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Às Excelências Reverendíssimas e ao
Reverendíssimo Clero do Estado de São Paulo

A cada um de vós, graça e paz da parte de Nosso Senhor Jesus Cristo!

A Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo (RCC SP), por
meio do seu Presidente, em obediência ao mandato missionário de nossa Igreja
Católica Apostólica Romana a todos os batizados, vem por meio desta anunciar aos
Prelados e ao Clero de nosso Estado que a RCC SP com muita alegria, iniciará a partir
do mês de março de 2022 em diversas Dioceses, o SEMINÁRIO DE VIDA NO
ESPÍRITO SANTO (SVES) que tem como principal finalidade, pregar o querigma
(primeiro anúncio) aos seus participantes, levando-os a uma experiência com a pessoa
de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo.

O SVES já faz parte da ação evangelizadora da Renovação Carismática
Católica há mais de quarenta (40) anos. Trata-se de uma das portas de entrada para
os nossos Grupos de Oração e por conseguinte, muitos daqueles que participam deste
Seminário, retornam à vida de oração, aos Sacramentos e especialmente colocam
suas vidas a serviço do Evangelho. Ele acontece sempre no período de nove (09)
semanas, em dia diferente da reunião do Grupo de Oração; é organizado e aplicado
por membros da RCC. Destina-se a toda e qualquer pessoa, independentemente de
ser participante ou não de Pastorais, Movimentos ou Serviços.

Papa Francisco, grande conhecedor deste trabalho da RCC e sabedor dos
resultados que o SVES traz aos participantes das Paróquias e Comunidades que o
recepcionam, disse no 3º Retiro Mundial de Sacerdotes, realizado em Roma entre os
dias 10 e 15 de junho de 2015, o seguinte: “Peço a todos e a cada um que, como
parte desta corrente de graça da Renovação Carismática, organizem Seminários
de Vida no Espírito Santo em suas paróquias, seminários, escolas a fim de
compartilhar o Batismo no Espírito”.

Este pedido do Santo Padre aos Sacerdotes presentes na Basílica de São
João de Latrão, soou ainda mais forte no coração de toda liderança da RCC SP,
especialmente porque bem sabemos a importância que tem o SVES para o
crescimento de nossos irmãos que dele participam e o quanto o primeiro anúncio é
necessário a todos os homens e mulheres de boa vontade, ainda que já estejam
participando de atividades na Igreja Católica.
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No ano de 2017, por ocasião do Jubileu de Ouro da RCC, novamente o Papa
Francisco retoma aos carismáticos presentes o assunto relacionado ao tema aqui
tratado. Desta vez o Sumo Pontífice estava reunido com a RCC de mais de 120 (cento
e vinte) países no Coliseu de Roma, na Vigília de Pentecostes, dia 03 de junho,
quando disse: “Compartilhar com todos na Igreja o Batismo no Espírito Santo,
louvar o Senhor sem cessar, caminhar juntamente com os cristãos de diversas
Igrejas e comunidades cristãs na oração e na ação para com os mais
necessitados. Servir os mais pobres e os enfermos, eis o que a Igreja e o Papa
esperam de vós, Renovação Carismática Católica, mas de vós todos: todos,
todos vós que entrastes nesta corrente de graça!” (sublinhado nosso).

Novamente as palavras de Francisco nos soaram como um mandato.
Trata-se da expectativa de um Papa a nosso respeito e certamente o que ele disse foi
uma ordem para cada carismático, cada Grupo de Oração, de que precisamos
continuar realizando os SVES, pois ele é um dos meios que o Paráclito tem se
utilizado nestes tempos para alcançar tantos corações dilacerados, desanimados,
incompreendidos e acabrunhados.

Vivemos tempos sombrios devido à pandemia do Covid-19. Muitos católicos
ainda se encontram reclusos em suas casas, distantes da Santa Missa e dos
Sacramentos. Há ainda aqueles que estão mergulhados no medo e no indiferentismo,
não tendo forças sequer para combater estes males que tem assolado suas vidas.

Diante desse quadro, ciente da necessidade de nossas Igrejas Particulares,
a RCC SP desde o ano de 2020 iniciou uma escuta profética que culminou na criação
da Missão Paulo de Tarso (MPT) que tem entre as suas principais finalidades: levar
os católicos de volta às suas Paróquias e Comunidades, repovoar os Grupos de
Oração, promover Seminários de Vida no Espírito Santo (SVES) e Experiências de
Oração, bem como investir na formação da liderança da RCC em cada diocese onde a
MPT está presente. Também faz parte deste trabalho o envio de jovens missionários
para evangelização nas Dioceses de nosso Estado, como por exemplo, a Diocese de
Registro que recentemente recebeu a “Missão Jesus no Bananal” (JNB).

Como já mencionado, muitos Grupos de Oração iniciarão no próximo mês o
SVES e neste sentido, esta missiva também tem como finalidade solicitar às Vs. Ex.
Rev.mas e aos Sacerdotes de nosso Estado de São Paulo, que colaborem conosco
na divulgação do Seminário de Vida no Espírito Santo (SVES) mais próximo de
sua paróquia ou comunidade. Toda forma de anunciarmos aos nossos irmãos este
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grande momento de espiritualidade que é o SVES será bem-vindo. Podemos
comunicar por meio das redes sociais das paróquias, nos grupos de WhatsApp, nos
avisos das Santas Missas e também de forma particular pelos meios de que dispomos.

Importante destacar que desde de 2019, quando esta Presidência foi eleita
pelo Conselho Estadual da RCC SP, após alguns diálogos, nosso Movimento passou a
contar com a preciosa ajuda, acompanhamento e aconselhamento de Dom Edmilson
Amador Caetano, bispo da Diocese de Guarulhos, Referencial para a RCC SP no
Regional Sul 1 da CNBB e atualmente Vice-Presidente deste mesmo Regional. Com
ele, partilhamos nossos projetos, atividades, moções recebidas e em perfeita
harmonia, ouvimos dele como representante legítimo de nossa Igreja, tudo o que é
necessário para bem continuar nossos trabalhos, realizando aquilo que é vontade de
Deus para nós.

Finalizamos agradecendo a vossa atenção a esta carta e estamos certos de
poder contar com a divulgação do Seminário de Vida no Espírito Santo nesta Igreja
Particular. Renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração e rogamos
à Santíssima Virgem Maria que vos guarde e proteja em todos os vossos trabalhos.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2022.

MARCELO MARANGON DOM EDMILSON A. CAETANO, O. Cist.
Presidente do Conselho Estadual Bispo Referencial para RCC São Paulo

RCC São Paulo na CNBB Regional Sul 1
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