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Papa Francisco 
Vigília de Pentecostes de 2017 (Jubileu de Ouro mundial da RCC)

Passaram-se cinquenta anos. Quando se chega a essa idade as forças 

começam a diminuir. É a metade da vida — na minha terra dizemos “el

cinquentazo” — as rugas tornam-se mais profundas — a não ser que nos 

maquilhemos, mas há rugas — os cabelos grisalhos aumentam e 

começamos também a esquecer-nos de algumas coisas... Cinquenta 

anos é um momento da vida oportuno para parar e fazer uma reflexão. É 

o momento da reflexão: metade da vida. Eu diria: é o momento para ir 

em frente com mais força, deixando para trás a poeira do tempo que 

permitimos que se acumulasse, agradecendo aquilo que recebemos e 

enfrentando o novo com confiança na ação do Espírito Santo!





Recordando...

O Ministério de Formação surgiu da necessidade de

formação permanente daqueles que estão no seguimento

e no serviço do Senhor dentro da RCC. O objetivo deste

ministério é formar cristãos aptos a dizerem ao mundo a

razão de sua fé e de sua esperança, assim como formar

líderes/servos para que atuem na RCC capacitados e

renovados em sua identidade, unidade e missão.
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AÇÕES DO MF 2020

GRUPO DE 
ORAÇÃO

NÚCLEO DE 
SERVIÇO

REUNIÃO DE 
ORAÇÃO

GRUPO DE 
PERSEVERANÇA                              

PROCESSO 
FORMATIVO

FASE 
QUERIGMÁTICA

MÓDULO 
BÁSICO

FORMAÇÕES 
ESPECÍFICAS

FORMAÇÃO DE 
FORMADORES

FORMAÇÃO 
PERMANENTE

NOVOS 
FORMADORES

• ESPIRITUALIDADE;

• MÉTODOS  E TECNICAS;

• MAGISTÉRIO DA IGREJA 

FORMAÇÃO DE 
COORDENADORES

MODULO 1

QUE TODOS SEJAM 
UM

MODULO 2

GRUPO DE ORAÇÃO: 
UM TESOURO DE 

DEUS

MODULO 3

RCC: UMA GRAÇA 
PARA IGREJA





Orientação para a Formação para 
Formadores

A formação deve ser um esforço contínuo de procura de respostas 
cada vez mais adequadas às urgências da evangelização do mundo 
atual. Há de ser uma formação dinâmica, sólida e aberta as novos 
horizontes da sociedade mundial em profunda transformação.

Trata-se de um encontro de formação onde o conteúdo deve ser bem 
trabalhado. Contudo, não podemos esquecer da nossa identidade: 
Batismo no Espírito Santo, Prática dos Carismas e vida Fraterna. 
Identidade essa que deve estar em todos os nossos encontros de 
formação



Objetivo da Formação para formadores

Fortalecer o 
ministério

Treinar os formadores em 
metodologias e técnicas, 
visando a qualidade da 

formação

Estimular uma 
comunicação entre os 

formadores das diversas 
dioceses e grupos de 

oração

Otimizar o uso dos 
recursos audiovisuais 

Reciclar os formadores na 
comunicação interpessoal 

da formação

Identificar problemas que 
impedem de atingirmos as 
metas em nosso ministério



Objetivo da Formação para formadores

Reavivar as diversas expressões da RCC, especialmente 
os grupos de oração e seus ministérios, com base na 
formação ministrada em nível diocesano

Orientar quanto ao planejamento e organização nas 
realidades diocesanas

Incentivar o exercício da formação, o mais próximo 
possível do grupo de oração

Reavivar o dom, o ministério que Deus nos confiou



ALÉM dos membros do ministério de formação, os

formadores dos demais ministérios também são chamados a

participar desta formação. Afinal de contas, estes aplicam as

formações específicas em seus ministérios.



“ O Espírito Santo trabalha como quer, quando quer e onde 

quer; e nós gastamo-nos com grande dedicação, mas sem 

pretender ver resultados espetaculares. Sabemos apenas 

que o dom de nós mesmos é necessário. No meio da nossa 

entrega criativa e generosa, aprendamos a descansar na 

ternura dos braços do Pai. Continuemos para diante, 

empenhemo-nos totalmente, mas deixemos que seja Ele a 

tornar fecundos, como melhor Lhe parecer, os nossos 

esforços.” EVANGELII GAUDIUM 279



"PORQUE MEU POVO SE PERDE POR FALTA DE 
CONHECIMENTO; POR TERES REJEITADO A 

INSTRUÇÃO, TE EXCLUIREI DE MEU SACERDÓCIO; JÁ 
QUE ESQUECESTE A LEI DE TEU DEUS, TAMBÉM EU 

ME ESQUECEREI DOS TEUS FILHOS.*"

Os 4,6 


