Congresso Arquidiocesano celebrará seus 30 anos de atuação da RCC Feira de Santana
Seg, 22 de Agosto de 2016 16:21

A Renovação Carismática Católica de Feira de Santana (RCC Feira) prepara-se com alegria
para seu VI Congresso Arquidiocesano, que acontecerá nos dias 09 a 11 de setembro de 2016,
no Ginásio de Esportes Milton Paulo da Cunha (Quadra de Guedes), na cidade de Conceição
do Jacuípe-BA.

A Coordenação do movimento pretende congregar todos os membros, participantes e
simpatizantes dos seus mais de quarenta Grupos de Oração (GO), espalhados na jurisdição da
Arquidiocese de Feira de Santana para reflexão dos direcionamentos da Renovação
Carismática Católica do Brasil (RCC Brasil) para o ano de 2016.

Segundo Alexnei Ferreira, Presidente Arquidiocesano da RCC Feira, o evento propõe neste
momento particular e especial, onde também serão comemorados 30 anos de existência e
atuação pastoral em Feira de Santana, a "aprofundarmos na Misericórdia do Senhor e como
fielmente poderemos nos entregar e trabalhar a misericórdia com as pessoas".

O evento acontecerá no Ginásio de Esportes Milton Paulo da Cunha (Quadra de Guedes),
com uma novidade: pela primeira vez na cidade de Conceição do Jacuípe, município da Região
Metropolitana de Feira de Santana, popularmente conhecido como Berimbau, que fica a 22
quilômetros da sede Arquidiocesana , com expectativa maior que duas mil pessoas, que
viverão no espaço momentos de oração, louvor e celebração da Santa Missa.
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A comissão do Congresso informa, que estarão presentes nessa grande festa, lideranças da
RCCBRASIL e RCC Bahia , que ajudarão a refletir o tema proposto. Presença confirmada de
Lázaro Praxedes, membro do núcleo Nacional do Ministério de Pregação; Marizete
Nascimento, coordenadora da Comissão Nacional de Formação; Dom Zanoni Demettino
Castro, arcebispo metropolitano de Feira de Santana; Dom Itamar Vian, arcebispo Emérito de
Feira de Santana.

As crianças não ficarão de fora dessa festa católica. Acompanhando o tema do VI
Congresso, haverá o CONGRESSINHO, que ficará sob responsabilidade do Ministério das
Crianças da RCC Feira. Será um espaço privilegiado para as crianças na faixa de 03 a 10 anos
de idade, com custo simbólico para os pais de R$5,00 (cinco Reais), que poderão participar
tranquilamente das pregações e viver os momentos de oração que acontecerão nesse fim de
semana celebrativo.

As inscrições poderão ser feitas pelo valor de R$15,00 (quinze Reais) nos Grupos de Oração
da Arquidiocese junnto ao Coordenador do Grupo de Oração, em cada cidade e Paróquia. Os
organizadores observam que a partir de 09/08/2016 será cobrado o valor de R$20,00 (vinte
Reais) pela participação no VI Congresso Arquidiocesano de Feira de Santana. No local será
montada uma praça de alimentação com toda estrutura para seus congressistas, como
também, lojas de artigos religiosos e produtos relacionados ao tema do ano de 2016.

Mais informações com a coordenação do evento: Alexnei Ferreira - (75) - 995493191(whatsapp) e Joelson Silva (75) 99215-7486 (whatsapp).

Fonte: Ministério de Comunicação Social RCC Feira de Santana.
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