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À todos aquele que sonham em 

ver as universidades e a 

sociedade renovada pela ação 

do Espírito Santo.  
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“Não temos outro tesouro a não ser este. Não 
temos outra felicidade nem outra prioridade se não 

a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na 
Igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, 

seguido, amado, adorado, anunciado e 
comunicado a todos, não obstante todas as 

dificuldades e resistências. Este é o melhor serviço 
– o seu serviço! – que a Igreja deve oferecer às 

pessoas e nações”.  
(Documento de Aparecida nº 14)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Renovação Carismática Católica do Brasil 
Ministério Universidades Renovadas 

 

 
 

 

4

ÍNDICE 

 

1 –  INFORMAÇÕES GERAIS ....................................................................................................... 5 
2 -  INTRODUÇÃO ......................................................................................................................... 5 
3 – HISTÓRICO ............................................................................................................................... 7 
4 -  JUSTIFICATIVA ...................................................................................................................... 9 
5 -  MOTIVAÇÃO ........................................................................................................................... 9 
6 -  OBJETIVOS ............................................................................................................................ 11 
7 -  FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS .................................................................................... 13 
8 -   ATIVIDADES MISSIONÁRIAS ........................................................................................... 14 
9 -  CRONOGRAMA PROPOSTO ............................................................................................... 15 
10 -  INFRA-ESTRUTURA ........................................................................................................... 15 
11 -  EQUIPES ENVOLVIDAS  -  RESPONSÁVEIS .................................................................. 22 
12 -  PLANO DE AÇÃO ................................................................................................................ 26 
13 -  CONCLUSÃO ....................................................................................................................... 29 
14 - OBSERVAÇÕES FINAIS: ..................................................................................................... 29 
REFERÊNCIAS ............................................................................................................................. 29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Renovação Carismática Católica do Brasil 
Ministério Universidades Renovadas 

 

 
 

 

5

1 –  INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Nome do evento: PROJETO RUAH: DEIXE O AMOR AMAR –  Segunda Semana Nacional 

Missionária do Ministério Universidades Renovadas. 

 

Local: Instituições de Ensino Superior de todo o Brasil  

 

Data: Maio de 2010 

 

Público Alvo: Acadêmicos, professores,  servidores e demais profissionais das diversas 

Instituições de Ensino Superior de todas as Unidades da Federação.  

 

Objetivo:  Alcançar, com a evangelização querigmática, o maior número possível de instituições 

de ensino superior nas dioceses brasileiras. 

  

2 -  INTRODUÇÃO  
  

O homem é amado por Deus! Este é o mais simples e o mais comovente anúncio de que a 

Igreja é devedora ao homem. A palavra e a vida de cada cristão podem e devem fazer ecoar este 

anúncio: Deus te ama, Cristo veio por ti, para ti. 

“Conhecer Jesus Cristo pela fé é nossa alegria; segui-lo é uma graça, e transmitir este 

tesouro aos demais é uma tarefa que o Senhor nos confiou ao nos chamar e escolher.”  

(Documento de Aparecida nº 18) 

Declarando esta verdade o Sumo Pontífice Bento XVI introduz sua primeira Carta 

Encíclica: 

 
“Nós cremos no amor de Deus – desse modo, pode o cristão exprimir a opção 
fundamental da sua vida. Ao início do ser cristão, não há uma decisão ética ou 
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uma grande idéia, mas o encontro com um acontecimento, com uma Pessoa que 
dá à vida um novo horizonte. (...) Com a centralidade do amor, a fé cristã 
acolheu o núcleo da fé de Israel e, ao mesmo tempo, deu a esse núcleo uma 
nova profundidade e amplitude.”  (Carta Encíclica Deus Caritas Est) 
 

O anúncio do amor de Deus é o grande remédio que traz em sua existência uma enorme 

força potencial capaz de transformar a realidade que vivemos. À medida que esta existência 

aproxima-se do homem e torna-se experiência, este potencial reapresenta-se como uma força 

poderosa, capaz de dar início a uma grande reação em cadeia que surge do interior do homem 

mergulhado no Grande Amor, que é o próprio Deus. Esta reação é o que declaradamente 

desejamos, uma reação de um povo transformado, a civilização do amor, daqueles que constroem 

uma nova vida porque um dia foram agraciados com a verdadeira vida – que é Cristo, caminho, 

verdade e vida (Jo 14, 6). 

 
Não temos outro tesouro a não ser este. Não temos outra felicidade nem outra 
prioridade se não a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na Igreja, para 
que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado, anunciado e 
comunicado a todos, não obstante todas as dificuldades e resistências. Este é o 
melhor serviço – o seu serviço! – que a Igreja deve oferecer às pessoas e 
nações. (Documento de Aparecida nº 14)  
 

Tendo em vista a necessidade deste anúncio é que iniciamos este projeto. Baseados na 

ordem de Jesus: “Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura” (Mc 16,16), 

impulsionados pelo “convite” do Papa João Paulo II: “evangelizar é prestar ao mundo um 

serviço de salvação” e fundamentados na doutrina da igreja que ensina a nossa missão de leigos: 

O leigo é chamado a procurar o reino de Deus e mais do que isso vivê-lo através dos mais 

diversos serviços e funções para o crescimento e continuidade da caminhada da igreja. Toda 

atividade do leigo deve estar intimamente comprometida com o Evangelho de Jesus Cristo, sendo 

sinal da sua presença viva no meio do seu povo. 

