Encontros de Carnaval mobilizam carismáticos em todo o Brasil
Seg, 20 de Fevereiro de 2012 14:59

Um feriadão de alegria e animação. Nos diversos eventos de Carnaval da RCC, a presença do
Bom Pastor em nosso meio é a fonte do júbilo. Sejam eles retiros, encontros, congressos ou
até mesmo blocos de Carnaval, o que importa é aproveitar os dias de folia para louvar e
bendizer a Deus!

Confira como está a movimentação dos carismáticos brasileiros nesses eventos!

Goiás
Na capital do estado, Goiânia, um grande encontro pretende reunir sete mil pessoas no redil do
Bom Pastor. O Rebanhão goianiense acontece em cinco pontos da região metropolitana da
cidade para que mais pessoas possam participar. A cobertura ao vivo está acontecendo pela
Rádio Karisma, da RCC Goiânia. Para acessar, clique aqui.

Ceará
Uma festa que não acaba na quarta-feira de cinzas. Com esta proposta, a RCC Fortaleza
promove por mais um ano o evento Renovar. Ele unifica sob o mesmo nome todos os
encontros realizados na diocese. São mais de 30 eventos no total, nas paróquias e
comunidades que contam com a presença da RCC. As atualizações sobre o Renovar estão
sendo divulgadas na fanpage do encontro no Facebook
. Em Camocim, no interior do estado, os carismáticos também estão mobilizados. Na cidade
acontece, pela 13ª vez, o encontro Despertai, organizado pelo Ministério Jovem.

São Paulo
As ovelhas do Senhor também estão reunidas em outros dois Rebanhões no estado de São
Paulo. Em Campinas, a expectativa é encher o ginásio da Escola Salesiana São José. Em
Santo André, o evento ocorre no salão da Catedral. As informações podem ser encontradas
no site.

Rio Grande do Sul
A capital dos gaúchos acolherá pela 11ª vez o encontro Alegrai-vos. Com a expectativa de
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receber mais de 300 pessoas, o retiro acontece na Igreja Senhor Bom Jesus, no bairro Vila
Jardim. Já em Cachoeira do Sul, o Rebanhão foi realizado na Igreja Santo Antônio durante o
sábado e o domingo.

Saiba mais:

No fim de semana do seu aniversário, RCC mobiliza-se me torno de eventos de Carnaval

Santidade e alegria: dicas para eventos de Carnaval com muitos frutos!
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