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Congresso Estadual - Visão e Profecia

O

Oração de São Francisco
de Assis
Senhor, fazei-me
instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio,
que eu leve o amor;
Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia,
que eu leve a união;
Onde houver dúvida,
que eu leve a fé;
Onde houver erro,
que eu leve a verdade;
Onde houver desespero,
que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza,
que eu leve a alegria;
Onde houver trevas,
que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu
procure mais consolar
que ser consolado;
Compreender
que ser compreendido;
Amar
que ser amado.
Pois é dando
que se recebe,
é perdoando
que se é perdoado,
e é morrendo
Que se vive para a vida
eterna.
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presidente do Conselho
Nacional da Renovação
Carismática Católica do Brasil,
Marcos Volcan, esteve presente no VII
Congresso Estadual da RCC/TO. Ele
concedeu a seguinte entrevista para o
Ministério de Comunicação Social:
Visão da RCC Brasil sobre o Tocantins
Cada estado tem suas
peculiaridades, seus desafios a serem
superados. O Tocantins tem Dom
Alberto, que é o diretor espiritual do
Conselho Nacional da RCC. Este estado
tem colaborado com RCC no Brasil, mas
ainda tem muito o que fazer, por ser um
estado novo, com dioceses a serem
criadas. Ainda há lugares que nunca
ouviram falar da RCC, e nós temos a
obrigação de levar esta experiência para
quem ainda não conhece. São muitos
desafios a serem superados, e nós
esperamos que vocês cumpram o que
Deus pede.
Jubileu de Esmeralda
A RCC fará uma grande festa em
comemoração aos seus 40 anos,
começando com a Festa das Tendas. Mas
além de todas estas celebrações,
queremos nos apresentar como um povo
verdadeiramente renovado, com grupos
de oração novos, com mais pessoas
fazendo a experiência do batismo no
Espírito Santo. Queremos viver uma
experiência constante de Jesus em nossas
vidas.
Congresso Nacional da RCC/2007
Teremos junto com o Congresso
Nacional o Encontro Carismático
Católico Latino-Americano (ECCLA),
onde virão irmãos de toda a América
Latina, América do Norte e de alguns
países dos outros continentes. Todos os
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mados irmãos, estamos chegando ao
encerramento de mais um ano,
acompanhado de muitas conquistas,
da realização de muitos sonhos e de novos
projetos para a RCC/TO. O jornal Tocantins
em Renovação é uma das formas de
expressarmos a grandeza de Deus realizada
no meio do seu povo através do movimento
Renovação Carismática Católica.
Estamos iniciando um novo tempo de
coordenação estadual. Na ultima reunião do
Conselho Estadual da RCC/TO, em
novembro de 2006, Deus me chamou à
missão de estar à frente deste movimento.
Coordenar a RCC neste tempo é uma dádiva
de Deus para mim. Lindomar fez um

Volcan passa suas orientações
para os congressistas

grandes eventos do ano de 2007 se
concentrarão num só (ENUCC, ENJ,
Nacional das Artes...), na Canção Nova. Mas
nós esperamos que cada estado faça seus
encontros, antes ou depois do nacional, para
comemorar os 40 anos da RCC no mundo.

Congresso da RCC/TO é espelho de
Pentecostes
Tendo em vista que o derramento do
Espírito Santo é a chave para que o Tocantins
possa atender as expectativas da RCC Brasil,
a assembléia reunida durante o Congresso
Estadual da RCC/TO clamou a experiência de
Pentecostes. Deus não só atendeu ao pedido,
como falou ao povo por meio de profecia
cantada em línguas: “Eu o sou o Senhor, estou
no meio de vós! Orem a mim, clamem
Pentecostes. Não tenham medo! Cantem,
cantem! Eu derramo um tempo novo para
este estado do Tocantins!”
O Bom Pastor
excelente trabalho de pastoreio, foi
realmente feliz na sua coordenação, cabe
a eu dar continuidade a todos os sonhos
de Deus para RCC/TO nestes próximos
dois anos.
O ano de 2007 é um ano de
missão. Um dos grandes projetos da RCC
para este ano é de anunciarmos o
Senhorio de Jesus a
todos os cantos deste
Estado. Vamos juntos
levar esta missão em
frente, ministrando a
efusão do Espírito Santo
em cada coração!

