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RESUMO

HISTÓRICO

Desde os primórdios as ações de evangelização tiveram como mantenedoras 
pessoas tocadas pelo Espírito Santo, para que pudessem contribuir com do-

ações, fossem estas de serviços, mantimentos, acolhida ou financeiras. Esta realidade 
não foi, e ainda não é, diferente em todas as instâncias do Movimento Eclesial Renova-
ção Carismática Católica do Brasil – RCCBRASIL.

Um Grupo de Oração que precisa realizar um encontro, busca voluntários e do-
ações para preparar e custear a divulgação, acolher participantes, decorar o local do 
encontro, preparar refeições e lembranças, entre muitas outras frentes de trabalho. 
Ações semelhantes a estas sempre ocorreram nas instâncias diocesanas, estaduais e 
nacional.

Com a organização do Movimento no Brasil, todos os participantes de Grupos de 
Oração passaram a ter uma referência para formação, encontros nacionais, missões e 

inúmeras outras iniciativas de evangelização. Para conduzir as iniciativas 
no território nacional, e até fora do país, se fez necessária a estrutu-

ração de um Conselho, sendo este formado por uma presidência e 
conselheiros eleitos nos estados e no Distrito Federal, cabendo 

ao Conselho deliberar quanto as ações a serem tomadas pela  
RCCBRASIL, e delegar ao seu braço executivo, o Escritório 

Administrativo da Renovação Carismática Católica do Bra-
sil, a preparação e realização das iniciativas aprovadas 
pelo conselho, sendo obrigação do Escritório fazer cum-
prir e prestar contas quanto a toda e qualquer medida 
praticada.

Desta forma, o Escritório Administrativo passou 
a buscar meios para executar as atribuições delegadas 

pelo Conselho Nacional, tendo sob sua responsabilida-
de programar cronogramas, negociar com fornecedores, 

prestadores de serviços, e claro, planejar ações a fim de 
obter recursos para honrar os compromissos assumidos. Sa-

bendo os objetivos a serem atingidos e os desafios para estes, o 
Escritório Administrativo, em unidade ao Conselho Nacional, ao lon-

go dos anos lançou projetos que tinham por propósito arrecadar fundos 
que pudessem subsidiar as ações de evangelização, por meio de doações. 

Até 2010 foram lançados projetos como, o Eu amo a RCC, Semeando a Cul-
tura de Pentecostes, Doe Milhas, e Atos 4, 32. Ainda em 2010 a RCCBRASIL obte-

ve uma área no município de Canas, às margens da Rodovia Presidente Dutra, provi-
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dencialmente localizada há 9,5km de Cachoeira Paulista e 25km do 
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A partir de então 
foi preciso revisitar os projetos de arrecadação, pois o sonho de 
uma casa para os carismáticos estava mais próximo, o objetivo 
passou a ser mais ousado, agora a RCCBRASIL iria direcionar 
seus esforços para a construção de sua Sede Nacional.

Com isso foram lançadas ações como: Nossa Casa, 
Nossa Bênção; Construtores; e por fim Semeando a Vida no 
Espírito, cada um a seu tempo, tinha por finalidade anga-
riar recursos para a construção da Sede Nacional, que pela 
graça de Deus e a contribuição dos fiéis, em setembro de 
2010 já havia iniciado. Em 2012, a capela Nossa Senhora de 
Pentecostes já estava concluída, e em setembro de 2017 o Es-
critório Administrativo finalmente pôde mudar-se para a nova 
Sede em Canas (SP).

No dia 11 de julho de 2018 a história da Sede Nacional da Reno-
vação Carismática Católica do Brasil foi marcada novamente: naquela data 
a presidência do Conselho Nacional da RCCBRASIL assinou a escritura definitiva do 
terreno da Sede Nacional do Movimento, no 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Tí-
tulo da Comarca de Lorena (SP). Um momento de grande alegria para toda a Renovação 
Carismática Católica do Brasil, pois coroa o movimento com a graça de concluir todo o 
processo jurídico de posse do terreno da Sede Nacional.

