
Nós podemos ajudar

Isto é obra de Deus. Tu não és suficiente... mas Ele é. Não é pelo teu próprio poder que a tua paróquia se vai transformar.
Há duas verdades a acontecer ao mesmo tempo: a tua paróquia não se transformará contigo. A tua paróquia não se pode 
transformar sem Ele.
Como os primeiros discípulos, não podes partir por tua conta como o herói da história. Em primeiro lugar, reza. Depois, 
espera até estares revestido do poder do alto. É o poder do Espírito Santo que torna o teu trabalho frutuoso. Invoca o 
Espírito Santo e espera que Ele apareça, porque o Pai no-lo prometeu. Entrega o teu trabalho, entrega a tua liderança, 
entrega a tua paróquia e entrega a Deus todo o teu ser.

A oração é o motor da nossa missão. Todo o trabalho que fizeres para transformar a tua paróquia deve estar 
mergulhado na oração.

ALGUMAS MANEIRAS DE DESBLOQUEAR O PODER DO ESPÍRITO SANTO NA TUA PARÓQUIA:

Inicia cada reunião, encontro e conversa em oração. Torna-o um hábito! Não se trata simplesmente de recitar orações - invoca o Espírito Santo, reza pelos presentes e 
convida intencionalmente Deus a fazer parte do teu trabalho específico. Na Renovação Divina começamos cada reunião com oração, e a maioria das orações com três 
palavras simples: "Vinde, Espírito Santo..."

Alinha os ministérios de oração que existem. A tua paróquia pode ter grupos de terço, ou adoração regular, ou alguma outra forma de encontros de oração. Que dom! 
Encontra-te com os líderes desses grupos. Pede-lhes que alinhem os seus esforços de oração com a renovação da paróquia. A oração é o motor de uma paróquia e o teu 
povo são os teus engenheiros: convida-os para esta obra sagrada!

Assegura-te de que os membros da tua equipa (tanto os voluntários como o pessoal pago) se sentem à vontade para liderar 
orações espontaneamente. Encoraja-os a praticar e oferece formação, se houver desconforto ou desconhecimento. Todos nós 
precisamos de rezar - não apenas os padres!

Rezem uns com os outros, não apenas uns pelos outros. Se alguém pedir para rezar ou partilhar uma luta, oferece-te para rezar com 
essa pessoa nesse momento e ali mesmo. Modela a oração com a tua comunidade e equipa em cada caso. Não digas aos paroquianos ou 
à tua equipa que rezarás por eles. Em vez disso, reza imediatamente - se alguém estiver a pedir oração, a melhor altura é AGORA 
MESMO. Quer seja depois da missa, numa reunião ou numa chamada, agora é o momento de rezar. Invoca o Espírito Santo.

Se o nosso trabalho está a transformar vidas e a trazer pessoas a Jesus, estará sujeito à guerra espiritual. Reza frequentemente pela paz, compreensão e alinhamento. 
Quando surgem conflitos e desacordos, leva-os à oração e pede orientação ao Espírito Santo.

CHAVE 1:
O Poder do Espírito Santo
"Eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até serdes 
revestidos com a força do Alto". Lucas 24, 49

Há três chaves para a renovação da paróquia. Embora a tua paróquia seja única, temos visto estas três 
chaves desencadear uma mudança radical em centenas de paróquias de todo o mundo.

Estás pronto para desbloquear a tua paróquia?

Queres que a tua paróquia ganhe vida 
e que o teu sacerdócio seja importante.

Invoca o Espírito Santo e 
espera que Ele apareça, 
porque o Pai no-lo 
prometeu.



A Igreja existe para evangelizar. A tua paróquia existe para evangelizar. Está mesmo ali, na Grande Comissão. Mas será que a tua paróquia está a fazer as coisas na ordem certa? 
Ou seja, a ordem em que a Grande Comissão as coloca! Lê novamente. Jesus ordena-nos: primeiro, vai e faz discípulos; segundo, batiza; e terceiro, ensina.

A maioria das paróquias católicas confunde tudo isto. Estamos muito mais inclinados a ensinar às pessoas que não acreditam, ou a celebrar os sacramentos com aqueles que não 
têm verdadeira fé.

Como seria a tua paróquia se puséssemos estas coisas na ordem certa? Imagina se as pessoas nos teus bancos, se as pessoas na tua paróquia soubessem, no fundo dos seus 
corações, que Jesus era o Senhor. Agora imagina que elas O amam. Elas amam-no com cada fibra do seu ser. A tua comunidade ficaria esfomeada! Esfomeados pela graça 
encontrada nos sacramentos. Estariam esfomeados para aprenderem mais sobre Jesus. É assim que deve ser. Esse é o tipo de comunidade que Jesus nos imaginou a criar. 
Começa connosco a fazer discípulos: convidando as pessoas a encontrar Jesus, em vez de simplesmente ensinar sobre Jesus. Estas são coisas diferentes. Uma é do coração, a 
outra é da cabeça.

