RCC Joinville organiza Dia de Pentecostes 2016
Ter, 05 de Abril de 2016 18:11

A Renovação Carismática Católica de Joinville (SC) prepara, com entusiasmo, o Dia de
Pentecostes 2016. O evento acontecerá no dia 15 de maio (domingo) no Centreventos Cau
Hansen, a partir das 8h da manhã.

Dom Irineu, bispo diocesano de Joinville, confiou à RCC da cidade a responsabilidade da
realização do Dia de Pentecostes na diocese. Este evento já faz parte do calendário de
eventos da cidade, por meio de lei municipal.

A programação será dedicada à cultura de Pentecostes, convidando toda a comunidade a
vivenciar a ação do Espírito Santo nesse dia, quando graças e a presença de Deus é sentida
por seu povo. A organização informa que o evento terá pregações com Frantieska Rangel,
membro da RCC Guarapari (ES) e Pedro Moreira, pregador e ex-coordenador da RCC
Joinville.

O dia de Pentecostes terá momentos de pregação, louvor, adoração ao Santíssimo
Sacramento e a Santa Missa, celebrada às 15h presidida Dom Irineu Roque Scherer, bispo da
Diocese de Joinville.

Mais informações você encontra no site da RCC Joinville .
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PENTECOSTES é uma palavra grega que significa "quinquagésima", e se refere ao
quinquagésimo dia que vem depois da Páscoa (depois de sete semanas 7 x 7 = 49, temos o
"50º dia", Pentecostes), dia esse em que os judeus da antiguidade celebravam a "festa da
colheita" (cf. Ex 34,22). Era uma festa de ação de graças em que se agradecia a Deus pela
colheita do trigo que se ia iniciar. De motivação agrária, essa festa recebeu, com o passar do
tempo, uma significação histórica. Nela, se recordava a "semeadura espiritual do Sinai": a
promulgação dos 10 mandamentos da lei Divina e da Aliança.

Na primeira festa de Pentecostes que aconteceu após a ressurreição do Senhor, Deus
enviou o Espírito Santo sobre os Apóstolos a fim de conceder-lhes luz e força para
testemunhar o nome de Jesus "até os confins da Terra", e para que todos sejamos capacitados
agora a viver o Seu novo mandamento. (Fonte: Portal RCCBRASIL)

Fonte: Ministério de Comunicação Social RCC Joinville
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