
PROJETO CELEBRANDO PENTECOSTES

“No nosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado.

Assim, ajudareis a fazer que tome forma aquela ‘cultura do Pentecostes’, a única que pode

fecundar a civilização do amor e da convivência entre os povos. Com insistência fervorosa, não

vos canseis de invocar: ‘Vem, ó Espírito Santo! Vem! Vem!’.” (João Paulo II).

Pentecostes é uma graça constitutiva do grande mistério pascal. Faz parte dele. Isto é, sem
o dom do Espírito – sua efusão –, dado como cumprimento da promessa de Deus para estar
“com” os homens e “nos” homens (diferentemente do modo como Ele estivera  presente no
mundo até o dia de Pentecostes), a graça da salvação realizada por Cristo na Sua missão, não
avançaria... “...Sem o Espírito não é possível ver o Filho de Deus, e, sem o Filho, ninguém pode
aproximar-se do Pai, pois o conhecimento do Pai é o Filho, e o conhecimento do Filho de Deus
se faz pelo Espírito Santo” (Santo Irineu)

Promover,  portanto,  o  conhecimento,  a  abertura  e  o  culto  ao  Espírito  Santo,  é,
essencialmente, promover a possibilidade do encontro das pessoas com a Pessoa e a obra de
Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Que nos leva ao Pai, fonte e acabamento de nossas vidas...

Essa cultura de pentecostes se põe hoje para nós na mesma medida em que fora colocada
para os apóstolos, os cristãos da primeira hora. Ela se faz necessária para reagirmos aos tempos
difíceis  de  propagação  e  manutenção  da  nossa  fé.  Para  enfrentar  o  que  está  aí,  Deus
providenciou tempos de um novo Pentecostes para nós. Inúmeros são os sinais.

Como sempre, Deus insta alguns a assumir a tarefa de ser instrumentos a serviço de cada
específico propósito Seu.

Claro que não de maneira exclusiva, mas não há como negar que fomos (RCC) sendo
talhados, nessas 4 décadas, para essa tarefa de promover o interesse pela cultura de Pentecostes.

Em coerência com a sua identidade e alinhando-se aos “rogos” que de todos os recantos
vem subindo aos céus pedindo por tempos de um “NOVO PENTECOSTES”, a Renovação
Carismática Católica do Brasil – neste ano, comungando com o Projeto “Pentecostes para as
Nações” que  está  sendo proposto  pelo  Escritório  Internacional  da  RCC –  o  ICCRS  –,  dá
continuidade  ao  seu  Projeto  CELEBRANDO  PENTECOSTES,  que  nada  mais  é  que  a
propagação da cultura de pentecostes em nosso meio, objetivando a construção da civilização
do  amor.  Assim,  passaremos  da  simples  “reflexão”  à  ação  pró-ativa  que  nos  possibilitará
darmos nossa contribuição à grande ação evangelizadora proposta pela Igreja na América Latina
e no mundo, e tornar propício o terreno onde a graça do derramamento de um novo Pentecostes
poderá acontecer entre nós.

Cada um deve se perguntar: o que é que eu, enquanto líder, servo, coordenador de G.O.,
de cidade, de região, de paróquia,  de vicariato, de setor,  de diocese, de estado,  membro de
comunidade  ou  de  G.O.,  posso,  efetivamente,  concretamente  – fazer  para  colaborar  com a
difusão da espiritualidade de Pentecostes, e o estabelecimento de sua cultura?

“A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum”. Que ninguém, pois,
permaneça indiferente ao Projeto Celebrando Pentecostes;  que ninguém fique “assistindo” o
operar do Espírito na vida dos outros; que ninguém deixe de apresentar-se como “operário da 1ª
hora” para colaborar nessa tarefa que é de todos nós...

Que cada um estabeleça, como meta própria, o reavivamento de seu “Pentecostes pessoal”,
em que os que já fizemos a experiência da efusão do Espírito trataremos de permanecer atentos
à possibilidade de uma repleção continua, garantida pelo Batizador (CIC 667; Ef 5,18). E que se
cumpra em nós aquilo que Elena Guerra, a “Apóstola do Espírito Santo dos tempos modernos”,
predisse:

“Que o coração de cada um de nós se torne um novo e verdadeiro Cenáculo no qual o

Espírito Santo habite como o mais doce dos hóspedes e o mais fiel dos amigos”.
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Novena preparatória à Celebração de Pentecostes para os Grupos de Oração.

Por nove (9) semanas, o Grupo de Oração poderá se preparar para o  PENTECOSTES
DAS NAÇÕES fazendo uso, a cada semana, de um dos temas propostos no livro “Celebrando
Pentecostes – Fundamentação e Novena” (Editora RCCBRASIL, 0XX 51 3286-5123, e-mail:
comercial@rccbrasil.org.br)

Considerando-se que há Grupos de Oração reunindo-se em cada um dos dias da semana,
devemos considerar as seguintes semanas do ano para realizar essa Novena Preparatória nos
G.Os.:

1ª Semana De 08 de março (sábado) a 14 de março (sexta-feira)
2ª Semana De 15 de março (sábado) a 21 de março (sexta-feira)
3ª Semana De 22 de março (sábado) a 28 de março (sexta-feira)
4ª Semana De 29 de março (sábado) a 04 de abril    (sexta-feira)
5ª Semana De 05 de abril    (sábado) a 11 de abril    (sexta-feira)
6ª Semana De 12 de abril    (sábado) a 18 de abril    (sexta-feira)
7ª Semana De 19 de abril    (sábado) a 25 de abril    (sexta-feira)
8ª Semana De 26 de abril    (sábado) a 02 de maio   (sexta-feira)
9ª Semana De 03 de maio    (sábado) a 09 de maio  (sexta-feira) 
DIA 10 de MAIO (Sábado) = VIGÍLIA de PENTECOSTES!

