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RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ 

TÍTULO I 

DO PREÂMBULO – DA CONCEITUAÇÃO – DOS OBJETIVOS – DAS CARACTERÍSTICAS 

  

Artigo 1º. - DO PREÂMBULO  -  A RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DA 
DIOCESE DE SANTO ANDRÉ é um  Movimento Eclesial,  em comunhão com a Sé Apostólica, 
mas não uniforme, nem unificado. Não tem um fundador particular, nem um grupo de fundadores 
como muitos Movimentos, e não possui lista oficial  de participantes. 

A Renovação Carismática Católica é um Movimento muito diversificado de 
indivíduos, grupos e atividades, com estilos freqüentemente diferentes uns dos outros, com 
diferentes graus de participação e modos de  desenvolvimento de acordo com a realidade 
eclesial; e contudo participam da mesma experiência fundamental e perseguem os mesmos 
objetivos gerais, professam a mesma doutrina, em comunhão com o Magistério da Igreja, e 
possuem um patrimônio de espiritualidade que lhes é próprio.  

Este modelo de relações sumamente flexíveis se encontra em nível diocesano e 
nacional, bem como internacionalmente. Tais relações se caracterizam muito freqüentemente por 
sua liberdade de associação, diálogo e colaboração, mais que por sua integração ou por uma 
estrutura organizada. 

 Artigo 2º. - DA CONCEITUAÇÃO  -  A Renovação Carismática Católica, através do 
Escritório Internacional – ICCRS – (International Catholic Charismatic Renewal Service), que 
tem seus Estatutos de Serviço reconhecidos e aprovados pela Santa Sé Apostólica, através do 
“Pontificium Consilium Pro Laicis”, pelo  Decreto nº. 1.565/93 AIC-73 , à norma do Cânone 116, 
do Código de Direito Canônico é aqui denominada simplesmente R.C.C.. 

 É um Movimento Eclesial da Igreja Católica, em comunhão com o Sucessor 
de Pedro,  que busca “a redescoberta da presença e  ação do Espírito, que age na  Igreja,  
quer sacramentalmente, sobretudo mediante a Confirmação, quer através de múltiplos 
carismas, cargos e ministérios por ele suscitados para o bem dela....”. (T.M.A. 45), 
propiciando assim a seus membros uma constante e progressiva renovação espiritual. 

 

Artigo 3º. - DOS OBJETIVOS  - A R.C.C., em seu modo de ser Igreja, com características 
e identidade próprias, e consciente da possibilidade de se viver na Igreja um “perene 
Pentecostes”, tem por objetivos centrais :   

a) Promover uma conversão pessoal, madura e contínua a Jesus Cristo, como 
nosso único Senhor e Salvador; 
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b) Propiciar uma abertura decisiva à Pessoa do Espírito Santo, sua Presença e seu 
Poder. Com freqüência, estas duas graças espirituais se experimentam, ao mesmo 
tempo, no que se chama, em diferentes partes do mundo de “Batismo no Espírito 
Santo”, ou “Efusão do Espírito Santo”, ou “um deixar atuar livremente o Espírito”, 
ou, ainda,  “uma Renovação no Espírito Santo”; 

Ordinariamente, por isso se entende uma aceitação pessoal das graças da 
iniciação cristã e uma tomada de consciência da força recebida nos Sacramentos, 
para poder realizar o mesmo serviço pessoal na Igreja e no mundo. 

c) Fomentar a recepção e o uso dos dons espirituais (carismas), não somente na 
R.C.C., mas também em toda a Igreja, uma vez que estes dons, ordinários e 
extraordinários, encontram-se abundantemente nos batizados, e sua justa 
compreensão e uso corretos, em harmonia com outros elementos da vida da Igreja, 
são uma fonte de força para os cristãos em seu caminho até a santidade e no 
cumprimento de sua missão ( cf. I Cor 12, 8-10. 28-30; Rm 12, 6-8; Ef 4, 7-16; I Pd 
4, 10-11; L.G. 4 e 12; A.A 3 e 30; AG. 4; 23; P. O. 9 e ChL 21 a 24 );    

d) Trabalhar, fundamentados na Sagrada Escritura e  no Magistério da Igreja, no 
culto à Santíssima Trindade – um só Deus em três Pessoas distintas, mas iguais 
em natureza –  no culto e na devoção à Maria Santíssima, Mãe de Deus e da Igreja,  
pela formação de Grupos de Renovação que compreendem os Grupos de Oração 
com todos os seus serviços, organização e espiritualidade que lhe são próprios; 

e) Animar a obra de Evangelização no poder do Espírito Santo, incluída a 
evangelização daqueles que não pertencem à Igreja; nova evangelização dos 
batizados afastados, e evangelização da cultura e das estruturas sociais;    ( cf. 
Discurso inaugural de João Paulo II à IV Conferência Geral do Episcopado Latino-
americano, em Santo Domingo, a 12/10/92 ); 

f) Incentivar seus membros à  participação em uma ativa vida sacramental e 
litúrgica, ao apreço pela tradição da oração e espiritualidade católicas, à 
progressiva formação na doutrina católica guiada pelo Magistério da Igreja, à 
inserção nos seus planos pastorais no âmbito da CNBB e da diocese, 
impulsionando o crescimento progressivo da santidade através da correta 
integração dos dons carismáticos com a vida plena da mesma Igreja; 

g) Manter, com todas as Comunidades e expressões oriundas da ampla 
experiência carismática que o Espírito Santo suscita hoje, na vida da Igreja, laços 
de profunda comunhão e adequado e fraterno relacionamento; 

h) Criar e apoiar mecanismos de formação e capacitação em nível teológico que 
ajudem os seus membros a vivenciarem sua identidade, vocação e missão, com 
vistas à construção de uma sociedade justa e fraterna;  

i) Estimular, observando as orientações e os critérios propostos pelo Magistério da 
Igreja, o espírito ecumênico e o Diálogo Inter-Religioso. 
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 Artigo 4º. - DAS CARACTERÍSTICAS - São características da R.C.C. e seus membros: 

a) O gosto e valorização da oração profunda, pessoal e comunitária; 

b) A ênfase especial ao louvor a Deus; 

c) A submissão à vontade de Deus e Seu plano; 

d) O desejo de submeter-se totalmente ao Senhorio de Jesus Cristo;  

e) A docilidade ao Espírito Santo no exercício efetivo dos “carismas” e no serviço à 
Comunidade mediante o desempenho de diferentes “ministérios”; (cf. Doc. 62 da 
CNBB, n.ºs 79 a 93); 

f) A leitura assídua da Palavra de Deus e sua prática no meio em que vive; 

g) O amor fraterno, generoso e comprometido com a comunidade onde se situa, 
através da identidade própria da R.C.C. 

h) A participação frequente nos Sacramentos da Igreja;  

i) A fidelidade para com a Igreja e seus legítimos pastores; 

j) A intensa devoção à Virgem Maria e o reconhecimento de sua missão no Plano 
da Redenção; 

k) O anúncio e testemunho, com força divina, da pessoa de Jesus Cristo; 

l) O empenho na formação de Comunidades comprometidas, evangelizadas e 
evangelizadoras (cf. Doc. 61 da CNBB, n.º 303). 

  

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA 

  Artigo 5º. - Fazem parte da estrutura da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 
DIOCESE DE SANTO ANDRÉ os seguintes órgãos: 

a) Assembléia Geral; 

b) Conselho Diocesano; 

c) Escritório Diocesano da Renovação Carismática Católica  da Diocese de Santo 
André, doravante denominado simplesmente ESCRITÓRIO DIOCESANO; 

d) Conselhos Regionais;  
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e) Grupos de Oração cadastrados oficialmente pelo Escritório Diocesano, de acordo 
com o artigo 28, Paragrafo único. 

f)  Ministérios citados no Capítulo VI; 

  

CAPÍTULO I 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

  

Artigo 6º. - A Assembléia Geral é constituída pelos membros votantes do Conselho 
Diocesano, sendo seu órgão máximo de governo. 

Artigo 7º. - Reunir-se-á ordinariamente, uma vez por ano e, extraordinariamente, quando 
convocada pelo Presidente do Conselho Diocesano, ou por no mínimo, 2/3 (dois terços) dos 
membros votantes do Conselho Diocesano. 

Parágrafo único : A convocação para a Assembléia Geral dar-se-á com um mínimo de 
trinta dias de antecedência de sua realização, e será feita, cumulativamente, mediante carta 
enviada aos participantes e fixação do Edital de Convocação na sede da R.C.C., em lugar visível. 

Artigo 8º. - Compete à Assembléia Geral: 

a) Eleger, em escrutínio secreto, o Presidente  do Conselho Diocesano , que deverá 
ser sempre um leigo, membro da mesma, com no mínimo 10 (dez) anos de 
participação e atuação na Renovação Carismática Católica, e em comunhão com a 
Igreja e não estar impedido por nenhuma sanção canônica. 

b) Uma vez eleito para validade da mesma e a tomada de posse é necessária a 
confirmação do Bispo Diocesano. 

c) Estabelecer normas e critérios que auxiliem a R.C.C. Diocesana a cumprir seus 
objetivos; discernir e decidir sobre propostas que lhe forem apresentadas, 
objetivando um melhor desempenho da R.C.C.;  

d) Propor, deliberar e organizar eventos em nível Diocesano, e outros de sua 
competência e orientação, através dos organismos específicos, sempre em 
comunhão com o Bispo diocesano; 

e) Apreciar e aprovar balancetes e balanços anuais e votar pareceres apresentados 
pelo Conselho Fiscal; 

f) Apreciar, deliberar e votar os casos omissos desse Estatuto; 
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g) Eleger, por ocasião das eleições do Presidente do Conselho, 3 (três) membros 
titulares e 3 (três) membros suplentes para o  Conselho Fiscal, com mandato de 3 
(TRÊS) ANOS que deverão apresentar relatórios anuais de contas, e/ou  quando 
necessário ou solicitados; 

h) Homologar, oportunamente, os nomes indicados pelo Presidente do Conselho 
Diocesano  para serviços diversos; 

i) Propor estudos, atividades e reflexões que busquem aprofundar a espiritualidade 
específica da R.C.C.; 

j) Deliberar e votar sobre reformas e alterações do Estatuto e apresentar as 
mesmas para a aprovação do Bispo Diocesano; alienação de bens imóveis do 
patrimônio (cf. Código Direito Canônico - Cânone. 1281 Par.1º.,2º.e 3º.), destituição 
de qualquer membro do Conselho Diocesano, dissolução do Escritório e do 
Conselho Diocesano, exigindo-se, em qualquer desses casos o quorum mínimo de 
metade mais um dos membros votantes previamente convocados e aprovação de 
no mínimo dois terços (2/3) dos membros votantes presentes e a comunicação de 
tais decisões ao Bispo Diocesano. 

