Retiros de carnaval acontecem no Brasil inteiro
Sex, 08 de Fevereiro de 2013 16:56

Milhares de católicos, carismáticos ou não, estão reunidos em torno dos retiros de carnaval.
Todas as cinco regiões do Brasil mobilizam-se nesse tipo de evento e um grande número de
pessoas troca as festas convencionais pela oração e o louvor, mas sem deixar de lado a
alegria.Confira um pouco do que está acontecendo:

Seara

A RCC da cidade mineira de Viçosa está realizando mais uma edição do encontro Seara,
que vai até a próxima terça-feira. O tema será o mesmo discernido para o Movimento em 2013,
“E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé” (I João 5, 4b). Carismáticos mineiros e
também de diversas partes do Brasil são esperados nesse encontro no ano em que ele
comemora seus 25 anos.

Em Minas Gerais também acontecem retiros de carnaval na diocese de Luz, na cidade de
Formiga e diocese de Divinópolis, nas cidades de Divinópolis, Igarapé e Pará de Minas. Ambos
vivenciando a temática "Se creres verás a glória de Deus" e passando momentos de plena
alegria e espiritualiade em Deus.

Rio de Água Viva

A cidade com o carnaval mais famoso do país também possui um grande evento de
evangelização durante esses dias de festa. O Rio de Água Viva, é um dos eventos mais
conhecidos dos cariocas. A RCC Rio de Janeiro promove o encontro que conta com a
presença de Dom Orani Tempesta, Dom Nelson, padre Antônio José, padre André, padre
Geovane e padre Marcos Dantas. A organização do evento é tão completa que encontros de
prapração de servos foram realizados com a equipe de trabalho. Outro diferencial do Rio de
Água Viva é que ele está sendo transmitido através da WebTV Redentor. Para conferir acesse
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http://www.redentor.tv.br/

Vinde e Vede

Alegria, empolgação, folia e oração não faltaram para cerca de 1500 jovens da região de
Criciumá/SC, que estão reunidos no 17º Retiro de Carnaval Vinde e Vede no Centro de
Eventos de Criciúma. Para o coordenador do Ministério Jovem da RCC, Diego Vieira, o
encontro é o resultado do que foi trabalhado com os jovens dos grupos da Diocese de Criciúma
durante todo o último ano. “Nós realizamos um trabalho com todos os grupos do Movimento na
diocese durante todo 2012, queremos dar continuidade a essa evangelização em mais essa
edição do Vinde e Vede”, destaca Vieira. O encontro busca todos os tipos de jovens para terem
um encontro pessoal com Deus. “São mais de mil jovens no encontro. Sabemos que nem todos
mudam de vida depois de participarem do retiro. Entretanto como nos ensina a Bíblia, o pastor
deixa 99 ovelhas para buscar aquela que se perdeu e se uma pessoa começar a caminhada
diferente com Deus depois do encontro já ficamos felizes”, frisou o coordenador. Esse evento é
transmitido via WebRádio no site www.rcccriciuma.org.br.

Rebanhão

O estado do Maranhão, realiza a 21ª edição do Rebanhão, em São Luís. Milhares de
pessoas estão reunidas no Ginásio Castelinho para, até o dia 12 de fevereiro, vivenciarem um
carnaval cheio da presença de Deus. “O Rebanhão não é um retiro, nem um evento organizado
para as pessoas que não gostam de carnaval ou mesmo de dançar e se divertir. O objetivo é
oferecer uma opção diferente de carnaval, na qual temos a alegria peculiar do momento, mas,
sobretudo, demonstramos como celebramos nossa fé através da vida!”, explica o diácono e
presidente do Conselho Estadual do Maranhão, Francisco Camêlo. Segundo a organização do
evento, são mesclados momentos de reflexão espiritual, orações, adoração e expressões
artísticas, sempre vivenciando a alegria do período carnavalesco, com o olhar voltado para a
fé. Lá, as crianças também têm um lugar dedicado a elas e curtem a folia do carnaval no
Rebanhãozino!
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25ª Festa do Rei Senhor Jesus

Consolidado como tradição nesta época do ano entre os fiéis paraibanos, a 25ª Festa do Rei
Senhor Jesus é um retiro que acontece na diocese de Patos e tem como tema: "Se creres
verás a glória de Deus". O Colégio Cristo Rei da cidade de Patos será palco para os quatro
dias de alegria e entrega ao Senhor. Este ano o pregador oficial do evento é o padre Fabio
Francisco da Diocese de Santo Amaro/SP, juntamente com o Frater José Maria da mesma
diocese. Os organizadores do evento esperam que estes quatro dias sirvam de motivação para
que os participantes do evento saiam na certeza da vivência da espiritualidade com Deus de
forma constante.

Rebanhão 2013 - Arquidiocese de Aparecida/SP

Até o dia 12 de fevereiro acontece também na Arquidiocese de Aparecida/SP, no recinto de
Exposições, localizado em Guaratinguetá o Rebanhão 2013. Realizado pelo Grupo de Oração
Nossa Senhora de Fátima - GONSFA, o encontro oferece uma programação diversificada com
momentos de adoração, celebração Eucarística, pregações, orações e evangelizashow.
Confira toda programação no faceboock do GONSFA.

Se você ainda não está preparado para participar de um encontro de carnaval, consulte
nossa agenda
e veja onde fica o mais próximo. Não perca essa oportunidade de viver um momento de graça!
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