Enquanto a construção ocorria, as ações de evangelização permaneciam em ple-
no funcionamento, com duas casas de missão na Prelazia do Marajó e uma casa em 
Uganda (posteriormente entregue à Diocese local). O Escritório Administrativo promo-
veu iniciativas de comunicação para contribuir com a manutenção destas frentes e em 
2015 foi lançado o projeto Nossa Vida em Missão. 

Desta forma, até 2017 a RCCBRASIL mantinha dois projetos principais, Semean-
do a Vida no Espírito e Nossa Vida em Missão, e ainda haviam colaboradores ativos no 
projeto Semeando a Cultura de Pentecostes. Em 2018 o Conselho Nacional discerniu 
que já era hora de unificar os projetos, com isso surgiu o Projeto Semeando a Vida no 
Espírito que passou a ser o único projeto de arrecadação do Movimento Eclesial Re-
novação Carismática Católica do Brasil. Portanto, todas as frentes de evangelização e 
obras da Sede Nacional ficaram sob o mesmo projeto, com comunicação e canais de 
contribuição unificados.

Por fim, em 2020 foi lançada a iniciativa Real Missionário Carismático, que trouxe 
como ponto central contribuir para a conclusão das obras, sendo o intuito principal o 
pedido do alvará de funcionamento da Sede, para que eventos abertos ao público pu-
dessem ser realizados.

Até aqui o Senhor nos ajudou, bem como homens e mulheres de fé, que vislum-
braram e contribuíram com a edificação de um local que vem a ser o ponto de refe-
rência para todos os carismáticos, a Sede Nacional do Movimento Eclesial Renovação 
Carismática Católica do Brasil.
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O QUE É O PROJETO
SEMEANDO A VIDA NO ESPÍRITO

A RCCBRASIL é sustentada pela graça de Deus e pelo sim de mi-
lhares de pessoas que contribuem financeiramente com a obra. Essas 

pessoas são responsáveis pelo funcionamento do Escritório Nacio-
nal, avanço nas obras da Sede Nacional, atendimento às centenas 
de pessoas na Ilha do Marajó, realização de programas na TV Can-
ção Nova e TV Evangelizar e realização de eventos nacionais.

Por meio do projeto de evangelização “Semeando a Vida no 
Espírito”, a RCCBRASIL busca tornar o Espírito Santo mais co-
nhecido e amado em todas as atividades que realiza, difundindo a 

espiritualidade e a Cultura de Pentecostes bem como oferecendo 
suporte e formação para uma evangelização com renovado ardor 

missionário de todos os Grupos de Oração do país.

QUEM É  SEMEADOR(A)
Toda pessoa que contribui com o projeto Semeando a Vida 

no Espírito é Semeador(a), pois contribui para que a evangeliza-
ção, formação e Batismo no Espírito Santo alcance muitos cora-

ções. Cada contribuição é uma semente capaz de promover frutos de 
Renovação na vida das pessoas.

Por este motivo os primeiros chamados a serem colaboradores do projeto 
são as lideranças da RCCBRASIL nas diversas instâncias do país, ou seja, coorde-
nadores de Grupos de Oração, de Ministérios e assessorias nas instâncias diocesa-
nas, estaduais e nacional, bem como os membros dos núcleos de serviços.

Também existe o papel da pessoa que é responsável pelo projeto, no estado, 
diocese, cidade ou paróquia. Esta pessoa, que é participante ativo de um Grupo de 
Oração, é discernida pela coordenação da respectiva instância para assessorar os 
colaboradores, estando à frente do projeto de arrecadação na sua região.

O principal papel do(a) assessor(a) é motivar a adesão de novos colaborado-
res ou reativação de cadastros inativos, isto pode ser feito por meio de stands ou 
espaços de fala em encontros, durante os avisos da reunião de oração, nas redes 
sociais e onde mais for possível. 

