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Ele está no meio de nós!
A voz da Igreja

Oremos

Oração pelo VII Congresso
Estadual da RCC/TO

O papel dos católicos
nas escolhas políticas

Ó Maria, Mãe da esperança,
aqui estamos, confiantes e
devotos de vossa maternal
intercessão: olhai com
carinho e solicitude por este
Congresso Estadual da RCC
do Estado do Tocantins.
Como em Caná, movestes o
Coração de vosso Filho para
transformar água em vinho,
interceda junto a Jesus, para
que este Congresso seja de
homens e mulheres sedentos
do amor e da Misericórdia
Divina. Aos organizadores,
daí coragem e amor para
realização desse evento; aos
pregadores e animadores,
renovado ardor para anunciar
com unção a Boa Nova de
Jesus; e aos participantes,
daí ânimo e fortaleza para
assumirem seus
compromissos como igreja e
na Igreja. Pai Santo, em
Nome de Jesus, na força do
Espírito Santo e apoiados na
intercessão de Nossa
Senhora da Natividade, nós
vos pedimos: abençoai e fazei
frutificar este Congresso
Estadual da RCC. Assim seja!
Amém!
Pai Nosso, Ave-Maria, Glória

arros de som, propagandas,
panfletos, santinhos,
horário eleitoral gratuito.
Estes elementos têm feito parte da
rotina dos tocantinenses nestes
últimos meses, em virtude das
eleições. Alguns vêem este
momento como uma forma de
modificar a situação política em que
vivemos, outros como um momento
propício para se discutir os rumos
que estamos tomando. Entretanto,
para a maior parte da população, a
época eleitoral é mais um estorvo
do que um exercício de cidadania.
Muitos caem no erro de afirmar que
“político é tudo igual” ou “a política
não tem mais jeito”.
Tendo em vista esta
realidade, o III Eeucc (saiba mais
na página 3) promoveu uma mesa
temática de Fé e Política, presidida
pelo Pe. João Bosco, responsável
pela Paróquia São José Operário,
de Paraíso/TO, afim de levantar
questionamentos e incentivar
reflexões sobre este tema.
Primeiramente, Pe. João
Bosco afirma que “é um equivoco
votar em branco por indignação,
pois assim se contribui com a
inércia que se alastra na
sociedade, escolhendo calar em
vez de sugerir”.
Em seguida diz que
também é um erro votar em um
candidato apenas porque ele
afirma ser católico. É necessário
observar as propostas e a vida
pregressa do candidato, seus
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posicionamentos sobre a família e o
direito à vida, e se possui uma boa
reputação.
Também fala que os católicos
devem gostar de política. Ter aversão a
ela é negar evangelização e testemunho
a uma área fundamental da sociedade.
Pe. João Bosco comenta que a
RCC do Tocantins deveria ser mais
engajada politicamente. Isto não significa
lançar “o candidato da RCC”, mas sim
assumir sua vocação profética de
denunciar as injustiças, acompanhando
melhor os políticos que estão no poder, e
cobrando deles suas promessas de
campanha.
Ele finalizou sua mesa temática
pedindo que todos possam votar com
consciência, ou seja, votando não em
candidatos que safisfaçam seus
interesses pessoais, mas sim naqueles
que apresentam as melhores propostas
para a sociedade em geral.

stamos editando o primeiro
número do jornal Tocantins em
RenovAção, e com esta edição
um sonho se torna realidade. Temos
agora um instrumento de partilha que
nos permite vivermos mais unidos
como irmãos, pois aqui poderemos
falar das experiências acontecidas e
vividas em cada diocese.
Muitos fatos acontecem em
todo estado e precisam ser
divulgados, por isso o Tocantins em
RenovAção é um valioso instrumento
de informações da Igreja e da RCC no
Tocantins.

O Bom Pastor
Nasce no final de setembro, mês
da Bíblia, e início de outubro, mês das
missões, onde a palavra de São Paulo
ressoa como uma verdade necessária
para cada um de nós: "ai de mim se não
e v a n g e l i z a r ! ” O To c a n t i n s e m
RenovAção também é um meio de
levar esta ordem adiante. Rezemos e
glorifiquemos a Deus
pelo sucesso deste
trabalho!
Maria Lindomar Ferrari
Coordenadora Estadual da
RCC/TO
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São Lucas, o evangelista que apresenta O Cristo (18 de outubro)

