Renovação Carismática Católica
Ministério de Oração por Cura e Libertação.
Tema:

Salas de Atendimento
ou Misericórdia.

• Como uma “prestação de Serviço” ao Grupo de Oração,
• a “Sala de Misericórdia” é, própria de nosso Ministério de
Oração por Cura e Libertação.
Sendo vista até como o Coração do Ministério devido a sua importante atuação.
- As Salas foram criadas devido à dificuldade de se atender bem as pessoas que
nos pedem oração ou ajuda, no decorrer do Grupo de Oração, ou mesmo,
devido ao nosso Ministério.
Notamos que estas pessoas deveriam ser atendidas de um modo especial e
direcionado.

• Seria de grande utilidade que todos os Grupos de Oração tivessem uma Sala de
Misericórdia.
Devido à dificuldade de se implantar este atendimento nos Grupos menores
estamos trabalhando para termos pelo menos uma Sala em cada Paroquia.
Olhando a realidade de Itajaí podemos enxergar a grande procura pelas Salas de
Misericórdia, hoje quase todas tem tido uma enorme procura.

•

Sala de atendimento o que e?

• Para melhor compreender precisamos voltar à década de 90. (1992)
• Nesse período, foi constatado em âmbito Nacional que havia dificuldades
Pastorais e de relacionamento na comunidade Eclesial, perda de Identidade e
de fervor apostólico.
• Desencadeia a Ofensiva Nacional da R.C.C.
• Foi então criado uma Organização estrutural ,criando conselhos
administrativos e, (Coordenações).
• Então foi proposto 03 princípios de ação:
•
Unidade - Identidade - Missão.

•

Criou-se os Ministérios em forma de Secretarias.

• Ex: O Ministério de Oração por Cura e Libertação chamava-se Secretaria
Rafael de Cura e Libertação.
• Na virada do Milênio, uma nova Coordenação Nacional é eleita, e o Espirito
suscita novos caminhos, que de certa forma dá continuidade a Ofensiva
Nacional, inicia-se o Projeto “Reavivando a chama”, acontece a Implantação
do Escritório Nacional e uma administração própria, elabora-se novo estatuto
e regimento, novo Pastoreio e a presença do Conselho Nacional nos estados e
Dioceses.
Voltamos novamente aos Ministérios e os seus frutos.

•

Ministério de Oração por Cura e Libertação.

• O que é?
• Como um dos Ministérios da Ofensiva Nacional, dentro do Movimento da
Renovação Carismática Católica do Brasil.
• O Ministério de Oração por Cura e Libertação é a prestação de serviço aos
membros participantes dos Grupos de Oração, visando evangeliza-los e
orienta-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.

• Conhecendo Melhor as Salas de Miseericórdia.
• Sala -- Local Separado ou adequado para o Atendimento.
• Miseri -- Vem de Miséria
• Córdia -- Vem de Coração.

• Resumindo:
• local onde a pessoa poderá falar da Miséria de seu coração.
• Local onde a pessoa falará daquilo que impede ele (a) de se viver e sentir o amor
de Deus.
• Local onde a pessoa fará uma exposição de sua vida, como: sofrimento ,dor,
alegria, traumas, pensamentos etc.

Sala de Misericórdia
• Um ambiente onde a pessoa encontrará meios para conversar, desabafar,
chorar, enfim, libertar-se.

• Mt 11,28 “Vinde a mim vós todos que estais aflitos, sob o fardo, e eu os
aliviarei.
• Tomai meu jugo sobre vós e recebereis minha doutrina porque sou manso e
humilde de Coração e achareis o repouso para as vossas Almas.
• Porque o meu jugo é suave e meu peso é leve.

• A pessoa que vai para a Sala de Misericórdia ,está disposta,
a libertar-se ou iniciar um processo de libertação em sua vida.
•
•
•
•

Precisa de um conselho
Precisa de uma Oração de Cura.
Precisa de uma Oração de Libertação.
Cada caso é um caso e todos tem Solução.

