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PROJETO DE LEI Nº 29/2019 

SÚMULA: Concede o Título de Méritos em Tarefas 
Comunitárias de Apucarana, ao MOVIMENTO DA 
RENO V AÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA de Apucarana, 
como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 
PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO 
VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA, E EU, 
PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE 

L E I 

Art. 1 º - Fica concedido o DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS 
COMUNITÁRIAS ao MOVIMENTO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA de 
Apucarana, pelos 50 anos de relevantes serviços prestados a comunidade apucaranense. 

Art. 2º - A entrega do diploma de que trata o "caput" do artigo anterior, será 
feita em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, em data a ser marcada 
em comum acordo com a coordenadora diocesana da Renovação Carismática de Apucarana. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando em vigor a 
presente Lei, na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 28 de fevereiro de 2019 

~q~~ 
VEREADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Através do presente Projeto de lei que concede a entrega de Título de 
Méritos em Tarefas Comunitárias ao MOVIMENTO DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA 
CATÓLICA pelos 50 anos de serviços prestados à cidade de Apucarana e atendendo ao 
disposto no Regimento Interno desta casa parlamentar, passamos a apresentar a 
justificativa, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a 
adoção da medida proposta, nos termos que se seguem: 

A Renovação Carismática Católica, comumente abreviada para RCC, 
nada mais é o do que um movimento realizado pela Igreja Católica Apostólica Romana que 
surgiu nos Estados Unidos em 1959 e que acabou, com o tempo, se espalhando pelo 
mundo. 

O movimento em questão busca oferecer uma abordagem diferente e 
inovadora para as formas tradicionais de doutrinação, buscando renovar as práticas 
consideradas tradicionais dos ritos e também da mística da Igreja. Tudo isso sem se 
desviar dos dogmas do Catolicismo Romano e da Doutrina da Igreja Católica. 

Com isso, a prática da Renovação Carismática Católica se baseia na 
experiência pessoal que cada um tem com Deus e também pela força do Espírito Santo e 
de seus dons. Tudo isso com o objetivo de que todos os seguidores se tornem discípulos 
de Jesus Cristo. 

Para entender melhor como funciona, a RCC segue a bíblia e também 
as diretrizes católicas, como a crença nos santos e em Maria, a mãe de Jesus. A diferença é 
na maneira com que isso é praticado, diferente do tradicional. 

As reuniões entre os fiéis são chamadas de Grupos de Orações. E em 
todos esses encontros ou retiros há diversas práticas "mais lúdicas" do que acontece 
tradicionalmente, como a prática de músicas de louvor e palestras e pregações realizadas 
de maneira empolgada. 

Para se ter uma idéia do sucesso e do tamanho que a RCC tem pelo 
mundo, hoje existem mais de 100 milhões de membros, que são comumente conhecidos 
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como Católicos Carismáticos, espalhados por todo o mundo. Um movimento de fé que 
começou nos EUA mas que transpassou fronteiras. 

POR OCASIÃO DO JUBILEU DE OURO DA RCC NO MUNDO o Papa 
Francisco destacou que o Movimento é uma corrente de graça do Espírito: "E por que 
corrente de graça? Porque não há fundadores, nem estatutos, nem órgãos de governo. 
Claramente nesta corrente surgiram várias expressões que, sem dúvida, são obras 
humanas inspiradas pelo Espírito, com vários carismas, e todas ao serviço da Igreja. Mas 

não se podem colocar barragens à corrente, nem se pode fechar o Espírito Santo numa 
gaiola!", encorajou o Santo Padre. "Obrigado, Renovação Carismática Católica, por aquilo 
que destes à Igreja nestes cinquenta anos! A Igreja conta convosco, com a vossa fidelidade 
à Palavra, com a vossa disponibilidade ao serviço e o testemunho de vidas transformadas 
pelo Espírito Santo!", salientou o Papa Francisco. 

Aqui r na Diocese de Apucarana existem em torno de 80 grupos de 
oração que são instrumentos de transformação na vida das pessoas, salvando famílias, 
evangelizando toda a comunidade. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicitamos o parecer 
favorável das comissões pertinentes, bem como o voto favorável em plenário para a 
aprovação dessa honraria a este Movimento da Igreja que tanto transformou a vida das 
comunidades. 

~,~va~ 
VERE~â~a 


