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INTRODUÇÃO

 Pela graça do Espírito Santo, hoje temos o Movimento da Renovação Carismática Ca-
tólica, que tem como missão principal “Evangelizar com renovado ardor missionário, a partir 
da experiência do Batismo no Espírito Santo, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cris-
to”1, levando o Amor de Deus e a vida plena em Jesus Cristo.

 A Igreja tem grandes desafios pela frente e conta com a RCC para enfrentá-los. Para 
isso, os servos precisam estar preparados, libertos e em serviço; devem atuar ostensivamente 
em todas as instâncias da RCC no Brasil.

 O Ministério de Oração por Cura e Libertação (MOCL), como parte desse Movimento, 
deve realizar essa missão, de acordo com seu carisma específico.

 Conforme o livro “Roteiro de Formação”, o MOCL continua a missão de Jesus restau-
rando vidas através da cura e da libertação (Is 61,1ss).

 Temos observado, e Jesus mostrou em oração, que muitos servos estão feridos, pas-
sando por muitas dificuldades, sejam elas espirituais, financeiras, familiares, de saúde, etc. e 
Ele vai tratá-las (Ez 34,11-22). Ele usará os servos que se colocarem em serviço para que isso 
aconteça.

 A Cura Interior e a Libertação do Mal são ações que nortearão o MOCL neste tempo. 
Elas são as ordens de Deus para este tempo.

 Neste Projeto do MOCL para o biênio 2015-2016, o Senhor deu uma direção a ser 
seguida pelos servos deste ministério: são frentes de ação. A base desse direcionamento é a 
Cura Interior, pois abre para que as demais frentes se concretizem plenamente.

 O Senhor chama um povo a se levantar e a ajudar os outros irmãos a se levantarem. 
Não podemos ser cegos que tentam guiar os outros (Mt 15,14). Precisamos estar de pé, forta-
lecidos, cheios do Espírito Santo, caminhar na unidade e na obediência, buscar a santidade, ter 
uma vida de oração, amar e ser fiel às formações.

 Há uma necessidade urgente de se reestruturar e de se reorganizar o MOCL em todas 
as instâncias do Brasil, em especial nas dioceses. É preciso que o MOCL seja implantado e fun-
cionando em cada diocese do Brasil. Precisamos fazer todos os esforços para que isso aconte-
ça. Caso necessário, deveremos buscar ajuda de outras dioceses, do estadual e do nacional do 
MOCL. Vamos dinamizar as ações do MOCL!

 Uma frente de trabalho muito importante e que deve acontecer mensalmente em todas 
as dioceses e demais instâncias do Brasil é o Clamor por Libertação. Precisamos exercer um 
chamado ministerial confiado pelo Senhor ao MOCL, em razão de sua constituição como ser-
viço: o de rezar por cura e libertação das pessoas e também por libertação de causas, projetos 

1  http://rccbrasil.org.br/institucional/nossa-missão-e-nossa-visao.html
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e situações. Devemos rezar por libertação daquilo que constatamos estar sob a ação do mal e 
também na prevenção, para que o mal não se aproxime.

 O Senhor nos dá uma ordem: liberta o meu povo! É tempo de libertar o povo da escra-
vidão e prepará-lo para a segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. Este clamor terá um 
papel muito importante para que isso aconteça. Vamos! Cumpramos a ordem do Senhor, cum-
pramos a nossa missão (Eclo 51,38).

 Que Maria Santíssima, sob o título de Nossa Senhora das Graças, nos proteja e passe à 
frente de todo esse projeto e ações decorrentes do mesmo. Que todos os servos alistados nes-
sa missão, junto com suas famílias, sejam protegidos dentro das Chagas do coração de Jesus.
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1. CURA INTERIOR

 O Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica (RCC) discerniu que no ano 
de 2015 todos os servos vivam a moção: “Se vivemos pelo Espírito, andemos de acordo com o 
Espírito” (Gl 5,25).

 Por que muitos não conseguem viver isso?

 Provavelmente, por trazerem em suas histórias marcas, traumas, medos, que dificultam 
a ação do Espírito Santo.

 Todos necessitam de cura! Mesmo assim, muitos servos acham que não precisam, mas 
ainda carregam marcas profundas resultantes de situações não resolvidas. Muitas vezes tem 
uma visão distorcida da realidade da própria vida, indicando falta de autoconhecimento.