Porém, a atuação da assessoria não se limita a divulgação, pois cabe à pessoa 
responsável orientar os colaboradores, seja para realizar ou atualizar o cadastro, 
definir ou alterar a forma de contribuição, contato com o Escritório Administrativo 
e o que mais for necessário.

QUEM É  ASSESSOR(A)
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SEDE NACIONAL

A Renovação Carismática Católica do Brasil sonha, há 
muito tempo, com um lugar onde fosse possível 

expressar a identidade carismática e manifestar o rosto 
e a memória de Pentecostes. O Conselho Nacional da 
RCCBRASIL tem estado na escuta ao Senhor e discer-
nido essa possibilidade, principalmente, desde 2004, 
quando começou a dar maior ênfase ao aspecto for-
mativo do Movimento. 

A construção da Sede começou em 2010 quan-
do, em janeiro daquele ano, foi celebrada a Missa 
Solene de lançamento da pedra fundamental no ter-
reno. A primeira edificação foi a Capela dedicada à 
Nossa Senhora de Pentecostes e uma casa para apoio 
aos missionários. Depois, o Centro de Eventos recebeu co-
lunas, cobertura e a base do palco, além de alguns banheiros 
e a terraplanagem do local, essa última que já está em grande 
parte finalizada. Embaixo do palco, foi construído o Escritório Na-
cional da RCCBRASIL que foi inaugurado em 2017 e está funcio-
nando no local.

Mesmo em construção, a Sede Nacional é um local significativo 
para todo o povo carismático. Localizada em Canas (SP), às margens da 
Rodovia Presidente Dutra, a Sede é referência para membros do Movimento 
encontrarem a vivência fraterna, formações, missionariedade e a presença 
do Espírito Santo. O espaço está sendo construído para administrar os pro-
jetos e atividades da RCCBRASIL, assim como sediar os eventos nacionais do 
movimento.

Essa construção acontece graças a Providência Divina que age por meio do 
esforço e generosidade dos irmãos carismáticos que somam forças e constroem, 
dia após dia, o cumprimento dessa promessa. Essa é a terra que o Senhor deu para 
a RCCBRASIL e, a partir de lá, toda a família carismática tem trabalhado para edifi-
car essa obra. Muitas pessoas têm contribuído e orado para ver essa casa erguida!

Na história da construção da Sede Nacional, uma das moções dadas pelo Se-
nhor “Só ao homem de Deus é dada a capacidade de ver” (cf. II Reis 6, 8-17) motivou 
os carismáticos a vislumbrarem e edificarem esse sonho. Na passagem, Deus dá 
ao profeta Elias a capacidade de ver carros e cavaleiros de fogo ao redor da cidade 
para protegê-los, um exército celestial muito maior que o exército que o rei da Síria 
havia enviado para combatê-los. Hoje, somos esse povo que consegue enxergar 
essa grande maravilha, o Senhor combatendo conosco e nos dando a vitória da 
construção da Sede Nacional avançando e já recebendo o povo carismático. 
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ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

O Escritório Administrativo da Renovação Carismática Católica do Brasil é 
o responsável por todas as atividades administrativas da RCCBRASIL. O 

Escritório atua em diversas decisões e situações acerca do Movimento no país e 
de lá brotam muitas ações que refletem diretamente na vida do povo carismático.

Mais de 30 colaboradores, entre funcionários, estagiários e prestadores de 
serviços, estão distribuídos nos departamentos organizando e elaborando os pro-
cessos administrativos da RCCBRASIL, atendendo as necessidades dos Grupos de 
Oração e do Conselho Nacional, organizando eventos e preparando materiais de 
formação e evangelização.

O Escritório possui 580m² e está localizado na Sede Nacional, em Canas (SP), 
às margens da Rodovia Presidente Dutra. O prédio é formado por salas de trabalho, 
um salão no qual os departamentos funcionam em ilhas, uma pequena capela, sala 
de reunião, recepção, estoque e Loja RCCBRASIL.
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INICIATIVAS ASSISTIDAS
PELA RCCBRASIL

O Grupo de Oração é a célula fundamental da Renovação 
Carismática Católica, é o lugar da expectativa e, ao mesmo 
tempo, da realização da promessa perene de Deus, é cená-
culo de Pentecostes dos dias atuais.

