Inscrições Abertas para o Encontro Estadual Servos Amados da RCC SP
Sex, 08 de Abril de 2016 18:47

Acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de maio, na Casa de Retiro Sagrada Família, em Sorocaba
(SP), o Encontro Estadual de Servos Amados, da Renovação Carismática Católica de São
Paulo.

O Encontro tem o objetivo de resgatar a visão real daquilo que cada pessoa é: filho amado
de Deus e não somente servo de Sua obra. O encontro visa a cura interior, fornecer subsídios
formativos humanos, vivência do Batismo no Espírito Santo e suas consequências de forma
perene, assumindo com convicção que Jesus Cristo é o Senhor, para sermos promotores da
Cultura de Pentecostes. Todos os servos dos Grupos de Oração da RCC do Estado de São
Paulo são convidados.

No evento serão trabalhados temas voltados para a identidade de filhos de Deus, como
relacionamentos interpessoais, afetividade, sexualidade, família, vocação, santidade,
compromisso social e cultura de pentecostes. Os temas irão valorizar o que cada pessoa é,
mais do que aquilo que faz. Não somente servos, somos filhos amados de Deus. “Considerai
com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. E nós o somos de
fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu.” (I João 3.1)

O valor é R$ 70,00, com hospedagem em casa de família ou escola e alimentação (café da
manhã, almoço, jantar) inclusos. A inscrição online pode ser feita até o dia 15/05 e após
esse período, somente poderão ser feitas no local do encontro, porém, as inscrições realizadas
no local não terão direito a hospedagem.

O encontro acontecerá nos dias 20 a 22 de maio na Casa de Retiro Sagrada Família, em
Sorocaba/SP, localizada na Rodovia João Leme dos Santos, KM 111.
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Para mais informações sobre o encontro, basta ligar para o Escritório Estadual da RCC no
telefone (19) 3608-1540, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13h às 17h ou mandar
um e-mail para eventos@rccsp.org.br .
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