“Eu amo o meu Grupo de Oração! Eu amo a RCC!”
Ter, 10 de Dezembro de 2013 14:30

Muitos dos Grupos de Oração de todo o país estão respondendo ao chamado feito pelo
Conselho Nacional a fazerem um gesto de amor à Renovação Carismática Católica do Brasil. E
com alegria, trazemos mais um testemunho de irmãos que ouviram o apelo e responderam
com generosidade.

O Grupo de Oração Luz e Vida pertence ao Regional Cone Sul de Rondônia da Diocese de
Guajará Mirim. A reunião ocorre toda terça-feira a partir das 19h, na Igreja Matriz de Colorado
do Oeste/RO. Quem conta o testemunho é a coordenadora do GO, Naiane Camargo Honorato
Michelin. Leia abaixo:

“Levei a carta escrita pela Katia (presidente do Conselho Nacional da RCC)para o Grupo de
Oração Luz e Vida, aqui de Colorado do Oeste/RO. Não li a carta para a assembleia, mas falei
sobre seu conteúdo e deixei à disposição para quem quisesse ler.

Expliquei que precisávamos de R$ 50,00 para contribuir com a RCCBRASIL, falei sobre a
construção da nossa Sede Nacional e pedi aos irmãos que estavam presentes que doassem
qualquer quantia, mesmo valores pequenos que poderiam estar em seu bolso naquele
momento.

Para ser sincera, pedi, mas não tive muita fé. Naquela noite estava chovendo muito, muito
mesmo. Por isso, tínhamos poucos participantes no Grupo de Oração. E aqui as pessoas não
têm o costume de ir ao Grupo de Oração com dinheiro no bolso.

Após o Grupo, quase sem esperanças, perguntei ao Alberto, que é responsável pela coleta
do dinheiro: "Alguém te procurou para doar?". Então, para a minha surpresa, ele mostrou a
quantia que somava R$ 110,00. Contou ainda que uma das participantes havia entregado R$
60,00, dizendo que era tudo o que tinha no bolso. Ela quis entregar TUDO mesmo e disse:
"Não costumo trazer dinheiro nenhum quando venho ao Grupo de Oração. Mas hoje Jesus me
falou pra trazer, então vou doar tudo!".
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Este episódio me ajudou a compreender que Deus é mesmo o provedor de tudo. Mesmo
com poucas pessoas, mesmo numa noite chuvosa, havia ali corações tão abertos que
conseguimos não apenas a quantia necessária, mas conseguimos mais do que o dobro. Tudo
isso para honra e glória do Senhor, nosso Deus! Eu amo a RCC! Eu amo o meu Grupo de
Oração!” .

Naiane Michelin conta que quis enviar o testemunho de seu Grupo de Oração a fim de que
outras pessoas pudessem saber o que Deus fez. “Foi muito valioso pra mim, então pode ser
para mais alguém”, conclui.

Se você deseja que seu Grupo de Oração também faça parte deste gesto de amor, acesse
Uma ação de Amor, Grupo de Oração eu Participo
!

Conheça também o testemunho do Grupo de Oração Magnificat da Diocese de Caxias do
Sul/RS. Leia mais .
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