Adquira o livro dos 50 anos da RCC pela metade do preço

Sex, 09 de Agosto de 2019 14:17

Em agosto, a RCCBRASIL oferece mais de 50% de desconto no livro que conta a história do
Movimento. De R$20,00, o livro “Pois a Promessa é para Vós” , escrito por Bruno Maffi,
passa a custar
R$9,90. Um
super desconto somente nesse mês de agosto, mês de festa, em que celebramos os 50 anos
da primeira Experiência de Oração que aconteceu no país, marco do início do Movimento em
nível nacional, em agosto de 1969.

O livro foi lançado em janeiro de 2019, durante o Encontro Nacional de Formação para
Coordenadores e Ministérios da RCCBRASIL (ENF) e narra a trajetória da RCC por meio de
testemunhos, documentos e publicações do Movimento. Na obra, o autor busca fazer uma
viagem no tempo. O
livro é uma grande oportunidade para recordar as
promessas de Deus, assim como seus direcionamentos desde o surgimento do Movimento no
Brasil.

O livro conta a participação de figuras marcantes para a RCC, como Monsenhor Jonas Abib
(fundador da Comunidade Canção Nova), Dom Alberto Taveira (assessor eclesiástico da
RCCBRASIL), Reinaldo Beserra dos Reis (membro permanente do Conselho Nacional), Tia
Laura (umas das pioneiras do Ministério Oração por Cura e Libertação), Zé Pretinho (do
Ministério de Pregação), padre Léo (fundador da Comunidade Bethania), entre tantos outros.
Homens e mulheres que doaram parte de suas vidas para compor os planos de Deus, histórias
que se uniram para que um novo tempo dentro da Igreja do Brasil fosse inaugurado.

Adquira já o seu e presentei os seus irmãos de Grupo de Oração! Essa promoção dura até o
dia 31 de agosto. Acesse o site agora mesmo e aproveite:
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