Contagem regressiva para o início das inscrições do ENJ
Sex, 18 de Maio de 2018 15:32

Prepare-se! Estarão abertas a partir da próxima segunda-feira (21), as inscrições para o
Encontro Nacional de Jovens. O ENJ será realizado entre os dias 7 e 9 de setembro de 2018,
no Santuário Mãe de Deus, em Santo Amaro (SP). Cerca de 6 mil jovens são esperados para
esse evento.

O objetivo do encontro é reunir a juventude para dias de unidade, celebração,
direcionamentos, formação e oração. O ENJ também será uma grande oportunidade de
partilha, experiências sociais, religiosas e culturais.

Entre as presenças confirmadas está a de Patti Gallagher Mansfield, uma das pioneiras do
Movimento, que esteve presente no Final de Semana de Duquesne, marco inicial da RCC no
mundo. Outras presenças confirmadas são da presidente do Conselho Nacional da
RCCBRASIL Katia Roldi Zavaris; Omar Guzman, coordenador da Secretaria Latino Americana
de Jovens; padre Marcelo Rossi; e padre Antônio Ramos do Prado, conhecido como padre
Toninho, que é o referencial da Pastoral Juvenil do Brasil.

A coordenadora nacional do Ministério Jovem Daniele Almeida ressalta que o coração de
toda juventude carismática esta cheio de expectativa. “Temos esperado esse encontro há
muito tempo e ele está sendo preparado com muito amor e muita escuta profética. Nós cremos
que ele vai nos levar para um tempo novo na vida da juventude carismática. Esse encontro
será um marco para toda a RCC, creio que algo realmente extraordinário acontecerá”, motiva.

A coordenadora também lembra que o ENJ ocorrerá entre dois jubileus e será também
celebrativo pelo marco de 30 anos que o trabalho com a juventude é feito de forma mais
organizada dentro do Movimento. “É um tempo de expectativa e que vai nos conduzir para o
novo de Deus. Creio que tudo que vai acontecer nesses dias do ENJ irá refletir na sociedade”,
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completa.

Portanto, motivos não faltam para se programar e participar do ENJ! Não deixe passar essa
oportunidade! Avise os outros jovens do seu Grupo de Oração e fique atento ao Portal da
RCCBRASIL na próxima segunda-feira! Junto com as inscrições também será lançado o
hotsite do evento com todas as informações importantes para quem participará desse momento
profético!
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