 
A ação dos fiéis leigos aparece hoje cada vez mais necessária e preciosa. Na 
verdade, a ordem do Senhor “ide por todo o mundo” continua a encontrar 
muitos leigos generosos prontos a deixar seu ambiente de vida, o seu trabalho, a 
sua região ou pátria para ir, ao menos por certo tempo, para as zonas de missão. 
(Christifideles Laici, nº 35) 
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Nesta “nova primavera” do cristianismo, não podemos ocultar uma tendência 

negativa: a missão específica ad gentes parece estar numa fase de afrouxamento, contra todas as 

indicações do Concílio e do Magistério posterior. Dificuldades internas e externas enfraqueceram 

o dinamismo missionário da Igreja ao serviço dos não-cristãos: isto é um fato que deve preocupar 

todos os que creem em Cristo.  

 
A MISSÃO DE CRISTO REDENTOR, confiada à Igreja, está ainda bem longe 
do seu pleno cumprimento. No termo do segundo milênio, após a sua vinda, 
uma visão de conjunto da humanidade mostra que tal missão está ainda no 
começo, e que devemos empenhar-nos com todas as forças no seu serviço. É o 
Espírito que impele a anunciar as grandes obras de Deus! (Carta Encíclica 
Redemptoris Missio, nº 1). 
 

Frente a isso, o Ministério Universidades Renovadas entende na iniciativa de uma missão 

evangelizadora querigmática nos campi universitários a concretização do seu chamado de 

“encher as universidades da doutrina de Jesus”(cf At 5,28). 

“Trata-se, porém, de dar-lhes, no próprio ambiente universitário, um atendimento 

específico, anunciar o Cristo aos que ainda não o conhecem, ou o esqueceram, e sensibilizá-los 

para a urgência de serem Cristãos ativos no ambiente específico”                                       

(Estudos da CNBB 56, nº 511). 

 

3 – HISTÓRICO 
 

O Projeto Ruah nasceu do apelo do coração de Deus, feito através de Dom Alberto 

Taveira Corrêa – Palmas-TO, em julho de 2007, quando a coordenadora nacional MUR - Ierecê 

Gilberto, o consultou sobre a possibilidade de se fazer o Encontro Nacional do Ministério 

Universidades Renovadas (ENUR) em sua diocese. A resposta não só conteve uma afirmativa, 

mas uma provocação, que se constituiu um verdadeiro desafio: “Tudo bem, mas gostaria que em 

um dos dias vocês realizassem missão nas universidades lá de Palmas”.  

Mal sabia Dom  Alberto o que esta frase desencadearia... 
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A partir deste dia, além do ENUR, procurou-se rezar e organizar a missão proposta. 

Ierecê concluiu que não seria possível realizar uma missão durante o encontro em si, que já tinha 

uma programação bastante intensa.  Foi então que o Senhor Deus suscitou em seu coração que 

estas missões deveriam acontecer antes do ENUR, mas na mesma semana do evento, o que 

denominou-se inicialmente de Pré-ENUR. 

Assim, a idéia era realizar algo semelhante ao Jesus No Litoral (JNL), com a mesma 

dinâmica, porém adaptado a realidade universitária. Entre os objetivos principais estava o desejo 

de levar representantes do MUR de todos os Estados, quiçá todas as dioceses do Brasil, para 

receberem a formação, participarem das missões, terem seus corações e vidas incendiados  pelo 

Espírito Santo através desta experiência e tornarem-se multiplicadores destas em seus Estados, 

Dioceses e GOU’s. 

Esta provocação de Dom Alberto foi tão frutífera, que todos os participantes, do que 

denominamos de Projeto Ruah, saíram de lá completamente desejosos de levarem-no para suas 

realidades. Foram muitos os testemunhos da ação do Senhor. A escolha do nome do projeto foi 

pautada em muitas discussões, era necessário que pelo nome as pessoas fossem chamadas. Em 

oração o Senhor revelou que a palavra AMOR deveria ser a essência e posteriormente, Deus 

revelou Ruah e como confirmação revelou a passagem de Ezequiel 3: a missão do profeta. A 

partir disto foi definido o nome: PROJETO RUAH: DEIXE O AMOR AMAR. 

No final de novembro de 2008, a Equipe Nacional de Serviço do MUR – ENS/MUR, 

reunida em Salvador-BA para avaliação das atividades de 2008 e planejamento das atividades 

para 2009, constatou a alegria e motivação de alguns coordenadores estaduais MUR que haviam 

realizado esta atividade missionária em seus Estados após o ENUR. Através das partilhas e da 

avaliação do Ruah realizado em Palmas o Espírito Santo começou a gerar no coração dos 

presentes o desejo de também realizarem a mesma missão em seus Estados. Após oração e escuta 

a Deus, a ENS discerniu por realizar esta atividade do Ruah em todos os Estados.  

Entretanto o Espírito Santo suscitou posteriormente à uma equipe menor que se reuniu 

em outro momento somente por este motivo. Assim surgiu que esta atividade deveria ser 

realizada em unidade entre todas as Unidades da Federação. Diversas idéias foram lançadas 
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como, um mesmo material de divulgação a ser utilizado, uma camiseta com a mesma arte para 

todo o Brasil, as atividades acontecendo numa mesma data em todo o Brasil, culminar as missões 

em cada diocese com uma Experiência de Oração - EXPO, convidar todos os ministérios da RCC 

a participarem desta atividade de forma que esta semana seja uma semana onde toda a Renovação 

de cada diocese possa entrar com o MUR em Missão nas universidades do Brasil e muitas outras 

idéias foram partilhadas. Após a apresentação, no dia seguinte, da proposta, ela foi aceita por toda 

a ENS, o Espírito Santo encheu de alegria cada um dos corações presentes, que rapidamente 

aprovaram a proposta. 