Para isso, é preciso colocar a evangelização em primeiro lugar na tua paróquia. Através da evangelização, chegarás 
aos que estão fora da Igreja ou ao que se afastaram da Igreja. Mas para evangelizar bem é preciso dar-lhe 
prioridade. Isso pode significar colocar outras coisas em espera ou pará-las todas. Possivelmente, muitas coisas. A 
Grande Comissão vem com um custo, mas é um custo que vale a pena pagar, uma vez que salvará literalmente 
almas.

ALGUMAS FORMAS DE INCENTIVARMOS AS PARÓQUIAS A HONRAR A PRIMAZIA DA EVANGELIZAÇÃO

Tem pelo menos um ministério de evangelização específico. A Renovação Divina continua a ver os frutos mais 
poderosos crescerem a partir do Alpha. O Alpha é um programa de evangelização que é realizado em igrejas 
católicas e não católicas em todo o mundo. Na nossa experiência com milhares de paróquias católicas, não existe 
um instrumento mais eficaz para a evangelização. É como apanhar peixe com redes e não com canas. Poderão 
outros programas de evangelização funcionar também? Sim, desde que assegures que o teu programa de 
evangelização seja acessível aos que estão fora da Igreja ou aos que se afastaram da Igreja.

Assegura-te de que o teu ministério de evangelização é amigável e acolhedor para os que estão fora da Igreja.  Eles são o teu público-alvo! Deves medir o teu alcance. Conta o 
número de pessoas afastadas da Igreja que aparecem.

Determina o que é básico e depois sente-te livre para inovar. Quando a Renovação Divina trabalha com paróquias, encorajamo-las a adaptarem-se ao seu contexto. Uma 
paróquia realizou o Alpha num restaurante local de sushi, com grande sucesso! Outra reuniu-se num pub local. Ao longo de toda a pandemia, o Alpha online desencadeou 
uma explosão absoluta à medida que as pessoas se juntavam via Zoom. Mesmo as paróquias que geriram o Alpha durante anos experimentaram um afluxo maciço de novos 
convidados à medida que as pessoas se sentiam seguras a juntarem-se a partir das suas próprias casas.

Prega sobre a evangelização. Ajuda a tua comunidade a compreendê-la. Os católicos confundem frequentemente "evangelização" com "catequese". Clarifica o tema nas tuas homilias.

Convidem os teus paroquianos para Alpha (ou qualquer outro programa de evangelização). Depois convida-os 
novamente. E depois de novo. Depois convida-os a convidar os seus amigos e familiares. E convida-os a fazê-lo de 
novo. E mais uma vez. Fomenta uma cultura de convite na tua paróquia, modelando os convites e desafiando os 
paroquianos a convidar. A repetição é fundamental! Nas paróquias de todo o mundo, pedimos frequentemente às 
pessoas que deem o seu testemunho de como Deus transformou a sua vida através da sua experiência no Alpha, na 
sua paróquia. Uma das melhores perguntas que fazemos é: "o que o levou a decidir fazer este percurso Alpha?” 
Porque a resposta é muitas vezes: "Ouvia falar disso vezes sem conta, e o Pai não se calava, por isso achei que devia 
descobrir do que se tratava". Essa resposta é muitas vezes seguida por: "e transformou-me totalmente, e agora 
convidei o meu tio, irmão, amigo... ”

Espera novos visitantes na Missa todas as semanas.  Mesmo que reconheças cada pessoa nos teus bancos, para e diz: "Um acolhimento especial a todos os visitantes que 
hoje estão connosco...". Porquê? Primeiro, queres criar a expectativa nos teus paroquianos de que sois uma paróquia que alcança novas pessoas. Segundo, queres ter a 
certeza de que as novas pessoas sabem que não estão numa reunião secreta de um clube, mas que são acolhidas na casa de um amigo, que está feliz por eles estarem ali.

Certifica-te de que tens um ministério da hospitalidade para dar as boas-vindas a novas pessoas, na porta de entrada.  Escolhe cuidadosamente essas pessoas! Ninguém 
quer ser recebido com um olhar franzido. Quer pessoas muito felizes e enérgicas a acolhê-los. Só porque as pessoas se voluntariam para o papel, não significa que são 
dotadas para isso. Sê seletivo! Encoraja os paroquianos a deixar os melhores lugares de estacionamento para os recém-chegados, para que seja fácil para eles aparecerem

CHAVE 2:
A Primazia da Evangelização
"Ide, pois, e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e 
ensinando-os a cumprir tudo o quanto vos tenho mandado". Mateus 28, 19-20

Imagina se as pessoas nos teus 
bancos, se as pessoas na tua 
paróquia, soubessem realmente, 
no fundo dos seus corações, que 
Jesus era o Senhor.



Não podes fazer isto sozinho. Mesmo com o poder do Espírito Santo, ninguém tem todos os dons e forças necessárias para conduzir sozinho e, muito menos, transformar 
uma paróquia. É preciso fazer parceria com homens e mulheres santos, leigos e ordenados, para realizar o Reino de Deus aqui na terra.