• Como criar uma Sala de Misericórdia
• 1) Conversar e ter o aval do Coordenador do Grupo de Oração.
• 2) Reunir algumas pessoas e falar (expor) ao Pároco o que significa e
ter a concordância dele.
• 3) Ter disponível pelo menos 04 ambiente no local
• Local p/(acolhida-cadastro), 02 Salas para atendimento, e um e local
para intercessão, (explico)

• Convocar junto ao coordenador do Grupo pessoas para atender e
interceder, que esteja qualificadas e preparadas através de Formação.

• Divulgação
• Não se deve iniciar uma Sala sem antes divulga-la.

• Faça panfleto, cartaz, faixa, deem aviso nos grupos de oração, e se possível na
Santa Missa.
• Vai aumentando se necessário o numero de salas para o atendimento, e
capacitando servos para atender através de Formação.

Para fazer o atendimento (Iniciar)
• Preparar o ambiente:
• Local da recepção. Uma mesinha com caderno para anotações, (Cadastro).
• Pelo menos uma pessoa disponível para acolher o visitante, acomoda-lo para
ser atendido por ordem de chegada.
• (Se não houver sala disponível para acolher prepare um local que seja
agradável).
• Preparo da Equipe atendente:
• Chegar se possível 20 minutos de antecedência.
• Fazerem entre si uma oração de entrega e Renuncia ,pedir o Espirito Santo
para si e para os demais.

• Observação:

Todo este preparo deve ser somado à sua vida de Oração:
Oração Pessoal - Santo Terço - Confissão - Eucaristia.
Devemos em nossa Oração pedir a Jesus o Dom da Escuta o
discernimento, o Dom da Piedade e do Amor aos Irmãos ,
lembrar que sem o Amor não haverá Cura ou Libertação pois
Jesus é o Amor que Cura.

• Lucas 4,18.

• “O Espirito está sobre mim porque me ungiu, e enviou-me
para anunciar a Boa Nova, aos pobres, para sarar os
contritos de coração, para anunciar aos cativos a Redenção,
aos cegos a restauração da vista, para por em liberdade os
cativos, para publicar o ano da Graça”.

• Inicia-se a Sala:
• Com o recepcionista, conduzindo a pessoa para ser atendida chamando-a
pelo nome e apresentando aos atendentes.
• O atendimento deve ser feito por duas pessoas.
• Um atende e o outro intercede no local da Sala.
• Manter sempre a porta fechada para não serem interrompidos de forma
alguma.
• Porque precisa serem em dois?
• Resp: Pelo mandato de Jesus – Obediência
• Para que um seja testemunho do outro.

• Acolhida.
• Deve ser feita, com muito amor, e educação para que a pessoa se sinta
encorajada a partilhar sua vida, dai nasce um clima de confiança.
• A apresentação é muito importante na chegada, saber (gravar) o nome da
pessoa, chama-la sempre pelo nome, dizer o seu nome, e outras
características se for conveniente.
• Perguntar se é a primeira vez, se conhece a Renovação Carismática Católica, se
foi indicado por alguém etc.

• Falar sobre o que representa a Sala e o Sigilo que se mantem.
Para que a pessoa possa abrir seu coração fazer com ela uma oração de
confiança, pedindo o Espirito Santo venha desbloquear, a mente, fazer
uma consagração a N. Senhora.

• Após a Oração:
• Observação: Abrir o dialogo, saber se a pessoa está realmente disposta a
falar, expor o seu problema, para que a Equipe possa direcionar o
atendimento.
• Para você saber e também explicar para a pessoa:
• Misericórdia não é confissão, a pessoa não é obrigada a contar quantas vezes
errou ou pecou, Deve apenas dizer a causa.

• Misericórdia não é acusação, julgamento nem surpresa.
• Misericórdia não é fofoca, precisamos pedir o Espirito santo, o verdadeiro
amor que cobre o irmão e não o que despe, o que é bem diferente da fofoca.

• Importante para o Inicio de Escuta:
• Lembrar que a função do servo é: acolher, escutar, rezar e encaminhar.
• Ouvir a pessoa com atenção, não olhar para os lados ou conversar com outras
pessoas, “Sem Julgar, sem condenar, cuidar com as expressões faciais, e as
interjeições, como: Meus Deus! Misericórdia! Nossa! Coitada! Sério! Etc.