Obs.:  Estamos  considerando  as  semanas  a  partir  do  sábado  (dia  08  de  março),  porque  os
Grupos de Oração que acontecem aos sábados  devem começar  sua Novena Preparatória
nesse dia (08 de março) e considerar que o último dia de sua NOVENA PREPARATÓRIA
deverá acontecer no dia 03 de maio, pois o próximo sábado, 10 de maio, é o dia da Vigília de
Pentecostes.

A VIGÍLIA de PENTECOSTES, a ser realizada na noite de 10 para 11 de maio de
2008, deverá ser programada conforme as condições da comunidade onde se realizará (das 22 às
24hs?; das 22hs do sábado às 6hs da manhã do domingo? Encerrar-se-á com Missa? Será feita a
nível de Paróquia? De cidade? Haverá escala para os diversos Grupos daquela realidade? Ou
serão todos convocados para o mesmo horário?...). Algumas Comunidades costumam celebrar
um “Tríduo de Pentecostes”, que, se for o caso, poderá acontecer de 07 a 09 de maio, ou, de 08
a 10 de maio – incluindo-se, nesse caso, a Vigília do sábado. Também para o Tríduo pode-se
lançar mão do livro “Celebrando Pentecostes”, condensando-se as reflexões (3 por dia). 
Sempre de acordo com as possibilidades – e lembrando-se de que o importante é prepararmo-
nos de alguma forma para a celebração do Pentecostes.

O  Ministério  de  Intercessão organizará  uma  Escala  de  Intercessão  de  modo  que,
durante os 9 dias que antecedem a Vigília de Pentecostes (de 01 a 09 de maio) o Brasil se
mantenha  em Rede  de  Oração  suplicando  por  uma  nova  e  abundante  efusão  da  graça  de
Pentecostes.

O  Ministério  para as  Universidades  Renovadas junto a  equipe  do  Ministério  de
Comunicação Social promoverá durante os dias oficiais da Novena (de 01 a 09 de maio), via
Internet,  intensa atividade visando a  divulgação,  a  reflexão e  a  celebração da Cultura  e da
Espiritualidade de Pentecostes.

O  Ministério  de  Comunicação  Social se  empenhará  na  divulgação  de  todas  as
atividades  relacionadas  ao  Projeto,  promovendo  possíveis  intercâmbios  de  transmissão  dos
eventos  que  estarão  acontecendo  em todos  os  estados  e  dioceses  do  Brasil  e  no  mundo.
Destaque especial para os Programas “Celebrando Pentecostes” (Canção Nova), “Renovação
em Ação” (Século 21), programas de Rádio, Jornais, Revistas, Internet, etc...

Os  Ministérios de Pregadores e de Formação disponibilizarão lista de pregadores e
formadores para atender as solicitações dos Grupos de Oração
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Os  Cenáculos  e  Congressos  a  serem  realizados  em  todo  o  território  brasileiro
considerarão em suas temáticas  o Projeto “Celebrando Pentecostes”.  Os demais  Projetos da
RCC Brasil agregados ao Projeto Celebrando Pentecostes (Jesus no Litoral, Festa das Tendas,
Reveillon com Jesus, Congresso Nacional, etc...) se integrarão a essas atividades, conveniente e
adequadamente,  inclusive  as  atividades  dos  Grupos  de  Oração(EX.:  Noite  de  Louvor
Celebrando Pentecostes – A vitória é de Jesus). 

Que o nosso envolvimento nas atividades desse Projeto manifestem o início de nosso
empenho  nos  preparativos  do  Jubileu  de  Ouro  da  RCC,  a  ocorrer  em  2017.  Que  essas
atividades marquem o ano de 2007 como o 1º ano de uma NOVENA  de ANOS (2008 a 2016)
em que nos prepararemos para a celebração do Jubileu de Ouro da RCC, em 2017.

(Que cada Diocese e Grupo de Oração observe as orientações e direcionamentos da Coordenação Nacional quanto
à temática a ser trabalhada e desenvolvida em cada um desses anos, e encaminhe ao Escritório Nacional sugestões e
relatos de experiências vividas em sua realidade com o Projeto.)

Coordenador do Projeto Celebrando Pentecostes:

Ironi Spuldaro – Apresentador do Programa Celebrando Pentecostes e membro do Conselho
Nacional

Equipe de Apoio:

-Anselmo Baraldi - Coord. da Comissão de Comunicação

-Reinaldo  Beserra  dos  Reis  -  Coord.  Estadual  da  RCC  São  Paulo  e  Autor  do  Livro
Celebrando Pentecostes 

-Lázaro Praxedes - Coord. da Comissão de Missão e supervisor do Projeto 
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