Diante disto, elaboramos o primeiro projeto que apresentaremos a todas as instâncias da 

RCC Brasil, em especial do Ministério Universidades Renovadas, no desejo de contarmos 

também com a aprovação deste em cada diocese e que se realizou de no mês de agosto de 2009.  

Após avaliar o êxito obtido na primeira semana nacional missionária e testemunhar seus 

frutos, a ENS reunida em Vitória-ES em novembro de 2009, avaliou, após oração e escuta a 

Deus, que esta experiência deveria ser novamente vivenciada em data única em todo o país. 

Assim foi encaminhado que neste ano o MUR Brasil realizaria a Segunda Semana Nacional 

Missionária durante o mês de maio, em semana a ser definida por cada diocese, formando assim 

um mês de missões nas universidades em 2010. 

A Segunda Semana Nacional Missionária nas Universidades do Brasil já é compromisso 

do MUR para este ano, contudo, para que seu êxito seja amplamente alcançado, desejamos contar 

com a colaboração e participação de todas as coordenações da RCC, sobretudo as coordenações 

diocesanas, bem como de cada um dos ministérios nas diversas instâncias. 

 

4 -  JUSTIFICATIVA 
 

Cientes e desejosos por viver intensamente os três principais pilares da RCC: 

Identidade, Unidade e Missão, amplamente trabalhados no ano de 2009 através do Primeiro 

Fórum Nacional da RCC e da ênfase dada ao pilar da Missão, que norteou o Encontro Nacional 
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de Formação da RCC deste ano, com o tema: “Ai de mim se eu não evangelizar” (I Cor 9, 16), e 

de trabalhar a moção para a RCC em 2010 com foco na PALAVRA de Deus e no anuncio: 

“Proclama a Palavra e anuncia a Boa Noticia” e a palavra de II Timóteo 4, 1-5, o Ministério 

Universidades Renovadas deseja responder concretamente à esta moção, dentre outra maneiras, 

através da segunda edição da SEMANA NACIONAL de EVANGELIZAÇÃO nas 

UNIVERSIDADES, precisando para tanto contar com o apoio, colaboração e cooperação de 

todos os ministérios da RCC em cada diocese.  

Acreditamos ser esta uma forma de juntos colocarmos em prática estes três pilares, 

vivenciando nossa Identidade – levar e vivenciar o Batismo no Espírito Santo; Unidade – com 

todos os ministérios unidos num só coração; Missão – numa semana inteira de missão de toda a 

RCC da Diocese, num campo específico – a Universidade.  

Atendemos assim ao apelo da Igreja, que está em estado permanente de missão: 

 

Perante o progresso de uma cultura que aparece divorciada não só da fé cristã 
mas até dos próprios valores humanos, bem como perante uma certa cultura 
científica e tecnológica incapaz de dar resposta à premente procura de verdade e 
de bem que arde no coração dos homens, a Igreja tem plena consciência da 
urgência pastoral de se dar à cultura uma atenção toda especial. Por isso, a Igreja 
pede aos fiéis leigos que estejam presentes, em nome da coragem e da 
criatividade intelectual, nos lugares privilegiados da cultura, como são o mundo 
da escola e da universidade(...)Poder-se-ia exprimir tudo isto dizendo: importa 
evangelizar – não de maneira decorativa, como que aplicando um verniz 
superficial, mas de maneira vital, em profundidade e isto até às suas raízes – a 
cultura e as culturas do homem...a ruptura entre o Evangelho e a cultura é, sem 
dúvida, o drama da nossa época. Importa assim envidar todos os esforços no 
sentido de uma generosa evangelização da cultura, ou mais exatamente, das 
culturas”.   
(Exortação Apostólica Christifideles Laici nº 44) 

 

Atendemos também à moção atual da RCC, acentuando no momento o foco na 

Palavra e no anuncio, com a plena consciência de que sem o Batismo no Espírito Santo não pode 

haver missão: 
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A missão da Igreja, tal como a de Jesus, é obra de Deus, ou, usando uma 
expressão freqüente em São Lucas, é obra do Espírito Santo. (...) O Espírito deu-
lhes a capacidade de testemunhar Jesus sem medo. (Carta Encíclica Redemptoris 
Missio, 24) 

 

5 -  MOTIVAÇÃO 
 

Somos motivados pelas orientações da Igreja Católica Apostólica Romana que em seus 

documentos faz um apelo à missão evangelizadora do leigo em todos os ambientes que participa, 

seja onde atua profissionalmente, na família, na universidade; e ao apelo da Igreja se fazer 

presença no meio universitário e da necessidade de evangelização no meio acadêmico.  

