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Durante os dias 12 a 14 de junho, será realizado o II Congresso do Ministério de Pregação
que está com as inscrições abertas e tem o investimento de 10 reais. Como preparação será
realizada uma novena com o tema do evento “Vossa Palavra é um facho que ilumina meus
passos” (Sl 118,105). Cada dia será conduzido por um coordenador estadual do Ministério de
Pregação, que aprofundará a reflexão sobre o Salmo.

A novena será disponibilizada pela plataforma do Congresso dos dias 03 a 11 de junho. Uma
ótima oportunidade para que os participantes se familiarizarem com o ambiente virtual, para
compreender seu funcionamento e testar o acesso. Também estará disponível o material extra
do evento. A preparação ajudará a viver ainda melhor esse tempo de graça!

O processo de formação é uma experiência profunda e intensa que conduz a edificação
espiritual de cada pessoa. Por isso, se faz tão necessária a preparação por meio da oração,
como nos ensina São Josemaria Escrivá: “A oração é o alicerce do edifício espiritual”.

Leandro Rabello, coordenador nacional do Ministério de Pregação explica a importância de se
viver esse preparativo por meio da oração da novena:

Assim como no cenáculo de Jerusalém, estaremos nesses dias que antecedem ao Congresso
em oração profunda, clamando que, pelo Poder da Palavra de Deus, sejamos preenchidos
completamente pela força do Espírito Santo. Necessitamos desta plenitude para que possamos
sair de nossas acomodações e, como Pedro, anunciar Jesus Cristo a todos os povos e assim o
mundo será batizado no Espírito Santo!
Não perca essa chance!
Convide
os pregadores do seu Grupo de Oração, pessoas que se sentem chamadas ao Ministério ou
pessoas que desejam aprofundar nos estudos bíblicos. Crescer no conhecimento da Palavra
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de Deus é um chamado para todos!
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