Tocantins em RenovAção - Ele está no meio de nós!
Defensores da Fé

Conversão de São Paulo (25 de janeiro)

F

ilho de pais judeus residentes em Tarso, Saulo
cumpria todos os preceitos judaicos. Ele era um
grande intelectual e em suas aulas havia intenso
debate filosófico a respeito da religião. Em um desse
debates estava Santo Estevão, que foi a primeira
vitima da perseguição de Saulo aos cristãos.
A caminho de Damasco, onde promoveria um
massacre, Saulo foi arrebatado por uma grande luz e
dela podia se ouvir uma voz que dizia: “Saulo, Saulo,
por que me persegues?(..) Saulo disse: Quem és,
Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu
persegues.” (At 9, 4ss). A partir daí, Saulo se
converteu ao cristianismo e pregava com
desassombro a palavra de Deus. A conversão de Paulo
de Tarso é comemorada no dia 25 de janeiro e sua festa
é celebrada pela Igreja no dia 29 de junho, junto com a
Festa de São Pedro Apóstolo.
Saulo é considerado uma das pilastras de
sustentação da Igreja. São Paulo é conhecido por ter
impulsionado, no cristianismo primitivo, um ardor
missionário. Ele tinha uma visão macro da

evangelização, acreditava que Nosso Senhor Jesus
não veio somente para os judeus convertidos, mas
também para os pagãos. E por acreditar nisso
evangelizou as comunidades de Éfeso, Filipos,
Corinto, Colossos, Tessalônica, entre outras. A essas
comunidades escreveu as cartas que conhecemos no
Novo Testamento e que fazem parte da Liturgia da
Igreja. São Paulo configurou-se como um Apóstolo
aberto a ação do Espírito Santo. Devido a seu
apostolado, foi condenado pelo Império Romano à
morte.
Senhor Jesus, que Tu derrames de forma
abundante nesse ano de 2007, assim como Tu
derramaste sobre São Paulo, o Teu Espírito Santo, a
fim de que possamos "pregar a palavra e insistir
oportuna e importunamente" (2Tm 4,2). São Paulo
Apóstolo, Rogai por nós!
Murillo Barros de Carvalho
Ministério Universidades Renovadas
Arquidiocese de Palmas
Imagem: www.puc-rio.br

No Coração de Deus

O Líder

A

o refletirmos sobre a
espiritualidade do líder,
devemos inicialmente
trazer à tona em nossos
pensamentos o seguinte
q u es tion amento: q u em é
chamado a ser líder?
Todas as pessoas têm o
chamado a serem líderes, tendo
em vista que todos nós somos
Filhos de Deus. Saindo do nosso
comodismo, devemos assumir
esta condição filial e, a exemplo
de Jesus, abraçar com todas as

Conhecer para Amar

T

forças a nossa missão.
Jesus é o maior líder
que já existiu e com certeza não
existirá outro que se compare a
Ele. Olhando para a Sua
espiritualidade, identificamos
um padrão a ser seguido: Ele se
preparou bastante antes de
iniciar sua missão (formação),
vivia em constante escuta de
Deus (vida de oração), amou até
o fim a sua missão e os seus
discípulos (amor e
responsabilidade) e viveu

“Todas as
pessoas têm
o chamado a
serem líderes,
tendo em
vista que
todos nós
somos Filhos
de Deus”

plenamente tudo aquilo que ensinava
(testemunho).
Como Jesus, todos nós
podemos nos tornar líderes capazes de
mudar o mundo. Porém, temos que ser
fiéis à nossa missão, acreditar em nosso
potencial, enfrentar os nossos medos,
buscar forças em Deus através da ação
do Espírito Santo e assumir
verdadeiramente a nossa vocação de
Filhos de Deus.
Welson Costa Santana
Ministérios de Formação e Pregação
Prelazia de Cristalândia