 

Também é importante recordar que o campo específico da atividade 

evangelizadora leiga é o complexo mundo do trabalho, da cultura, das ciências e 

das artes, da política, dos meios de comunicação e da economia, assim como as 

esferas da família, da educação, da vida profissional, sobretudo nos contextos 

onde a Igreja se faz presente somente por eles. (Documento de Aparecida nº 

174) 

 

A presença da Igreja no meio universitário, mediante pessoas comprometidas 

que, servindo à universidade, servem à sociedade, inscreve-se no processo de 

inculturação da fé, como exigência da evangelização. O dever de anunciar o 

evangelho torna-se mais urgente, no limiar de um novo milênio, no qual a 

cultura cristã terá uma grande importância. Exigem-se comunidades de fé aptas a 

transmitir a Boa Nova de Cristo a todos os que se formam, ensinam e exercem a 

sua atividade no contexto da cultura universitária. A urgência deste empenho 

apostólico é grande, porque a universidade é um dos mais fecundos focos 

criadores da cultura. (Presença da Igreja na Universidade e na Cultura 

Universitária - Série Magistério) 
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         Devem tornar-se os universitários os primeiros e imediatos apóstolos dos 

universitários, realizando o apostolado no meio deles e através deles, levando 

em conta o ambiente social (universidade) em que vivem.                                  

(Concilio Vaticano II/ AA 1377 e Est. da CNBB 44, n.87). 

6 -  OBJETIVOS  
 

6.1 Geral: 

Promover ação evangelizadora de anúncio querigmático no âmbito universitário através 

de uma abordagem rápida - querigma aplicado de 3 a 5 minutos - às pessoas, movidos pela 

compaixão com cada sujeito e seguindo, a inserção destes numa comunidade, preferencialmente 

os GOU’s  e GPP’s, e por conseqüente a Igreja Católica. 

 

6.2 Específicos:  

 

� Anunciar  Jesus Cristo nos campi de forma querigmática, valorizando a pessoa como 

filha amada de Deus, atentando a todos quanto à importância da vida Cristã na 

universidade, e desejando que o Senhor toque verdadeiramente os corações daqueles 

que ouvirem Sua voz;  

� Através da ação evangelizadora, convidar os universitários, servidores e professores 

abordados a participarem da Experiência de Oração que acontecerá no final da mesma 

semana e à inserção nas comunidades locais, dando-se preferência aos Grupos de 

Oração Universitários – GOUs e os Grupos de Partilha de Profissionais – GPP’s; 

� Capacitar missionários para atuação em suas realidades locais; 

� Fomentar o espírito missionário no MUR. 

� Fortalecer a unidade entre os diversos ministérios da RCC através das atividades 

missionárias; 
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� Promover a troca de experiências entre os diversos ministérios, favorecendo assim a 

ministerialidade orgânica; 

 

7 -  FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS  
 

 A principal metodologia utilizada neste projeto será a abordagem das pessoas pelas duplas 

de missionários que deverão transmitir a mensagem do querigma em poucos minutos. Esta  

metodologia é adotada pelo Projeto Jesus no Litoral1 que acontece em todo o litoral 

paranaense/gaúcho e em alguns outros estados brasileiros, no período de férias de final de ano. 

Esta metodologia está sendo adaptada para a realidade universitária através da equipe de 

formação do MUR. . 

 A data para a formação será definida em cada diocese junto à coordenação diocesana da 

RCC e conforme programação local das suas atividades; contudo orientamos que seja realizada 

no máximo 30 dias antes da SEMANA NACIONAL MISSIONÁRIA do MUR, sendo que o 

ideal é que aconteça no final de semana anterior a esta. A programação da formação poderá 

acontecer durante todo um final de semana, somente no domingo o dia todo ou ainda durante toda 

uma semana, em noites consecutivas, através de palestras, dinâmicas e muita oração. 

 Esta disponibilizada no site nacional do MUR uma apostila com o conteúdo básico das 

formações para a Semana de Evangelização e esta poderá ser reproduzida em cada diocese, 

conforme a necessidade local. Cabe a cada diocese planejar as atividades de formação e 

selecionar os formadores mais aptos para abordar cada um dos temas propostos que indicamos 

ser todos trabalhados visto que são centrais para o bom andamento do projeto, podendo ainda 

serem acrescentados outros temas, conforme a realidade local. Abaixo, neste projeto, 

apresentaremos o roteiro para os encontros de formação. Orientamos que os formadores sigam as 

                                                 
1 Projeto Jesus no Litoral – JNL – conheça mais sobre este Projeto de Evangelização da RCC no site: 

www.jesusnolitoral.com.br  
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indicações da apostila que será disponibilizada, bem como buscar outros meios possíveis para se 

preparar. 

Após a formação deve acontecer uma pequena atividade missionária planejada com 

antecedência, que poderá acontecer na paróquia onde for realizada a formação, na universidade, 

numa rua do bairro ou em qualquer outro local e uma Missa de Envio. Esta atividade missionária 

ao final da formação é de fundamental importância para os missionários e sendo possível, deve-se 

fazer logo após uma breve avaliação desta com todos os participantes, aproveitando-se este 

momento para tirar alguma dúvida que tenha surgido, orientar e motivar o que for necessário.  

