
 

 

Formador, Guardião da Identidade. 

O Ministério de Formação da RCC, tem por objetivo forjar 

consciências autenticamente cristãs, cristãos maduros, 

pessoas com a mentalidade e o caráter de Cristo, homens e 

mulheres verdadeiramente renovados a partir do mergulho 

em "águas mais profundas", servos efetivos e eficazes nas 

mãos do Senhor, a partir da experiência fundamental do 

Batismo no Espírito Santo.1 

Na Renovação Carismática Católica o servo do Ministério de Formação 

tem um chamado próprio: “Ser o guardião da sua Identidade”. Tomando o 

significado da palavra identidade percebemos a dimensão da importância deste 

chamado.  

“Do latim identitas, a identidade é o conjunto das 

características e dos traços próprios de um indivíduo ou de 

uma comunidade... A identidade também é a consciência que 

uma pessoa tem dela própria e que a torna em alguém 

diferente das outras.”2 

Mais que simplesmente algo que caracteriza a Renovação Carismática 

Católica, a sua identidade é a forma de viver a sua espiritualidade, o seu estilo 

de vida próprio. Neste sentido, como o alicerce de uma construção, o Batismo 

no Espírito Santo é o fundamento da identidade carismática, muito mais que 

um momento de Encontros e ou Reuniões de Oração, precisa se tornar uma 

experiência de vida.  Que ao experimentá-lo, aquele que vive esta Graça 

mergulha na essência de Deus, o “Amor”3, nela se encontra com Jesus, “aquele 

que Batiza no Espírito Santo”4, e “experimenta o pentecostes pessoal, que o faz 

crescer e chegar à maturidade da vida cristã plena do Espírito”5. 

Como parte da identidade da RCC, e elementos essenciais da Igreja, a 

partir do Batismo no Espírito, o Senhor concede ao fiel abundantes Graças atuais 

e especiais para a prática da “Vida Nova”, a variedade dos Carismas, Dons do 

mesmo Espirito, que confirma o Batismo no Espirito e capacita ao serviço, “para 

o bem comum”6, como nos diz São Paulo na sua carta aos coríntios. 



Ainda pela efusão do Espírito, aquele que faz a experiencia do Encontro 

Pessoal com Jesus, se encontra com os irmãos, e é chamado a viver em 

comunidade, percebe que é impossível viver verdadeiramente o Amor, senão 

com aqueles que Deus coloca nos seus caminhos. 

Fica claro que a Identidade da RCC: o Batismo no Espírito; a Prática dos 

Carismas e, a vida em comunidade precisa tornar- se o modo de viver do 

carismático católico. E nessa perspectiva, aquele que assume o serviço de ser 

formador, é constituído por Deus guardião, não de um conhecimento meramente 

teórico e intelectualizado, mas sim, da forma de viver a Fé na Renovação 

Carismática Católica. 

O que é ser guardião? Podemos definir como aquele que é nomeado, por 

uma autoridade, para assumir a responsabilidade de guardar algo de relativo 

valor. Para nós do Ministério de Formação da RCC esta delegação nos foi dada 

por Deus que nos constituiu “Sentinela” – “filho do homem, eu te constituí 

sentinela na casa de Israel. Logo que escutares um oráculo meu, tu lhe 

transmitirás esse oráculo da minha parte ”7.  O formador que assume a condição 

de ser um guardador e fiel depositário da identidade, também é responsável por 

transmitir com fidelidade, de maneira inalterada aquilo que recebeu como 

verdade, sem confusão e ou ambiguidades.   

  Apesar de cada um ter sido chamado por alguém, geralmente pelo 

coordenador do Grupo de Oração, é necessário que o formador assuma, como 

uma convocação de Deus para uma missão específica no movimento,  o 

chamado a ser formadores é sempre fazer à vontade D’aquele que os chamou, 

e percebe-se que este chamado é essencialmente espiritual, o que obriga que 

se empenhe em vivê-lo com tal, não podemos nos esquecer o que nos ensina 

São Paulo aos efésios “o nosso combate não é contra o sangue nem contra a 

carne, mas contra os principados e contra as potestades... contra os Espíritos do 

Mal8”   para isso o formador deve “revestir-se da armadura de Deus9” e buscar 

desenvolver algumas características necessárias para o discípulo missionário de 

Jesus: 

O Formador é chamado a Santidade – O formador deve assumir que 

pelo Sacramento do Santo Batismo todo cristão é chamado a cultivar uma vida 

de santidade, São João Paulo II declara que a atenção à santidade do 

evangelizador, é determinante na ação evangelizadora10.  Insiste ainda o Santo 



Padre: “Todos na Igreja, precisamente por se ser membros d’Ela, recebem 

partilham da comum vocação à santidade”11. Ser santo é a primeira vocação do 

formador. 

O Formador é chamado à formação permanente -  Como formador, o 

servo não pode dar aquilo que não tem, é imprescindível uma busca constante 

de aprimoramento do conhecimento, para não correr o risco de se tornar um 

mero passador de conteúdo. O documento final V Conferência Geral do 

Episcopado Latino-Americano e do Caribe, Aparecida 2007, fala da necessidade 

de “uma formação integral, querigmática e permanente” que “compreende várias 

dimensões, todas harmonizadas entre si em unidade vital12”. O formador deve 

ser o primeiro a buscar a formação. 

