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Sentir o Espírito Santo para levantar o povo do abatimento
“Levantemos nossa
pátria de seu
abatimento e lutemos
por nosso povo e
nossa região.”
I Macabeus 3,43

EDITORIAL

Para o Ministério de
Comunicação realizar a
cobertura e divulgação
desse evento foi um
desafio. Em meio a
tantos caminhos,
buscamos estar em
comunicação com Deus,
sempre. Não foi fácil
chegarmos aqui, mas
estamos realiza-dos por
conseguir. Comuniquese com Deus, ele está
aqui, ele está em você.
Ministério de Comunicação
RCC - TO

Levantados do
abatimento. Essa é a
sensação de todos que
participaram do IV
Encontro Estadual de
Coordenadores e
Missionários em
Gurupi. Em meio às
palestras, missas,
intervalos, muita gente
pode vivenciar o
batismo no Espírito
Santo, a vida carismática, o despertar para as
emoções proféticas.
“Tive exortação, mudança e atitude como
carismática, não quero
mais me acomodar”,
disse Lucinéia, de
Gurupi.
Muitas pessoas se
sentiram amparadas

Na primeira pregação no
sábado, Padre Vanilson, da
Prelazia de Cristalândia,
conduziu a palestra e falou
sobre a vivência no Espírito
Santo, que faz com que
todos nós sejamos testemunhos de Deus.
A receita, uma fórmula
simples, para levantarmos o
nosso povo do abatimento:
deixar-se batizar no amor do
Espírito Santo. Pe. Vanilson
falou profundamente ao
coração dos fiéis sobre a
realização do encontro
estadual, lhe foi dado a
palavra de Ezequiel 39,29
“Nao esconderei mais deles
a minha face, porque
espargirei meu Espírito
sobre toda a casa de Israel

Oráculo do Senhor”, pois a
casa de Israel é o Estado do
Tocantins e a RCC é o
Oráculo do Senhor.
As promessas de Deus,
para cada um é que receba o
Espírito Santo de Deus, e a
partir daí encendei o Estado
do Tocantins. A nossa
missão, é lutar pela nossa
religião, e levantar o povo
de seu abatimento espiritual, e do seu comodismo.
Experimentando o Espírito,
esse vento impetuoso que
não nos deixa acomodar, e
deixando esse fogo que
queima e purifica, nos
consumir. Isso é experimentar o Espírito Santo!
De acordo com Osvaldo
Ribeiro, da caravana de

Palmas “é preciso ter
humildade na vida em
Espírito, não é algo de
outro mundo, mas na
simplicidade podemos
demonstrar o Espírito
Santo em nós”.

para seguir em frente e
testemunhar todas as
maravilhas e obras
realizadas na vida de cada
um. Assim como temos
nossas necessidades
pessoais diárias, é preciso
bebermos do Espírito Santo
todos os dias, pois em ele
não temos força para
continuar, pois é a luz do
Espírito Santo que nos
conduz.

Na pregação da tarde, no
sábado, Murillo Barros,
Coordenador Estadual do
Ministério das Universidades Renovadas, falou
da missão de cada um,
enquanto carismáticos.
Na vida do carismático é
preciso existir ,por meio da
oração, não só o crescimento espiritual, mas também
uma nova linguagem e não
mais ficar na imaturidade

da vida de oração.
“Os dons de Deus
precisam se convergir
em amor, caridade, tem
que se voltar para o
outro”, afirma Murillo.
Não precisamos ter
medo de evangelizar de
forma carismática, pois
esse é o carisma, é essa a
identidade da Renovação Carismática Católica.

DEPOIMENTOS
A noite de Sábado foi uma
noite de muitas graças,
bençãos e milagres de
pessoas que estavam muito
mal e foram libertadas. Estas
pessoas receberam a chave da
vitória.

Coragem de seguir e
testemunhar, levar a palavra de
Deus aos irmãos, mesmo com
todas as limitaçãoes, como o
paralitíco que não media
esforços.

Falar do levantar, do
acreditar e tomar posse
dos carismas de Deus, ter
ousadia no seguir.

Solange Delfino
Coodenadora Diocesana de
Formaçao e Pregação- Porto
Nacional
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“Estamos nas suas mãos, nós e
nossos discursos, toda a nossa
inteligência e nossa habilidade.”
Sab. 7;16
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