 

8 -   ATIVIDADES MISSIONÁRIAS 
 

 Após a formação serão realizadas de durante uma semana no mês de MAIO DE 2010 

(segunda a sexta-feira) – definida pela diocese de acordo com sua realidade - em todos os 

períodos letivos (manhã, tarde e noite) as missões nas universidades da diocese. Essas missões de 

evangelização serão realizadas pelos missionários formados e acontecerão de diversas formas: 

 

� Abordagem querigmática no intervalo das aulas; 

� Serenatas – divididos em grupos com violão, serão realizadas serenatas para os estudantes 

no período de intervalo entre as aulas e/ou nos arredores dos prédios da universidade; 

� Missa no campus; 

� Grupo de Oração Universitário – GOU (nos intervalos e/ou na saída das aulas); 

� Encenação de passagens bíblicas nos intervalos; 

� Teatros nos corredores durante os intervalos; 

� Plantão para aconselhamento e oração na capela (quando houver) ou em outro local que for 

definido no campus; 

� Atendimento de confissão – quando possível e previamente planejado com o(s) 

sacerdote(s);  
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� Distribuição de panfletos divulgando os GOUs na diocese e a Experiência de Oração do 

final de semana quando houver EXPO; 

� Panfletos com mensagens querigmáticas a ser entregues a todos; 

� Tudo mais que a criatividade das equipes e o Espírito Santo ousarem; 

 

9 -  CRONOGRAMA PROPOSTO  
 

9.1 – Formação dos missionários 

      

Uma vez que a formação será realizada conforme a realidade local, num único dia, num final de 

semana inteiro ou em várias noites durante a semana, não colocamos no cronograma horários 

para as atividades, mas tão somente o que sugerimos como tempo necessário para o 

desenvolvimento de cada uma delas. 

 

 Em data anterior à Semana Nacional Missionária 

30 min Saudações e apresentações 

1h00 Animação e oração  

45 min 
Pregação:  "Universidades Renovadas: Anunciem a Boa Noticia" – Palavra de 

II Timoteo 4, 1-5, Neemias e Ageu 

30 min Deserto (refletir no chamado missionário pessoal e responder a Jesus) 

30 min Intervalo 

45 min 
Formação I: Qual é o sentido da evangelização? (Após apresentar o Projeto da 

Semana Nacional de Evangelização neste ensino). 

15 min Intervalo  

45 min Formação II - O querigma: diferenças entre querigma e catequese 

20 min Animação e oração 
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45 min Formação III – Os passos do querigma 

01h00 Animação e oração 

45 min Formação IV - Personagens do querigma 

15 min Intervalo 

45 min Formação V – Passos da evangelização 

30 min Exercício prático de abordagem querigmática 

30 min Intervalo 

01h30 Oração de Efusão do Espírito 

01h00 Missa de Envio 

Um período do 

dia 
Atividade Missionária (uma manhã, tarde ou noite) 

1h30 Avaliação da atividade missionária e esclarecimentos necessários. 

 

9.2 - Atividades Missionárias 

 

  Segunda a Sexta-feira (MAIO DE 2010)   

7h30 – 8h30 Recepção carismática - panfletagem e serenatas de acolhida 

8h00 -10h00 Missão querigmática nos setores administrativos  

10h00 Abordagem querigmática por duplas no intervalo 

10h30 - 11h30 Missão querigmática nos setores administrativos  

11h30 - 13h30 

Abordagem querigmática por duplas/panfletagem (Missa, encenações, GOUs e 

outras atividades que não precisam ser diárias) e concentração nos Quartéis 

Generais (locais onde ficam os materiais utilizados, o cronograma e o 

coordenador da atividade). 

14h00 - 15h30 Missão querigmática nos setores administrativos  

15h30 - 16h00 Abordagem querigmática por duplas no intervalo 
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16h00 - 17h30 Missão querigmática nos setores administrativos  

17h30 - 18h30 
Abordagem querigmática por duplas/concentração e panfletagem no QG e 

arredores (GOUs, encenações e outra atividades que não precisam ser diárias) 

19h00 – 20h00 Recepção carismática 

20h00 - 21h00 Missão querigmática nos setores administrativos  

21h00 - 21h30 Abordagem querigmática por duplas no intervalo 

21h30 - 22h30 Missão querigmática nos setores administrativos 

22h30 - 23h30 
Abordagem querigmática por duplas/panfletagem (encenações, GOUs e outras 

atividades que não precisam ser diárias)  

 

 No período das aulas, a evangelização acontecerá com os alunos que estão circulando e com os 

servidores dos setores administrativos. 

 

9.3 – Experiência de Oração 

 

Sexta (Noite) 

19h00 Recepção dos participantes 30’ 

19h30 Partida para o local da Experiência de Oração 30’ 

20h00 Santa Missa  60’ 

21h00 Jantar 30’ 

21h30 Orientações Gerais e apresentação 30’ 

22h00 Oração  10’ 

22h10 1ª) Pregação – “Deus me chama a um encontro com Ele” 50’ 

23h00 Oração da noite  15’ 

23h15 Repouso  

    

Sábado (Manhã) 
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06h30 Despertar 30’ 

07h00 Capela - Oração da manhã  30’ 

7h30 Café 30’ 

08h00 Sala Palestras - Animação  20’ 

08h20 2ª pregação – O amor do Pai  60’ 

09h20 intervalo 10’ 

09h30 Cantos  10’ 

09h40 3ª) Pregação – O Pecado  60’ 

10h40 Grupos de Partilha (Cenáculos)  30’ 

11:10  Intervalo 10’ 

11h20 4ª Pregação: Jesus, única solução: Jesus já te salvou 60’ 

12h20 Almoço  

                               

Sábado (Tarde) 

14:00 Sala Palestras - Cânticos 30’ 

14:30 5ª) Pregação – Fé e Conversão 60’ 

15h30 Oração de Renúncia 15´ 

15h45 Grupos de Partilha (Cenáculo) – Partilha sobre o tema anterior 30’ 

16h15 Santa Missa / momento de confissão 60’ 

17h15 Intervalo pra banho  

        

Sábado (Noite)           

18h30 Jantar 30’ 

