
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ORIENTAÇÕES PARA A RCC NESTE TEMPO DE PANDEMIA 

 

Caros irmãos da Renovação Carismática Católica da Diocese de Santo André. 

Paz de Jesus e o amor de Maria! 

 

Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa história, devido a Pandemia causada 

pela COVID 19, que se alastrou por toda a nação. Vimo-nos obrigados a reorganizar nossas vidas,  

modificar os nossos costumes e nos reinventar em nossa ação evangelizadora, nos nossos grupos de 

oração. A RCC como filha da Igreja, em sua missão evangelizadora, sempre esteve junto ao povo, 

auxiliando nas necessidades, propagando a Cultura de Pentecostes, lutando em favor da família, 

contribuindo para uma nova sociedade, sempre em unidade com a Igreja. 

Nossa Diocese está se reorganizando para o retorno das celebrações eucarísticas presencias, 

louvamos a Deus por esta graça e pedimos seu auxílio e proteção. Nossos corações encontram-se 

saudosos e desejosos de estarmos unidos no mesmo espaço físico para vivermos a cultura de 

Pentecostes, no entanto, em consonância com nosso bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini 

que, ouvindo o Conselho de presbíteros, por zelo ainda não liberou o retorno das atividades pastorais 

de forma presencial, informação oficializada no nº 60 do documento sobre as normas e orientações 

sobre a retomada gradual das celebrações no contexto da Pandemia da COVID 19:  

“60. Reuniões e encontros pastorais: Que neste período de transição, não haja e reuniões 

presenciais de pastorais, grupos de oração, movimentos, entre outros, nos espaços eclesiais 

(paróquias, centros pastorais, casas de retiro, etc.). Ficando, possivelmente, estas atividades 

para o segundo semestre deste ano. Favoreçam-se as reuniões virtuais.” 

Ressaltamos ainda que, no dia 18 de julho passado, realizou-se uma reunião virtual do Conselho 

de Pastoral Diocesano Ampliado, com a participação dos leigos coordenadores diocesanos de 

pastorais e movimentos, e fomos informados que ainda não serão liberadas as atividades pastorais 

presenciais, tendo em vista que ainda não há um controle da Pandemia, desta forma aguardamos por 

novas informações / orientações e enquanto isso, permanecemos  em obediência com as atividades 



remotas / virtuais e não façamos ainda encontros presenciais, sejam eles nos Templos ou nas casas 

dos membros das comunidades.  

Lembrando que o Grupo de Oração é a célula básica e fundamental da Renovação Carismática 

Católica, o movimento só é movimento e está em movimento através dos grupos de oração, rosto da 

RCC, cartão de visitas, coração pulsante... Ele é a porta que o Filho de Davi abriu e que ninguém 

pode fechar (Vinícius Simões). Em sintonia com a prioridade do nosso 8º Plano Diocesano de 

Pastoral: “Ser uma Igreja que fortaleça a cultura e a espiritualidade do acolhimento em permanente 

ação missionária”, este ano o movimento nos convoca a assumir o nosso papel de sentinelas: “Eu te 

constitui como sentinela na casa de Israel” (Ez 33,7). Nossa missão de maneira particular é: 

“Resgatar a identidade da RCC para que o mundo seja batizado no Espirito Santo.” Esta pandemia 

paralisou o mundo, mas nós não somos deste mundo, somos cidadãos do céu e não podemos parar, 

estacionar, pois somos RCC um movimento em movimento pelo Espírito Santo, o qual precisamos 

clamar sem cessar para que nos conduza neste tempo. Não podemos perder os propósitos de Deus 

para a nossa vida, para o nosso movimento, para os nossos Grupos de Oração: Permanecer em unidade 

com nossa Igreja Particular de Santo André e cuidar daqueles que Deus nos confiou com o zelo e o 

cuidado necessários de sempre, mas sobretudo destes tempos difíceis. Cuide do seu jardim, jardineiro 

de Jesus, fique em alerta sentinela, anuncie e denuncie profeta! Esteja atento ao seu rebanho, pastoreie 

suas ovelhas pastor! Não pare, continue em movimento e assim estaremos associados à missão do 

Salvador, que continua salvando vidas.  

Assim que for para voltarem as reuniões e grupos de oração vamos comunicar imediatamente. 

 

Santo André, 14 de agosto de 2020 
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