
“EU QUERO UM MILAGRE!”.  

Foi o que pedi no momento de oração conduzido pela Patti Mansfield, durante o 

Encontro Nacional de Universidades Renovadas (ENUR), neste fim de semana em 

Viçosa-MG. Um milagre para minha vida e para o Ministério Universidades Renovadas 

(MUR) da Arquidiocese de Londrina-PR.  

Meu nome é Carolina Camilo da Silva e atualmente estou na coordenação 

arquidiocesana do MUR Londrina desde o começo deste ano. Embora nem toda a nossa 

comunidade tenha se envolvido inteiramente e se comprometido a dar passos concretos 

para irmos ao ENUR, fizemos de tudo para arrecadar dinheiro (vendemos bombons, 

fizemos rifas, etc.), recebemos apoio da Arquidiocese e conseguimos fretar um ônibus 

de uma empresa aparentemente idônea para nos levar ao ENUR. 

Antes mesmo de partir, na quinta-feira (04/09), percebíamos que o ônibus 

fretado não estava em condições ideias para nos levar, entretanto, nós seguimos 

ansiosos pelos milagres de Deus e para ouvir a voz e os direcionamentos do Senhor. 

Após 21 horas de viagem, chegamos a Viçosa, jantamos e fomos para a Santa 

Missa celebrada por Dom Alberto Taveira, e logo após a mesma, fomos muito bem 

recebidos nas casas dos moradores da cidade. Vivenciamos momentos únicos no ENUR 

e por meio do nosso coordenador nacional, Lucas Torres de Jesus,o Senhor falou 

fortemente em nosso coração, que precisávamos nos voltar muito mais a Ele, e que 

muitas vezes, Deus nos permite alguns fatos duros, pois Ele quer que sigamos por outro 

caminho, de outra maneira, obedecendo com maior humildade a Deus. 

Depois de vivenciarmos tantas graças no ENUR, logo depois da Santa Missa do 

domingo (07/09), seguimos viagem para retornar a Londrina. Ao longo do caminho, um 

dos motoristas nos informou que havia um problema com a embreagem do ônibus e que 

se Deus permitisse iríamos conseguir chegar ao Paraná. Começamos a orar e clamar a 

Deus sobre nossa situação, até que em uma subida de uma curva fechada e perigosa, o 

ônibus parou de subir e começou a voltar para trás, descendo a ladeira. Esse foi um 

momento muito perigoso no qual corremos alto risco de acidente e de vida, pois outros 

ônibus, caminhões e carros passavam por nós.  

Foi aí que intensificamos fortemente nossa oração. Nesse momento alguns 

luquinhas, tiveram uma moção de segurar meus braços levantados para cima, tal como 

Aarão e Hur seguraram os de Moisés durante a batalha contra os Amalequitas (cf. Ex 

17, 8-16) e clamávamos ardentemente. Conforme orávamos o Senhor me concedeu a 

passagem de Ezequiel 1, 19-20, na qual está escrito: 

 

“Quando os seres vivos se deslocavam ou se erguiam da terra, locomoviam-se as rodas 

e se elevavam com eles. Para aonde os impulsionava o espírito iam eles, e as rodas com 

eles se erguiam, pois o espírito do ser vivo animava as rodas”. 

 

Então, o ônibus começou a andar, e sem perceber chegamos a um posto de 

gasolina, na cidade de Santa Bárbara do Tugúrio, na qual o ônibus estacionou sem 

conseguir se mover sequer mais um centímetro. Isso era por volta das 14h30min.  

Descemos do ônibus e continuamos a orar. Fizemos um momento de pedir 

perdão pela falta de zelo com a obra e de comprometimento com o ministério e por toda 

a nossa murmuração. Neste momento, o Senhor nos disse que levantava no MUR 

Londrina uma comunidade mais orante e unida e que fazia em nós uma obra nova.  

Como o ônibus não possuía mais condições de nos levar de volta e como a 

empresa contratada não nos socorreu, demonstrando sua total falta de compromisso e 

inidoneidade, começamos a contatar outras dioceses e amigos em busca de ajuda.  



Esse foi um momento muito importante para nós, pois pudemos perceber a 

preocupação dos luquinhas das cidades próximas (Belo Horizonte, Barbacena e Juiz de 

Fora), bem como de outras dioceses, que nos enviavam mensagens dizendo que estavam 

orando por nós e pela situação, além da presença constante da Ierecê e do Oscar 

Gilberto, os quais permaneceram o tempo todo conosco, nos amparando e orientando. 

Conseguimos o contato de uma empresa, a qual aceitou nos levar até Londrina, 

mediante uma entrada em dinheiro e um cheque pré-datado (30 dias) para o pagamento 

do restante do valor. Depois de esperarmos quase 9 horas parados, às 23h voltamos para 

Londrina, e após um tempo total de 32 horas de viagem, chegamos são e salvos. 

Percebemosem toda essa situação, uma nova chance que Deus nos deu de nos 

comprometermos ainda mais com nosso ministério e de fazermos tudo o que não 

fizemos para irmos ao ENUR. Não só isso, por meio dessa situação, Deus nos uniu 

ainda mais, realizando uma grande transformação em nosso coração e ministério. Ele 

permitiu essa drástica situação para levantar um NOVO MUR LONDRINA. 

Meus irmãos, iremos fazer de tudo novamente para conseguir o montante total 

do frete desse último ônibus que nos trouxe para Londrina. A quantia é alta (R$ 

10.500,00) e teremos que quitá-la o mais rápido possível, devido o cheque pré-datado 

para 30 dias. Precisamos da ajuda de vocês. Se possível se mobilizem para nos ajudar, a 

quantidade não importa, para nós qualquer valor é bem mais que válido. Sabemos que 

com a força de vocês, mesmo que seja pouco, Ele fará o milagre acontecer.  

O mais importante de tudo isso que o Senhor nos permitiu viveré o zelo que Ele 

tem para conosco, termos chegado com segurança e a nossa nova comunidade que está 

se construindo. Não é uma situação fácil, mas sabemos que com a graça de Deus, com a 

nossa união e com a ajuda de vocês conseguiremos mais este milagre. 

Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós abundantemente,  

 

Carolina Camilo da Silva,  

MUR Londrina, 09/09/14. 
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