19h00 Sala Palestras - Cânticos 10’ 

19h10 6ª) Pregação – O Espírito Santo 50’ 

20h00 Efusão do Espírito 120’ 

22h00 Grupos de Partilha (cenáculos) 30’ 
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22h30 Sala de palestra – cânticos  10’ 

22h40 Recapitulação do dia e momento mariano. 20’ 

23h00 Repouso   

 

Domingo (Manhã)        

6:15 Despertar 30’ 

6:45 Oração pessoal dirigida 30’ 

7:15 Capela – Oração Comunitária 30’ 

7:45 Café 30’ 

8:15 Sala Palestras - Cânticos 30’ 

8:45 7ª) Palestra – A vida no Espírito Santo  60’ 

9h45 Intervalo 15’ 

10h Momento de adoração a Jesus Sacramentado 60’ 

11h Grupos de partilha (cenáculos) 30’ 

11:30 Almoço 105’ 

        

Domingo (Tarde)         

13:15 Sala Palestras - Cânticos 30’ 

13:45 10ª) Palestra – Inserção na Comunidade 

       - A Igreja, a RCC, o GOU,... (O Sonho) 

60’ 

14h45 Cantos 15’ 

15h Cenáculo – Testemunhos 30’ 

15h30 Intervalo 15’ 

15h45 Missa de encerramento – Apresentação dos melhores testemunhos 75’ 

 Obs.: Caso a missa seja na paróquia, então finaliza-se as atividades aqui 

e os testemunhos acontecem na paróquia. 

75’ 

17h00 Encerramento  



 

 
 
 

Renovação Carismática Católica do Brasil 
Ministério Universidades Renovadas 

 

 
 

 

20

 

Entendemos como essencial a realização dos pequenos Grupos de partilha ou cenáculos 

no decorrer da Experiência de Oração (EXPO) para que os participantes possam aos poucos se 

conhecerem melhor. Cada cenáculo deverá ser coordenado por dois servo devidamente 

preparado, que após o encontro fará um pastoreio com os membros do grupinho, acompanhando-

os pelo menos até a participação destes numa Experiência de Dons, se possível com sua data já 

divulgada no final da EXPO. 

Esta estrutura de EXPO é a que sugerimos, para todos os lugares. Gostaríamos que dentro 

das possibilidades locais, fossem observados os horários e a seqüência de pregações e atividades 

aqui propostas. Caso seja necessário fazer alterações para adaptação à realidade local, pedimos 

cuidado especial no sentido de se manter a estrutura central que sugerimos.  

Caso haja coincidência de datas com algum evento da RCC local (Congresso, Encontro de 

Servos, etc), fazendo com que não seja possível a realização da EXPO, orientamos que esta seja 

realizada tão logo possível, no mesmo mês da missão visto a importância de sua proximidade 

com a mesma para que não se perca os que receberam o anuncio e se motivaram a participar da 

EXPO. 

Por fim, é importante frisar que realização da EXPO nas dioceses onde serão feitas 

missões é parte importante da SEMANA NACIONAL MISSIONÁRIA, não sendo contudo 

obrigatória. Entendemos que toda a missão culminará nesse evento, que faz parte da essência da 

RCC. Será um momento de um encontro com Jesus por parte das pessoas que forem 

evangelizadas, e, com certeza, dará muitos frutos de santificação na vida de cada um e para a 

RCC como um todo. Contudo entendemos que, mesmo sem a realização da mesma no fim de 

semana seqüente, a Semana Nacional Missionária não perde seu sentido, mas orientamos que tão 

logo seja possível a diocese realize a EXPO na tentativa de levar os querimados à um 

aprofundamento da experiência vivida na semana missionária. 
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10 -  Infra-Estrutura  
 

Atividade Justificativa QTDE 

1 – Formação Cópias do material de formação do 

Projeto Ruah, para que cada 

missionário possa levar o seu.  

Uma para cada 

missionário 
1.1 Material de Formação  

(apostilas e ou CD) 

2 . Missionário Alimentação – sugere-se a arrecadação 

de alimentos pelos GO diocesanos; 

Pouso – sugere-se que seja em casas de 

família*; Camiseta – sugere-se que se 

busque patrocínio nas Universidades; 

**  

Conforme a 

realidade local 

2.1  Alimentação 

2.2  Pouso 

2.3  Camisetas  

3. Infra-estrutura física Som, decoração, instrumentos e 

paramentos para as Missas, quando 

houver; panfletos para divulgação dos 

GOUs e da Experiência de Oração do 

fds; Transporte e/ou combustível para 

as faculdades que fiquem fora da 

cidade sede da diocese; 

Conforme a 

realidade local 

3.1 materiais e equipamentos 

para as Missas 

3.2  Panfletos para distribuição 

3.3  Transporte para outras 

cidades; 

3.4  Casa ou local de retiro para 

       a Experiência de Oração         

Local fechado para a EXPO, colchões, 

alimentação, decoração, chuveiros, 

lembrancinhas, etc 

+ ou – R$ 

30,00 por 

pessoa 

4. Comunicação e logistica Os pontos de evangelização podem ser 

afastados e em cada ponto deve haver 

 Rádios ou 

celulares, 4.1 Créditos Cel/Radios 
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4.2 Mapas ou lay-out das  

      Universidades 

  

um monitor, solicita-se rádios ou 

celulares locais, alem de mapas para 

definição dos pontos de evangelização; 

conforme a 

realidade local; 

mapas ou lay 

out faculdades 

 

* Alimentação e pouso serão necessários para a Formação, caso seja realizada durante todo o 

final de semana ou um dia inteiro e também para a Experiência de Oração; 

 

** A Equipe Nacional de Comunicação do MUR criou em 2009 uma arte para uma camiseta que 

orientamos ser utilizada novamente este ano de 2010 por todos os missionários durante a 

Segunda Semana Nacional Missionária, com objetivo de prezarmos pela nossa unidade na forma 

e apresentação. A arte será disponibilizada novamente no site nacional do MUR, sendo as 

aplicações bem como a confecção dos materiais de responsabilidade das equipes locais MUR e 

RCC, conforme cada realidade. 

