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Já estão disponíveis para download as sugestões de arte de divulgação e camiseta para os
retiros de Carnaval da Renovação Carismática Católica do Brasil. A temática trabalhada na
imagem segue o tema para o ano de 2019, discernido pelo Conselho Nacional, “O amor de
Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Rm 5,5)
.

Na mesma ocasião de discernimento do tema do ano, foram definidas as temáticas para os
eventos de Carnaval, Pentecostes e Cenáculos com Maria. No link abaixo, você pode fazer o
download das sugestões de arte e camiseta para o Carnaval 2019.

Tema do Carnaval

“Deus nos amou primeiro” (1Jo 4,19b).

Tema de Pentecostes
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“Unidos de coração vivemos um novo Pentecostes” (cf. At 2,1-4).

Tema Cenáculo com Maria

“Visitados por Maria, visitados pelo Amor” (cf. Lc 1, 39-45).

A arte para as celebrações de Pentecostes será disponibilizada em breve. Todavia, para o
Cenáculo com Maria não será oferecida pela RCCBRASIL alguma sugestão de arte, cada
diocese ou Grupo de Oração que realiza o evento pode defini-la conforme inspiração e
necessidade própria da equipe local.

Seguindo a reflexão do tema do ano : “O amor de Deus foi derramado em nossos
corações pelo Espírito Santo que nos foi dado" (Rm 5,5)
, o Movimento sugere trabalhar as seguintes temáticas:

Para os retiros de Carnaval: “Deus nos amou primeiro” (1Jo 4,19b); para os eventos de
Pentecostes:
“Unidos
de coração vivemos um novo Pentecostes” (cf. At 2,1-4).

As artes para serem baixadas contam com cartaz de divulgação e camiseta para o carnaval.
Os arquivos estão nos formatos: eps, cdr, jpeg, psd, png e ai.

Em caso de dúvidas sobre o download e as artes, entre em contato com o Departamento de
Comunicação da RCCBRASIL, pelo e-mail:
imprensa@rccbrasil.org.br .
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