a chegada da luz da aurora. Amados jovens, é o vosso turno de ser as sentinelas da 

manhã (cf. Is. 21,11-12) que anunciam a chegada do sol que é Cristo ressuscitado!” (JMJ 2002). 
 

 Bento XVI: 

“Amados jovens, permiti que vos ponha agora uma questão. E vós, o que é que deixareis à 

próxima geração? Estais a construir as vossas vidas sobre alicerces firmes, estais a construir algo 
que há de durar? Estais a viver a vossa existência de modo a dar espaço ao Espírito no meio dum 

mundo que quer esquecer Deus ou mesmo rejeitá-Lo em nome de uma falsa noção de liberdade? Como 

estais a usar os dons que vos foram dados, a «força» que o Espírito Santo está pronto, mesmo agora, 

a derramar sobre vós? Que herança deixareis aos jovens que virão? Qual será a diferença impressa por 

vós?” (JMJ 2008– Austrália) 
 

 Papa Francisco: 

“Queridos jovens, não viemos ao mundo para “vegetar”, para transcorrer comodamente os dias, para 

fazer da vida um sofá que nos adormeça; pelo contrário, viemos com outra finalidade, para deixar uma 
marca. É muito triste passar pela vida sem deixar uma marca. Mas, quando escolhemos a comodidade, 

confundindo felicidade com consumo, então o preço que pagamos é muito, mas muito caro: perdemos 

a liberdade. Jesus é o Senhor do risco, não o Senhor do conforto, da segurança e da comodidade. 

Para seguir a Jesus, é preciso ter uma boa dose de coragem, é preciso decidir-se a trocar o 
sofá por um par de sapatos que te ajudem a caminhar por estradas nunca sonhadas”. (JMJ 

2016 – Cracóvia) 

 A RCC 

 
 Nova Geração - 40 anos da RCC em 2007: “Tem ânimo, pois, e sê corajoso para cuidadosamente 

observares toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela nem para a 

direita nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas.” (Josué 1, 7). 

 

 Profecia de 2007 no Encontro Nacional de Coordenadores e Missionários da RCC em 
Brasília: “Meu povo, Eu não trouxe vocês aqui para o centro do Brasil por acaso. Eu quero 

estabelecer Minha soberania nesta pátria, partindo daqui para todos os estados deste país. Vejam! 

Quem segurará a Minha Cruz e o ícone de Minha Mãe serão os jovens. Juventude, Eu dou a vocês 

uma unção nova, um poder novo para adentrarem os novos 40 anos da RCC, levando o 
Batismo no Espírito Santo a todos os rincões deste país. Estabeleço sobre a juventude a 

Minha soberania e o Meu poder, a Minha graça para que possam ir à busca dos outros 

jovens. Implanto aqui a Minha bandeira e a Minha soberania”. 

 
 Fala de Michelle Moran - ICCRS, para Consellho Nacional da RCC Brasil em 2011: “Quando 

fui eleita presidente do ICCRS, uma das coisas que eu disse foi que eu queria prestar muita atenção 

era de levantar uma nova geração de liderança para a Renovação. Em algumas partes do 

mundo, a RCC está morrendo, não porque o Espírito Santo está enfraquecendo, mas porque os 

líderes que começaram jovens hoje já estão idosos e falharam por não passar a liderança para a 

próxima geração, nem insistiram na preocupação de formar novos líderes. Portanto, a Renovação 

futura está ameaçada. Contudo, eu acho que parte da visão para o Encontro Mundial de Jovens 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

(aconteceu em 2012 no Brasil), é investir em uma nova geração de líderes (...). Não será 

apenas um evento, será um investimento para o futuro da RCC (...) ”. 

 

 Papa Paulo VI à RCC em 1975: “Como poderia esta ‘Renovação no Espírito’ não ser uma 

oportunidade para a Igreja e para o mundo? E como, neste caso, alguém deixaria de 

empreender todos os seus esforços para assegurar-se de que ela vai continuar sendo o 
que é?” 

 

 Reunião do MJ Brasil em Brasília (DF), Novembro de 2016 – Fred Amorim: Visão de pessoas 

que chegavam com tijolos, cimentos e areia e colocavam estes materiais em um canto. Outros 
vinham, pegavam estes materiais e começavam a trabalhar. Já outras pessoas, cavavam buracos. 

Discernimento: é tempo de colocarmos as mãos à obra, recebemos muitos materiais (formações), 

agora é hora de começarmos a obra, e começarmos da base, do alicerce, que são os Grupos de 

Oração. Voltar os nossos olhos para os GO’s. 
 

 Visão da RCC para os 50 anos: Tempo de Coragem e Determinação, de Maturidade. Foco no 

Grupo de Oração e no BES. Tempo de resgatar a Identidade Carismática e retornar as origens. 

 

 A Juventude 
 

a) Da RCC 

 

 Pastores X Coordenadores (Ez 34, 2-6): Pastoreio em todas as instâncias.  
“(...) Eis o que diz o Senhor Javé: ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é 

seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós bebeis o leite, vestis-vos de lã, matais as reses 

mais gordas e sacrificais, tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas; a 

doente, não a tratais; a ferida, não a curais; a transviada, não a reconduzis; a perdida, não a 
procurais; a todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se 

minhas ovelhas, e em sua dispersão foram expostas a tornarem-se presa de todas as 

feras. Minhas ovelhas vagueiam em toda parte sobre a montanha e sobre as colinas, elas se acham 

espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se ponha a procurá-
las”. 

 

 Testemunho de vida autenticamente cristão e carismático (I Tim 4, 12 – 16) 

“Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de 

falar e de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te à leitura, à 
exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por 

profecia, quando a assembleia dos anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda a diligência e 

empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o teu aproveitamento. Olha por ti e 

pela instrução dos outros. E persevera nestas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos 
que te ouvirem”. 

 

 Serem conduzidas: Formação humana / formação sobre o movimento / formação sobre o 

ministério. 
 

 Unidade (Fil. 2, 2): “Completai a minha alegria, permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, 

uma só alma e os mesmos pensamentos.” 

 

b) Que estão fora da igreja “no mundo” 
 

 Que as busquemos: 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
 

No dia a dia — missões paradigmáticas — mas também por meio de eventos encontros e missões 

programáticas: “Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, 

e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor”. (Jo 10, 16) 

 

 Que sejamos “referência”: 
 

 Testemunho Autêntico de Vida: Jovens “normais”, mas que buscam em tudo a santidade, que 

são felizes de verdade e que se destacam onde estão, porque têm Deus no coração 

(profissionalmente, no grupo de amigos, etc...). 
 Testemunho de Santidade: “torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na 

caridade, na fé, na castidade”. (Tm 4, 12) 

 Testemunho de Alegria: “Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: alegrai-vos! Seja conhecida de 

todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada! Em todas 
as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a 

ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações 

e vossos pensamentos, em Cristo Jesus”. (Fl 4, 4 – 7). 

 

CONCLUSÃO: 
 

 É importante lembrar o nosso chamado a sermos “Sentinelas da Manhã”, construtores de uma “Nova 

Geração” de jovens (líderes) carismáticos que apresenta constantemente uma proposta de vida 

apoiada no desejo de santidade e cuja maior herança para as próximas gerações será uma 
Renovação Carismática Católica firme em sua identidade e missão. É isso que a RCC espera de nós, 

o mundo e a juventude anseiam por este testemunho. 

 

 ORAÇÃO FINAL 