A RCCBRASIL, por meio das atividades realizadas pelo 
Escritório Administrativo, leva até os Grupos de Oração for-
mação: livros, apostilas, artigos, notícias, vídeos, eventos, 
cursos, conteúdo rico para oferecer auxílio aos coordenado-
res e servos que atuam em diferentes instâncias e regiões na 
evangelização.  

Com o Sistema de Apoio à Vida Carismática (SAVIC), é pos-
sível encontrar um Grupo de Oração em qualquer lugar do Brasil. Há 
no Escritório Administrativo uma equipe que faz atendimento ao Grupo de 
Oração por telefone, e-mail e WhatsApp respondendo perguntas, cadastrando co-
ordenações, entre outras ações.

Apoio aos Grupos de Oração

A Renovação Carismática Católica do Brasil possui na televisão, 
um programa semanal que leva a Graça de Pentecostes a milhares de 

corações pelo Brasil e pelo mundo. 

Diferentes pregadores, apresentadores e músicos tem a mis-
são de fazer com que os Grupos de Oração “o programa”  entre nas 
casas, hospitais, presídios e em todos os lugares que esse meio de 
comunicação possa chegar. Milhares de pessoas já fizeram uma ex-

periência pessoal com o Senhor por meio desses programas de TV.

Em parceria com a TV Canção Nova,  o programa Celebrando 
Pentecostes é produzido pela RCCBRASIL e mantido por meio da solida-

riedade de milhares de carismáticos de todo o Brasil que contribuem com 
o projeto Semeando a Vida no Espírito. O programa vai ao ar todos os domingos 

às 23h (horário de Brasília). 

Comunicação Televisão
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A Revista Renovação é um dos principais veículos de comunicação da  
RCCBRASIL. Com publicação bimestral, até o final de 2020 já somávamos 125 edi-
ções, que trazem formação e notícias aprofundadas para os participantes do Movi-
mento.

Em parceria com lideranças do Movimento e com a Comissão Na-
cional de Comunicação da RCCBRASIL, a Revista Renovação é pro-
duzida e editada pelo Escritório Administrativo e oferece artigos de 
espiritualidade, formação, moções proféticas, informações, testemu-
nhos, encarte infantil e encarte para o Grupo de Oração. Ela é um recur-
so de comunicação de fundamental importância para a RCCBRASIL.

As edições são enviadas bimestralmente para todas as pessoas 
que colaboram com a RCCBRASIL por meio do Projeto Semeando a Vida no 
Espírito. Ela não é uma assinatura, mas um presente enviado àqueles que 
contribuem com essa obra.

Comunicação Revista Renovação

Por esse veículo, a RCCBRASIL traz formação, notícias, 
informações sobre projetos e eventos, além de ser o local ofi-

cial para as inscrições  dos eventos nacionais e demais ativida-
des da Renovação Carismática Católica. O portal também serve 

para noticiar os fatos mais importantes ocorridos na Igreja do 
Brasil e do mundo.

Comunicação Portal: rccbrasil.org.br

De forma rápida, dinâmica e oficial, a RCCBRASIL está nas principais redes 
sociais da internet, interagindo, disponibilizando imagens, vídeos, e publicando todo 
tipo de conteúdo de espiritualidade e formação necessários à vivência carismática. 

 Youtube

Pregações, vídeos institucionais e os principais momentos do Movimento es-
tão disponíveis para você e para o seu Grupo de Oração e, ainda, na íntegra, os 
programas de televisão da RCCBRASIL. Basta acessar e se inscrever para receber 
as notificações.

/rccbrasil @rccbrasiloficial @rccbrasil /rccbrasil

Comunicação Redes Sociais



www.rccbrasil.org.br

Comunicação E-mail

Ao se  inscrever em uma atividade da RCCBRASIL, se quiser, 
você passa a receber todas as informações do Movimento pelo 
e-mail. Enviamos um conteúdos de específico sobre determinados 
evento, cursos, Ministérios, etc. de acordo com os seus interesses. 
É um meio de informação exclusivo para você ficar por dentro de 
tudo. 