ão Lucas é dito como
Grego da Antioquia,
hoje Turquia. Lucas foi
um médico muito respeitado
em sua época, e assim São
Paulo o descreve como “o
caríssimo médico” na carta
aos Colossenses (4,14).
Esse evangelista
tem uma particularidade em
seus escritos: ele mostra um
Jesus que é Cristo! No seu
Evangelho é visível a atenção
que ele dá às mulheres e às
viúvas, o que não acontece
nos outros Evangelhos. Dos
evangelistas, São Lucas é o
único que não teve contato
com Jesus. Acompanhou

São Paulo em suas viagens
missionárias, onde pôde
contribuir com os Atos dos
Apostólos. Tudo o que ele
escreveu foi baseado nos
testemunhos dos primeiros
cristãos.
Lucas nos mostra
que mesmo com todas as
dificuldades que possamos
ter, a misericórdia do Cristo
nos impulsiona a vencer. Nos
seus relatos ele faz questão
de mostrar a passagem da
vida velha para a nova, e um
exemplo firme disso é a
parábola do Filho Pródigo.
Quando São Lucas escreve
sobre as viúvas e as

mulheres, que eram tão
marginalizadas em sua
época, ele quer nos levar à
reflexão que somos agentes
modificadores da sociedade,
assim como foi O Cristo.
Portanto, queridos e
amados irmãos, olhando o
exemplo de São Lucas,
busquemos uma vida nova
em Cristo, e levemos essa
vida nova aos que mais
precisam: doentes,
drogados, prostitutas, cegos.
São Lucas-Rogai por nós!
Murillo Barros de Carvalho
Coordenador do Ministério
Universidades Renovadas da
RCC/TO

Fonte: www.puc-rio.br

No Coração de Deus
A Espiritualidade da Renovação Carismática Católica
Grupo de Oração é a principal c a r i s m a s p a r a e d i f i c a ç ã o d a (novenas, crucifixos, terços, imagens
expressão da RCC. Nossa comunidade; silêncio contemplativo; as sacras, água benta...) deve estar
identidade é a vivência do orações de intercessão; amor aos alicerçada em uma profunda e
Batismo no Espírito Santo, com todas sacramentos; devoção Mariana; permanente experiência de Deus. Do
as suas conseqüências: abertura aos c o m p r o m i s s o
contrário, corremos o risco de sermos
dons e carismas (que nos capacitam com a Igreja nos
religiosos superficiais, com uma
“Nossa
para a evangelização) e a experiência m i n i s t é r i o s e
vivência exterior da fé, sem o essencial
identidade é a
dos frutos do Espírito Santo (sinais de s e r v i ç o s
de nossa espiritualidade: vivermos
vivência do
verdadeira conversão).
pastorais.
cheios e conduzidos pelo Espírito
No Grupo de Oração
Nossa
Santo, todos os dias e em todas as
Batismo no
encontramos os principais elementos rica religiosidade Espírito Santo,
áreas de nossa vida. “...Deixai-vos
de nossa espiritualidade: vida de c a t ó l i c a
conduzir pelo Espírito...” (Gal 5, 16b).
com todas as
oração; amor aos irmãos; conversão expressa nas
Fábio Luiz
suas
diante dos pecados; louvor espontâneo devoções, nos
Coordenador da RCC na Diocese de
e sincero; empenho na vivência da s í m b o l o s e conseqüências”
Tocantinópolis
Palavra de Deus; manifestação dos s a c r a m e n t a i s

O

Conhecer para Amar

O Grupo de Oração

S

Foto: Jeferson Rosário

empre que nos referimos ao
termo Grupo de Oração (G.O.),
pensamos estar falando
simplesmente do momento semanal
de oração comunitária, a reunião de
oração. Porém, o G.O. compreende
três momentos distintos e
complementares: o núcleo de serviço,
a reunião de oração e o pastoreio ou
grupo de perseverança. Vamos
distinguir esses três momentos?
O Núcleo de serviço é o
primeiro momento do grupo de oração,

onde a equipe (núcleo de
discernimento) se reúne em oração
para ouvir de Deus o rhema (caminho,
moção) para a reunião de oração, para
em seguida, sob a luz do Espírito
Santo prepará-la, definindo pregador,
quem vai conduzir a oração, etc. Nas
reuniões de núcleo os servos devem
experimentar a efusão no Espírito
Santo, pois, esse é o oásis para
aqueles que deverão “dar de beber”
ao povo; é ainda função do núcleo
desenvolver mecanismos para o
crescimento e perseverança dos
servos do G.O.
A Reunião de oração é o
segundo momento do G.O. Momento
semanal de oração comunitária em
que a comunidade se encontra, é
evangelizada, experimenta a ação de
Deus, tem seu coração tocado. O
centro desse momento é o louvor e a
pregação com poder. Essa reunião
existe para evangelizar
querigmaticamente, para proporcionar