• Deixe a pessoa falar. Só interrompo-a para esclarecer algum ponto.
• Motivar a pessoa a falar, a abrir seu Coração, o que se fala vem à Luz.

• Nunca se deve interromper o relato mesmo em caso de choro ou outros
sentimentos.
• Diante dos fatos, inicia-se um diagnóstico procurando que venha a tona a raiz
do problema, sempre com muita caridade.
• O Ministro deve incentivar a falar com paciência e precisão os pontos
fundamentais para que se chegue a raiz do problema.
• Evitar entrar em detalhes, de situações traumáticas, ou constrangedoras, que a
pessoa vivenciou, a não ser que isso ajude num diagnóstico preciso.
• O Ministro que estiver como intercessor na sala deve atuar com zelo entrando
em sintonia com o Senhor e ir intercedendo pela pessoa, e pelo atendente.
• O intercessor deve estar sempre orando baixinho se possível em línguas, e
expressar os carismas na hora do aconselhamento.

Algumas atitudes e comportamento,
no momento do atendimento.
• Cuidar da higiene, da apresentação, roupas, hálito, axilas, unhas etc.
• A postura (não ficar como o corpo “em cima das pessoas”, não se debruçar
sobre as pessoas).
• Não forçar com a mão sobre a cabeça, da pessoa causando desconforto e
dificultando sua entrega na oração.
• Evitar manias, não acariciar ou massagear.
• Ter prudência de onde por a mão.
• Não ficar com o terço ou crucifixo, sobre a pessoa, sobre sua cabeça causando
desconforto.
• Cuidar na posição que fica, para evitar imprevisto.
• Não forçar o B.E.S.

O que se deve perguntar?
• Com muita descrição e caridade perguntar sobre:
• Se estás casado(a)? Se vive em 2º união? Se tem problemas no relacionamento
Matrimonial ou Familiar?
• Se ocorre vícios na família, como: Alcoolismo, tabagismo, jogatina ou Drogas,
se alguém toma medicação controlada ou remédio de faixa preta.
• Se teve problema na infância na adolescência ou mesmo na fase adulta (atual)
• Se tem histórico familiar quanto aos antepassados, se houve traumas, palavras
de derrotismo maldiçoes ou pragas.

• Se viveu com pais repreensivos ou ausentes.
• Se alguém ou ela mesmo foi levada ao Ocultismo Espiritismo ou qualquer
pratica oculta.
• Se houve contratos consagrações, envolveu-se ou tomou remédio vindo do
Espiritismo, ou de outros centros.
• Perguntar se a pessoa tem ou teve alguma Magoa ressentimento ou Falta de
Perdão.
• Perguntar se houve problemas afetivos na infância, adolescência ou fase
adulta como traições, desprezo, abandono, calunias ou algo que deixou marcas
feridas ou cicatrizes.

Durante o Relato, peça ao Senhor o discernimento.
• Emprestamos um ouvido à pessoa e o outro para escutar a Sabedoria do
Espirito Santo.
* Porque cada caso é um caso.
• Cada pessoa, é um ser único com um universo dentro de si, seus planos seus
projetos, atos, atitudes e pensamentos.
• Dedução intelectual não é suficiente, são conselhos nossos;
Pedir ao senhor que nos revele “a raiz do problema” para sabermos a direção
do atendimento que a pessoa necessita.

Usaremos então o discernimento para orientar a pessoa:
• Para um aconselhamento.
• Para uma confissão.
• Para uma direção Espiritual (sacerdote)
• Para a Oração Pessoal.
• Para perdoar alguém ou família.
• Lembre-se se a pessoa não mantiver as “Praticas Espirituais”, como Oração
Pessoal, Santo Terço, Confissão, Eucaristia, Sacramentos e se não houver o
perdão caso se necessite, pode ter a certeza que não haverá cura ou
libertação. (explico)

• Orar pela pessoa:
• A oração deve ser direcionada conforme a moção que Espirito Santo
nos dá através do relato.
• Escutar a pessoa que intercede no atendimento, sobre as moções
que o Espirito lhes revelar.
• Então Orar com muita fé e caridade, lembre-se é o amor que Cura .
• Não forçar o Repouso de maneira alguma, não há necessidade.
• Consagrar a pessoa à Virgem Maria pedindo sua intercessão.