O Núcleo do Grupo de Oração

odo grupo de oração
carismático tem sua coesão
e boa ordem asseguradas
por um núcleo, que assume o
grupo todo em suas orações,
sacrifícios e ministério. As
pessoas que o integram devem
assumi-lo como um chamado
especial do Espírito para o serviço
do grupo. Devem orar abrindo-se

às palavras de Ciência e de Sabedoria, com as
quais o Senhor lhes indicará as necessidades
do grupo e como atendê-las.
Quem pode pertencer ao núcleo de um grupo
de oração?
É necessário observar alguns
critérios para a composição do núcleo:
pessoas que tenham experimentado a graça de
Deus e desejam transmiti-la aos outros; que já
tenham tempo de caminhada; que assumem
sua responsabilidade como núcleo; que são
submissas a Deus e aos irmãos; que têm uma
vida de oração; que têm uma vivência de
sacramentos; que sabem usar os dons
carismáticos.
Estas pessoas devem contribuir em
tudo com o coordenador, sendo responsáveis
e fiéis ao trabalho que o próprio Deus lhes
confiou. É de grande importância que os
membros do núcleo sejam submissos e saibam
ouvir o coordenador, que recebeu de Deus
uma graça especial para coordenar. Além da
responsabilidade e fidelidade, é indispensável
estar sempre disponível para assumir tarefas.

De que forma o núcleo deve preparar o grupo de
oração?
O núcleo deve preparar-se pela oração
pessoal, leitura da sagrada escritura, jejum,
penitência e eucaristia. A oração diária é muito
importante. Nesta oração procurar mais ouvir a
Deus e falar-lhe menos. É o tempo que lhe damos
para que trabalhe em nós, afine nossos ouvidos
para reconhecermos sua voz, a nossa vontade para
obedecê-lo e o nosso coração para amá-lo. Todos
devem ser incentivados a orar pelo grupo
especialmente no dia da reunião.
Não deve-se dirigir as reuniões de oração
impulsionado por sentimentos, opiniões ou
necessidades de última hora. O núcleo não deve
afirmar irresponsavelmente: "na hora, o Espírito
Santo inspira...". Por trás desta afirmação escondese a tentação da preguiça espiritual que impede a
realização de um trabalho sério e profundo. Ao
contrário, uma boa reunião de núcleo é marcada
sobretudo pela escuta.

Baseado em ensino extraído do site
Www.universidadesrenovadas.com
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Congresso Estadual da RCC - TO
É tempo de santidade

A

Renovação
Carismática
Católica do
Tocantins se reuniu nos
dias 01, 02 e 03 de
dezembro deste ano para
celebrar pentecostes no VII
Congresso Estadual da
RCC. O evento foi sediado
na arquidiocese de Palmas,
no Centro de Ensino Médio
(CEM). Cerca de 1.500
p e s s o a s ,
aproximadamente,
louvaram e bendizeram a
Deus por tudo o que Ele
tem destinado para este
movimento no Estado.
O Congresso
contou ainda com as
participações de Ironi
Spuldaro, Marcos Volcan,
Padre Vanilson, Dom
Alberto Taveira, Padre
Reginaldo, além de

membros do Conselho
Estadual da RCC. Com o
tema: Jesus, o Caminho
para a santidade, os
congressistas refletiram
sobre a santidade e sua
importância para o nosso
tempo.
Nas pregações,
adoração e nos momentos
fortes de oração; em tudo
um misto de celebração e
muita intimidade com o
Senhor! Durante três dias
os participantes da RCC se
voltaram para escutar de
Deus aquilo que é a sua
vontade para todos nós:
sede santos!
Veja a cobertura completa
do VII Congressso Estadual
da RCC-TO no site
www.rccto.org.br

