Semana de Pentecostes tem promoções especiais na Loja da RCCBRASIL
Seg, 21 de Maio de 2018 14:08

A Loja da RCCBRASIL realiza até o próximo domingo (27), a ‘Semana de Pentecostes’.
Nestas semanas próximas à Solenidade de Pentecostes, os materiais ligados diretamente a
temática do Espírito Santo estão com valores diferenciados. O objetivo é que mais pessoas
tenham acesso a esse material enriquecedor da fé católica, que permite um maior
conhecimento e intimidade com a terceira pessoa da Santíssima Trindade.

A promoção engloba 5 livros e a imagem de Nossa Senhora de Pentecostes. Confira o
resumo de cada um deles:

Como em um novo Pentecostes:Nesta obra, a autora Patti Gallagher Mansfield relata o
surpreendente inicio da Renovação Carismática Católica. Contando, com testemunhos e dados
detalhados, como desencadeou a história que teve seu início no final de semana em Duquesne
e se perpetua até hoje por todo o mundo.

Pentecostes permanente:Com seu jeito muito próprio, padre Diego Jaramillo apresenta
nesta obra a ‘multiforme ação do Espírito Santo’ que está presente na história e permanece
nos dias atuais. Trata-se de um olhar diferenciado e ampliado sobre a experiência fundante e
sempre nova que o Senhor chama a desenvolver com o Doce Hóspede da Alma.

Cultura de Pentecostes:Todos são chamados a serem rosto e memória de Pentecostes. O
livro Cultura de Pentecostes apresenta ao leitor uma compreensão de tão grande desafio
desde as primeiras comunidades cristãs. ‘Tornar o Espírito Santo conhecido e amado’ deve ser
a chave de leitura deste itinerário escrito por Rogério Soares.

Proclamai a Alegria do Evangelho:Também de autoria de Patti Gallagher Mansfield , este
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livro apresenta histórias de diferentes pessoas que encontraram o Senhor e hoje vivem cheias
do Espírito Santo.

Escutai o Espírito Santo: Uma obra que traz a história da Beata Elena Guerra e trata
diretamente do crescente anseio da Igreja por um renovado Pentecostes, remetendo às
origens da identidade carismática e do chamado dentro da Renovação Carismática Católica,
que é a missão de semear a Cultura de Pentecostes. A obra traz também orientações para a
realização da Novena ‘Escutai o Espírito Santo’. Autor: Reinaldo Beserra dos Reis.

Imagem de Nossa Senhora de Pentecostes: Nossa Senhora sempre esteve presente na
história da RCC, intercedendo sempre por um novo Pentecostes. Anteriormente desenvolvida a
arte para o adesivo da Sede Nacional, a qual tem uma capela destinada a ela, tem-se agora a
imagem em gesso, com 32cm de altura e 9cm de base. Peso: 600g. É uma ótima opção para
poder montar um altar dedicado à ela.

Compre esses produtos aqui!
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