 Isso tem dificultado muitos servos de viverem sob a ação do Espírito Santo. Para ajudar 
a resolver isso, há necessidade de promover encontros de oração por Cura Interior destinados 
para servos do MOCL e demais servos da RCC.

 Todos devem ter consciência de que precisam de Cura Interior.

 Dentre outros pontos, nesses encontros devem ser trabalhados:

•  Reviver a Experiência do Primeiro Amor.

•  Levar os servos a profundos momentos de cura dos medos (de servir, de falar em 
público etc), ansiedades, inseguranças, sentimento de culpa, rejeição, desamor, 
sentimento de inferioridade, raiva, traumas diversos (abusos, abortos, bullying 
etc.), voto secreto.

•  Perdão e autoperdão.

•  Libertação do mal.

•  Cura da Árvore Genealógica que envolva as diversas áreas da vida do servo como:

 − pragas e maldições; e

 − heranças negativas nas áreas física, psicológica e espiritual (financeira, saúde, 
trabalho, estudo, família, comportamento, afetividade, sexualidade, mortes 
trágicas e violentas, vícios, desequilíbrios etc).

 − Libertação de envolvimento direto ou indireto com o mal (ocultismo, falsas 
religiões etc). 

 As sugestões acima podem ser usadas em autocura e nos atendimentos de oração.
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2. VIVER SOB A AÇÃO DO 
ESPÍRITO SANTO

2.1. “SE VIVEMOS PELO ESPÍRITO, ANDEMOS DE ACORDO COM O 
ESPÍRITO” (GL 5,25)

•  Pedir sempre o Espírito Santo em todas as situações da vida, não só quando no 
exercício da missão de servo. Por exemplo: nas decisões a serem tomadas, por mais 
simples que sejam.

•  Os frutos do Espírito Santo precisam ser visíveis na vida de cada servo, como diz a 
Palavra do Senhor: do interior de uma pessoa movida pelo Espírito Santo jorrarão 
rios de água viva (Jo 7,38).

•  Os milagres acompanharão aos que crerem (Mc 16,17a).

•  A oração dos homens cheios do Espírito Santo fez tremer a terra e converteu o 
carcereiro (At 16,25ss).

2.2. SER UM SERVO DESPOJADO DIANTE DE DEUS

 Todo servo deve ser sincero diante de Deus, pois Deus vê o coração e sabe as intenções 
e os desejos íntimos de cada um. Esse tipo de comportamento agrada ao Senhor.

 Ana (mãe de Samuel) que foi atendida pelo Senhor quando entregou seu filho a Deus e 
se desapegou dele (1Sm 1,10ss). Isso é viver sob a ação do Espírito Santo!

2.3. CONFIAR EM DEUS E NA AÇÃO DO ESPÍRITO SANTO EM SUA VIDA

A confiança do servo na ação de Deus na sua vida e na dos outros através de si deve ser plena, 
como aconteceu com Elias diante dos sacerdotes de Baal (1Rs 18,20ss). Ele demonstrou con-

fiança no Deus que servia. O mesmo deve acontecer conosco, os servos deste tempo.
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3. UNIDADE E OBEDIÊNCIA

 Unidade e Obediência caminham juntas!

3.1. UNIDADE

 Jesus pede que permaneçamos unidos: “completai a minha alegria, permanecendo uni-
dos” (Fl 2,2a). Esta foi a moção do Congresso Nacional da RCC, em julho/2014. Ela é atual e 
contínua!

 Precisamos ser agentes da unidade, ir ao encontro do irmão e acolhê-lo, como tem pe-
dido o papa Francisco.

 Buscar cada irmão afastado e, se necessário, reconciliar-se com ele, rezar com ele e por 
ele, apesar das diferenças. Para Deus não importa quem está errado, mas que haja reconcilia-
ção (Mt 5,23-24). Precisamos viver concretamente como irmãos.

 Quando necessário, corrigir o irmão de forma fraterna (Mt 18,15-17).

 Seguir as orientações da coordenação do MOCL.

