RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA - RCC
Há exatamente 34 anos (15/04/1983), surgia o Grupo de Oração Espírito Santo,
na Comunidade Matriz Nossa Senhora Aparecida, do movimento Renovação
Carismática Católica (RCC), que estava crescendo e ganhado forças no mundo
inteiro.
O grupo estava dando os seus primeiros passos na RCC, sob a coordenação de
Dorvalino e com o apoio dos Padres Mario e Franco. Pe. Franco, que é um dos
principais nomes na fundação do Grupo de Oração, deu todo o apoio e as
orientações necessárias ao grupo que estava começando, colaborou por cerca
de 10 anos. Nesse tempo, junto com Silvo e Reinaldo, que coordenavam o
grupo na época, criaram um estatuto que ensinava as pessoas a vivenciar o
movimento RCC, esse mesmo documento foi apresentado
e
serviu
como
exemplo para
a
Diocese
de
Osasco.
Ao longo dos 34 anos, os membros, sobretudo os que permanecem no grupo
até hoje, relatam com emoção como o Espirito Santo age no movimento, citam
os cenáculos que enchiam os estádios do Pacaembú e do Morumbi, as curas e
milagres que presenciaram nesses eventos e em eventos fechados do grupo de
oração e que hoje são testemunhos e frutos da RCC.
A Renovação Carismática, em seu início, não foi aceita em muitas paróquias e
dioceses, principalmente por ser comparada a movimentos de outras
denominações religiosas, o Grupo de Oração Espírito Santo também passou por
isso, por causa das manifestações dos Dons do Espírito Santo, eram
constantemente comparados a grupos protestantes, mas os
membros souberam com a graça de Deus mostrar a sua identidade RCC e hoje
refletem
fielmente o
carisma
do
movimento.
Nesses anos, quem se manteve no grupo e quem ao longo do tempo foi
começando a caminhada, pode experimentar a grandiosa manifestação do
poder de Deus em cada momento em cada vida, em cada reunião de oração.
Testemunhos de conversão, curas, milagres, famílias sendo geradas e unidas
através do amor de Deus que nos é testemunhado e pregado a cada encontro.
Esse breve resumo demonstra que o Amor de Deus permanece e sustenta o
Grupo de Oração Espírito Santo na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E como
diz São João Paulo II: "Vida longa aos carismáticos!"