Eventos

 A RCCBRASIL, por meio dos eventos nacionais, leva formação aos Grupos de 
oração com o objetivo de oferecer auxílio aos coordenadores e servos que atuam 
em cada instância e região. Os eventos levam aos carismáticos todas as moções e 
últimos direcionamentos do Movimento.

Os participantes viajam de todos os estados do país para esses momentos es-
peciais, sejam eles jovens, universitários, profissionais, famílias, padres ou bis-

pos. Os eventos acolhem a todos e são replicados por toda a nação bra-
sileira. Algumas lideranças da RCC de outros países, como Peru, 

Angola, Estados Unidos, Guatemala e Inglaterra também já vie-
ram ao Brasil para conhecer os eventos da RCCBRASIL, par-

ticipar das formações e até palestrarem.  

O Encontro Nacional de Formação (ENF) é o prin-
cipal encontro da RCCBRASIL. Realizado há mais de 10 
anos, ele já se consolidou no calendário do Movimen-
to e reuniu mais de 15 mil pessoas em 2020. Outros 
eventos também acontecem para oferecer forma-
ções específicas para os Ministérios e Comissão da  

RCCBRASIL, como o ENJ (Encontro Nacional de Jovens), 
ENFLM (Escola Nacional de Líderes e Missionários), 

ENACOM (Escola Nacional de Comunicação), Congresso 
Nacional, Encontros de Ministérios, etc.
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COMO SER 
SEMEADOR(A)

Semear é partilhar, é ter comunhão e acreditar no mover do Es-
pírito Santo por meio das ações de evangelização da RCCBRASIL, 
contribuir com a difusão da Cultura de Pentecostes, construindo 
pontes e colaborando de forma concreta para que a graça do 
batismo no Espírito Santo atinja muitos irmãos e irmãs que 
ainda não viveram esta experiência.

O objetivo do Semeando a Vida no Espírito é somar 
forças para tornar o Espírito Santo mais conhecido e ama-
do. Cada irmão com seu dom, seu talento e sua contribui-
ção mensal semeia a Vida no Espírito por toda a nação bra-
sileira!

Se cadastrando nesse projeto você passa a contribuir 
com a RCCBRASIL, e torna possível a formação para Grupos de 
Oração, atividades sociais e de evangelização, Programas de TV, 
Revista Renovação, Portal, redes sociais, eventos, além de ajudar 
na manutenção do Escritório Administrativo e na construção da Sede 
Nacional do Movimento.

COMO ME CADASTRAR?

 Para efetuar seu cadastro e colaborar com a RCCBRASIL basta acessar o 
portal: www.rccbrasil.org.br/eucolaboro, preencher o formulário de cadastro, es-
colher a forma de contribuição e pronto, agora é só aguardar o contato da equipe do 
Escritório Administrativo.

OU APONTE A CÂMERA DO 
SEU CELULAR PARA O CÓDIGO 
AO LADO E PREENCHA O 
FORMULÁRIO.

http://www.rccbrasil.org.br/eucolaboro
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COMO ATUALIZAR MEU CADASTRO

Caso você já seja um colaborador e queira atualizar seu cadastro ou alterar a 
sua forma de contribuição, basta entrar em contato com a equipe de cadastro por 
uma das opções abaixo:

(12) 3151-9999 (12) 98138-2000 cadastro@rccbrasil.org.br

FORMAS DE DOAR MENSALMENTE

É a forma de contribuição mais prática e  simples, 
tanto para o colaborador como para a equipe do 
Escritório Administrativo. 

Com opções de descontos no Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e Bradesco, é uma 
forma de contribuição com bom índice de 
fidelidade, exige um esforço um pouco maior 
do colaborador, pois após o cadastro é preciso 
autorizar o desconto na sua conta bancária, 
após isto os débitos ocorrem normalmente e 
você já está colaborando com a RCCBRASIL.

