Saiba mais RCC: Você conhece o SAVIC?
Ter, 10 de Março de 2015 16:35

A Renovação Carismática Católica do Brasil procura de diversas formas fortalecer cada vez
mais a unidade entre todos os membros do Movimento. Em vista disso, mobiliza ações,
gerencia projetos e cria ferramentas para auxiliar nesta missão de fazer da RCC uma só, que
caminhe pelo Espírito, em uma mesma direção. E é para isso que o SAVIC foi criado! Por isso,
preparamos uma série especial para que você entenda, durante as próximas semanas, cada
função desse sistema.

O que é o SAVIC?

O SAVIC é o Sistema de Apoio à Vida Carismática que foi criado pela RCCBRASIL para
facilitar a comunicação e gestão do Movimento. Ele auxilia o contato entre os membros de
diversas instâncias e também pode aproximar os Grupos de Oração de quem nunca teve a
oportunidade de fazer a experiência do Batismo no Espírito Santo.

Quem pode acessar o SAVIC?

Em sua atual fase, o acesso ao SAVIC está liberado para coordenadores estaduais,
coordenadores diocesanos e coordenadores de Grupo de Oração e de Ministérios.
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Os coordenadores de Grupo de Oração ao realizarem o cadastramento do seu Grupo no
Portal, passam automaticamente a fazer parte do SAVIC. Já os coordenadores diocesanos
precisam ser cadastrados no sistema por seu coordenador estadual. Depois que o estadual
fizer esse trabalho e repassar a senha provisória para todos, os diocesanos podem acessar o
SAVIC com o seu número de CPF para cadastrar uma nova senha e atualizar seus dados.

Já os coordenadores de Ministérios precisam ser cadastrados pelos coordenadores de sua
respectiva instância.

O SAVIC espera por você

Para que essa rede de comunicação funcione bem, a ajuda de cada coordenador é muito
importante! O SAVIC só tem sentido se os coordenadores utilizarem suas funções, por isso
explicaremos durante as próximas semanas cada uma delas.

Além disso, a atualização constante dos dados, principalmente as informações sobre
telefone, e-mail e endereço, permite que o coordenador tenha contato direto com a
RCCBRASIL, tendo acesso rápido a notícias e formações do Boletim Eletrônico e Revista
Renovação, descontos na Editora RCCBRASIL e promoções especiais do IEAD. Essa
atualização constante também evita problemas de retorno de correspondências.

Um dos elementos importantes que integram o SAVIC é o Cadastro Nacional de Grupo de
Oração. Ele permite que mais pessoas, além dos participantes, conheçam as atividades de seu
Grupo de Oração e possam até participar de seus eventos (em breve, uma matéria especial
sobre o Cadastro Nacional).

Se você é coordenador de Grupo de Oração e não está cadastrado no SAVIC ou precisa
atualizar seus dados, acesse a página do GRUPO DE ORAÇÃO e escolha a opção
correspondente à atividade que deseja realizar.
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Saiba mais sobre a RCC do Brasil, conheça o SAVIC e ajude-nos a fortalecer a unidade do
Movimento, mantendo os cadastros atualizados.

Não perca nossa próxima matéria: SAVIC, a liderança bem informada.
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