a experiência do Batismo no Espírito
Santo, um contato pessoal com Deus.
Essa reunião deve ser alegre, festiva,
carismática, ordenada, espontânea e
expressiva e, principalmente, centrada
na pessoa de Jesus.
Grupo de Perseverança/
Pastoreio é o momento pós Grupo de
Oração, em que
se realiza o
acompanhamento, o pastoreio, o
acolhimento de novatos, a vivência em
comunidade através de orações,
estudos bíblicos e/ou doutrinários. É
momento de partilha, em que os fiéis
devem ser conduzidos ao crescimento
afetivo/espiritual e à formação. É
importantíssimo, pois é dele que
sairão aqueles que irão servir ou
assumir algum ministério do G.O.
Pedro Rodrigues
Coordenador do Ministério de
Formação da RCC/TO
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III Encontro Estadual de Universitários Católicos Carismáticos
10 anos sonhando no coração do Brasil!
Universitários unem a Fé e a Razão
O final de semana de 15, 16 e
17 de setembro de 2006 ficará
marcado para sempre na história
da RCC de Paraíso. Isso porque
nesta data aconteceu o III
Encontro Estadual de
Universitários Católicos
Carismáticos (Eeucc) do Estado
do Tocantins, promovido pelo
Ministério Universidades
Renovadas (MUR) em parceria
com a RCC da prelazia de
Cristalândia.
Contando com a presença de
Dom Heriberto Hermes, Dom
Alberto Taveira, Fernando
Galvani, dos conselheiros
estaduais da RCC e de mais de
250 universitários e
secundaristas de todo o Estado, o
III Eeucc ficou conhecido como o
“evento da unidade”, pois contou
com a presença de todas as
dioceses tocantinenses, e
estreitou as relações entre o clero
e a Renovação Carismática
Católica.
Realizado no ginásio do Colégio
São Geraldo, o evento foi
coordenado por Markos Dias,
responsável pelo MUR na
Prelazia de Cristalândia, Gustavo
Martins, responsável pelo MUR
na Arquidiocese de Palmas, e por
Murillo Barros, coordenador
estadual do MUR.
Seu principal objetivo era
celebrar os 10 anos do MUR no
Tocantins, além de promover o
intercâmbio entre as diversas
dioceses deste Estado. Com o
tema “Universidades: nossa
missão é anunciar a Boa Nova” e

o lema “O Espírito do Senhor
repousa sobre nós e leva-nos a
evangelizar”, o III Eeucc retratou
com fidelidade o carisma deste
ministério: mostrar que é possível
um diálogo saudável entre a Fé e a
Razão, pois além de orações e
pregações, o evento contou com
mesas temáticas, onde foram
discutidos temas como célulastronco e política.
A caravana da arquidiocese de
Palmas chegou na sexta-feira à
noite, a tempo de participar da
Santa Missa de abertura. As
caravanas das dioceses de
Tocantinópolis, Miracema e Porto
Nacional chegaram ao encontro no
início da manhã de sábado, todas
com muita expectativa em relação
ao encontro.
O III Eeucc proporcionou fortes
momentos marianos, tanto no
sábado quanto no domingo, onde
aconteceram inúmeras curas e
libertações.
O encontro contou com três
pregações: a primeira foi
ministrada por Pedro Rodrigues,
coordenador estadual do Ministério
de Formação; a segunda por
Fernando Galvani, conselheiro
nacional do MUR; e a terceira por
Murillo Barros.
Um dos momentos mais
marcantes do evento foi a adoração
ao Santíssimo Sacramento,
realizada no sábado à noite, onde
vários jovens fizeram declarações
de amor a Jesus Eucarístico.
O evento terminou com o envio
para a missão por Dom Alberto
Taveira.

