Operação “Cenáculo 2007”
Um projecto de Pentecostes do ICCRS, em 9 dias
18 - 26 de Maio

“Oh, se…de toda a cristandade, pudessem subir ao céu, orações unânimes e fervorosas, como outrora no Cenáculo de Jerusalém, para reacender o Espírito Divino” Beata Elena Guerra.

Por solicitação da Beata Elena Guerra, nos finais do século XIX, o Papa Leão XIII pediu aos fiéis para celebrarem uma solene novena (9 dias de oração) perpetuamente entre a Ascensão e o Pentecostes, pela unidade dos cristãos. Tal como fizeram os discípulos, com um só coração, unamo-nos em constante oração, no Cenáculo (Act 1,12-14) durante este tempo de Pentecostes, também com intenções especiais.

A visão: Formar “uma Rede de Oração num Cenáculo Mundial” do RCC, noite e dia, 24 horas por dia, durante 9 dias, estabelecendo uma densa rede de adoração e intercessão, neste 40º aniversário da Renovação Carismática Católica.

Isto é um convite a voltar de novo ao “Cenáculo de Jerusalém”, a reunirmo-nos sob a condução do Espírito Santo em adoração e intercessão, noite e dia, com orações de louvor e de arrependimento, de acção de graças e de bênção, com orações espontâneas, e orações no Espírito incluindo o dom das línguas.

Esta união na contemplação do Mistério Eucarístico, no poder do Espírito Santo e com os seus Dons, dá-nos a possibilidade de responder ao apelo à Nova Evangelização, permitindo que a Igreja experimente de novo uma Efusão do Espírito Santo e dos dons do Espírito Santo, ajudando assim a tomar forma a “cultura de Pentecostes”.

“O primeiro manancial da acção renovadora é a oração, que nos une ao Espírito de Cristo, que é “Aquele que renova a face da terra”  Beata Elena Guerra.

Uma Rede de Oração num “Cenáculo” Mundial – 24 horas por dia /9 dias 

Comprometer-se: Tornar-se “sarças ardentes” de oração – todos no RCC são convidados a participar. Há diferentes opções/modelos que as Equipas de Serviço Nacional (ESN), grupos, comunidades ou indivíduos podem usar para participar na Operação “Cenáculo” 2007.

As opções de Oração no “Cenáculo” são:

	Redes de Oração Nacionais: a ESN organiza uma Rede de Oração Pentecostes 24/9


	Vigílias de Oração / Noites de Oração: Grupos ou Comunidades encontram-se durante um dia ou uma noite para adorar e interceder.


	Cadeias de Oração em Grupo Local de Oração: Um grupo de oração estabelece uma cadeia de oração com determinada duração, rezando cada membro individualmente na sua casa.


	Novena de Pentecostes: 9 dias de oração, 18 – 26 de Maio ou Triduum de Pentecostes – 3   dias de oração precedendo Pentecostes, 24 – 26 de Maio em comunidades, grupos ou  individualmente.

Indivíduos: Compromisso individual de intercessão em determinadas horas ou dias.
Intenções Especiais de Oração para a Operação “Cenáculo 2007”

Pela Igreja e pelo Papa Bento XVI: Que continuem a ser conduzidos pelo poder do Espírito Santo e que nós continuemos a interceder pelas intenções do Santo Padre

Pelo RCC no seu 40º aniversário: Por a) fidelidade para viver e partilhar o nosso apelo central da Efusão do Espírito Santo; b) unidade dentro das muitas expressões do RCC a nível mundial e dentro do Corpo de Cristo; c) fecundidade dos muitos ministérios e projectos em que o RCC está envolvido.

Pelo Mundo: Que todos os povos venham o acreditar em Cristo aquele que foi enviado (Jo 17, 21)

Pelo ICCRS: Pela visão e missão do ICCRS e pelo serviço realizado pelo ICCRS na Renovação Carismática a nível mundial, e para que seja abençoado o seu trabalho em especial o
Instituto de Formação de Líderes em Roma em Junho.

Inscrições em: email – UpperRoom2007@aol.com:

As ESN podem inscrever um horário nacional, quando organizado nacionalmente. Por favor mencionar dia e hora da oração prevista. Se os tempos de oração forem durante um determinado acontecimento (por exemplo, assembleia, vigília de oração, novena, etc) – partilhar o tipo de acontecimento e o número aproximado de participantes envolvidos.

As Comunidades, grupos ou indivíduos podem inscrever-se directamente (se a vossa ESN não organizar a sua própria rede de oração nacional, este ano, para este projecto) – por favor indicar dia e hora da oração prevista. Se os tempos de oração forem durante um acontecimento
(assembleia, oração, vigília, novena, etc) partilhar que tipo de acontecimento e o número aproximado de participantes envolvidos.

Nós, no ICCRS, encorajamos o RCC a nível mundial a unir-se, participando neste Projecto ICCRS de Pentecostes, no 40º aniversário do RCC.

Oreste Pesare                                                        Kim Catherine Marie Kollins
Director do ICCRS                                                 Coordenadora do Projecto

Recursos Auxiliares para o Pentecostes: 
1.Celebrando Pentecostes (Novena), Renaldo B. dos Reis, 2004, Distribuidora Loyola (Brazil) vendasatacado@livrarialoyola.com.br Portugues - M. Mendoza (Mexico) charisma@infosel.net.mx Espanhol – também uma cópia electrónica de Celebrating Pentecost,(Foundation and Novena) pode ser obtida de info@iccrs.org , por pedido em inglês.

2. Per un Roveto Ardente di Preghiera, suggerimenti per un’animazione spirituale, Salvatore Martinez , 2002, Edizioni Rinnovanemto nello Spirto Santo  – www.rns-italia.it , Italiano
3. Sarça Ardente, Retorno ao Cenáculo em Adoração e Intercessão, 1999, em seis línguas (ver website) e A Novena Sarça Ardente e artigos (Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português e Polaco – downloadable at website), Kim Catherine-Marie Kollins em  www.burningbushinitiative.com 
4. Burning Bush Novena,  folheto disponível (só em Inglês) em www.wwccr.org 