Com opções de envio por e-mail ou para o 
endereço do colaborador, atualmente é a forma 
de contribuição mais comum, contudo, gera 
custos e possui um baixo indice de fidelidade.

Cartão de crédito

Débito em conta

Boleto
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REAL MISSIONÁRIO CARISMÁTICO

Real Missionário Carismático é uma iniciativa que atua-
lizou a campanha Pentecostes em Partilha, da mesma forma 
visa envolver todos os carismáticos, por meio dos Grupos 
de Oração, nas ações para conclusão da Sede Nacional, por 
meio de coletas realizadas na terceira semana de cada mês, 
durante a reunião de oração, todos os irmãos participantes 
dos grupos de oração podem contribuir com a RCCBRASIL.

Para isto o(a) assessor(a) da região e a coordenação do 
Grupo de Oração precisam relembrar os irmãos que na ter-
ceira semana haverá a coleta, assim todos podem levar R$ 
1,00 (um real) ou mais para contribuir com a RCCBRASIL.

Após a coleta, a pessoa responsável efetua o depósito em uma 
das contas da RCCBRASIL, e envia o comprovante para o Escritório Administrativo, 
para que o devido registro seja efetuado.

Contas para depósito:

ESCRITORIO ADM DA RCC BRASIL  |  CNPJ: 00.665.299.0001/01

Caixa econômica
Ag: 2003
C/C: 1299-4 . Op: 003

Bradesco
Ag: 0398
C/c: 8567-7

Chave de acesso
realmissionario@rccbrasil.org.br

FORMAS DE DOAÇÃO ESPONTÂNEA

Chave de acesso
doacao@rccbrasil.org.br

Caixa Econômica(104)
Agência: 2003
Operação: 003
Conta Corrente: 1294-3

Bradesco (237)
Agência: 0398-0
Conta Corrente: 0000587-8

Brasil (001)
Agência: 3029-5
Conta Corrente: 222.222-1

ESCRITORIO ADM DA RCC BRASIL  |  CNPJ: 00.665.299.0001/01
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MATERIAIS DE 
DIVULGAÇÃO

Os materiais de divulgação estão disponíveis no Google Drive, no caminho: 

https://abre.ai/materiais-divulgacao-semeadores

•  Anúncio

• Apresentação do Projeto

• Cartaz Semeando a Vida no Espírito

• Flyer (frente e verso) Semeando a Vida no Espírito

• Banner Real Missionário

VÍDEOS

#SemeadorRCCBRASIL
https://youtu.be/gfNWa00X-CU

Continue contribuindo com 
o Real Missionário

https://youtu.be/-VRJbmHPgBQ

Atualizar cadastro
https://youtu.be/yPrdr-vsN_w

Colher (O que temos feito)
https://youtu.be/9AdLdDtR_no

Compartilhe o sonho da 
Sede nacional 

https://youtu.be/XwVN9FJEpHw

Doações pelo PIX
https://youtu.be/vcESPWa24Sc

Real Missionário Carismático
https://youtu.be/U1_LlMxAr0k

Visite a Sede Nacional
https://youtu.be/wowT0MJFdQU

https://youtu.be/gfNWa00X-CU
https://youtu.be/gfNWa00X-CU
https://youtu.be/-VRJbmHPgBQ
https://youtu.be/-VRJbmHPgBQ
https://youtu.be/yPrdr-vsN_w
https://youtu.be/yPrdr-vsN_w
https://youtu.be/9AdLdDtR_no
https://youtu.be/9AdLdDtR_no
https://youtu.be/XwVN9FJEpHw
https://youtu.be/XwVN9FJEpHw
https://youtu.be/vcESPWa24Sc
https://youtu.be/vcESPWa24Sc
https://youtu.be/U1_LlMxAr0k
https://youtu.be/U1_LlMxAr0k
https://youtu.be/wowT0MJFdQU
https://youtu.be/wowT0MJFdQU
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