Festa dos 10 anos traz surpresa em inglês
O Ministério Universidades
Renovadas completou 10
anos de atividade no
Tocantins neste III Eeucc.
Para celebrar esta data, foi
organizada uma festa
comemorativa, que
aconteceu no sábado à noite,
após o jantar.
Os encontristas foram
guiados até o local da festa,
que estava na penumbra, e
receberam um balão. Em
seguida a acadêmica de
jornalismo Ana Mariana
Araújo, 19, cantou em inglês a
música Sonhar!, hino do
MUR. A versão Dream!
causou momentos de emoção
e saudade em todos os

participantes da festa, desde
os pioneiros neste ministério
até os novatos.
“Quando escutei Sonhar
em inglês, tive a certeza que
este sonho realmente é para o
mundo todo, e não só para o
Brasil”, diz Roseane Marques,
22, participante do MUR há
dois anos.
A festa continuou ao som
de músicas agitadas, que
culminaram no famoso
“parabéns de Maceió” ao
MUR.
A comemoração dos 10
anos foi concluída com a
entrada do Santíssimo
Sacramento, encerrando a
noite.

Dom Heriberto acolhe o III Eeucc
Este encontro também foi
agraciado com a presença
de Dom Heriberto Hermes,
bispo da Prelazia de
Cristalândia, que acolheu o
III Eeucc.
Dom Heriberto celebrou a
Santa Missa de abertura do
encontro na Igreja de São
José Operário, na sextafeira à noite.
Ele disse que deseja que
os universitários
transformem este mundo
não só através da oração,
mas também da ação
social e do testemunho de
vida.
Também elogiou os
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GOU’s, observando o
papel de vida de
comunidade que estes
grupos oferecem aos
universitários.
No sábado pela manhã,
disse que era uma grande
alegria para ele estar junto
a tantos jovens, e os
exortou a perseverarem no
caminho de Deus.

Foto: Jeferson Rosário

Momento de oração conduzido pelo conselho
estadual da RCC/TO marcou a manhã de sábado
do III Eeucc

Toma tua cruz e segue-me!
O III Eeucc foi
encerrado às 11h de
domingo com a Santa
Missa, presidida por
Dom Alberto Taveira,
arcebispo metropolitano
da arquidiocese de
Palmas, e assessor
espiritual da Renovação
Carismática Católica do
Brasil.
Em sua homilia, Dom
Alberto ressaltou a
importância do trabalho
de evangelização dentro
do meio acadêmico,
realizado pelo MUR. Ele
ainda fez uma reflexão
do Evangelho do dia,

onde Jesus diz
“Renuncie a si mesmo,
toma tua cruz e segueme!” (Mc 8,34)
Ao final da Santa
Missa, Dom Alberto
convidou todos os
presentes a se
aproximarem do altar.
Antes de dar a bênção
final, emocionado ao ver
tantos jovens
empenhados na
construção do Reino de
Deus, repetiu as
palavras de Jesus e
enviou os encontristas
em missão.

Perguntas Frequentes
O que são os carismas?

Os carismas, sejam
extraordinários ou humildes, são
graças do Espírito Santo que
têm, direta ou indiretamente,
uma utilidade eclesial,
ordenados como são à
edificação da Igreja, ao bem dos
homens e às necessidades do
mundo.” Carismas são
“manifestações do Espírito para
proveito comum”. São dons
úteis, instrumentos de ação,
para servir à comunidade.

O que é o dom de línguas?
“É um dom de oração
cujo valor, enquanto 'linguagem
de louvor', não depende do fato
de que um lingüista possa ou
não identificá-lo como
linguagem no sentido corrente
do termo”. Não supõe

absolutamente um estado de
“transe” para praticá-la, não
corresponde a um estado
“extático”, e nem a uma
exagerada emoção,
permanecendo aquele que a
pratica no total domínio de si
mesmo e de suas emoções, pois
o Espírito Santo jamais se
apossa de alguém de modo a
anular-lhe a personalidade.
É um dom que leva os fiéis a
glorificar a Deus em uma
linguagem não convencional,
inspirada pelo Espírito Santo. É
uma forma de louvar a Deus e
uma real maneira de se falar e se
entreter com ele.

Quando se deve orar em
línguas?
Sendo um dom do

Os Conselheiros da
RCC/TO
Lindomar Ferrari
Coord. Estadual
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Por Dom Alberto Taveira Corrêa
Espírito e um dom de oração,
ele deveria ser permitido onde
sempre é permitido orar. Nos
atos próprios da RCC, o
Documento 53, n. 25 da CNBB,
já o levou em consideração

Pode-se orar em línguas
durante a Santa Missa?
Se são missas
celebradas em atos específicos
da RCC, parece-nos que sim,
desde que se exercite essa
oração nos momentos ditados
pelo bom senso e pela
orientação do celebrante, de
m o d o r e s p e i t o s o ,
profundamente oracional, não
exibitório, especialmente como
glorificação a Deus, como
expressão de contrição, como
petição, e como ação de graças.
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