3.2. OBEDIÊNCIA

 Jesus foi obediente ao Pai (Getsêmani – Mc 14,32ss; e Filipenses – Fl 2,8). Por que 
muitos de nós não conseguimos obedecer? Enfim, obedecer a quem ou a quê? As autoridades 
constituídas, as leis estabelecidas, as regras definidas.

 Se há dificuldade em obedecer, isso pode sinalizar necessidade de cura interior.
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4. SANTIDADE

 Santidade é conformar o coração com o coração amoroso e misericordioso de Jesus. É 
a mudança para uma vida nova em Jesus Cristo: Conversão.

 A santidade exige do servo de Deus:

•  Ser testemunha. O papa Francisco tem pedido para que os membros da Igreja sejam 
testemunhas vivas do Evangelho. O que arrasta e mantém as pessoas na fé, mais 
do que os sinais (curas extraordinárias, prodígios, milagres etc) é o testemunho de 
vida das pessoas que estão na Igreja, servindo ou não.

•  Vigiar sempre em tudo. São Paulo disse aos efésios e nos diz hoje: “Vigiai, pois, 
com cuidado sobre a vossa conduta; que ela não seja conduta de insensatos, mas 
de sábios” (Ef 5,15). Jesus falou também: “Vigiai e orai, para que não entreis em 
tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca.” (Mc 14,38)

•  Confissão (reconciliação) frequente e de qualidade. A confissão é um sacramento 
para se chegar à santidade. É preciso tomar muito cuidado com os pecados de 
“estimação” (que se repetem nas confissões), pois pode ser um sinal de falta de 
conversão ou indicar a necessidade de cura interior ou libertação. O MOCL 
recomenda, no capítulo três do “Roteiro de Formação”, a confissão mensal ou 
quando a situação exigir. Consultar 1Jo 1,9.

ALGUMAS CITAÇÕES BÍBLICAS QUE NOS AJUDAM A REFLETIR SOBRE 
A SANTIDADE:

 − “Santificai-vos, e sede santos, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Observai 
minhas leis e praticai-as. Eu sou o Senhor que vos santifico.” (Lv 20,7-8)

 − “Que ele confirme os vossos corações, e os torne irrepreensíveis e santos na 
presença de Deus, nosso Pai, por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus com 
todos os seus santos!” (1Ts 3,13)

 − “Esta é a vontade de Deus: a vossa santificação; que eviteis a impureza; que 
cada um de vós saiba possuir o seu corpo santa e honestamente, sem se 
deixar levar pelas paixões desregradas, como os pagãos que não conhecem 
a Deus; e que ninguém, nesta matéria, oprima nem defraude a seu irmão, 
porque o Senhor faz justiça de todas estas coisas, como já antes vo-lo temos 
dito e asseverado. Pois Deus não nos chamou para a impureza, mas para a 
santidade.” (1Ts 4,3-7)

 − “O Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo vosso ser, espírito, 
alma e corpo, seja conservado irrepreensível para vinda de nosso Senhor 

Jesus Cristo!” (1Ts 5,23).
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5. ESPIRITUALIDADE

 Neste tempo o Senhor convoca todos os servos do MOCL a terem uma vida de oração 
pessoal disciplinada. Isso é necessário para se realizar um chamado especial de libertação. O 
Senhor quer contar com o MOCL para lutar por seu povo e sua religião (1Mac 3,43). É o tempo 
do Clamor por Libertação, de um grande combate espiritual, mas da vitória.

 Portanto, não tem como servir neste Ministério de Oração por Cura e Libertação sem 
ter uma vida de oração.

 Diretrizes para Vida de Oração e Clamor por Libertação:

5.1. VIDA DE ORAÇÃO DO SERVO (SL 90,14-15)

 É preciso haver um questionamento sincero de cada servo: Quem é Jesus para mim? 
(Mt 16,13-17). É meu amigo, meu Deus. Eu sirvo a quem? É preciso ser íntimo do Senhor, ser 
amigo de Deus, ter esse encontro pessoal com Jesus, voltar ao primeiro amor, estar apaixona-
do por Ele.

 Alguns pontos dessa prática, ou melhor, desse modo de vida (de oração), precisam ser 
enfatizados:

1. Oração Pessoal - conversar com Deus diariamente, anotar as moções que Ele 
revelar, fazer Diário Espiritual. 

2. Lectio Divina – ler, meditar, absorver a Palavra de Deus (reflexão) e deixar que Ela 
realize a transformação desejada por Deus (contemplação).