11 -  Equipes Envolvidas  -  RESPONSÁVEIS 
 

equipe Atribuições Responsável Geral 

 

Coordenação Geral 

Motivar e orientar as equipes nas diversas 

instâncias, sendo apoio e suporte para as 

mesmas, zelando pela unidade e bom 

andamento do projeto e para que alcance o 

maior número de IES no Brasil;  

 

 

Coordenação Nacional e 

Estaduais MUR 

 

 

 

Formação 

Elaborar e disponibilizar no site nacional do 

MUR o material que será utilizado na 

formação dos missionários; 

 

ENS e Comissão de 

formação MUR Brasil 
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Reproduzir e aplicar o material de formação 

elaborado pela ENS-MUR 

Formadores locais da RCC 

e do MUR 

 

Infra-estrutura 

Assegurar a infra-estrutura necessária para a 

realização da Formação dos missionários, da 

semana nacional de evangelização e da 

EXPO; 

   

*Diocesanos e/ou equipes 

locais MUR em conjunto 

com toda a RCC local 

 

Alimentação 

Preparar e/ou providenciar a alimentação 

para o dia de formação dos missionários e 

para a EXPO, conforme a necessidade e a 

realidade local; 

 

 

      Equipes locais da RCC 

 

 

 

 

 

 

Intercessão 

Motivar por todos os meios possíveis uma 

intercessão nacional nas intenções do 

Projeto Ruah; Manter contato com a 

Comissão Nacional de Intercessão da 

RCCBrasil; Ser apoio para as equipes locais 

de intercessão para o Projeto Ruah; 

Organizar escalas de Adoração, novenas 

e/ou vigílias para os Estados nesta intenção; 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Intercessão 

MUR Brasil  

 

Assegurar a intercessão local nas intenções 

gerais do Projeto Ruah, bem como nas 

intenções específicas das realidades locais; 

 

 

    Intercessores diocesanos 

 

 

 

 

Criação e 

Criar a arte para o Projeto Ruah e as 

propostas de aplicações; disponibilizar a arte 

no site nacional do MUR; servir de apoio 

para as equipes locais de comunicação do 

Projeto Ruah orientando e ajudando na 

 

 

 

 

Comissão de Comunicação 
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Comunicação divulgação e documentação deste; Cuidar da 

divulgação do Projeto em nível nacional, 

utilizando todos os espaços possíveis; 

 

MUR Brasil; 

Providenciar a confecção dos materiais 

necessários para divulgação e realização do 

Projeto Ruah, assegurando a aplicação da 

arte proposta pela comissão nacional 

(panfletos, camisetas, etc); cuidar da 

divulgação e documentação do Projeto nas 

realidades locais; colher os testemunhos 

locais e encaminhar para a comissão de 

comunicação do MUR Brasil; 

 

Equipes Diocesanas e locais  

MUR e  RCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informática 

Disponibilizar no site nacional do MUR 

todos os materiais necessários e solicitados 

pelas comissões que necessitarem 

(formação, comunicação, intercessão, etc); 

Ser apoio e suporte para as equipes locais 

nas suas necessidades para utilização deste 

veículo; Apoiar e orientar as equipes nas 

necessidades para o Ensino a 

Distância(EAD)-formação para os 

missionários 

 

 

 

 

 

 

Comissão de Informática 

MUR Brasil 

Assegurar que as informações 

disponibilizadas no site nacional do MUR 

estejam acessíveis às equipes locais no 
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formato necessário; auxiliar as equipes 

locais em suas necessidades relacionadas a 

este meio (curso a distância, impressão de 

materiais, e-mail, MSN, etc) conforme cada 

realidade; 

Equipes locais MUR e de 

Informática 

 

 

 

Experiência de 

Oração 

Planejar e organizar a EXPO que deverá 

acontecer ao final da semana nacional de 

evangelização, cujo público alvo são as 

pessoas alcançadas pela evangelização 

realizada durante a semana e outras pessoas 

convidadas; preparar os servos que irão 

servir na EXPO; 

 

  

 

Diocesanos MUR e RCC 

local 

 

 

Pregações (formação 

e EXPO) 

Ministrar os ensinos propostos para a 

Formação dos missionários, conforme o 

material de formação que será enviado em 

breve, bem como as pregações da EXPO, 

conforme sugestão do cronograma acima. 

