
 

 

PLANO DE AÇÃO 2016 
MINISTÉRIO DE FORMAÇÃO DA RCCBRASIL 

 
 

1) Apresentação e Motivação 

Formadores da RCC de todo o Brasil, já temos consciência da importância de 

fazer cumprir nosso Plano de Ação, Plano que está embasado nos “Direcionamentos 

para a RCCBRASIL Rumo ao Jubileu em 2017”, e que este pretende ser um delinear 

antecipado do Caminho a ser percorrido por todo o Movimento. De nossa parte, se 

cumpridos sob a Ação do Espírito, em Escuta e Obediência às Moções, colheremos 

então os frutos esperados da Formação na RCCBRASIL: “levar os participantes a 

caminharem na vida segundo o Espírito de Deus, no seguimento de Jesus, convocados a 

tomarem consciência de sua missão na Igreja e no mundo dando a resposta da razão de 

sua Fé, vivendo-a carismaticamente.” 

 

Irmãos apresentamos então o Plano de Ação do Ministério de Formação para o 

ano de 2016 que foi gerado a partir da Revisão do Plano/2015 sendo fruto colhido pela 

Graça de “andar segundo o Espírito” onde mês a mês o Senhor foi dando-nos a moção 

de forma extraordinária e a certeza: Ele É Conosco! E agora em 2016 devidamente em 

Obediência as Moções da RCC Brasil para estes tempos onde somos Convocados a 

“Sermos Misericordiosos como o Pai é Misericordioso” (Lc 6,36) dando-nos a 

oportunidade de adentrar os Mistérios da Misericórdia Divina, para então “refletir” 

Jesus, que é o rosto da Misericórdia do Pai, foi alinhado também, a partir da Escuta 

Profética realizada pelo Núcleo Nacional do MF onde em momentos de intensa oração 

nos colocamos na presença do Senhor, que com seu amor, veio em nosso auxílio 

derramando sobre nós sua infinita Misericórdia. 

  

2) Escuta Profética do Núcleo Nacional do MF – dezembro/2015 
 

Amados irmãos apresentamos as Moções e inspirações (Escuta Profética) fruto 

da reunião presencial do Núcleo do Ministério de Formação da RCCBRASIL ocorrida 

em Campinas, SP, entre os dias 11 a 13 de dezembro de 2015, onde em momentos de 

intensa oração nos colocamos na presença do Senhor. À ele toda honra e toda Glória! 

a) Aos pés do Mestre para estar em Estado de Graça e em Escuta:  

          

            Palavra: Is 65. 

O Senhor nos exorta duramente com esta Palavra. Onde tem estado nosso 

Coração? Muitos de nós temos ministrado/agido somente com a técnica, inclinados às 

tecnologias ensinamos para cumprir Cronogramas, e não consultamos mais o senhor. 

Não buscamos sua presença em escuta e abertos à Obediência para sermos “plenos” de 

sua Graça e assim transbordar da “Unção”. É o Senhor que Faz! 

E em Profecia nos diz: “Consulte-me, Eu estou aqui!"  

Palavra de Ciência: Escamas nos olhos-Catarata. 

Discernimento: As escamas que ele tira dos formadores são tiradas para que cada um 

possa olhar para sua vida espiritual. 

Profecia: "A partir disto Eu retomarei o meu senhorio em sua vida. Vocês 

conseguiram tirar estas escamas e os farei homens e mulheres espirituais e não 

mais homens e mulheres velhos. Viverão a santidade através do BES. Eu vos farei 



 

 

conhecer a vos mesmos, e vos transformarei pela graça do meu Espírito." 

Formadores de Todo o Brasil somos chamados então, à um profundo Exame de 

Consciência, e convocados a buscar o Sacramento da Confissão. 

Profecia em Línguas: 

Interpretação: "A minha graça está sempre sobre vós. Vocês é que insistem em se 

afastar dela ou não percebe-la. Mas a minha graça está sempre sobre vós." 

Visualização: Um lago refrescante 

Discernimento: É a graça do senhor.  

Irmãos somos chamados à Vida da Graça experenciada na Vida de Oração, no Encontro 

cotidiano com o Mestre! 

Visualização: Coração sangrado de Jesus. Rodeado da coroa de espinhos, mas 

inflamado. E dele desce um óleo espesso que se derrama sobre todo Brasil. Sentimento 

de paz e certeza de vitória pois o senhor está conosco. O óleo é a presença da 

misericórdia, da unção de Deus sobre todos nós. 

 

b) Batismo no Espirito Santo (BES) – (Tocar do Espírito) é nossa 

responsabilidade Guardá-la. 

Profecia: "Filhos, sejam guardiões da experiência impactante que vocês viveram, 

dessa forma serão sempre conduzidos pelo meu espírito." 