• Comportamento durante o atender:
• Nunca interromper o Relato da Pessoa.
• Não fazer pregações, ou sermões, (não há necessidade disso)
• Cuidado com o suspiro, indica desprezo pelo que a pessoa conta, por estar
habituado a ouvir o relato dos mesmos problema.
• O suspiro indica cansaço e nervosismo.
• Preocupação com o relógio. (deixe que a pessoa sinta que você tem tempo
disponível para ela).
• Falar da própria vida, (problemas todos nós temos, mas, neste momento
estamos exercendo um ministério, por amor a Jesus, e ao irmão concentre-se
apenas no problema de seu irmão).

Evite estes gestos:
• Como espreguiçar.
• Abrir a boca.
• Mascar chicletes.
• Desviar sua atenção.
*Evite brincadeiras.
Nunca adotar um ar de superioridade, de orgulho ou auto suficiência, isto cria
barreiras, inibe a pessoa diante de tanta grandeza.
O servo de Jesus deve ser Humilde.

• Cuidado para não desprezar ou supervalorizar, o problema dizendo :
Você não é a primeira e nem será a ultima.
• Busque o equilíbrio em Jesus através da oração.
• Não gerar dependência, mostrar sempre que o poder a cura a
libertação vem de Jesus, e com Jesus.
• A pessoa pode tirar os olhos de Jesus e coloca-los em nós, deixar
claro que estamos apenas a serviço dele, o foco é Jesus.

• Para acontecer a cura precisamos relatar o sofrimento, o pedido suplicante
toca o coração de Jesus, lembre-se Jesus perguntava às pessoas •
Que quereis que eu vos faça?
• (((Quando a pessoa abre o coração e traz seus problemas para a luz, ,ele perde a força da opressão, e seu
domínio sobre a mesma.)))

• A solução é colocar tudo sobre o domínio do Senhor Jesus.
• Com certeza Jesus passa a combater o mal por nós.
• A pessoa atendida deve rezar muito, e ser incentivada para isso, orações de
renuncia, quebra de maldições, cura interior etc, deve ser participada pela
pessoa com muita fé.
•

Sede agradecidos: Col.3,15 -- Salmo 102.

Acompanhe a pessoa atendida ela é sua ovelha.
Encaminhe-a :
A ter uma vida de Oração. Frequentar um grupo de Oração.
Ler e estudar a Palavra de Deus.
Devoção Mariana - Reza do Terço.
Participar dos sacramentos: - Eucaristia –Confissão.
Participar dos retiro de 1º anuncio ou outros Eventos.
Ir ao Médico se for necessário.
Voltar ao atendimento conforme a necessidade.

• Então, Revisando:
• Ter fé firme para ser Curado (a)
• Orar com convicção e amor pela causa.
• Pedir incansavelmente esperando receber.
• Tomar posse das graças e agradecer.
• Lembra que Deus pode tirar de um mal um grande bem!

• Servos atendente e intercessor, você é pessoa escolhida
para continuar a obra redentora de Jesus.

• Email do Walter.

warcc@hotmail.com
“Se você, desejar receber esta formação”.

Pessoas, ou situações que podem se
apresentar:
• No âmbito familiar:
Casais de 2º união.
Casais em via de separação.
Falta de dialogo na família.
Brigas, Discussões, desentendimentos.
Problemas financeiros, desempregos.

•Pessoas envolvidas com Espiritismo.
• Famílias contaminadas com Consagrações, contratos,
remédios, objetos, etc.

• Experiências em falsas religiões, duvidas quanto à nossa
doutrina.

Pessoas com problemas de Saúde
• Enfermidades, Físicas, psicológicas, emocionais.

• Depressão, Insônia, síndrome do Medo,
• Doenças não diagnosticadas, incidência de doenças nas gerações.

Vícios e Manias

Alcoolismo, tabagismo ,drogas, jogatina,
Sexualidade desordenada.

Pessoas com doenças do Espiríto
Falta de Perdão, ódio, rancores,
ressentimentos.
Vida sem sentido, espirito de morte. (suicídio)

AMÉM!!!