 

CAPÍTULO II 

 DO CONSELHO DIOCESANO  

      

 Artigo 9º. - O Conselho Diocesano, autoridade de serviço, de discernimento e comunhão 
da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, é constituído: 

a) Pelo Presidente do Conselho Diocesano; 

b) Pelo Vice Presidente 

c) Pelos Presidentes dos Conselhos  Regionais; 

d) Pelo Assistente Eclesiástico do Conselho Diocesano, que não possue voto 
deliberativo, atuando apenas na qualidade de consultor;  

e) Pelos membros da Comissão Permanente de Administração, no exercício de 
seus respectivos cargos, na qualidade de consultores; 

f) Pelos Coordenadores de Ministérios, na vigência de seus cargos, na qualidade 
de consultores; 
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g) Pelos membros titulares do Conselho Fiscal, na vigência de seus mandatos, na 
qualidade de consultores; 

h) Pelo Ex-Presidente do Conselho Diocesano e pelos Ex-Coordenadores 
Regionais e Ex-Coordenadores de Ministério da Ofensiva Nacional, cujos mandatos 
terminaram no período imediatamente anterior, ao atual Presidente do Conselho 
Diocesano e aos atuais Coordenadores Regionais, que os sucederam, desde que, 
em comunhão Bispo Diocesano.   

Artigo 10º. - Os mandatos dos membros do Conselho Diocesano perdurarão enquanto 
perdurarem seus mandatos nos respectivos organismos de origem.  

Artigo 11º. - São deveres dos membros do Conselho Diocesano, por si ou por seus 
legítimos representantes:  

a) Cumprir e fazer cumprir o Estatuto da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 
DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, envidando todo esforço possível para a consecução 
de seus objetivos; 

b) Cumprir as deliberações e decisões tomadas nas Assembléias e demais 
Reuniões previstas; 

c) Desempenhar as funções que lhe forem confiadas, prestando contas de seus 
atos; 

d) Contribuir, mensalmente, pela sua respectiva Região, com, pelo menos, a cota 
financeira mínima estabelecida pelo Conselho Diocesano; 

e) Comunicar ao Escritório Diocesano, em regime de urgência, todos os dados 
cadastrais, sempre atualizados,  de suas respectivas Regiões, bem como seus 
Grupos de Oração; 

f) Participar assiduamente de todas as Assembléias, Reuniões, Encontros e todos 
os Eventos, de iniciativa do Conselho Diocesano. 

  

Artigo 12º. - São direitos dos membros do Conselho Diocesano:  

a) Serem previamente comunicados das Assembléias, Reuniões, Encontros e 
demais Eventos de iniciativa do Conselho Diocesano; 

b) Em obediência a ordem e o decoro, participarem, questionarem, sugerirem, 
opinarem e votarem livremente nas Assembléias, Reuniões, Eventos e Encontros.  

c) Em conjunto numericamente superior a dois terços dos seus membros, 
convocarem Assembléia Geral Extraordinária, com motivos fundamentados 
constantes da Ordem do Dia, expressos de forma explícita; 
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d) Solicitar ao ESCRITÓRIO DIOCESANO auxílio e subsídios formativos e 
informativos para o necessário incremento de todas as atividades da Renovação 
Carismática Católica de suas respectivas Regiões; 

e) Candidatar-se a quaisquer cargos eletivos do Conselho Diocesano, desde que 
supra as exigências e condições inerentes ao cargo pleiteado, nos termos do 
presente Estatuto. 

f) Credenciar, formalmente por escrito, um representante, necessariamente 
membro efetivo da R.C.C. de sua respectiva Região, para representá-lo nas 
Assembléias, Reuniões, Eventos e Encontros previstos no presente Estatuto, nas 
quais, embora previamente convocado, esteja impedido de comparecer, sendo esta 
faculdade restrita ao Coordenador Regional. Estando limitada a 2 (DUAS) 
representações não consecutivas durante o ano. 

  

SEÇÃO I 

DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIOCESANO 

  

Artigo 13º. - O Presidente do Conselho Diocesano, que deverá ser sempre um leigo, 
membro da Assembléia Geral, e eleito pela mesma, conforme as regras estipuladas no Titulo III 
artigo 41, deste Estatuto, além das atribuições próprias e inerentes ao cargo, terá por 
competência: 

a) Presidir e administrar o ESCRITÓRIO DIOCESANO da RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTOANDRÉ, podendo para tanto 
contratar e demitir funcionários, serviços, parcerias e tudo o mais que necessário 
for, para alcançar as atividades e os objetivos fixados para a R.C.C. da Diocese de 
Santo André.;  

b) Presidir e convocar a Assembléia Geral, tantas vezes quantas forem julgadas 
necessárias; 

c) Presidir e convocar o Conselho Diocesano mensalmente; 

d) Presidir e coordenar todos os eventos em nível Diocesano e outros da mesma 
natureza; 

e) Cumprir e fazer cumprir as decisões da Assembléia Geral e do Conselho 
Diocesano; 

f) Exercer a função de representante legal da R.C.C. da Diocese de Santo André, 
em todas as instâncias, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele e representá-la 
com amplos  poderes junto a todos os poderes constituídos, podendo para tanto, 
acordar, concordar, discordar, propor, receber, pagar e tudo o mais que for 
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necessário para o bom e fiel exercício do cargo e da função, respeitadas as 
limitações legais e estatutárias; 

g) Assinar cheques e movimentar contas bancárias sempre em conjunto com um 
dos Tesoureiros; 

h) Representar a R.C.C. da Diocese de Santo André no Conselho Estadual da 
Renovação Carismática Católica do Estado de São Paulo, e demais instâncias da 
Igreja ou fora dela, dentro do âmbito da Diocese de Santo André; 

i) Nomear representantes da R.C.C. da Diocese de Santo André junto a todas as 
instâncias da Igreja ou fora dela, e nas demais atividades ou eventos, que deverão 
ser homologados, oportunamente,  pelo Conselho Diocesano; 

j) Nomear os Coordenadores de Ministérios que deverão ser homologados, 
oportunamente,  pelo Conselho Diocesano; 

k) Nomear a Comissão Permanente de Administração, que deverá ser homologada, 
oportunamente, pelo Conselho Diocesano, constituída de Secretário Geral, Primeiro 
Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro;   

l) Participar, como membro nato, na qualidade de  consultor, de todas as Instâncias 
da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, 
observadas as limitações legais, estatutárias e canônicas; 

m) Acolher, em espírito de comunhão e fraternidade as Comunidades, Associações 
e demais Instituições que vivenciem a espiritualidade da R.C.C. e que queiram com 
ela caminhar em unidade; 

n) Presidir cumulativa e obrigatoriamente as funções de Presidente de Associações 
ou Entidades congêneres ligadas diretamente ao ESCRITÓRIO DIOCESANO, que 
porventura venham ser criadas, na vigência do seu mandato. 

SEÇÃO II 

DOS PRESIDENTES DOS CONSELHOS  REGIONAIS 

 Artigo 14º. - O Presidente do Conselho Regional, comumente designado Coordenador de 
Região deverá ser sempre um leigo, membro efetivo da Renovação Carismática Católica de sua 
Região, com no mínimo 7 (sete) anos de participação e atuação na Renovação Carismática 
Católica, e que deverá ser eleito pelo Conselho Regional, formado pelos Coordenadores de Grupo 
de Oração cadastrados no Escritório Diocesano e na respectiva região, devendo-se apresentar ao 
Forâneo Regional.  

Artigo 15º. - Nas Regiões deverão ser constituídos Conselhos Regionais da Renovação 
Carismática Católica, obedecidas as normas deste Estatuto da Renovação Carismática Católica 
da Diocese de Santo André, e presididos pelo Coordenador Regional, que terá como 
competência: 
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a) Discernir, executar e acompanhar as atividades da R.C.C. no âmbito de sua 
respectiva Região; 

b) Elaborar, considerando os projetos  Diocesano, o planejamento Regional para a 
R.C.C..; 

c) Aprovar, assistir e promover o crescimento dos Grupos de Oração de sua Região 
e inseri-los na Igreja Diocesana.; 

d) Cadastrar-se no ESCRITÓRIO DIOCESANO e no Escritório Estadual da 
Renovação Carismática Católica; 

e) Enviar programações, priorizando o calendário Diocesano, e relatar experiências 
ao ESCRITÓRIO DIOCESANO ; 

f) Contribuir, mensalmente, para a manutenção do ESCRITÓRIO DIOCESANO, 
com valores previamente fixados pelos respectivos Conselhos; 

g) Estabelecer normas e critérios que auxiliem a R.C.C. Regional a cumprir seus 
objetivos; 

h) Eleger o Coordenador Regional da R.C.C., homologado pelo Conselho 
Diocesano; 

i) Solicitar ao Presidente do Conselho Diocesano, informações e aprovação da 
Diocese de origem, para pregadores de outras Dioceses,  ou de pregadores de 
suas respectivas Dioceses para pregações em outras Dioceses, sendo que, em 
todos os casos, deverá sempre ser precedido de consulta ao Bispo diocesano e  ao 
Presidente do Conselho Diocesano, conforme o documento intitulado “Reflexões e 
Sugestões a respeito de missionários”, proposto pelo Conselho Nacional da R.C.C.; 

j) Realizar retiros de formação e evangelização para o crescimento dos Grupos de 
Oração de sua Região, observando sempre os objetivos e características deste 
Estatuto (Artigos 3 e 4), mantendo-se sempre em comunhão com a Igreja local. 

