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INTRODUÇÃO 

Quando recebemos de Deus a missão de coordenar um ministério muitas vezes podemos 

confundir a ação do Espírito Santo que sopra onde quer e ninguém consegue parar com falta de 

organização e planejamento e podemos colocar a perder muitas almas que o Senhor nos confiou, 

nos tornamos servos imprudentes, negligentes e sem nenhum zelo com o sagrado, que é o Reino 

de Deus, que foi depositado em nossas mãos para administrarmos.  

DESENVOLVIMENTO 

O Carisma de administrar é a ação inspirada em parceria com o Espírito Santo para 

planejar, organizar, dirigir e controlar todo o GO. 

A atuação do MF é: 

 Módulo Básico; 

 Formação de Formadores; 

 Formação de Coordenadores; 

 Grupo de perseverança. 

Com tantas incumbências, a coordenação e a liderança do ministério de formação 

precisam fazer uso de instrumentos adequados para organizar sua caminhada, suas ações, seus 

recursos, de modo a realizar sua missão da melhor maneira possível. 

O planejamento estratégico-tático-operacional é uma metodologia para auxiliar uma 

organização a alcançar seus objetivos, no tempo previsto e com o menor uso de recursos, 

partindo de uma visão mais ampla e se desdobrando em apontamentos (definições I decisões I 

escolhas I determinações) mais detalhados.  

O planejamento é elaborado nos três níveis já citados, estratégico, tático e operacional, e 

cada um deles deve apontar, basicamente, três itens:  

I. A situação atual; (onde estamos) 

II. As metas; (onde queremos chegar) 

III. As ações ou tarefas necessárias. (como fazer) 

Para que o nosso ministério de formação possa avançar, sair de um ciclo vicioso, é preciso 

que cada membro entenda que antes de estar à frente de qualquer chamado, precisa viver a 



santidade.  Em Romanos 12,1 que precede o tema do ano, São Paulo nos chama a isso: oferecer 

nossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o nosso culto espiritual  

Temos falado tanto que o MF deve ser o guardião da identidade, mas se faz necessário a 

conversão sincera e pessoal. 

Pois sinto hoje que muitos querem ser guardiões, mas não querem sofrer as 

consequências desse chamado. Se eu não me apresento em santidade eu dou brechas.  

O pecado hoje vem destruindo o Mundo. Alguns de maneira clara e escancarada. A outros 

por pequenas brechas, que ao longo do tempo se tornam insustentáveis.  

De nada vai adiantar apresentar as ações prioritárias, planejar, falar da importância da 

formação, se todos não estiverem decididos em fechar todas as brechas. 

Pois ao longo do tempo tudo o que foi planejado se tornará apenas ações no papel.  

O pecado destrói, corrói, tira de Deus o que lhe pertence.  

O Tema deste ano, deve nos levar a discernir a vontade de Deus: 

🔹o que é bom? 

🔹O que lhe agrada? 

🔹o que é perfeito? 

 

No final da carta aos carismáticos do mês de janeiro/2020 o Vinicius nos pede para: 

🔹Refletir 

🔹Deixar a poeira acumulada para trás  

🔹Agradecer o que temos 

🔹Ir para frente com mais força  

🔹Enfrentar o novo com confiança.  

Assim vamos conseguir guardar a nossa identidade. Fazer uma restauração.  

Quando lia a palavra restauração, lembrei-me da imagem de Aparecida, que se quebrou 

em milhares de pedaços, passou por um longo processo de restauração, mas hoje está lá no alto, 

intercedendo e cuidando de cada um de seus filhos que passa, pede e suplica.  

O que hoje sinto para o MF é que se necessário for, devemos pedir que o Senhor nos 

quebre por inteiro, para que possamos ser totalmente restaurados, de maneira SANTA E 

PERFEITA 

Posso fazer como eu “acho” que é certo? NÃO 

O servo de Deus precisa ter duas atitudes essenciais antes de tentar realizar a obra que 

lhe foi entregue: ESCUTAR E OBEDECER 

 É também preciso ser obediente aos direcionamentos das instâncias superiores da RCC, 

ou de nada adiantaria tais instâncias, já que todos os esforços de oração são voltados à CÉLULA 

BÁSICA DA RCC , O GRUPO DE ORAÇÃO.  



 Então para o formador que está à frente do MF, resta buscar ajuda do Espírito Santo e 

também dos diversos materiais que existem para que a sua missão seja pautada conforme os 

planos de Deus.  

 

CONCLUSÃO (OFICINA) 

 Então mãos à obra: 

 Etapas de um bom planejamento: 

 Oração e escuta 

 Análise da situação (ambiente interno e externo, planilha FOFA) 

1. Quantos GO? 

2. Como estão os coordenadores? 

3. Os servos já possuem módulo básico? 

4. Quantos processos formativos? 

5. Quantos formadores? 

6. Processo querigmático, qual a periodicidade? 

 Onde e como estamos hoje? Principais problemas  

 Onde e como queremos estar daqui a dois anos, quando acabar a coordenação (o 

que teremos feito com os tesouros que o Senhor nos confiou?) 

