Plano de Ação do MF da RCCBRASIL - 2018
Item

1

2

Ação
Zelar para que todos os membros da RCC passem pelo seu processo
formativo: Processo de Iniciação (Experiência de Oração, SVE e
Aprofundamento de Dons), Formação Básica e, posteriormente, Formações
Específicas de Ministérios
Realizar as Reuniões de Formadores periodicamente (bimestralmente) para
avaliar, partilhar, trocar experiências e informações, pastorear, planejar,
direcionar e redirecionar o MF conforme necessidades. (vide texto no blog do
MF)

Objetivo

Responsáveis

Prazo de
Execução

Garantir que todas as ovelhas confiadas à
Equipes Diocesanas, Regionais
RCCBRASIL recebam o 1º anúncio e as formações
Continuamente
e locais do MF.
de forma sistematizada e organizada.
Aprimorar a formação através da interação entre
Equipes Diocesanas, Regionais Bimestralmente
todos os que atuam no MF e facilitar o
e locais do MF.
Continuamente
acompanhamento e o pastoreio de seus membros.

3

Motivar os formadores para que assumam e vivenciem o Projeto Amigos de Contribuir para o crescimento espiritual dos
Deus (Adoração, Oração pessoal, Confissão, Lectio Divina, Rosário e jejum). formadores.

4

Intercessão Profética pelo Ministério de Formação no 1º domingo de cada
mês (é opcional interceder na segunda-feira subsequente ao 1 º domingo.)

5

Reunir os formadores para refletirem e partilharem sobre:
- O parágrafo 75 da Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi;
Levar os formadores a conhecer e refletir mais
- O parágrafo 72 da Exortação Apóstólica Catechesi Tradendae;
- As 4 pregações do Tempo do Advento do ano de 2016, elaboradas por Frei sobre a ação do Espírito Santo na formação.
Raniero Cantalamessa;
(As reflexões e partilhas podem ser feitas nas oficinas)

6

Promover a identidade da RCC em todos os eventos do MF, de modo que
tenham espaço para oração, louvor, exercício dos carismas e efusão do
Espírito Santo.

7

Atender a orientação da Mãe Igreja de conduzir as
Ministrar o Módulo Básico, 11 apostilas, para todos aqueles que concluíram o
ovelhas por um processo de conversão e
Processo de Iniciação da RCC.
santificação, visando a salvação.

8

Formar servos para coordenar nas diversas instâncias de serviços, aplicando Garantir a disponibilidade de servos capacitados
os Módulos de Formação de Coordenadores.
para assumirem os diferentes postos do RCC.

Orar pelas necessidades do MF em cada instância
de serviço e por todos os formadores da
RCCBRASIL.

Todos os formadores da
RCCBRASIL nas diversas
instâncias.
Todos os formadores da
RCCBRASIL nas diversas
instâncias.

Equipes Estaduais e
Diocesanas do MF

Continuamente

Continuamente

2018

Propiciar para que todos, formadores e formandos,
Equipes Nacionais, Estaduais,
se abram a ação do Espírito Santo, suscitando
Continuamente
Diocesanas e Regionais do MF.
assim uma formação mais ungida e eficaz.
Equipes Diocesanas e
Regionais do MF.

Continuamente

Equipes Estaduais, Diocesanas
Continuamente
e Regionais do MF.
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Continuamente

9

Perseverar e avançar na implantação dos Grupos de Perseverança (GP)
como terceiro momento do Grupo de Oração (GO) a partir dos subsídios e
apostilas propostos pela RCCBRASIL.

Promover partilha, perseverança e crescimento
espiritual e doutrinário dos participantes dos GO

Formadores de cada Grupo de
Oração em comunhão com o
respectivo Núcleo de Serviço.

10

Ministrar o Módulo de Formação de Formadores, zelando pelo aumento da
quantidade e qualidade da equipe de formadores, e fazendo com que cada
Grupo de Oração tenha pelo menos 02 formadores.

Formar formadores para as muitas necessidades
do MF e possibilitar a atuação efetiva do MF no
Grupo de Oração.

Equipes Estaduais, Equipes
Diocesanas e Regionais do MF. Continuamente
Equipes Diocesanas do MF

11

12

13

Promover a Oficina para os que já concluíram o Módulo de Formação de
Capacitar eficazmente os formadores das diversas
Formadores, usando os temas das Oficinas de 2014 e outros conteúdos que
instâncias de serviço, garantindo melhor qualidade
se mostrem necessários, numa periodicidade de um encontro de um tema a
no exercício do MF.
cada 2 meses. (vide texto no blog do MF)
Qualificar mais e melhor os formadores da
Concluir a Revisão do Módulo de Formação de Formadores.
RCCBrasil
Colaborar mensalmente com a Construção da
Na medida do possível, assinar a Revista Renovação e tornar-se um
Sede Nacional e inserir-se mais estreitamente na
Semeador da Vida no Espírito, motivando seus formandos a fazerem o
vida e nos desafios do Movimento, como parte
mesmo.
integrante do mesmo.

Equipes Diocesanas do MF

Continuamente

Núcleo Nacional do MF

2018

Todos os formadores da
RCCBRASIL nas diversas
instâncias.

Continuamente

14

Divulgar maciçamente as atividades do MF nas reuniões dos Conselhos
Nacional, Estadual, Diocesano, Regional e Local.

Promover o conhecimento da linha de ação do MF
a partir da ampla divulgação.

Equipe Nacional, Estadual,
Diocesana, Regional e local do
MF.

Continuamente

15

Elaborar o Planejamento Operacional para o MF, conforme apresentado na
apostila 1 (nova) do Módulo de Formação de Formadores.

Discernir e organizar as ações do MF de modo a
promover seu crescimento e aprimoramento, num
menor intervalo de tempo e de modo
descentralizado.

Equipe Estadual, Diocesana,
Regional e local do MF.

Continuamente

