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Ministério de Formação 2020 

Nesse ano, onde o Senhor nos convoca a “RESGATAR a nossa identidade para que o mundo seja 

batizado no Espírito Santo”, o ministério de formação se empenhará para resgatar aquilo que é o 

essencial em nosso movimento, o básico, que muitas vezes tem se perdido. 

Sabemos que o Ministério de Formação surgiu da necessidade de formação permanente daqueles 

que estão no seguimento e no serviço do Senhor dentro da RCC. E o seu objetivo 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. 

O campo de atuação do ministério de formação é: a aplicação do Módulo Básico, da Formação para 

Formadores, do Módulo de Formação para Coordenadores, e o Grupo de Perseverança. 

Nesse sentido nossas ações para 2020 não poderiam ser outras: 

- Grupo de Oração – Além do Grupo de Perseverança, reforçando a importância e a necessidade de 

implantação em todo os nossos grupos de oração; retomar, em nossos encontros formativos, os 

outros dois momentos – Reunião de Oração e Núcleo de serviço – clareando as dúvidas, fazendo 

oficinas e retomando seus elementos essenciais.  

Materiais para subsídio:  Apostila 3 do Módulo Básico: Grupo de Oração, RCC Responde:  Grupo de 

Perseverança e o Livreto: Orientações para Núcleo de Serviço. Apostilas Grupo Perseverança 1 e 2. 

- Processo formativo – Que começa na Fase Querigmática passando pelo Módulo Básico e por fim 

as Formações Específicas. Mesmo não sendo algo novo, temos percebido que em muitos locais ele 

não acontece, ou acontece em partes. O Seminário de Vida no Espírito Santo sendo 9 semanas, fora 

da reunião de oração, a Experiência de Oração e Aprofundamento de Dons na forma de retiro de 

final de Semana, além do Seminário sobre Batismo no Espírito Santo, que é opcional, mas muito 

importante. Vamos esclarecer, também, como deve ser aplicado as apostilas do Módulo Básico 

reforçando a necessidade de todos participarem, de não “pularmos etapas” pois, além de formar 

servos, ele é um grande meio de crescimento espiritual.  

- Módulo de Formação para formadores – Sonhamos, em Deus, que todos os grupos de oração do 

nosso Brasil tenham seus formadores, para que a formação chegue o mais próximo possível, para 

que todos tenham acesso a essa riqueza. Para aplicar o módulo básico o formador precisa passar 

pela formação de formadores. Lembrando que essa formação é para todos os ministérios, para todos 

os que formam em seus ministérios, ela não é específica somente ao ministério de formação. 

Materiais: Apostilas de Formação para Formadores 1, 2, e 3. 

 - Formação para coordenadores – O coordenador é a “ peça chave” do grupo de oração. Se ele tem 

consciência da sua missão, do seu chamado, se ele conhece o movimento e sabe o que ele direciona, 

o grupo vai se abrir e vai crescer. Temos visto muitos coordenadores despreparados, que não 

entenderam sua missão, que não conhecem o movimento, não sabem como ele “funciona”. Para que 

sua coordenação seja eficaz, esses irmãos precisam ser formados e preparados.  

Materiais: 3 apostilas para esse módulo: Que todos sejam um; Grupo de Oração: Um tesouro de 

Deus; RCC: Uma graça para a Igreja 

- Formador: guardião da Identidade – 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. Seu chamado é 



essencialmente espiritual, o que obriga que se empenhe em vive-lo com tal, na busca da santidade, 

da vida no Espirito, na formação permanente, na busca da unidade e fidelidade ao ensino.  

- A importância da formação: Porque formar? Para que formar? Muitos têm a ideia que a formação 

“engaiola” ou “engessa” o Espirito Santo, mas pelo contrário, a formação é como um “ninho”, ela é 

lugar de segurança, de aprendizado, de crescimento, ela vai dar a base que precisamos para exercer 

com mais eficácia ainda a nossa missão. Precisamos levar a formação como algo bom, algo 

importante e necessário, não com um peso, um fardo, uma imposição. Ela deve ser um desejo do 

coração que teve um encontro com a Pessoa de Jesus Cristo, desejando conhece-Lo mais e melhor. 

A cada encontro formativo não podemos perder a nossa espiritualidade, mas sim vive-la com mais 

intensidade ainda permitindo que o Espirito Santo que sonda os nossos corações e sabe aquilo que 

mais necessitamos, use daquele momento, daquela formação, para forjar, modelar, alinhar mais o 

nosso coração ao Coração de Jesus.  

Temos visto grupos de oração fechando, grupos de oração que já perderam a Identidade, e o Senhor 

nos chama a resgatar tudo isso também através da formação. Não somos os mais importantes, temos 

plena consciência disso, mas sabemos na nossa responsabilidade e a nossa missão dentro do nosso 

Movimento e desse processo de resgate. 

"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 
 
Juntos vamos tornar Jesus Cristo ainda mais conhecido e Amado!  
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