O Formador é chamado à unidade – Especialmente nos últimos anos o 

Senhor tem inspirado a Renovação Carismática Católica do Brasil a viver e 

buscar a unidade, ou seja a viver uma verdadeira comunhão, o Documento de 

Aparecida deixa claro que os Discípulos de  Jesus são também vocacionados a 

comunhão: “A vocação ao discipulado missionário é convocação à comunhão 

em sua Igreja. Não há discipulado sem comunhão13”. E ainda falando sobre a 

comunhão, o Papa Francisco diz que “É na comunhão, mesmo que seja custosa, 

que um carisma se revela autêntica e misteriosamente fecundo. Se vive este 

desafio, a Igreja pode ser um modelo para a paz no mundo14”. 

O Formador é chamado à fidelidade ao ensino – Como guardiões, 

sentinelas e guardadores da identidade da RCC, os seus formadores são 

chamados a transmitir com fidelidade as propostas de ensino para toda a 

“corrente de Graça”, O papa Paulo VI enfatiza a fidelidade que o evangelizador 

necessita pois ele não fala o que é próprio, mas o que Ele inspira à Igreja: 

“Enviada e evangelizadora, a Igreja envia também ela própria evangelizadores. 

É ela que coloca em seus lábios a Palavra que salva, que lhes explica a 

mensagem de que ela mesma é depositária, que lhes confere o mandato que ela 

própria recebeu e que, enfim, os envia a pregar. E a pregar, não as suas próprias 

pessoas ou as suas idéias pessoais, mas sim um Evangelho do qual nem eles 

nem ela são senhores e proprietários absolutos, para dele disporem a seu bel-

prazer, mas de que são os ministros para o transmitir com a máxima fidelidade15”. 

O Formador é chamado à uma vida Espiritual – É indiscutível que 

especialmente àquele que assume uma vida missionária, e não é diferente para 



os formadores da RCC, a necessidade de ter uma vida espiritual intensa, que o 

fortaleça e capacite para a missão que lhe foi confiada. João Paulo II evidencia 

que a espiritualidade é fundamento para o apostolado; “A fonte e origem de todo 

o apostolado da Igreja é Cristo, enviado pelo Pai. Sendo assim, é evidente que 

a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo16”. 

O formador que não reza, não tem vida sacramental, não se confessa, não se 

alimenta da Eucaristia, não medita diariamente a Palavra, não tem como ter 

intimidade com Deus. É através da oração que Deus fala com os seus, orienta e 

exorta, como as primeiras comunidades, que permaneceram unanimes em oração a 

espera da Promessa do Espírito Santo. "Todos estes perseveravam unanimente em 

oração e súplicas...17".  E sem intimidade com Deus não se pode fazer a Sua 

vontade.  

Como o Batismo no Espírito Santo é o fundamento da Identidade da RCC, 

o mesmo Espírito é o protagonista de todo o seu processo de evangelização. 

Como formadores é necessário exercer o ministério sempre conduzido pelo 

Espírito. A formação é eficaz quando ministrada sob o impulso do Espírito. 

“Naquele momento ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer. Pois não sereis 

vós que falareis, mas o Espírito... falará em vós18”. Com este pequeno trecho do 

seu Evangelho, Mateus deixa claro que desde o seu início a Igreja acolhe o 

Espírito como a sua alma, o Papa Pio XII explicitava: o Espírito Santo no Corpo 

místico de Cristo é “o princípio de toda a ação vital e verdadeiramente salvífica 

em cada um dos diversos membros do Corpo”. O Concílio Ecumênico Vaticano 

II, na Constituição dogmática Lumen Gentium, retorna a esta imagem: “deu-nos 

do Seu Espírito, o qual, sendo um e o mesmo na cabeça e nos membros, unifica 

e move o corpo inteiro, a ponto de os Santos Padres compararem a Sua ação 

àquela que o princípio vital, ou alma, desempenha no corpo humano19”.  

Iluminados pelo tema que norteará este ano de 2020: “Transformai-vos 

pela renovação do vosso espírito” (Rm12,2); somos chamados a se abrir sem 

medo ao Espírito, como nos pede o Santo Padre, o Papa 

Francisco:  “Evangelizadores com espírito quer dizer evangelizadores que se 

abrem sem medo à ação do Espírito Santo. No Pentecostes, o Espírito faz os 

Apóstolos saírem de si mesmos e transforma-os em anunciadores das 

maravilhas de Deus, que cada um começa a entender na própria língua. Além 

disso, o Espírito Santo infunde a força para anunciar a novidade do Evangelho 



com ousadia (parresia), em voz alta e em todo o tempo e lugar, mesmo contra-

corrente20”  

Finalizo com as Palavra de Santa Catarina de Sena, que diz: “Se nos 

tornássemos  naquilo que somos chamados a ser, incendiaríamos o mundo…” 
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