 

SEÇÃO III 

DO ASSISTENTE ECLESIÁSTICO DO CONSELHO DIOCESANO 

Artigo 16º. - O Assistente Eclesiástico do Conselho Diocesano deverá ser um Padre 
aberto à identidade do Movimento da Renovação Carismática Católica e que tenha adequado 
conhecimento de sua espiritualidade, de suas expressões e de seus métodos de atuação no 
serviço de formação e evangelização de seus membros, observado o ensinamento do papa João 
Paulo II, que diz: “O padre não pode prestar seus serviços em favor da Renovação a não ser que 
adote uma atitude acolhedora para com ela, baseada no desejo que partilha com cada cristão pelo 
batismo, de crescer nos dons do Espírito Santo” (Discurso aos dirigentes da Renovação 
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Carismática, em 7 de maio de 1981. L´Obsservatore Romano, ed. portuguesa, 17 de maio de 
1981, p 4. 4).      

Parágrafo Único: A função do Assistente Eclesiástico é acompanhar a R.C.C., instruindo-
a e exortando-a, e, sobretudo, zelando para que a Doutrina e a disciplina da Igreja sejam 
observadas em seus ensinos e ações, garantindo assim o caráter de catolicidade da R.C.C. em 
todas as suas expressões, em comunhão com a Igreja Católica.  

Artigo 17º. - Compete ao Presidente do Conselho Diocesano, visando a mais estreita 
unidade à hierarquia da Igreja, apresentar ao Bispo o nome de três Padres “que exerçam 
legitimamente o ministério na diocese” (Cf. Código Direito Canônico - Cânone. 324 – Par. 2) ,que 
possuindo os requisitos do artigo 16, possam assumir o cargo e as funções de Assistente 
Eclesiástico da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, nos 
termos do artigo precedente. A indicação do Assessor dentre os apresentados compete ao Bispo, 
assim como redigir e apresentar sua provisão canônica. 

a) Sua função é de assessoria e orientação não possuindo competência de governo e nem 
voto deliberativo nas questões internas do movimento, a menos que o movimento não 
observe fielmente as diretrizes da diocese, ou esteja em desacordo com as normas da 
igreja universal.  

SEÇÃO IV 

DA COMISSÃO PERMANENTE DE ADMINISTRAÇÃO 

Artigo 18º. - A Comissão Permanente de Administração, nomeada diretamente pelo 
Presidente do Conselho Diocesano, é constituída pelo Vice-Presidente, Primeiro Secretário, 
Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e Segundo Tesoureiro.  

Parágrafo Primeiro: Compete ao Vice-Presidente: 

a) Exercer funções de assistência ao Presidente do Conselho Diocesano, em todas 
as atribuições próprias e inerentes ao cargo; 

b) Substituir o Presidente na sua ausência; 

c) No caso de vacância da Presidência, assumi-la interinamente, convocando 
eleições para eleger outro Presidente do Conselho, no prazo máximo de sessenta 
dias. 

Parágrafo Segundo: Compete ao Primeiro Secretário: executar todas as funções próprias 
e inerentes à secretaria do ESCRITÓRIO DIOCESANO. 

Parágrafo Terceiro: Compete ao Segundo Secretário: auxiliar o Primeiro Secretário em 
todas as suas atividades e responsabilidades inerentes, e substituí-lo em seus impedimentos ou 
afastamentos.  

Parágrafo Quarto: Compete ao Primeiro Tesoureiro: exercer todas as funções próprias e 
inerentes à Tesouraria, além de outras atividades, ou seja, gerenciar a tesouraria do 
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ESCRITÓRIO DIOCESANO, arrecadar as contribuições de todas as naturezas e espécies, efetuar 
todos os pagamentos autorizados, apresentar balancetes mensais, balanços anuais, balanço de 
término de mandato ou quando solicitados pelo Conselho Diocesano ou pelo Conselho Fiscal, 
efetuar previsão mensal de receitas e despesas, inventariar juntamente com o Primeiro Secretário 
os bens patrimoniais do ESCRITÓRIO DIOCESANO, assinar cheques e movimentar contas 
bancárias juntamente com o Presidente do Conselho Diocesano.  

Parágrafo Quinto: Compete ao Segundo Tesoureiro: auxiliar o Primeiro Tesoureiro em 
todas as funções próprias e inerentes à Tesouraria e outras atividades pertinentes, assinar 
cheques e movimentar contas bancárias juntamente com o Presidente do Conselho Diocesano e 
substituir o Primeiro Tesoureiro em seus afastamentos ou impedimentos.    

Parágrafo Sexto: A Comissão Permanente de Administração reunir-se-á tantas vezes 
quantas forem necessárias para o desempenho de suas funções, sob a presidência do Presidente 
do Conselho Diocesano. 

SEÇÃO V 

DOS COORDENADORES DE MINISTÉRIOS  

  Artigo 19º. - Os Coordenadores Diocesanos de Ministérios, que deverão ser membros 
efetivos da Renovação Carismática Católica, serão nomeados diretamente pelo Presidente do 
Conselho Diocesano, para coordenar serviços específicos dos vários Ministérios. (Cf. Documento  
71 da CNBB - Par.148)    

 

SEÇÃO  VI 

DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

 Artigo 20º. - O Conselho Fiscal será composto por três membros titulares e três membros 
suplentes, eleitos pela Assembléia Geral,  em escrutínio secreto, dentre os membros efetivos e 
atuantes da  RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ.  

Artigo 21º. - Compete ao Conselho Fiscal:  

a) Opinar sobre os relatórios mensais, ou no mínimo semestrais,  do ESCRITÓRIO 
DIOCESANO e dos eventuais Órgãos a ele vinculados juridicamente,  devendo 
constar de seus pareceres todas as informações complementares que julgar 
necessárias ou úteis à deliberação da Assembléia Geral; 

b) Convocar a Assembléia Geral Ordinária, se o órgão da Administração retardar 
por mais de 06 (seis) meses esta convocação, e a extraordinária, sempre que 
ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo, necessariamente, na agenda das 
Assembléias, as matérias que considerarem necessárias; 
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c) Analisar,mensalmente, bimestralmente,  trimestralmente ou semestralmente, o 
balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pelo 
ESCRITÓRIO DIOCESANO e pelos Órgãos a ele vinculados juridicamente; 

d) Examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar, 
emitindo parecer por escrito. 

e) Apresentar ao Bispo Diocesano e ao Ecônomo da Diocese o balancete anual de 
toda a movimentação financeira realizada pelo movimento, devidamente assinada 
pelo Tesoureiro e pelo Presidente do Conselho Diocesano. 

 

CAPÍTULO III 

DO ESCRITÓRIO DIOCESANO 

Artigo 22º. - O Escritório Diocesano da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 
DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, aqui denominado simplesmente ESCRITÓRIO DIOCESANO é 
uma sociedade civil de direito privado, composta de fiéis católicos, sem objetivos econômicos, 
sem fins lucrativos, de fins religiosos, sociais, culturais e filantrópicos, com duração por tempo 
indeterminado, e que tem a função de ser o órgão central a  serviço do Movimento Eclesial da 
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, doravante aqui 
denominada RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, ou R.C.C. 
ou CONSELHO DIOCESANO, do qual é parte integrante, com sede e foro jurídico à Rua Conde 
Sarzedas, no.268 – Casa 2, , bairro Vila Guarani, na cidade de Santo André, SP , regendo-se pelo 
seu Estatuto, pelas leis vigentes no País e pelas normas do  Código de Direito Canônico, com 
personalidade jurídica distinta de seus membros, os quais não respondem solidariamente, em 
qualquer hipótese, com as obrigações  por ele contratadas. 

Não será permitida a transferência da sede da entidade, bem como o funcionamento do escritório 
administrativo ou parte dele, dentro das instalações de Associações, Comunidades de Aliança, 
Entidades, Paróquias e demais pessoas jurídicas de direito público ou privado, considerando-se 
nulos os atos em virtude do descumprimento desta clausula além de não se responsabilizar 
financeiramente nem juridicamente pelos atos e/ou ações. 

   Artigo 23º. - Em caso de dissolução do ESCRITÓRIO DIOCESANO e dos Órgãos 
porventura existentes e a ele vinculados juridicamente, não caberá a nenhum de seus membros 
pleitear ou mesmo reclamar direitos ou indenizações a qualquer título, forma ou pretexto, e a 
dissolução só se fará por decisão da Assembléia Geral da RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 
CATÓLICA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ, prevista nesse Estatuto, que também decidirá sobre a 
destinação dos seus bens, dentro dos limites legais, estatutários e canônicos (Cf. Código Direito 
Canônico - Cânone 325 e 326 parágrafo 2). 

  Artigo 24º. - O ESCRITÓRIO DIOCESANO auferirá suas rendas a partir de todas e 
quaisquer atividades promovidas pelo Conselho Diocesano, diretamente ou por intermédio de 
suas Comissões, Serviços ou Ministérios, bem como pelas seguintes fontes: 

a) Doações, contribuições, comissões, direitos autorais de livros, revistas, fitas de 
vídeo, CD ou de áudio, disco de reprodução fonográfica, discos de reprodução de 
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textos, patrocínios, parcerias, produção e distribuição de materiais e produtos 
destinados à evangelização; 

b) Usufrutos que eventualmente lhe forem atribuídos; 

c) Juros bancários e outras receitas financeiras de capital; 

d) Outras relacionadas às suas atividades e fins propostos. 