Os formadores devem aprofundarem-se cada vez mais em ser guardiões da identidade 

do BES. Somos então convocados a nos aprofundar ainda mais no conhecimento da 

pessoa do Espirito Santo, permitindo que nos conheça e que O conheçamos muito 

intimamente, e assim “apaixonados” o levaremos a “tocar” com sua Unção “Vidas” e 

estas, serem transformadas! 

Sentimento: Buscar novas formas de "tocar".  

É preciso rezar (Escutar) discernindo como Agir, como o Senhor deseja “tocar” 

transformando realidades e situações em cada momento que o Ministeriado/Formador 

estiver formando, ministrando os Ensinos! 

 

c) Chamados a Colocar-se em Missão no MF – (estudo do livro de JONAS) 

 

Por fim o Senhor através da Moção de estudarmos o livro de Jonas fazendo analogia 

ao nosso chamado Missionário, do qual parece estarmos sempre fugindo, e a urgência 

que o Senhor tem de salvar seu povo, como em Nínive, e que esta Moção confirma todo 

o clamor da Igreja (conclamando o jubileu da misericórdia) e da RCC Brasil (Sede 

misericordiosos, como vosso pai é misericordioso Lc 6,36), nos CONVOCA a entregar-

nos inteiramente, sem resistência e ir onde está o povo de Deus e promover o ”toque da 

misericórdia”. Conclusão: Enquanto formamos gerando discípulos apaixonados por 

Jesus e que desejam o céu, buscando a Graça aos pés do Mestre e em Obediência à 

vontade do Senhor revelada na Escuta, seremos Curados e Ungidos, e quanto mais nos 

entregarmos tanto mais cresceremos em Santidade. 

 

3) Planilha sistematizada das ações prioritárias do MF em 2015/2016: 

Apresentamos então, uma planilha sistematizada com as ações prioritárias do MF ao 

longo de 2016, juntamente com seus objetivos, responsáveis diretos e prazos de 

execução:  

 



 

 

 

PLANILHA SISTEMATIZADA DO PLANO DE AÇÃO - 2016 – MINISTÉRIO DE FORMAÇÃO DA RCCBRASIL 

PILAR AÇÃO OBJETIVO RESPONSÁVEIS 
PRAZO DE 

EXECUÇÃO 

 

EV
A

N
G

EL
IZ

A
Ç

Ã
O

 
 

Motivar que todos os membros da RCC passem pelo 
processo de iniciação Querigmática (Experiência de 

Oração, Seminário de Vida no Espírito Santo e 
Aprofundamento de Dons). 

Zelar para que todas as ovelhas confiadas à RCCBRASIL recebam 
o 1º anúncio de forma sistematizada. 

Equipes Nacionais, 
Estaduais, Diocesanas, 

Regionais e locais do MF. 

2016 
(Continuamente) 

 

PA
ST

O
R

EI
O

 
 

Realizar reuniões de formadores periodicamente (1 vez 
por mês) com Oração (abastecimento e escuta) para 

discernir, avaliar, formar, direcionar e redirecionar o MF 
conforme necessidades. 

Gerar unidade na diversidade e promover crescimento 
ministerial. 

Equipes Diocesanas, 
Regionais e locais do MF. 

2016 
(Continuamente) 

Pastorear as Ovelhas confiadas ao MF auxiliando-as em 
sua Progressão Espiritual e necessidades. 

Gerar discípulos curados e capacitados a testemunhar/servir a 
Igreja e a RCC. 

Equipes Nacionais, 
Estaduais, Diocesanas, 

Regionais e locais do MF. 

2016 
(Continuamente) 

  

ES
P

IR
IT

U
A

LI
D

A
D

E
 

  

Estudar e rezar com o livro de Jonas, conforme inspiração 
do Senhor, moção que deve nortear o Formador e o MF 

neste ano. 
 

Reconhecer as características de Jonas que possa estar em nós 
Formadores e, buscar cada vez mais se lançar na missão que o 

Senhor nos confiou 

Todos os formadores da 
RCCBRASIL nas diversas 

instâncias. 
Ano de 2016 

Projeto Amigos de Deus (Adoração, Oração pessoal, 
Confissão, Lectio Divina, Rosário e jejum). 

 

Gerar intimidade com Deus, Vida no Espírito, Direcionamento 
Espiritual, almejando a Santidade. 

Todos os formadores da 
RCCBRASIL nas diversas 

instâncias. 

2016 
(Continuamente) 

Intercessão Profética pelo Ministério de Formação no 1º 
domingo de cada mês.  

Orar pelas necessidades do MF em cada instância de serviço e 
por todos os formadores da RCCBRASIL. 

Todos os formadores da 
RCCBRASIL nas diversas 

instâncias. 