 Quais as estratégias devem ser feitas para chegar onde queremos chegar 

 Definição de ações para cada estratégia (plano de ação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texto de Apoio:  

O Planejamento Estratégico da RCC, atento às realidades do Movimento em todas as regiões do 

Brasil, é um trabalho direcionador, ungido e abrangente, que contempla de maneira clara e 

imparcial os valores (princípios norteadores da ação) da RCC, os desafios e oportunidades 

existentes no ambiente externo à RCC, bem como os pontos fracos e fortes do próprio 

Movimento, além dos objetivos e metas permanentes, de curto e médio prazos. Trata-se, 

portanto, de um subsídio importante para orientar todos os trabalhos missionários e de 

manutenção/administração da RCC em todas as instâncias, sem exceção. Ninguém deve ficar de 

fora! A moção é para todos! 

Ora, uma vez inspirado por Deus todo o planejamento (plano de ação), surge uma pergunta: 

Como fazer o planejamento estratégico se tornar uma realidade em minha diocese, em meu 

Grupo de Oração? Esse deve ser o questionamento que deve bradar insistentemente em nossos 

corações de maneira quase que automática e imediata. É isso que a RCC e as ovelhas esperam! 

Aqui surge o chamado Planejamento Tático. Tática é uma série de manobras e posicionamentos 

das armas de guerra a fim de que obtenham seus melhores resultados. Já sabemos o que fazer – 

conforme descrito no Planejamento Estratégico da RCC –, agora precisamos pensar em como 

fazer: Planejamento Tático. Esse cabe aos coordenadores estaduais, diocesanos e suas equipes, 

assim como aos coordenadores de Grupo de Oração e de ministérios e suas respectivas equipes. 

Enfim, cabe à liderança da RCC! Mãos à obra! 

Se pegarmos, como exemplo, o item 6 (Metas) do Planejamento Estratégico da RCC, 

encontraremos no subitem (a.6) o seguinte: “cada Grupo de Oração deverá gerar, sob a unção 

do Espírito Santo, pelo menos mais outro Grupo, preferencialmente em locais onde não 

existam”. Isso é O QUE FAZER. E agora, COMO FAZER? Primeiramente, de que precisará o novo 

Grupo de Oração? Da definição de um local. Pode ser numa Capela afastada da Matriz, caso não 

haja Grupo ali. Então será necessário conversar com o Pároco local (1ª ação concreta). Precisará 

de pessoas. Assim, seria interessante pescarmos através de um Seminário de Vida no Espírito 

amplamente pulgado pela região (2ª ação concreta). O novo Grupo precisará de uma pequena 

equipe de líderes (Núcleo de serviço e equipe). Pode-se enviar um grupo de servos do Grupo de 

Oração de origem para aquele que está começando (3ª ação concreta). Esse novo Grupo 

precisará ser reconhecido pela Coordenação Diocesana da RCC; logo, faz-se necessário eleger em 

oração o(a) coordenador(a) deste novo grupo (4ª ação concreta) e cadastrá-lo no escritório 

diocesano e também no site da RCC/Brasil (5ª ação concreta). O Grupo que acabou de surgir será 

acompanhado pelo Grupo que lhe deu origem por algum tempo (6ª ação concreta). As ovelhas 



que o Senhor confiar a esse novo Grupo serão corretamente iniciadas no Querigma e 

posteriormente no Módulo Básico de Formação da RCC (7ª ação concreta). Efetivou-se assim a 

meta prevista no Planejamento Estratégico. 

Citamos aqui outro exemplo: o item 5 (Objetivos permanentes) do Planejamento Estratégico da 

RCC dispõe sobre o seguinte no subitem (a.2): “formar discípulos capazes de pastorear, formar, 

liderar, evangelizar eficazmente, e administrar todas essas ações no âmbito da RCCBRASIL”. Mais 

uma vez a pergunta: COMO FAZER ISSO? As coordenações diocesanas e de ministérios da RCC 

devem se preocupar em oferecer às suas ovelhas a mais robusta formação para que se levantem 

novos líderes para Jesus Cristo, capazes de tornar Seu Nome conhecido de todos os homens. 

Assim, deve-se zelar pelo correto Processo de Iniciação na RCC, não se suprimindo esta 

importante etapa do Querigma (1º anúncio, anúncio fundamental) no processo de evangelização 

das pessoas; cabe às coordenações aperfeiçoar e sempre mais incentivar o ingresso e a 

perseverança de suas ovelhas no Módulo Básico de Formação (Escola Paulo Apóstolo), após o 

qual serão encaminhadas para as formações específicas dos ministérios aos quais foram 

chamadas; fomentar o comparecimento em massa nos Encontros Nacionais, Estaduais e 

Diocesanos de Formação. Esse acompanhamento formativo requer calendário bem definido e 

amplamente pulgado por toda a diocese, observação criteriosa do crescimento inpidual da 

ovelha, equipe de pregadores e de formadores capacitada e ampla para atender a essa demanda, 

locais para retiros e encontros de formação. Isso é também pastoreio! 

Note-se que transcrever o Planejamento Estratégico da RCC (O QUE FAZER?) para o 

Planejamento Tático (COMO FAZER?) é algo simples, embora trabalhoso. Reconstruir as muralhas 

requer das lideranças esse movimento audacioso. O Espírito Santo quer nos dar essa audácia, 

essa militância apostólica e essa combatividade profética. Onde podemos encontrar o 

Planejamento Estratégico da RCC? Além de material impresso em formato de cartilha, a RCC 

dispõe de seu Planejamento Estratégico gratuitamente no site www.rccbrasil.org.br, também 

disponível para download no site da RCC/RJ: www.rccrj.org.br . Lembre-se: ninguém deve ficar 

de fora! 

Vinícius Rodrigues Simões 

Coord. Estadual Ministério de Formação RCC/RJ 

  