 

Parágrafo Primeiro - Entre as atividades das quais o ESCRITÓRIO DA R.C.C. DA 
DIOCESE DE SANTO ANDRÉ poderá auferir suas receitas, destacam-se os cursos, retiros, 
congressos e comercialização de produtos. 

Parágrafo Segundo - Todas as receitas deverão necessariamente ser depositadas e 
movimentadas em contas bancárias abertas para este fim, de titularidade do ESCRITÓRIO 
DIOCESANO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA DA DIOCESE DE SANTO ANDRÉ 
e, movimentadas a partir delas, e jamais na de seus membros . 

Parágrafo Terceiro - As doações e legados com encargos somente serão aceitos após a 
aprovação do Conselho Diocesano. 

Parágrafo Quarto - Quaisquer tipos de operações financeiras, (em acordo com o Código 
Direito Canônico - Cânone 1281 - Par.1, 2 e 3) e transações que envolvam compromissos com 
bancos, financeiras, consórcios, etc., dependerão de aprovação do Conselho Diocesano 

            Parágrafo Quinto - Todos os proventos e todos os recursos de qualquer origem, 
destinados ao ESCRITÓRIO DIOCESANO,  serão administrados diretamente pelo ESCRITÓRIO 
DIOCESANO e com auditagem do Conselho Fiscal.  

 Parágrafo Sexto - É da obrigação e da competência do  ESCRITÓRIO DIOCESANO e  
dos eventuais Órgãos a ele vinculados juridicamente, apresentarem  Relatórios e Balancetes no 
mínimo semestrais,  de suas atividades , diretamente ao Conselho Diocesano e com auditagem 
do Conselho Fiscal. 

  Artigo 25º. - O ESCRITÓRIO DIOCESANO será administrado diretamente pelo Presidente 
do Conselho Diocesano, assessorado pela Comissão Permanente de Administração constituída 
pelo Vice-Presidente, Primeiro Secretário, Segundo Secretário, Primeiro Tesoureiro e  Segundo 
Tesoureiro, e na ausência ou impedimento do Presidente, pelo Secretário Geral. 

 Artigo 26º. - É de obrigação estatutária, com competência dos Conselhos Regionais da 
R.C.C., e demais Comunidades e Associações, filiados na R.C.C. diocesana, contribuírem mensal 
e diretamente para com o ESCRITÓRIO DIOCESANO para a sua manutenção, com critérios e 
valores estipulados e aprovados pela Assembléia Geral. 
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CAPITULO IV 

DOS GRUPOS DE ORAÇÃO 

Artigo 27º.  - A Estrutura  

a) Coordenador do grupo de oração 

b) Equipe de servos ou Equipe de serviços, também conhecida como equipe de 
intercessores, além do ministério de música no que se chama em diferentes partes 
de nossa Diocese aqui denominado simplesmente Núcleo de Serviço. 

Artigo 28º. - Os Grupos de Oração constituem a célula básica da R.C.C., e constituem o 
meio eficaz de sua expressão e do seu crescimento. 

  Parágrafo único: Todos os Grupos de Oração deverão ser filiados, inscritos, aprovados e 
orientados pelos respectivos Conselho Regional e Conselho Diocesano, condição para serem 
reconhecidos pela Renovação Carismática Católica da Diocese de Santo André. 

 Artigo 29º. - Nos Grupos de Oração deverão ser organizados Núcleos de Serviço, com a 
finalidade de discernir, avaliar e dirigir o andamento do Grupo, estabelecendo normas que 
auxiliem a R.C.C. a cumprir seus objetivos. 

 Parágrafo único: Cada Núcleo de Serviço, será coordenado pelo próprio Coordenador do 
Grupo de Oração. 

  Artigo 30º. - Para a implantação e execução dos serviços relativos aos projetos em nível 
nacional, estadual, diocesano e regional, os Grupos de Oração deverão se orientar pelas 
diretrizes dos respectivos Conselhos Nacional, Estadual, Diocesano e Regional da R.C.C., em 
comunhão com a Igreja Diocesana. 

 Artigo 31º. - A reunião do Grupo de Oração, realizar-se-a, prioritariamente, no seio 
paroquial, com uso dos carismas inspirados pelo Espírito Santo, zelando para que não aconteçam 
abusos, na eventualidade de impedimento de realizar-se na paróquia, evidenciando-se claramente 
a causa, a reunião poderá acontecer em outro lugar adequado, com o conhecimento do pároco, e 
o consentimento do Presidente do Conselho Regional. 

 Artigo 32º. - Deveres e Obrigações dos Coordenadores dos Grupos de Oração e Núcleo 
de Serviço 

a) Os Coordenadores dos Grupos de Oração e Núcleo de Serviço, deverão cumprir  
as orientações do  Conselho Diocesano e  do  Conselho  Regional, 
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b) Os Coordenadores devem participar das formações organizadas pelo Conselho 
Diocesano  e  Conselho Regional,devem estar sempre atualizados nos projetos da 
Renovação Carismática Católica,  nos documentos da CNBB, nas Cartas 
Encíclicas, nos Documentos Oficiais do Magistério, Catecismo da Igreja Católica, 
na leitura diária Bíblica, sendo Fundamental a vivência nos sacramentos da Igreja. 

c) Os coordenadores de Grupo de Oração deverão dedicar-se na Formação e no  
Crescimento do Núcleo de Serviço e Membros do Grupo de Oração, e agir de 
maneira prudente em assumir outro cargo de coordenação, seja de Comunidade, 
Pastoral e/ou Movimento sempre na medida em que não inviabilize o exercício de 
suas funções no grupo. 

d) Os Coordenadores dos Grupos de Oração devem orientar e  incentivar o Núcleo 
de Serviço e Membros do seu grupo para participar dos retiros, encontros e 
formações organizadas pelo  Conselho Regional e Conselho Diocesano.  

e) Os Coordenadores dos Grupos de Oração deverão orientar e incentivar o Núcleo 
de Serviço e os membros do Grupo de Oração para uma participação ativa na 
Paróquia ou Comunidade onde estão atuando, considerando a programação da 
paróquia apresentada no Calendário Paroquial e observando os artigos III e IV 
deste estatuto, além de lembra-los da importância de agir com prudência ao 
assumir muitas pastorais além do Grupo de Oração. 

f) Os Coordenadores dos Grupos de Oração poderão organizar e realizar 
seminários, tardes de louvor e demais eventos observando os Artigos 3 e 4 deste 
estatuto. 

g) Os Coordenadores dos Grupos de Oração não estão autorizados para convidar 
Padres ou leigos de outras Dioceses, devem primeiro solicitar ao Presidente do 
Conselho Regional que irá observar o Artigo 15 – item i. e somente após estes 
requisitos poderá proceder o convite. 

h) Os coordenadores dos Grupos de Oração e Núcleo de Serviço não devem 
prestar assistência a Grupos de Oração, Comunidades Carismáticas ou 
Associações que estejam em desobediência às orientações do Conselho Regional 
e do Conselho Diocesano. 

 i) Os Coordenadores dos Grupos de Oração e Membros do Núcleo de Serviço , 
que tenham intenções de candidatar-se a cargo político  deverá  afastar-se das 
atividades do Grupo de Oração 180(cento e oitenta) dias antes da data da eleição. 
Quanto ao apoio da Renovação Carismática Católica deverá aguardar as 
orientações do Conselho Diocesano e do Ministério de Fé e Política da Renovação 
Carismática Católica da Diocese de Santo André, sendo eleito não poderá assumir 
qualquer coordenação no Grupo de Oração. 

j) Os Coordenadores dos Grupos de Oração deverão orientar o seu Núcleo de 
Serviço e Membros participantes do seu Grupo no posicionamento de apoio político 
a qualquer candidato conforme as orientações do Conselho Diocesano, Conselho 
Regional e Ministério de Fé e Política da Renovação Carismática Católica da 
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Diocese de Santo André, evitando desta forma que o Grupo venha a ser usado 
como palco ou escada para políticos. 

k) O não cumprimento dos itens (a), (g), (h), (i) e (j) acarretará na solicitação do 
afastamento do Coordenador do Grupo de Oração. O não cumprimento do Núcleo 
de Serviço  à  solicitação de afastamento do seu coordenador poderá  acarretar no 
descredenciamento  do Grupo de Oração da Renovação Carismática Católica da 
Diocese de Santo André. 

l) Os Coordenadores  dos Grupos de Oração na organização de seus eventos  
deverá priorizar  os calendários do Conselho Diocesano, Conselho Regional e  do 
Conselho Paroquial. 

m) Os Coordenador do Grupo de Oração e  o Núcleo de Serviço no uso dos dons e  
carismas deverão orientar-se conforme as formações de ensino dos Ministérios do 
Projeto da Ofensiva  Nacional , no Documento 53 da CNBB (Orientações Pastorais 
Sobre a Renovação Carismática Católica)  e especialmente no carisma da cura 
deverá também orientar-se pelo Documento da Congregação para  Doutrina da Fé 
(Instruções Sobre as Orações para Alcançar de Deus a Cura) Das disposições 
disciplinares Art.5 .§ 1 a 3 e Art. 9. 

n) Os Coordenadores dos Grupos de Oração e o Núcleo de Serviço deverão 
contribuir mensalmente para o Escritório  Diocesano, para a sua manutenção com 
critérios e valores estipulados a e aprovados pela Assembléia Geral, entregar 
diretamente ao Coordenador Regional.   

 

CAPÍTULO V 

DAS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES 

  

 Artigo 33º. - As Comunidades e Associações que queiram filiar-se à Renovação 
Carismática Católica de suas respectivas Dioceses, devem ser constituídas por cristãos católicos, 
que buscam viver a espiritualidade da R.C.C., através de compromissos e de um mesmo ideal de 
serviço e fidelidade à Igreja (cf. Código Direito Canônico - Cânone 215).  