Envio dos novas lideranças
da RCC por Marcos Volcan,
Lindomar e Dom Alberto

Ironi Spuldaro ministra efusão
do Espírito Santo

Conselho estadual da RCC/TO
se reúne com Dom Alberto
no domingo

Entrada do Santíssimo
Sacramento no ginásio do
Colégio Estadual de Palmas

Um novo coordenador para um novo tempo

T

reze anos de caminhada na
RCC, gerente financeiro de
uma empresa, casado, pai de
dois filhos, acadêmico de
Administração de Empresas em
Paraíso do Tocantins. Este é o perfil
do novo coordenador da RCC/TO,
Delvandro Vinagre de Lima.
Como é coordenar após a
Lindomar?
Assumir a coordenação
após a Lindomar é motivo de
grande alegria! Eu acolhi isso como
uma vitória e como um grande
propósito de Deus na minha vida. A
Lindomar é um exemplo a seguir.
Eu não tenho nada que iniciar, e sim
dar continuidade naquilo que já
vem sendo feito com muito carinho
e amor pelo povo de Deus.
Como foi que a prelazia de
Cristalândia recebeu a notícia da
sua coordenação?
Felizes e animados! É
novo para a prelazia, que sofreu
alguns problemas dentro do
movimento da RCC. Deus nos
proporcionou uma nova chance,
um novo tempo, enviando
sacerdotes renovados e
missionários com o coração cheio
de júbilo. Estar à frente da RCC é
motivo para que o povo da prelazia
acredite ainda mais que a força do
Espírito Santo.

E como foi para você receber esse
chamado?
Lembrei de grandes
momentos da minha vida. Um
deles, eu acredito, foi para os meus
pais quando eu nasci; a alegria que
me acolheram quando cheguei a
este mundo. O segundo momento
foi quando me casei. Minha esposa
é a pessoa que me dá forças para
que eu esteja na minha caminhada.
E o terceiro momento foi quando
nasceram os meus dois filhos. Eu
acolhi este chamado assim. Como
um filho, como um pai, como um
amigo, como um esposo.
Por que e para que você quer ser
coordenador?
Na verdade eu não quero
s e r c o o r d e n a d o r. E u f u i
CHAMADO a ser coordenador.
Por Deus e através do Conselho
Estadual. O povo necessita de
Deus, o povo necessita de amor.
Minha missão é semear o amor em
primeiro lugar.
Mensagem ao povo do Tocantins.
Eu estou com muito
ardor missionário no meu coração.
Estou repleto de alegria no Senhor
por ter sido chamado! Este é um
tempo em que o Estado vai
multiplicar o número de
carismáticos. Não tenho medo
desse novo tempo.

Dom Alberto celebra Missa histórica
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noite do dia 04 de
dezembro de 2006
ficará marcada na
memória da RCC da
arquidiocese de Palmas. Nesta
data aconteceu a Santa Missa
de envio da nova coodenadora
da RCC na arquidiocese de
Palmas, Jakeline Parreira.
Celebrada por Dom
Alberto Taveira Corrêa na prócatedral São José, a Santa
Missa contou com a presença
do coordenador estadual da
RCC/TO, Delvandro Lima, e
de todos os ex-coordenadores
desta arquidiocese: Valdivino,
Drº Ernesto, Jaine e Francisco
Magno. Em Palmas, é a
primeira vez que um novo
coordenador é acolhido por

todos os seus antecessores e
pela coordenação estadual da
RCC.
Em sua homilia, Dom
Alberto expressou mais uma
vez sua confiança na
Renovação Carismática
Católica.
Jakeline Parreira, que
foi preparada por Deus para esta
missão ao coordenar o
Congresso Estadual da RCC,
assume este posto com
tranquilidade, disposta a doarse pela obra de Cristo. Ela pediu
a unidade entre todos os servos
da arquidiocese e afirmou que
deseja que os próximos três
anos sejam de crescimento não
só para a RCC, mas para toda a
Igreja em Palmas.