3. Meditação diária do Terço Mariano - tudo por Jesus, nada sem Maria! A presença 
da mãe de Jesus e nossa mãe na vida de filhos de Deus deve ser constante. Devemos 
amar Nossa Senhora e pedir sua intercessão sempre. O terço ajuda a caminhar com 
Jesus na sua história, através da contemplação dos mistérios.

4. Meditação do Terço da Virgem Poderosa – esse terço, rezado diariamente, 
fortalece o servo no combate espiritual.

5. Adoração ao Santíssimo e participação nas Santas Missas - o servo deve ter uma 
vida Eucarística intensa. Participar das Santas Missas não só aos domingos, mas 
diariamente, se possível. A adoração ao Santíssimo deve ser feita, no mínimo, uma 
vez por semana. Na impossibilidade de fazer adoração num momento específico, 
pode-se chegar às santas Missas uma pouco antes para adorar Jesus.

6. Jejum semanal – o jejum ajuda o servo a fortalecer sua caminhada e conversão 
pessoal. É um sinal de que o mais importante é agradar a Deus, depender Dele e 
confiar Nele. Jejuar por amor a Jesus e aos irmãos. A Palavra de Deus diz que há 
espécies de demônios que só serão expulsos com jejum e oração (Mt 17 20).
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 5.2 CLAMOR POR LIBERTAÇÃO (EX 17,12 E 1MAC 3,43):

CONCEITO

 É uma ação de constante combate espiritual na defesa das coisas de Deus e de Seus 
filhos. (Ef 6,12)

 Portanto, o Clamor por Libertação não deve acontecer apenas quando os problemas 
surgirem, mas sempre!

 É uma forma de manter o mal longe das obras de Deus e de seus filhos, colocando-se na 
prevenção, como um servo vigilante, uma sentinela. Vigiai e orai (Mt 26,41).

JUSTIFICATIVAS DO CLAMOR:

•  projetos inacabados e que não se concretizam;

•  divisões entre os servos;

•  desobediência;

•  aridez espiritual;

•  servos com problemas (enfermidades, dificuldades financeiras, problemas 
familiares etc);

•  servos que não atuam em seu GO, mesmo participando nas formações há um bom 
tempo;

•  formações ineficazes, falta de pastoreio etc.

 O MOCL continua a missão de Jesus de levar a Boa Nova a todos, de curar e de libertar 
o seu povo (Is 61,1).

 O MOCL deve colocar-se como sentinela rezando para:

•  Libertar do mal as pessoas e as obras de Deus.

•  Manter o mal afastado das obras de Deus e de seus filhos.

REALIZAÇÃO

•  Através de momentos específicos de adoração, oração e vigílias mensais 
promovidas no âmbito de cada diocese ou conforme a realidade diocesana (pode 
ser por cidade, forania, setor, decanato etc).

•  Todos os servos do MOCL devem se esforçar em participar das vigílias, bem como 
convidar servos de outros ministérios e demais participantes dos Grupos de 
Oração.

•  As vigílias devem ser realizadas com a anuência da coordenação diocesana e do 
pároco, quando na paróquia.

•  O coordenador do MOCL ou outro servo capacitado a orar por libertação deve 
conduzir orações direcionadas. Enquanto um conduz, os demais servos intercedem 
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pelo mesmo.

•  Suplicar ao Senhor Jesus a libertação do mal, conduzindo orações pela Igreja, pela 
RCC e seus projetos em todas as instâncias, pelos ministérios, pelos atendimentos, 
pelos coordenadores, pelos GO, pelo MOCL, especificamente pelos problemas 
diagnosticados em suas dioceses etc. 

•  Escutar o Senhor e anotar as moções recebidas, passando-as à coordenação 
diocesana do MOCL, que deverá dar o encaminhamento devido.

Nota 1: para ser vigília precisa ter no mínimo três horas.

Nota 2: a vigília deve ser feita de preferência diante do Santíssimo Sacramento.