 Artigo 34º. - As Comunidades e Associações filiadas devem ser regidas pelas normas do 
Direito Canônico referente a Associações leigas (cf. Código Direito Canônico - Cânone 299). 

 Parágrafo Primeiro - As Comunidades Carismáticas e Associações deverão ter seus 
Estatutos reconhecidos pelo Conselho Diocesano da R.C.C. e aprovados pelo Bispo Diocesano 
(cf. Código Direito Canônico - Cânone 299). Os Estatutos deverão determinar sua finalidade, 
objetivo social ou serviço específico (cf. Código Direito Canônico - Cânone 304). 
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 Parágrafo Segundo - Os compromissos assumidos pelos membros de uma Comunidade 
Carismática poderão ser de diferentes graus e deverão ser uma expressão de vivência de 
espiritualidade da R.C.C. em seu estilo de vida e em sua missão específica de apostolado. 

 Artigo 35º. - Embora tenham vida própria, as Comunidades e Associações serão sujeitas 
ao governo da autoridade eclesiástica, em comunhão com o Conselho Diocesano da Renovação 
Carismática Católica (cf. Código Direito Canônico - Cânone 305).  

Parágrafo Primeiro - As comunidades, associações e fraternidades que surgirem do 
movimento da RCC da Diocese de Santo André são de responsabilidade dos sacerdotes 
nomeados pelo bispo diocesano para esta finalidade, portanto o movimento não se responsabiliza 
por tais comunidades e por seus atos. 

Parágrafo Segundo - Nenhuma comunidade de vida, associação ou fraternidade tem o 
direito de usar o nome da R.C.C. ou as suas estruturas para iniciativas privadas sem a expressa 
permissão escrita do Presidente e de seu Conselho. 

  Artigo 36º. - O Conselho Diocesano não reconhece as Associações, Fundações e outras 
Comunidades Carismáticas que não se filiarem aos respectivos Conselhos Regionais e 
Diocesanos da R.C.C., e não se responsabiliza diante das autoridades eclesiásticas, por falhas 
que nela se verificarem bem como por atos de seus responsáveis ou seus representantes. 

 

CAPÍTULO VI 

MINISTÉRIOS 

CONCEITO – COMPOSIÇÃO – DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 37º. - Ministérios, no âmbito da Renovação Carismática Católica, são atividades 
evangelizadoras que configuram serviços oferecidos pelo movimento à Igreja, com a função de 
formar seus membros para a atuação constante e ativa junto aos grupos de oração. Estes 
ministérios vem de encontro ao chamado e ao desejo da Igreja conforme seguem: 

Parágrafo Único – No item Apêndice do presente documento encontra-se descrição 
detalhada sobre os ministérios da R.C.C. 

Artigo 38º. - Os Ministérios agilizam, em nível Diocesano e regional, os principais serviços 
da Renovação Carismática Católica, para dar-lhes unidade em sua expansão e continuidade. 

  Artigo 39º. - Compete aos Ministérios:  

a) Manter seus projetos  a serviço dos Grupos de Oração; 

b) Executar o projeto de seu serviço específico; 

c) Assessorar o Conselho Diocesano e regional quando solicitadas. 
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d) Promover encontros e eventos para formação, a animação e o crescimento do 
seu serviço específico, conforme planejamento do Conselho Diocesano e Regional. 

Parágrafo primeiro: Os Ministérios, que desenvolverão seus trabalhos de modo a garantir 
a identidade e a missão do Movimento, deverão estar em comunhão com o planejamento pastoral 
da Diocese, buscando sempre a adequada integração, comunhão e colaboração com todas as 
demais iniciativas de evangelização da Igreja.  

Parágrafo segundo: As atividades dos Ministérios serão desenvolvidas pelos diversos 
serviços específicos em nível Diocesano e regional e serão de responsabilidade do Conselho 
Diocesano e Conselho Regional respectivamente. 

Parágrafo terceiro: Os Ministérios deverão elaborar subprojetos que contemplem a 
identidade e a missão da Renovação Carismática Católica, em consonância com o Plano de 
Formação da Renovação, e atualizá-los regularmente. 

Parágrafo quarto: Cada ministério deverá encaminhar seus membros à formação dos 
demais ministérios, a começar pelo Módulo Básico da Renovação. 

Parágrafo quinto: Os ministérios poderão ser criados ou extintos, desde que aprovados 
pelo Conselho Nacional. 

Artigo 40º. – Alguns ministérios organizados na Renovação Carsimática Católica:  

• Ministério Jovem 
• Ministério de Fé e Política 
• Ministério de Comunicação Social 
• Ministério das Artes 
• Ministério de Pregação 
• Ministério de Intercessão 
• Ministério de Promoção Humana 
• Ministério Universidades Renovadas 
• Ministério de Oração por Cura e Libertação 
• Ministério de Formação 
• Ministério pelas Famílias 

 

TÍTULO III 

DAS ELEIÇÕES DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

   Artigo 41º. - As eleições em todos os níveis da R.C.C. na Diocese de Santo André, reger-
se-ão pelo disposto nos capítulos VII, VIII e IX deste Estatuto, também apoiado sobre o Código 
Direito Canônico – Cânone 324 §1. A associação privada de fiéis escolhe livremente seu 
moderador e seus oficiais, de acordo com os estatutos. 
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SEÇÃO I 

DAS ELEIÇÕES 

CAPITULO VII 

DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIOCESANO 

 Artigo 42º. - A eleição do Presidente do Conselho Diocesano reger-se-á pelo presente 
Estatuto. 

Artigo 43º. - O voto para a eleição do Presidente do Conselho Diocesano será secreto. 

Artigo 44º. - As eleições serão presididas por quem não seja candidato. 

Parágrafo Primeiro - As eleições devem ocorrer sempre no segundo semestre do ano em 
que se finda o mandato do presidente em exercício. 

Parágrafo Segundo - Após a indicação dos candidatos, caso o Presidente do Conselho 
esteja entre eles, a Assembléia designará um Presidente ad hoc para dirigir a eleição. 

Artigo 45º. - A Assembléia de eleição será instalada, em primeira e em segunda 
convocação, com a presença de pelo menos 50% dos membros do Conselho Diocesano, e em 
terceira convocação, com qualquer número. 

Parágrafo único. Entre as convocações deverá decorrer, no mínimo, trinta minutos e, no 
máximo, uma hora. 

Artigo 46º. - Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria dos votos dos 
membros com direito a voto presentes, segundo o seguinte procedimento: 

a) Em escrutínio secreto, vedada expressamente toda manifestação verbal, os 
membros da Assembléia indicarão nomes para concorrerem à eleição, que, para 
participarem do pleito, deverão aceitar a indicação; 

b) Realizar-se-á discernimento sobre os nomes apresentados para avaliar a 
viabilidade e a pertinência das indicações, podendo ser excluídos do rol de 
candidatos os nomes daqueles que não preencherem os requisitos dos artigos 13 e 
52 do Estatuto;  
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c) Será eleito o candidato que obtiver em primeira ou em segunda votação a 
maioria de 2/3 (dois terços) dos votos dos membros com direito a voto presentes 
apurados; 

d) Caso nenhum candidato obtenha a votação de dois terços, far-se-á outro 
escrutínio entre os dois mais votados, quando eleger-se-á aquele que obtiver 50% 
(cinqüenta por cento) dos votos apurados, mais 1 (um). 

  

SEÇÃO II 

DA POSSE E DO EXERCÍCIO 

Artigo 47º. - O Presidente será empossado, perante o Conselho Diocesano, por quem 
presidiu a eleição, na mesma Assembléia que o elegeu. 

Artigo 48º. - O Presidente entrará em exercício no primeiro dia do ano seguinte ao ano da 
eleição. 

Artigo 49º. - Os Presidentes, que terminam e que iniciam mandato, devem diligenciar no 
sentido de que nada embarace o exercício do novo mandato. 

Artigo 50º. - A não prestação de contas do Presidente anterior não servirá de obstáculo ao 
exercício do mandato pelo novo Presidente. 

Artigo 51º. - O Vice-Presidente não será eleito e sim indicado pelo Presidente devendo ter 
sua indicação aprovada pelo Conselho.  

a) No caso da não aprovação da indicação deverá ser apresentado outro nome até 
obter-se a aprovação do Conselho. 

CAPÍTULO VIII 

 DO PRESIDENTE DO CONSELHO DIOCESANO 

Artigo 52º. - O Presidente do Conselho Diocesano deverá ser sempre um leigo, membro 
participante efetivo da Renovação Carismática Católica de sua Diocese, com no mínimo 10 (dez) 
anos de participação e atuação na Renovação Carismática. 

Artigo 53º. - O Presidente do Conselho Diocesano da R.C.C., em escrutínio secreto, deve 
ser eleito pelo Conselho Diocesano. 

 Parágrafo Único – O tempo de mandato, a composição do Conselho Diocesano da R.C.C. 
e as regras de sucessão devem constar com clareza dos respectivos Estatutos, ou instrumentos 
correspondentes, devidamente aprovados pelo dito Conselho e pelo Bispo Diocesano, 
recomendando-se, porém, um mandato de três (3) anos, podendo ser reeleito por mais três (3) 
anos. 



 
RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 

Escritório Diocesano 
 
 
 

Página 22 de 31 

  

CAPITULO IX 

DOS COORDENADORES DE GRUPOS DE ORAÇÃO 

Artigo 54º. - O Coordenador do Grupo de Oração deverá ser sempre um leigo,  
participante assíduo do Grupo, e com um mínimo de 5 anos de participação na R.C.C. 

 

Artigo 55º. - O coordenador em vigência de mandato, ou o Núcleo de Serviço devem 
comunicar respeitosamente os nomes dos candidatos ao pároco, não devendo ultrapassar o 
número máximo de 3 nomes, observando-se a liberdade do grupo de escolher em consciência o 
seu dirigente. (Cf. Constituição Pastoral Gaudium et Spes – Par. 16 / Declaração Dignitatis 
Humanae – Par. 2). Cabe ao pároco o poder de veto a algum candidato, desde que haja algum 
impedimento canônico, falta de comunhão com a Igreja, ou outro item de seriedade comprovada e 
claramente apresentada pelo sacerdote.  