2016 
(Continuamente) 

Aprofundamento contínuo nos conteúdos da fé através 
de leitura de Documentos do Sagrado Magistério da 

Igreja e de livros indicados  
Capacitar-se continuamente para melhor servir ao Povo de Deus  

Todos os formadores da 
RCCBRASIL nas diversas 

instâncias. 

2016 
(Continuamente) 

Clamar a experiência do B.E.S (Como Alicerce para a 
Formação) e promover a prática dos carismas em todos 

os encontros de formação.  

Compreender o valor e a importância da identidade da RCC e 
cultivar a utilização dos Carismas para o bem comum. 

Todos os Formadores da 
RCCBRASIL nas diversas 

instâncias. 
 
 

2016 
(Continuamente) 



 

 

FO
R

M
A

Ç
Ã

O
 

Zelar para que após a fase Querigmática as ovelhas sejam 
logo inseridas no Módulo Básico. 

 
Atender a orientação da Mãe Igreja formando de maneira 

abrangente nossas ovelhas para que saibam dizer ao mundo a 
razão de sua esperança. 

 
Equipes Estaduais, 

Diocesanas e Regionais do 
MF. 

 
2016 

(Continuamente) 

.Formar servos para coordenar nas diversas instâncias de 
serviços, aplicando os Módulos de Formação de 

Coordenadores. 

Garantir servos capacitados para assumirem os postos 
necessários ao desenvolvimento do Reino de Deus, e que 

saibam a razão do chamado. 

Equipes estaduais, 
Diocesanas e Regionais do 

MF. 

2016 
(Continuamente) 

Perseverar e avançar na implantação dos Grupos de 
Perseverança (GP) como serviço ao Grupo de Oração (GO)  

a partir dos subsídios e apostilas propostos pela 
RCCBRASIL. 

Promover partilha, perseverança e crescimento espiritual e 
doutrinário dos participantes dos GO. 

Formadores de cada 
Grupo de Oração em 

comunhão com o 
respectivo Núcleo de 

Serviço. 

2016 
(Continuamente) 

Ministrar a Formação de Formadores de modo que em 
cada Grupo de Oração tenha pelo menos 02 Formadores. 

Possibilitar a atuação efetiva do MF na célula fundamental da 
RCC que é o GO 

Equipes Diocesanas e 
Regionais do MF. 

2016 
(Continuamente) 

Retomar, sempre que possível, depois da Formação de 
Formadores, os “ensinos práticos” que foram inicialmente 

aplicados na Oficina de Formadores de 2014. 

Capacitar eficazmente os formadores das diversas instâncias de 
serviço, garantindo melhor qualidade no exercício do MF. 

Equipes Diocesanas do MF 
2016 

(Continuamente) 

 
Concluir a Revisão do Módulo de Formação de 

Formadores. 
 

Qualificar mais e melhor os formadores da RCC BRASIL. Núcleo Nacional do MF 2016 

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

Ã
O

 

Na medida do possível, assinar a Revista Renovação e 
tornar-se um semeador da Vida no Espírito colaborando 

mensalmente com a Construção da Sede Nacional, 
motivando seus formandos a fazerem o mesmo. 

Inserir-se mais estreitamente na vida e nos desafios do 
Movimento, como parte integrante do mesmo. 

Todos os formadores da 
RCCBRASIL nas diversas 

instâncias. 

2016 
(Continuamente) 

Zelar pela boa comunicação entre os formadores e com os 
formandos, utilizando as tecnologias disponíveis (e-mail, 

celular, facebook, skype, blog, etc.) 

Garantir comunicação como meio efetivo de pastoreio, 
acompanhamento, formação e vivência fraterna. 

Equipe Nacional, Estadual, 
Diocesana, Regional e 

local do MF. 

2016 
(Continuamente) 

Divulgar maciçamente as atividades do MF nas reuniões 
dos Conselhos Nacional, Estadual, Diocesano, Regional e 

Local 

Promover o conhecimento da linha de ação do MF a partir da 
ampla divulgação. 

Equipe Nacional, Estadual, 
Diocesana, Regional e 

local do MF. 

2016 
(Continuamente) 



 

 

A
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 N
O

 

ES
P
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Planejar e Acompanhar a vida do Ministério de Formação. 
 

Avaliar, diagnosticar, criar banco de dados, quantificar, qualificar 
o MF na respectiva instância de serviço. 

 

Equipe Nacional, Estadual, 
Diocesana, Regional e 

local do MF. 

2016 
(Continuamente) 

M
IS

SÃ
O

 Formar Missionários para que sempre mais capacitados a 
partir da Vida no Espirito e dos direcionamentos dados ao 

Movimento, atendam a demanda com arrojado Ardor 
Missionário e amor à Obra. 

Auxiliar e Preparar Servos fortalecendo o chamado e 
amadurecer a Espiritualidade Missionária na RCC. 

Equipe Diocesana, 
Regional e local do MF. 

2016 
(Continuamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