13
MINISTÉRIO DE ORAÇÃO POR CURA E LIBERTAÇÃO - RCCBRASIL

6. FORMAÇÃO

6.1. FORMAÇÃO

 A Igreja tem pedido para que o povo busque conhecimento das coisas de Deus. A Pa-
lavra de Deus é clara sobre isso através do profeta Oséas: “porque meu povo se perde por 
falta de conhecimento; por teres rejeitado a instrução excluir-te-ei de meu sacerdócio; já que 
esquecestes a Lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos.” (Os 4,6).

 A exigência é maior ainda para quem está a serviço dos irmãos na Igreja, que é o caso 
dos servos da RCC e, em especial, do MOCL.

 Não se pode exercer este Ministério sem fazer formação continuada. É importante res-
saltar que, se for conduzida pelo Espírito Santo, a formação nunca é repetitiva. A criatividade 
é um dom do Espírito Santo! É ser criativo sem mudar a direção dada por Deus ao MOCL. Po-
de-se, inclusive, fazer uso de dinâmicas que ajudem no processo de aprendizagem dos servos.

 Para fazer a formação é necessário que o servo seja enviado pelo coordenador de seu 
GO, conforme modelo anexo sugerido. Pode-se usar outra forma de envio, conforme a realida-
de da diocese.

ORIENTAÇÕES DIVERSAS EM RELAÇÃO ÀS FORMAÇÕES:

•  Realizar oficinas em todos os encontros. O servo precisa exercitar para aprender.

•  Promover momentos profundos de oração.

•  Recomenda-se que os formadores do MOCL participem das formações de 
formadores da RCC (apostilas específicas do Ministério de Formação).

•  Formar formadores e novas lideranças para o MOCL e, consequentemente, para 
a RCC.

•  Usar a Palavra de Deus nas formações.

•  Orientar os servos a orar com a Palavra de Deus nos atendimentos. Muitas vezes, 
usando apenas um versículo da Bíblia. Lembrar de fazer o querigma.

•  Usar os livros e apostilas de formação do Ministério de Oração por Cura e 
Libertação. Pode-se enriquecer a formação dos servos com sugestão de estudos, à 
parte, de outros livros recomendados pelo MOCL Nacional.
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ALGUMAS PALAVRAS PARA REFLEXÃO PELOS SERVOS EM RELAÇÃO À 
FORMAÇÃO:

	“Olha por ti e pela instrução dos outros. E persevera nestas coisas. Se isto fizeres, 
salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem.” (1Tm 4,16)

	“Tu portanto, meu filho, procura progredir na graça de Jesus Cristo.” (2Tm 2,1)

	“Aproximai-vos de mim, ignorantes, reunir-vos na casa do ensino. Dobrai a cabeça 
sobre o jugo, receba a vossa alma a instrução, porque perto se pode encontrá-la.” 
(Eclo 51,31.34)

6.2 QUERIGMA NOS ATENDIMENTOS

 As pessoas que recebem oração vão buscar muitas vezes apenas a cura. Os servos do 
MOCL precisam estar preparados para apresentar o Jesus que cura, que ama e que liberta!

 Por isso, os servos precisam ser formados para que, em todos os atendimentos, levem 
as pessoas a experimentar o Querigma (amor de Deus, pecado, Jesus salvador, fé e conversão, 
Espírito Santo e comunidade).

O serviço de atendimento exige sigilo e discrição dos ministeriados.
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7. REESTRUTURAÇÃO E 
REORGANIZAÇÃO MINISTERIAL

 Como está o MOCL da minha diocese em termos de estrutura e de organização?

 Há necessidade de que cada coordenador diocesano realize um levantamento de como 
está o MOCL na sua instância e repasse para o coordenador estadual do MOCL.

a. Diagnóstico do Ministério (prazo: 30/04/2015)... 

b. identificar se o MOCL na diocese tem núcleo;

 − periodicidade das formações;

 − controle de frequência nas formações (manter cadastro atualizado, inclusive 
dos servos já habilitados a servir atendendo as pessoas);

 − mapear os locais que tem atendimento de oração;

 − verificar se há controle de quem está apto a atender;

 − o MOCL está acontecendo no GO?

 − identificar se há servos que atendem sem fazer formação;

 − constatar outros problemas relacionados ao MOCL.

c. Atuar na solução dos problemas apresentados no diagnóstico

d. Pastoreio

 − Onde está o teu irmão? (Gn 4,9)

 − Por que ele não está participando da formação?