Artigo 56º. - Os membros do Núcleo de Serviço em escrutínio secreto deverão votar e 
eleger um dos candidatos pré-aprovados para o cargo de Coordenador do respectivo Grupo de 
Oração, sendo considerado eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos, devendo 
ser apresentado ao seu pâroco e em seguida ao Conselho Regional para ser cadastrado.  

Artigo 57º. - Quanto a duração do mandato recomenda-se mandato de três (3) anos, 
podendo ser reeleito por mais três (3) anos. Evite-se períodos excessivamente longos para uma 
única coordenação.  

 Parágrafo Único: Dada a possibilidade de variadas formas de organização dos Grupos 
de Oração – quer devido à quantidade do número médio de participantes, quer quanto à 
composição do Núcleo de Serviço – a R.C.C. da Diocese faça constar em seu Estatuto, ou do 
instrumento equivalente – com clareza, quem tem direito a voto, quem pode ser votado, qual a 
periodicidade do tempo de coordenação, qual a quantidade de vezes que um Coordenador de 
G.O. pode ser reeleito, devendo sempre salvaguardar, dentro de períodos razoáveis, a 
possibilidade de alternância na coordenação dos Grupos de Oração, de modos que se evite 
períodos excessivamente longos para uma única coordenação, recomendando-se, porém, um 
mandato de três (3) anos, podendo ser reeleito por mais três (3) anos. 

TITULO IV 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 58º. - A Renovação Carismática Católica da Diocese de Santo André, como norma 
geral, será regida pelo presente ESTATUTO e pelo Código de Direito Canônico. 

Artigo 59º. - Durante o mandato, os integrantes da Assembléia Geral serão considerados 
membros consultivos dos Núcleos de Serviço dos Grupos de Oração de suas respectivas áreas 
de abrangência e atuação. 
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Parágrafo Único: O Presidente do Conselho Diocesano, no exercício do seu mandato, 
será considerado membro nato de todos os Órgãos filiados ao ESCRITÓRIO DIOCESANO, em 
todas as instâncias, tendo acesso às suas reuniões de modo consultivo. 

Artigo 60º. - Todos os membros da R.C.C. da Diocese de Santo André, indistintamente, 
deverão participar regular e necessariamente de um Grupo de Oração, conforme o disposto no 
artigo 28, parágrafo único. 

Artigo 61º. - Todos os membros dos Grupos Artísticos, Musicais ou Bandas da R.C.C. 
Diocesano, indistintamente, deverão ser obrigatoriamente participantes de um Grupo de Oração, 
conforme o disposto no artigo 27. 

 Artigo 62º. - Todos os cargos e funções atribuídos pelo Presidente do Conselho 
Diocesano a qualquer dos seus membros ou a qualquer pessoa, terão seus mandatos encerrados 
concomitantemente com o mandato do Presidente do Conselho Diocesano, ou a critério do 
mesmo, demitidos ou substituídos por justa e grave causa a qualquer tempo, com homologação 
oportuna pelo Conselho Diocesano. 

 Artigo 63º. - A eleição para escolha dos nomes a serem indicados para  Presidente do 
Conselho Diocesano, devem ocorrer sempre no último trimestre do ano em que se finda o 
mandato do Presidente em exercício, e o mandato do novo Presidente eleito terá início no  
primeiro dia do ano civil seguinte, coincidindo o seu mandato sempre com o início e o término do 
ano civil. 

 Artigo 64º. - O Presidente do Conselho Diocesano deverá comunicar ao Senhor Bispo 
Diocesano a sua eleição e pedir sua confirmação. 

  Artigo 65º. - Aprovado o presente Estatuto, a Presidência em exercício deverá ser 
estruturada nos termos das normas estatutárias e regimentais aprovadas, que entrarão em vigor  
de imediato. 

Artigo 66º. - Os casos omissos ou não previstos neste Estatuto, serão decididos, 
soberanamente, pela Assembléia Geral. 

 Artigo 67º. - O presente Estatuto poderá ser revisto mediante proposta apresentada pelo 
Presidente ou pela maioria qualificada dos membros da Assembléia Geral, obedecidos os limites 
estatutários e legais e informado o Bispo Diocesano. 

Artigo 68º. – Todos os cargos diretivos da R.C.C. da diocese de Santo André só poderão 
ser validamente assumidos por leigos que estejam em plena comunhão com a Igreja universal, 
com a igreja diocesana, e que não estejam impedidos por nenhuma lei ou sanção canônica. A não 
observância desta norma invalida qualquer eleição ou tomada de posse. 

Artigo 69º. - O presente Estatuto entrará em vigor, adquirindo força de lei, com a solene 
promulgação feita pelo Senhor Bispo Diocesano. 

  

 Santo André, 16  de agosto de 2.007 
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APÊNDICE 

Ministérios da Renovação Carismática Católica 

MINISTERIO JOVEM 
"Jovens incendiando o Brasil e o mundo com o Fogo do Espírito " 

 
O Ministério Jovem é o responsável, dentro da R.C.C. do Brasil, pelo trabalho de 

evangelização da juventude. Busca proporcionar e incentivar momentos de evangelização dos 
jovens, apoiando os grupos de oração nestas atividades, produzindo subsídios ao trabalho e 
ajudando na formação de novos evangelizadores para, assim, responder aos apelos da Igreja 
para o papel de uma juventude "sal da terra e luz do mundo", que se ocupe não apenas em 
receber, mas em dar, gerar Jesus ao mundo, semelhante à Maria. Procura ainda proporcionar 
uma formação específica para este estado de vida, levando os jovens a encontrarem o 
amadurecimento e a boa formação nas áreas da afetividade e sexualidade bem como na família, 
descobrindo e amando a sua vocação, assim facilitando a sua caminhada de pessoa humana 
rumo à salvação.  
 
 
 

MINISTERIO DE FÉ E POLITICA 
"Eis que renovo todas as coisas" (Ap 21,5) 

 
O Ministério de Fé e Política é o serviço da Renovação Carismática Católica para a 

evangelização da política, a partir da experiência do batismo no Espírito Santo. Como a política é 
“um espaço”, evangelizar a política consiste em evangelizar “o político”, ou seja, aquele que é 
vocacionado ou está no exercício da vida pública. Desenvolverá programa e projetos que visem a 
evangelização e formação daqueles que são chamados ao exercício da política, visando a 
conversão dos corações e o compromisso com o Reino de Deus, tendo por fundamento a 
Doutrina Social da Igreja para todo e qualquer cristão, participando ativamente das formações 
ministradas pelo ordinário local, assim como das formações e determinações promovidas pelo 
Escritório Diocesano da R.C.C..  
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Não tem por finalidade apoiar nem formar partidos políticos ou realizar campanhas 
eleitorais. O apoio a candidatos às eleições deve acontecer no nível das comunidades eclesiais, 
de comum acordo com seus pastores.  

Cabe ao Conselho Diocesano e ao Conselho Regional decidir a forma com que apoiarão 
ou não os candidatos após ouvirem os Grupos e Comunidades, estando em comunhão com as 
orientações do ordinário local e com as orientações do Escritório Diocesano da R.C.C.  

O Ministério de Fé e Política, eventualmente, promoverá campanhas para a 
conscientização da necessidade da participação de todos, das responsabilidades cristãs no direito 
de voto, do perfil do candidato que merece confiança e da importância da cidadania plena, 
seguindo sempre a doutrina social da Igreja.  
 
 
 
 
 

MINISTERIO DE COMUNICAÇAO SOCIAL 
 

O Ministério de Comunicação Social tem como proposta da Ofensiva Nacional da R.C.C. 
dinamizar, organizar e efetivar a evangelização através dos Meios de Comunicação Social.  

Enfatizamos que o Ministério de Comunicação Social, não objetiva padronizar a 
comunicação do Evangelho, mas sim, tem por objetivo criar uma identidade carismática católica 
no anúncio da Boa Nova pelos Meios de Comunicação Social. Ainda assim buscar na medida do 
possível a inserção dos trabalhos junto a PASCOM diocesana. 

...Um grande bem ou um grande mal provém do uso que as pessoas fazem dos meios de 
comunicação social, diz o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, no livro intitulado 
"Ética nas Comunicações Sociais". 

 
 

MINISTERIO DAS ARTES 
 
O Ministério das Artes na R.C.C. tem a função de colocar as diversas formas de expressão 

artística a serviço da evangelização nos Grupos de Oração e nas missões as quais o grupo se 
dispuser (missas, encontros, experiência de oração, entre outros). 

Desta maneira não caracteriza-se apenas pelo Ministério de Música, mas também abrange 
ministérios de dança, teatro, e eventuais trabalhos com artes visuais, ornamentação, etc.; de 
acordo com a realidade e as oportunidades apresentadas na comunidade e no Grupo de Oração. 

É importante ressaltar que a arte não é o grande objetivo deste ministério, mas sim, 
coloca-la à disposição e a serviço de Deus, para que de maneira inspirada possamos testemunhar 
o poder do Espírito Santo, e este testemunho é dado através da beleza de nossa expressão 
artística. Assim sendo, nossa música, nossa dança, nosso teatro, não são um fim, mas um meio 
pelo qual adoramos nosso Deus e buscamos trazer as pessoas para juntarem-se a nós em 
adoração. 

Assim como o ministério de música, os demais ministérios de arte devem procurar 
trabalhar constantemente, e não apenas em determinados eventos. O ministério de teatro, por 
exemplo, pode ajudar o pregador em sua palestra, dramatizando situações ou mesmo encenando 
a passagem bíblica. 

