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Buenos Aires, 24 de fevereiro de 2023 

 

Prezados amigos da Renovação Carismática Católica,  

 

Sobre o avivamento em Asbury e sua replicação em nossos grupos ou comunidades. 

 

Como muitos de vocês já sabem a juventude da Universidade Metodista de Asbury (Kentucky - EUA) 

organizou uma reunião de oração para estudantes no dia 8 de fevereiro. 

Um espírito sereno e profundo de oração permeou o campus, tanto que a oração continua ininterruptamente 

até os dias de hoje. Com o passar das horas, pessoas de Asbury, cidades vizinhas, outros estados e países 

aderiram. 

Estima-se que 100.000 pessoas tenham passado por Asbury até agora (a cidade tem uma população de apenas 

6.000 habitantes). Alguns membros e amigos de CHARIS viajaram para Asbury para participar da experiência. 

“A oração se desenvolveu em serenidade, sem exageros e não há uma liderança pessoal guiando a oração. É 

como se todos a construíssem coletivamente. Quase todos os participantes afirmam ter experimentado a 

presença do amor de Deus e a renovação da fé”. 

Reuniões semelhantes foram organizadas em outras universidades próximas e depois em outros países. 

É muito cedo para discernir completamente sobre estes episódios, mas o que é certo é que Deus quer que 

continuemos a perceber Sua presença e Seu Amor com mais intensidade. 

Na Renovação Carismática Católica, estamos familiarizados com estes episódios de despertar e efusão do 

Espírito Santo. Nós mesmos somos fruto de uma efusão ocorrida em 1967 na Universidade Católica de 

Pittsburgh (EUA). 

Após os episódios de Asbury, muitos grupos da Renovação Carismática Católica em todo o mundo estão 

preparando reuniões de oração, culto e louvor para os próximos dias. 

A todas as pessoas que tem essa intenção: 

- Nós os encorajamos a seguir a inspiração que vocês receberam.  

- A acompanhar com suas orações esses irmãos e irmãs que estão vivendo um momento de graça. 
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- Sabemos que o Espírito Santo sopra como Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer! Portanto, não se trata 

de replicar o que está acontecendo ali, mas de criar um tempo de adoração, de escuta e de espaço para a ação 

do Espírito Santo. 

- Continuamos a pedir a Deus a graça de um encontro pessoal com Ele. 

- Certamente Deus tem muito a nos dizer e muitos dons a nos dar. 

- Como no despertar mencionado acima, que a oração seja feita comunitariamente. 

- Que aqueles que organizam, façam o discernimento dos acontecimentos com prudência e com o 

acompanhamento da Igreja local. 
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Pino Scafuro 

Moderador 