 − Uma sugestão de pastoreio seria no dia da formação separar um tempo e 
dividir os servos em “pequenos grupos”. Os membros de cada grupo poderiam 
partilhar as dificuldades, serem ajudados e ajudarem os outros.

 − O núcleo do MOCL deve visitar periodicamente os locais de atendimento 
e verificar como estão acontecendo os mesmos. Os servos mais antigos e 
experientes podem ser chamados a colaborarem.

 − Sugere-se colocar um servo como responsável de cada Plantão de Oração. 
Cabe esclarecer que cada Plantão de Oração deve estar vinculado diretamente 
a um Grupo de Oração.

 As indicações acima são apenas uma referência, mas devem ser enriquecidas com as 
orientações contidas no capítulo 2 e no anexo do livro “Roteiro de Formação”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 São muitos desafios que somos chamados a enfrentar. Não é para ter medo (Mt 14,27). 
Vamos enfrentar com alegria de sermos servos do Senhor. Somos privilegiados em ser chama-
dos de Amigos de Deus (Jo 15,14-15) e de servi-lo.

 Um novo tempo está sendo construído e nós somos os operários desta obra. Avante! 
Eis a ordem do Senhor. Ele mesmo combaterá por nós (Dt 1,30). Somos chamados a preparar o 
caminho. E Ele nos acompanhará e nos instruirá no que fazer através de Seu Espírito Santo.

 Vamos nos levantar e lutar por nosso povo, por nossa pátria e por nossa religião (1Mac 
3,43). Somos os guerreiros da vitória, pois Deus é por nós e está conosco (Rm 8,31). A vitória é 
certa! Com Jesus somos mais que vencedores em Seu amor de Pai (Rm 8,37).

 Precisamos colocar em prática imediatamente este projeto que Deus nos deu. Vamos 
ajudar os irmãos a se libertarem e a receberem a cura tão necessária e esperada. Vamos levan-
tar nossos irmãos, que de pé, ajudarão outros a se levantarem e, com isso, aumentar o exército 
do Senhor na busca da salvação das pessoas.

 Estamos num tempo de não olhar para as dificuldades, mas de fitar os olhos no Senhor, 
que tudo provê e proverá em sua infinita misericórdia.

 Deus nos chama a ser um povo santo e pleno do Seu Espírito Santo. Um povo que reza 
e confia no Senhor. Um povo preparado, bem formado, obediente e que caminha em unidade. 
Um povo que está pronto a reviver a moção da reconstrução (Neemias). Um povo destemido, 
ousado e impulsionado pela Força do Alto (At 1,8). Um povo que trabalha e testemunha com 
sua vida o amor de Deus, fazendo com que mais pessoas se ajuntem a esse chamado de Deus.

 Que o nosso Deus seja amado, glorificado e exaltado por cada um que ler e buscar co-
locar em prática este projeto. Que Deus abençoe, proteja, cure e liberte cada um dos servos (e 
seus familiares) que se dedicarem nesta missão. Deus honrará a fidelidade de seus filhos e não 
os desamparará nunca.

 Rogamos a intercessão de Nossa Senhora para que todos nós sejamos fiéis no cumpri-
mento da nossa missão de filhos e servos de Deus.
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ANEXO:

CARTA DE ENVIO DE SERVO PARA FORMAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO POR CURA E LIBERTAÇÃO EM 

2015

Eu, ___________________________________________, coordenador(a) do Grupo 

de Oração ______________________________________, da paróquia/capela ___

___________________________________________, localizada no bairro: _________

_________________________, ABENÇOO E ENVIO __________________________

______________________, servo(a) deste Grupo de Oração para frequentar 

a formação do Ministério de Oração por Cura e Libertação da RCC 

__________________________ no ano de 2015.

Declaro que ele(a) já fez o 1º Anúncio e que participou da Formação 

do Módulo Básico (ou ainda está participando), antiga Escola Paulo 

Apóstolo.

Rogo a Deus por sua fidelidade e perseverança nessa formação e 

espero que, após esse tempo de crescimento, possa servir neste GO e 

na RCC com amor, conhecimento, discernimento e sabedoria.

__________________________, ____/_____/________ (local e data)

___________________________________________________ (assinatura)
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