Reunião do CONCCLAT acontece na República Dominicana
Ter, 11 de Outubro de 2016 09:30

O Conselho Carismático Católico Latino-americano (CONCCLAT) está reunido desde o dia
08 de outubro na capital da República Dominicana, Santo Domingo, para uma reunião que visa
o fortalecimento e organização da Renovação Carismática Católica na América Latina.
Presidentes do Movimento e consultores dos países que compõe o continente discutem as
atividades a serem desempenhadas, especialmente para o ano em que se celebram os 50
anos de atividade da RCC no mundo. A reunião será encerrada amanhã, dia 12.

Foram representando o Brasil a presidente do Conselho Nacional da RCCBRASIL, Katia
Roldi Zavaris, que é membro do comitê executivo do CONCCLAT, e o assessor do Brasil no
CONCCLAT, Pe. André Luiz Rodrigues, sacerdote da arquidiocese do Rio de Janeiro (RJ).

Entre os assuntos a serem tratados estão questões importantes para o desenvolvimento do
Movimento no continente, bem como a consolidação da identidade da RCC, o fortalecimento
dos Grupos de Oração e dos seminários de Vida no Espírito. Além disso, outros apontamentos
como os frutos da RCC na América Latina e as atividades e eventos a serem realizadas
também estão sendo partilhados. Momentos fortes de oração, intercessão, adoração ao
Santíssimo Sacramento e convivência fraterna também fazem parte da programação da
reunião.
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ECCLA de Ouro

Após a reunião do CONCCLAT, será iniciado o Encontro Carismático Católico
Latino-americano (ECCLA). Este encontro é um evento bienal que reúne coordenadores
nacionais e lideranças do continente para momentos de formação, oração e partilha sobre a
vida do Movimento continental. Desde 1972, a cada dois anos, um país diferente recebe o
evento. O Brasil sediou o evento nos anos de 1982, 1993 e 2007.

Com o tema "Por Sua Misericórdia 50 anos vivendo um novo Pentecostes – Rumo ao Jubileu
de Ouro, expandindo a chama”, o ECCLA 2016 vai acontecer em Santo Domingo, na República
Dominicana, nos dias 13 a 16 de outubro.

Nesta edição, representantes dos países celebram os 50 anos de RCC no mundo, pois o
Encontro já faz parte da Programação do Jubileu de Ouro. O encontro tem como objetivo
intensificar as relações e a unidade entre as lideranças da RCC na América Latina. O evento é
marcado pelo favorecimento da troca de experiências missionárias, espirituais, sociais e
culturais das diferentes nações.

Sobre o CONCCLAT
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O Conselho Católico Carismático Latino Americano (CONCCLAT) é o organismo que reúne
os coordenadores nacionais da RCC dos países da América Latina. Atualmente, Sheny
Figueroa de Góngora, da Guatemala, ocupa a função de presidente, tendo como vice o
colombiano Andres Arango, presidente do Conselho Nacional Hispânico da Renovação
Carismática Católica no Canadá e Estados Unidos (onde é residente).

Anualmente o CONCCLAT se reúne para pensar e orar pelo Movimento em nível continental,
oportunizando rumos para o RCC.

Na fotografia estão alguns membros do Comitê Executivo do CONCCLAT. Frente: Katia Roldi
Zavaris (Brasil); Mons. Morao, bispo assessor do CONCCLAT (El Salvador); Sheny de
Gongora,
presidente do
CONCCLAT
(Guate
mala) e Andres Arango,
vice- presidente do CONCCLAT
(Estados Unidos).
Atrás: Elvira Cárdenas (Peru) e Graciela Tortosa (Argentina).
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