Em relação à formação, a Coordenação Nacional do Ministério das Artes também mantêm 
a produção de diversos materiais vindos diretamente do Núcleo Formador Nacional, que procura 
englobar os mais diversos aspectos da Arte Carismática e que tem também a função de manter a 
unidade na linguagem e na linha de formação desenvolvidas pelas Coordenações dos Ministérios 
de Artes Diocesanos e Regionais. 
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MINISTERIO DE PREGAÇAO 
 

Os que exercem o ministério da pregação deverão realizá-los sempre em plena fidelidade aos 
ensinamentos da Igreja presentes nos seus documentos oficiais. 
 
CNBB – Doc.71 (Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil) 
 
135.“Homens e mulheres do nosso tempo apreciam, principalmente, o testemunho. Mas isso não dispensa 
a comunidade – como não dispensa cada cristão – de prestar o serviço da proclamação ou do 
anúncio explícito, oferecendo a indivíduos, grupos e também à massa do povo a pregação do 
Evagelho, nas variadas modalidades que o ministério da Palavra pode assumir. Recomendamos as 
“missões populares”, nas suas diversas formas. Elas, na preparação de Grande Jubileu do ano 2000, 
mostraram sua eficácia e encontraram boa recepção. Recomendamos as diversas formas de pastoral 
bíblica, em particular aquelas que reúnem grupos e pequenas comunidades para refletir sobre a vida à luz 
da Palavra e lêem a Bíblia como Palavra viva, que Deus dirige, hoje ao seu povo”. 
 

Tem por objetivo principal anunciar a Palavra de Deus de maneira inspirada e 
querigmática, baseando-se na Sagrada Tradição, no Magistério da Igreja e na Palavra de Deus.  
São realizados encontros de formação constantes no sentido de que os pregadores da R.C.C. 
estejam atualizados e devidamente preparados em relação à doutrina e a teologia dos dons e 
carismas, além disto, é necessário ter-se uma boa inspiração; para pregar precisamos saber nos 
comunicar e comunicar com unção. A forma de falar, a postura do pregador, seu timbre de voz, 
seus gestos, enfim, tudo que compõe a imagem do pregador influencia no ânimo dos ouvintes. E 
essa influência irá predispô-los a aceitar ou a rejeitar a mensagem transmitida na pregação. É por 
isso que os pregadores devem ser incansáveis quando se trata de formação; devem ser 
santamente insaciáveis na busca de novos métodos para pregar.  
 
 

MINISTERIO DE INTERCESSAO 
 

"A Intercessão é uma oração de pedido que nos conforma perfeitamente com a oração de Jesus. 
Interceder é pedir, suplicar em favor de outro. Desde Abraão, é próprio de um coração que está em 
consonância com a misericórdia de Deus" (CIC n° 2634, 2635). 

 
Na intercessão, aquele que ora “não procura os seus próprios interesses, mas pensa, 

sobretudo nos outros” (Fl 2,4) e reza mesmo por aqueles que lhe fazem mal. 

A palavra INTERCESSÃO, em si, quer dizer: a ação de "pôr-se entre". O intercessor é 
aquele que se engaja numa batalha espiritual em favor das necessidades de alguém, de algum 
grupo, família, país, paróquia etc.  

Pelo Batismo Sacramental nos tornamos filhos adotivos de Deus e participamos do mesmo 
múnus Sacerdotal, Profético e Real de Nosso Senhor Jesus Cristo, conquistados por meio de sua 
Paixão, Morte e Ressurreição (cf. 1Pd 2,1-9). Portanto, antes de ser um ministério, ser intercessor 
é viver a graça santificante recebida no batismo pelo qual somos inseridos no corpo místico de 
Cristo (a Igreja).  
Jesus possui um sacerdócio eterno! "É por isso que lhe é possível levar a termo a salvação 
daqueles que por ele vão a Deus, porque vive sempre para interceder em seu favor" (Hb 7,25).  
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Devemos levar todos os participantes dos grupos de oração a assumir sua graça batismal, 
intercedendo a todo o momento, nas suas orações pessoais, e principalmente participando da 
missa, a mais perfeita intercessão. 

Dentro desta realidade nasce o ministério de intercessão. 
 

 
 

MINISTERIO DE PROMOÇAO HUMANA 
 

O Ministério de Promoção Humana tem por obrigação e por missão na Renovação 
Carismática trabalhar nas obras Sociais a partir da doutrina social da Igreja. É vontade de Deus 
que pratiquemos obras de caridade e conseqüentemente possamos colaborar na libertação dos 
irmãos aprisionados em seus sofrimentos. 

 
A Renovação Carismática Católica, através do Ministério de Promoção Humana, busca 

formar agentes que estejam dispostos a promover o irmão carente, a devolver-lhe a dignidade de 
filho de Deus. Agentes que sejam capazes de participar dos sofrimentos e das dores dos 
necessitados, ensinando caminhar no coração do homem sem machucá-lo, sabendo estender as 
mãos não simplesmente para dar o pão, mas também para ensinar a ganhá-lo com suas próprias 
mãos. 

 
Cada um deve servir promovendo e promover servindo. O Ministério de Promoção 

Humana colabora para que no seio da Igreja, especialmente nos Grupos de Oração, o amor, 
caridade, partilha, compreensão e fraternidade, possam amenizar o sofrimento dos empobrecidos 
no mundo com obras de misericórdia; e que cada um, em seu dia-a-dia, seja um bálsamo na vida 
dos que precisam.  
 
 

MINISTERIO UNIVERSIDADES RENOVADAS 
 

UNIVERSIDADES RENOVADAS UM CHAMADO DE DEUS PARA EVANGELIZAÇÃO DOS 
MEIOS CIENTÍFICOS 

"É, com efeito, natural ao homem aspirar ao conhecimento da verdade." (São Tomás de Aquino) 

O Ministério Universidades Renovadas consiste em incentivar a formação de Grupos de 
Oração Universitários (GOUs), com a espiritualidade da Renovação Carismática Católica, para 
que, ao sair da faculdade, o aluno entenda o plano de Deus na sua profissão e exerça a sua 
vocação profissional com dignidade, ética e respeito ao homem. É preciso avançar, buscar 
verdadeiramente os ensinamentos de Deus e construir definitivamente a civilização do amor no 
nosso país. 

A Encíclica Fides et Ratio traz a necessidade de conciliar fé e razão. É preciso que o 
Evangelho chegue aos meios científicos, para que assim, colaborem na construção de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Os responsáveis pela nossa sociedade, em sua maioria passam 
pela universidade, e estes precisam ser profissionais agentes de transformações. O Ministério 
Universidades Renovadas incentiva os estudantes católicos a se tornarem agentes missionários 
dentro das universidades para que Jesus seja amado pelos estudantes que amanhã serão as 
lideranças econômicas, educacionais, políticas, médicas, administrativas do nosso país. 
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A construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna só será possível quando 
homens novos, formados à luz do evangelho e ungidos pelo poder do Espírito, assumirem seus 
lugares na sociedade. O Ministério Universidades Renovadas colabora por esta transformação 
social. 

 
 

MINISTÉRIO DE ORAÇÃO POR CURA E LIBERTAÇÃO 
 

I - O QUE É MINISTERIO DE ORAÇÃO POR CURA E LIBERTAÇAO? 
Como um dos Ministérios da Ofensiva Nacional, é o exercício do ministério de Cura e 

Libertação na R.C.C., ou seja, é a prestação de serviço aos membros participantes dos Grupos de 
Oração, visando evangelizá-los e orientá-los a buscarem a cura e a libertação para si e para os 
seus, em Jesus – o Senhor vivo e ressuscitado -, através da oração dos irmãos. 

Tem como objetivo reacender a chama da fé no coração de todos, pois “Jesus Cristo é 
sempre o mesmo: ontem, hoje e por toda a eternidade” (Hb 13,8), realizando sinais, milagres, 
prodígios e maravilhas.  
no meio de nós; na certeza que o plano do Pai é nos conceder em Jesus Seu Filho, vida em 
plenitude (cf. Jo 10,10), pelo poder do Seu Santo Espírito. 
  
 
II - O QUE FAZ O MINISTERIO DE ORAÇÃO POR CURA E LIBERTAÇAO? 
 

Os servos ministeriados na Cura e Libertação, devem acolher todos aqueles que vêm aos 
Grupos de Oração em busca de intercessão e de orientação para seus problemas e/ou 
dificuldades pessoais, familiares. Devem estar preparados para ouvi-los com atenção, discrição e 
evitando emitir opinião pessoal sobre as situações partilhadas, e mantendo sempre rigoroso sigilo 
dos fatos que exige, junto com a ousadia, prudência e equilíbrio. 

No trato com os participantes do grupo de oração, se houver necessidade de oração 
pela cura e libertação, e existindo o consentimento da pessoa, está oração deverá ser feita 
sob inspiração dos dons de oração em línguas, da palavra de ciência e do discernimento 
dos Espíritos, procurando ajudá-los a compreenderem o Plano de Deus. 

Aconselhá-los, sob a inspiração da Palavra de Sabedoria, dando-lhes algumas orientações 
práticas quanto à vida com Deus e com os irmãos, para que cheguem à solução de seus 
problemas e a viverem segundo a vontade do Pai. 

Tudo isto os incentive a viverem na graça de Deus, orando mais intensamente, 
participando com maior assiduidade dos Sacramentos e da vida comunitária, sendo mais 
perseverantes da leitura e meditação da Bíblia Sagrada, para assim escutarem o Senhor e 
viverem o Amor. 
           E a Ofensiva Nacional nos orientando a caminharmos na unidade, com um mesmo objetivo 
e missão de anunciarmos Jesus vivo, curando e libertando aqueles que o buscam através de 
nossos Grupos de Oração e de nossos locais de Atendimento, segundo uma adequada formação. 
 