O mundo secular descobriu que a liderança é uma ciência. É uma indústria multibilionária, com livros e testes, treinadores e programas de formação, todos concebidos 
para ajudar líderes como tu a fazer melhor o teu trabalho. Se é importante para uma empresa que vende widgets ou ténis ter o melhor da liderança, quanto mais 
importante é para os padres, que pastoreiam o povo de Deus e lidam com questões do eterno? Deus fez de ti um líder. Agora deves abraçar a tua liderança.

COMO PODES INCORPORAR O MELHOR DA LIDERANÇA NO TEU TRABALHO:

A Renovação Divina não é "mais um programa" – é um ministério. Tu és o perito na tua paróquia e nós 
podemos ajudar-te a desbloqueá-la de uma forma que vá ao encontro das necessidades da tua 
comunidade e população. Temos centenas de pastores e bispos a treinar neste momento. Os nossos livros 
foram publicados em 12 línguas diferentes, lideramos conferências e eventos em todo o mundo, e existem 
paróquias em mais de 50 países que abraçam as 3 Chaves. A tua está pronta para ser uma delas?

O nosso trabalho é totalmente financiado pelos nossos espantosos doadores. Deus chamou a Renovação 
Divina para ajudar líderes como tu, não importa onde esteja a tua paróquia na viagem da manutenção para 
a missão. Quer a tua paróquia seja uma grande confusão e nem sequer tenha começado a lutar com estes 
conceitos, ou tenha começado a implementar mudanças e esteja a descobrir como pode ser difícil, 
adoraríamos a oportunidade de estar ao teu lado nessa viagem. Tudo o que precisas de fazer é pedir.

divinerenovation.org/connect        
Dirige-te ao nosso website para te encontrares com um membro da nossa 
equipa e descobrir como podes começar hoje a transformar a tua paróquia.

DIVINE RENOVATION - PO BOX 51069 RPO, Rockingham Ridge, Halifax, NS B3M 4R8 Canada
Divine Renovation UK - 5-7 Cromwell Road, London, SW7 2HR, United Kingdom
Divine Renovation Australasia - 4 Canterbury Ct, Beaconsfield, Upper Victoria, 3808, Australia
Divine Renovation USA, 847 E. Bethel School Rd., Coppell, Texas, 75019, USA

Estas são as três chaves para desbloquear a tua paróquia.
Confiando no poder do Espírito Santo, concentrando-te na primazia da evangelização e 

incorporando o melhor da liderança, a tua paróquia pode tornar-se explosivamente viva.

CHAVE 3:
O Melhor da Liderança
" Os Doze convocaram, então, a assembleia dos discípulos e disseram: ‘Não convém deixarmos a palavra de 
Deus, para servirmos às mesas. Irmãos, é melhor procurardes entre vós sete homens de boa reputação, cheios 
do Espírito e de sabedoria; confiar-lhes-emos essa tarefa’". Actos 6, 2-3

Para ser um verdadeiro grande líder, precisas, primeiro, de te compreender a ti próprio - por isso leva-o à oração. 
Pergunta a Deus com que pontos fortes e fracos Ele te criou. Escreve-os. És mais um pastor-professor? Ou talvez mais 
de um apóstolo- evangelista? Ora com Efésios 4. Como é que Deus te criou? Então constrói uma equipa de liderança 
que complemente os teus pontos fortes e fracos. Não construas uma que te espelhe, constrói uma que te equilibre.

Não podes fazer tudo. Encontra tempo para escolher as tuas prioridades como pastor e deixa que outros assumam a 
liderança em ministérios importantes que possam abençoar a tua paróquia, mas não descuides as tuas prioridades.

Estuda a liderança. A Renovação Divina recomenda vivamente que explores os teus pontos fortes (e os pontos fortes 
da tua equipa de liderança!) através do modelo CliftonStrengths. Outros preferem Myers-Briggs, e temos visto líderes 
ganharem realmente vida ao explorar o APEST. Escolhe um ou dois e compromete-te a usá-lo com a tua comunidade e 
os seus líderes.

Deus fez de ti um líder. Agora 
deves abraçar a tua liderança.

Compreende a tua conduta (pipeline) de liderança. Ao abraçar 
as 3 Chaves, irás gerar líderes. À medida que o teu programa 
de evangelização transforma vidas, alguns irão realmente 
destacar-se. Convida-os a voltar para a próxima sessão e a

ajudar e, na próxima, a liderar. Depois despede-os! Uma vez formados como líderes do Alpha (ou equivalente), estão 
prontos para se envolver com outros ministérios paroquiais. Todos os ministérios devem funcionar de forma semelhante 
- acolhendo novas pessoas, depois encorajando-as a liderar, e depois abençoando-as à medida que crescem para a sua 
próxima missão ou ministério. Paróquias que abraçam as 3 Chaves nunca deixam de realizar o Alpha! Se o fizerem, 
todos os outros ministérios acabarão por sofrer. Continua a alcançar as pessoas para Jesus e continua a gerar líderes. O 
Alpha irá preencher todos os outros ministérios à medida que novas pessoas, cheias de amor por Jesus, façam parte da 
vida paroquial.




