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O Workshop do Ministério Universidades Renovadas (MUR) em unidade com o Ministério
Jovem (MJ), ocorreu no Encontro Nacional de Formação (ENF), com a celebração dos 50 anos
da Renovação Carismática no Brasil e também em comemoração aos 25 anos do Ministério
das Universidades Renovadas no Brasil.

Tivemos a presença de pessoas importantes no movimento, como Patti Gallagher Mansfield,
pioneira da Renovação Carismática Católica no mundo, que pregou sobre castidade, trazendo
um pedido profético "que vocês jovens, sejam mestres instrutores para os seus amigos sobre
teologia do corpo, para que vocês vivam a verdadeira alegria". Dom Azcona, bispo emérito da
Prelazia do Marajó, lançou um grande desafio aos jovens: "Jovens, sejam profetas da
esperança". O momento vocacional foi prestigiado com a presença dos padres conselheiros do
MUR no Brasil, Padre Heldeir e Padre Luiz Antônio, que recordaram sobre o sonho de Deus
para nós e para a nossa vocação " o sonho é muito maior, porque é sonho do amor de Deus!".

Contou com a presença de um dos pioneiros do MUR, Fernando Galvani, conhecido como
Mococa que fez um resgate histórico, sobre fatos importantes nesses 25 anos de história, nos
relembrando sobre pilares que movem o Ministério, " nós somos frutos da RCC e os GOUS (
Grupos de Oração Universitários), são estrelas que conduzem os jovens ao batismo no Espírito
Santo".

Finalizamos o workshop com a pregação da coordenadora nacional do Ministério jovem,
Daniele Almeida, e a coordenadora nacional Ministério universidades renovadas, Milena Mária,
gerando unidade entre os ministérios e impulsionando e encorajando os jovens a serem sopro
da esperança, a abraçarem os desafios e sacrifícios, vivenciando este tempo jubilar com
alegria no coração.

O dia se encerrou com a Noite Jubilar, onde sentimos a alegria de celebrar essa festa em
família com convidados especiais e juntos acendemos a vela que simboliza hoje a continuidade
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dessa chama dentro das universidades. Encerramos esse encontro com eterna gratidão a
Deus, pelos 50 anos da RCC no Brasil e 25 anos do Ministério Universidades Renovadas, um
sonho que caminha em unidade com o Movimento e têm mudado a vida de muitos
universitários e profissionais.

"É necessário que a nossa vida seja um evangelho vivo"
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