 

 

Estaduais e diocesanos 

MUR e pregadores locais 

da RCC 

 

 

 

Tesouraria e finanças 

Assegurar que seja elaborado um 

planejamento prévio das atividades e seus 

custos; orientar e ajudar na busca de 

recursos e patrocínios necessários para 

custeio dos materiais; controlar toda a 

entrada e saída dos recursos; orientar e 

assegurar que todas as despesas sejam 

comprovadas através de documento fiscal 

válido; elaborar ao final uma prestação de 

contas para a RCC local; 

 

 

 

Equipes locais MUR e RCC 
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Equipes de Missão: “coordenadores” de turmas de missionários que formem as duplas, 

organizem a distribuição nos setores envolvidos, controlem os horários, etc 

  

Atividades extras: um responsável geral e um responsável para cada uma das atividades extras 

(missas, GOUs, serenatas, etc)  

 

Patrocínios: Cada diocese deverá fazer sua planilha de custos e buscar levantar recursos para o 

evento através de patrocínios das faculdades e empresas locais e de doações da comunidade local 

(GOUs, Grupos Paroquiais, Paróquias, etc) 

12 -  Plano de ação  
 

Ações a serem realizadas /equipe ou pessoa responsável e prazo:  

 

Ações Equipe ou pessoa responsável Prazo 

Projeto da Segunda Semana 

Nacional Missionaria 

Coordenação nacional do MUR e comissão de 

Formação MUR-Brasil 

15.03.2010 

Apresentação do projeto para 

ENS 

Coordenação nacional do MUR e comissão de 

Formação MUR-Brasil 

15.03.2010 

Apresentação do projeto aos 

coordenadores estaduais da 

RCC, diocesanos da RCC e 

diocesanos do MUR 

Coordenadores estaduais do MUR 30.03.2010 

Planejamento do Cronograma 

das atividades (formação, 

missa de envio, missão prévia, 

reuniões, vigílias, etc) 

 

Equipe Diocesana MUR  

 

15.04.2010 
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Preparação de Documentos 

(atentar para os documentos 

que forem necessários: ofício 

para autorização das 

faculdades, reserva de espaços 

a serem utilizados, solicitação 

de equipamentos para as 

faculdades, solicitação de 

patrocínios, etc) 

 

 

Equipe Diocesana MUR e Secretaria Diocesana 

da RCC 

 

15.04.2010 

Agendamento do local para a 

EXPO (reserva de materiais 

necessários – colchões, 

chuveiros, etc) 

 

Equipe Diocesana MUR 

Imediatamente 

Definição do Cronograma da 

Experiência de Oração 

Equipe Diocesana MUR, com auxílio da RCC 

diocesana 

15.04.2010 

Definição do Cronograma da 

Formação para os 

missionários 

 

Equipe Diocesana MUR, com auxílio da RCC 

diocesana 

 

15.04.2010 

Confecção dos materiais 

necessários (camisetas para os 

missionários, panfletos para a 

missão, etc) 

 

Equipe Diocesana MUR 

 

30.04.2010 

Início das atividades de 

Intercessão (missas, 

adorações, vigílias, jejuns, 

etc) 

 

Equipe Diocesana MUR e RCC Diocesana 

 

Imediatamente 

Busca de Patrocínio e Equipe Diocesana MUR, com auxílio da RCC Imediatamente 
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Doações diocesana 

Elaboração de Contratos Equipe Diocesana MUR, com auxílio da RCC 

diocesana 

Quando 

necessário 

Motivação das pessoas e 

convite à participação 

(telefonemas, visita aos GOUs 

e GO Paroquiais, e-mailes, 

convites pessoais, etc) 

 

Equipe Diocesana MUR, com auxílio da RCC 

diocesana 

 

Imediatamente  

Formação das Equipes e 

divisão das tarefas 

 

Equipe Diocesana MUR e Coordenação 

Diocesana da RCC 

 

15.04.2010 

Formação dos missionários e 

missa de envio 

Equipe diocesana e formadores locais Mês de abril e 

maio (até um 

fim de semana 

antes da 

realização da 

semana 

missionária) 

Semana Nacional de 

Evangelização 

Equipe diocesana do MUR e missionários  Uma semana 

durante o mês 

de MAIO DE 

2010 

EXPO Equipe diocesana do MUR Um fim de 

semana na 

seqüência da 

SNM 
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13 -  conclusão  
 

Desejamos ardentemente que este projeto “deixe o Amor amar” em cada universidade deste 

país e que o anúncio do querigma seja eficaz na vida das pessoas que ouvirem a voz do Senhor 

através dos missionários. Que nosso foco seja a pessoa amada por Deus, onde cada missionário 

possa ser movido de compaixão pelo outro e o veja como um filho amado de Deus. Que a 

divulgação da EXPO e do MUR não seja o objetivo central nesta semana onde deixaremos o 

Amor Amar, mas seja como uma “conseqüência” de nossa ação evangelizadora e missionária 

motivada pela experiência com Cristo... Ele que nos amou primeiro. 

Que cada diocese viva intensamente o compromisso com esta semana missionária e que ela 

possa ser uma ação de unidade de toda a Renovação Carismática Católica do Brasil, 

humildemente encabeçada neste momento pelo Ministério Universidade Renovadas. 

 

14 - OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 

Queremos destacar por fim, que as principais características do Projeto Ruah são a 

simplicidade e a reta intenção de manifestar o Amor de Deus através da missão. Embora 

apresentemos neste projeto alguma necessidade de estrutura, ressaltamos que isto não deve ser o 

mais importante, podendo cada diocese adaptar-se à sua realidade e necessidades locais. O 

fundamental é o desejo de fazer com que Jesus aconteça nas universidades de sua diocese e a 

certeza que com o nosso SIM compromissado com Jesus, o Pai realizará prodígios e milagres 

pela ação poderosa do Espírito Santo e a intercessão de nossa Senhora. 
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