  Partindo de uma formação sólida os servos poderão prosseguir prestando os 
serviços que são da responsabilidade deste ministério como: 

� Reuniões de formação e partilha com a participação de servos e ministros; 
� Organização de locais próprios para Atendimento às pessoas (PLANTÕES DE ORAÇÕES) 

que, participando de nossos Grupos de Oração, desejam conversar particularmente com 
os servos e deles recebam orientação, aconselhamento, acompanhamento e intercessão 
para seu amadurecimento na fé e no seu engajamento na vida da Comunidade; 
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� Presença atuante em diferentes tipos de Encontros, como: Experiências de Oração, 
Seminários de Vida no Espírito, Escola Paulo Apóstolo, etc., para que possam interceder 
pelos participantes; 

 
MINISTÉRIO DE FORMAÇÃO 

 
A R.C.C. tem como identidade do seu “ser Igreja” a experiência de Pentecostes que 

transforma vidas, gera o impulso missionário para a evangelização que é realizada com 
manifestação dos carismas para que a fé não se fundamente na sabedoria humana, mas no poder 
de Deus (cf. 1Cor 2,5). A experiência de um novo envio do Espírito Santo, realizado não 
sacramentalmente, mas como fruto da graça da fé e da conversão, é o que chamamos Batismo no 
Espírito Santo. Na vivência dessa graça eclesial, a R.C.C. expressa sua pertença à Igreja 
assumindo a missão de evangelizar a partir de sua identidade, pondo a serviço da própria Igreja 
os carismas que lhe são próprios.  

A R.C.C. entende que é necessário buscar um modelo de Igreja que não ofenda nem 
rompa com a unidade eclesial, mas que possibilite o seu existir como Igreja na autenticidade de 
sua identidade.  

Uma das dificuldades mais evidentes na liderança, de modo geral, é a falta de formação e 
acompanhamento. O Santo Padre tem insistido na importância da formação e os nossos Bispos 
constantemente salientam ser a formação uma das urgências pastorais e um dos desafios mais 
sérios para a Igreja de hoje.  

Nos últimos anos, a R.C.C. persiste numa formação especial para sua liderança. A partir 
da Ofensiva Nacional, nasce a Secretaria Paulo Apóstolo como instrumento da R.C.C. para a 
formação de toda a sua liderança. (Cf. Código Direito Canônico - Cânone 329). 
 
 
 
 

MINISTÉRIO PARA AS FAMÍLIAS 

É o organismo dentro da Renovação Carismática Católica, responsável pela 
evangelização, acompanhamento e formação das famílias. 

Não se trata apenas um grupo de pessoas que participa de Grupos de Oração e realiza 
encontros para evangelização de casais. Trata-se de um trabalho pastoral que leva a vocação do 
ser família de Deus muito a sério. Nosso olhar está sobre a família como um todo e de qualquer 
maneira que ela se apresente, oferecendo caminhos para sua santificação para que tenha vida 
espiritual e social digna. Ainda assim buscar na medida do possível a inserção dos trabalhos junto 
a Pastoral Familiar diocesana. 

Surgiu diante da urgência da evangelização do homem em seu contexto na vida social. A 
família é a primeira célula da sociedade, é o santuário da vida, é onde nasce e cresce a vida 
humana salva por Jesus na Cruz. É onde o amor floresce e encontra sua mais simples, completa, 
e profunda forma de se manifestar. É “esperança e alegria” para o homem, como diz João Paulo 
II. A Família é o bem mais importante da sociedade, e por isso a R.C.C. como movimento que é 
conduzido pelo Espírito de Deus para a renovação do homem total, não poderia deixar de olhar 
para a família, que mais do nunca precisa de um nascer de novo, nascer para aquilo que Deus 
projetou desde o início para ela: “Crescei e multiplicai-vos”. A família conduzida pelo Espírito 
Santo é a família que formará a civilização do amor que tanto nos falava o Papa Paulo VI. 
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Documentos da Igreja em relação ao Ministério Leigo e as diversas vocações 

 
Doc.62 da CNBB, “Missão e Ministérios dos cristãos leigos e leigas” 

113 - Partimos da concepção de que toda Igreja  é missionária e ministerial e que a base sobre a 
qual se fundamentam todos os ministérios é a comunidade evangelizadora. Sob o impulso do 
Espírito Santo, protagonista da missão, a comunidade, enriquecida pela variedade de carismas que 
o mesmo Espírito confere a todos os Cristãos, forma seus ministros e lhe confia a missão.” 

 

 
Doc.71 da CNBB, “Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil” 

 
148 - O pároco ou presbitero não detem o monopolio da ministerialidade da Igreja. Não tem, pode-
se dizer, a “sintese dos ministérios”, mas o “ministério da sintese”. Deve, portanto, acolher e 
valorizar os carismas, os dons de seus irmãos, os fiéis. É importante que o paroco ou presbitero 
cuide para que a paroquia seja a experssão, de uma verdadeira comunhão de fé e de amor, uma 
“sinfonia” em que o som de cada instrumento não é abafado mas ressaltado pela participação na 
obra comum. 

 

A variedade das vocações (Novo Millenio Ineunte-Carta Apostólica) 

46. Esta perspectiva de comunhão está intimamente ligada à capacidade que tem a comunidade 
cristã de dar espaço a todos os dons do Espírito. A unidade da Igreja não é uniformidade, mas 
integração orgânica das legítimas diversidades; é a realidade de muitos membros unidos num só 
corpo, o único Corpo de Cristo (cf. 1 Cor 12,12). Por isso, é necessário que a Igreja do terceiro 
milênio estimule todos os batizados e crismados a tomarem consciência da sua própria e ativa 
responsabilidade na vida eclesial. Ao lado do ministério ordenado, podem florescer outros 
ministérios — instituídos ou simplesmente reconhecidos — em proveito de toda a 
comunidade ajudando-a nas suas diversas necessidades: desde a catequese à animação 
litúrgica, desde a educação dos jovens às várias expressões da caridade.  

Um generoso empenho certamente há de ser posto — sobretudo através de uma oração 
insistente ao Senhor da messe (cf. Mt 9,38) — na promoção das vocações ao sacerdócio e de 
especial consagração. Trata-se dum problema de grande importância para a vida da Igreja em todo 
o mundo. Mas, em alguns países de antiga evangelização, tal problema tornou-se dramático devido 
à alteração do contexto social e à aridez religiosa causada pelo consumismo e secularismo. É 
necessário e urgente estruturar uma vasta e capilar pastoral das vocações, que envolva as 
paróquias, os centros educativos, as famílias, suscitando uma reflexão mais atenta sobre os valores 
essenciais da vida, cuja síntese decisiva está na resposta que cada um é convidado a dar ao 
chamamento de Deus, especialmente quando esta pede a total doação de si mesmo e das próprias 
forças à causa do Reino.  

Neste contexto, aparece em todo o seu valor cada uma das restantes vocações, radicadas 
na riqueza da vida nova recebida no sacramento do Batismo. Em particular, há que descobrir cada 
vez melhor a vocação própria dos fiéis leigos, que são chamados, enquanto tais, a « procurar o 
Reino de Deus, tratando das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus »,32 e têm 
também « um papel próprio a desempenhar na missão do inteiro povo de Deus, na Igreja e no 
mundo [...], com a sua ação para evangelizar e santificar os homens ».33  
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Nesta mesma linha, reveste uma grande importância para a comunhão o dever de promover 
as várias realidades agregativas, que, tanto nas suas formas mais tradicionais como nas mais 
recentes dos movimentos eclesiais, continuam a dar à Igreja uma grande vitalidade que é dom de 
Deus e constitui uma autêntica « primavera do Espírito ». É, sem dúvida, necessário que 
associações e movimentos, tanto a nível da Igreja universal como das Igrejas particulares, atuem 
em plena sintonia eclesial e obediência às directrizes autorizadas dos Pastores. Mas, a todos é 
dirigida, de forma exigente e peremptória, a advertência do Apóstolo: « Não extingais o Espírito, não 
desprezeis as profecias. Examinai tudo e retende o que for bom » (1 Tes 5,19-21). Novo millenio 
ineunte – Carta Apostólica – Papa João Paulo II 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
 

� Antes de convidar um pregador ou cantor de outra diocese para seu evento, é condição 
mandatária consultar o Presidente do Conselho Diocesano da R.C.C.; para que, antes do 
convite, o Presidente do Conselho da Diocese de Santo André consulte o Presidente do 
Conselho da diocese de onde a pessoa atua a fim de obter informações mais detalhadas e 
o envio desta pessoa a nossa diocese; 

 
� Qualquer Grupo de Oração para convidar um pregador de fora da diocese deverá 

submeter o seu pedido a expressa aprovação do conselho diocesano e regional, que 
tomará as providências para averiguar a idoneidade do convidado consultando para isso o 
parecer do bispo diocesano ou de outra autoridade da diocese. A consulta seja feita 
mediante a apresentação de carta escrita feita pela coordenação do movimento da diocese 
do convidado. O pedido deverá ser apresentado no período mínino de 3 (três) meses da 
data do evento para a validade da solicitação. 

 
� Todos os eventos que forem realizados pelos Coordenadores de Grupos de Oração e/ou 

Grupos de Jovens, ligados à R.C.C., e que façam o convite a estes artistas e/ou 
pregadores ou ainda a qualquer Ministério de Música através Paróquias e não passarem 
pela ciência e ou autorização da Coordenação Diocesana, não poderão utilizar os Grupos 
de Orações da R.C.C. na Diocese para a divulgação dos eventos e os mesmos não terão o 
reconhecimento da coordenação da Diocese de Santo André para a realização de tais 
eventos, ficando toda a responsabilidade a cargo da pessoa e do sacerdote que os 
convidaram. 

 
� O Conselho Nacional, bem como o Conselho Estadual e o Conselho Diocesano, 

recomendam que o evento, dentro de suas possibilidades, faça uma partilha espontânea 
para com o pregador ou o artista convidado. O valor recomendado desta partilha é de um 
salário mínimo apenas. Qualquer valor exigido acima disso está fora do que foi definido 
pelo Conselho Nacional da R.C.C. do Brasil.  

 


