Renasem Pará completa 5 anos
Qui, 08 de Agosto de 2019 11:26

A Renovação Carismática Católica do Pará realizou de 28 a 31 de julho, o Retiro para
Seminaristas (RENASEM), que completou 5 anos e contou com a participação de
Seminaristas, Vocacionados e Padres, na Arquidiocese de Belém (PA). O retiro buscou
oferecer aos participantes uma intensa vivência de oração, espiritualidade, partilha e alegria, a
fim de que cada um pudesse dizer: "A Ele eu dei o meu Sim!".

Padre André Rodrigues (formador no Seminário São José - RJ), Armando Soares (Presidente
da RCC Pará), padre Maurício Henrique (Arq. de Belém), padre Pedro (assessor eclesiástico
da RCC Pará) e padre José Bomfim (Ssma. Conceição do Araguaia) estiveram presentes.

“Foram dias de vigor renovado, muita alegria e fraternidade”, afirmou Leonardo Vieira de 25
anos, seminarista na Arquidiocese de Belém. Ele está no 1° ano de Filosofia e participou do
seu primeiro RENASEM: "Deus renovou minha vida e vocação".

"Desde que cheguei ao Retiro, Jesus começou a incomodar meu coração, como se uma
espada estivesse em meu peito. Há anos eu não tinha essa sensação, e percebi que ali no
Renasem, Ele queria falar e transformar minha vocação. Assim tive o discernimento que estava
frio na fé e que o Espírito Santo queria incendiar minha alma. Foi aí, então, que eu senti meu
coração rasgar, e Jesus revelava que queria mais de mim, que eu precisava me entregar mais
e confiar. Foi muito emocionante", testemunhou Leonardo.

O sim ao Senhor e o compromisso em servi-Lo foi vivido de forma especial durante a missão
realizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, da Paróquia São Judas, no bairro da
Condor, em Belém. "Foi uma missão muito boa e bastante desafiadora, pois na comunidade
existem muitos pontos de droga, mas semeamos como o Senhor nos pediu, na oração",
partilhou Pablo Misley, coordenador Estadual do Ministério para Seminaristas (RCC Pará).
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Após missa de encerramento e partilha sobre o retiro e projetos para o Ministério, na tarde do
último dia de Retiro foi dedicado ao lazer, para viver a fraternidade.

Para o coordenador do Ministério, o Retiro foi uma grande graça. "Louvo a Deus por toda a
bondade d'Ele conosco, pois vivemos dias lindos de muito conforto espiritual. Padre André
como instrumento de Deus, nos fez querer mais seguir nesse caminho de abandono das coisas
terrenas. Tenho certeza que este RENASEM Pará trará muitos frutos espirituais nas vocações
destes que o viveram com amor. Estou muito feliz pela graça derramada em nossas vidas
nestes dias".

Tudo isso foi confirmado pelo testemunho dos seminaristas, como Leonardo: "Percebi que
tenho que me dobrar e deixar ser conduzido, para que o meu sim possa se renovar
constantemente. Quero levar isso para sempre e em nome de Jesus ser um bom e santo
sacerdote. A RCC é um instrumento muito grande de Deus e eu estou aqui, vivo para
testemunhar".

Fonte: Ministério de Comunicação Social – RCC Pará
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