Abertas as inscrições para o Congresso Estadual do Rio de Janeiro

Nos dias 14 e 15 de novembro, a RCC Rio de Janeiro estará reunida no município de São
Gonçalo para o Congresso Estadual 2015. Carismáticos de todo o Estado estarão reunidos
para este momento de oração e graça.

Além de momentos fortes de espiritualidade carismática, pregações e celebração da
eucaristia, os participantes terão à disposição estacionamento para os ônibus e carros, livraria
da RCCBRASIL e praça de alimentação. Além disso, acontecerá o CONGRESSINHO 2015,
que pretende evangelizar as crianças enquanto os responsáveis participam do encontro.

No congresso estarão presentes o arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, Cardeal Dom
Orani Tempesta; Katia Zavaris, presidente do Conselho Nacional da RCCBRASIL; Pe. Antônio
José, diretor espiritual da RCC RJ; Beatriz Vargas, coordenadora nacional do Ministério de
Pregação; e Vinícius Simões, presidente do Conselho Estadual da RCC RJ. A última edição do
Congresso Estadual foi em 2013, quando cerca de seis mil carismáticos se reuniram no
Colégio Salesiano de Niterói, para proclamar: “Revive, Renovação!”.

Para participar do Congresso, basta se inscrever pelo site da RCCRJ . As inscrições online
estarão disponíveis apenas até odia 10 de novembro; após esta data, somente será possível
fazer inscrição no local. Estão disponíveis 4 modalidades de inscrição, para pagamento por
meio de boleto bancário, cartão de crédito ou débito:

*Somente inscrição – R$25,00;

*Inscrição + almoço – R$40,00 – inclui almoço para os dois dias de encontro (2 refeições)

*Inscrição + Todas as Refeições + Hospedagem – R$75,00
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*Congressinho – R$ 15,00 – incluso lanches nos dois dias de encontro.

O Congresso Estadual RJ acontece no Rincão do Senhor (Pe. Dé), localizado na Estrada do
Rocha, 413, Água Mineral, em São Gonçalo. Para mais informações acesse rccrj.org.br
http://www.rccrj.org.br/agenda/congresso-estadual-da-rccrj/ ou ligue para (21) 2222-6960.
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