O Grupo de Oração do Escritório Nacional já fez a parte dele. E o seu?
Sex, 07 de Junho de 2019 12:04

Todas as quartas-feiras, às 8h, os funcionários do Escritório Nacional da RCCBRASIL se
reúnem no Grupo de Oração Fonte de Misericórdia. Na última semana (05), ao final do Grupo,
os participantes se organizaram e fizeram uma coleta em prol da Campanha Pentecostes em
Partilha, que acontece em todo território nacional.

Na semana anterior à coleta, foi pedido pela liderança do Grupo que cada participante
interessado em ajudar fizesse uma contribuição de um valor possível à realidade de cada um e
foi explicado que o dinheiro seria recolhido na próxima semana.

As doações foram feitas, espontaneamente, de acordo com a realidade de cada participante
o Grupo de Oração.

Na Campanha promovida pela RCCBRASIL, o valor pedido para cada Grupo de Oração foi
de R$50,00. Contudo, o GO Fonte de Misericórdia, com a iniciativa das doações, conseguiu
realizar o depósito de um valor bem maior que o pedido pelo Movimento em nível nacional. “O
pouquinho de cada um fez um grande milagre”, exclamou uma participante.

{youtube}ESlIuzkhKdM{/youtube}
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E o seu Grupo de Oração já se colocou em unidade com todo o Movimento por meio
da Campanha Pentecostes em Partilha?

O coordenador do GO Fonte de Misericórdia, Antonio Lima, fez um convite a todos os
carismáticos para que se unam nessa iniciativa e ajudem na revitalização das condições
financeiras da RCCBRASIL e na construção da Sede Nacional do Movimento.

Doe, compartilhe seu amor pela RCCBRASIL! O depósito deve ser feito na seguinte conta: C
aixa Econômica Federal. Agência: 2003. Operação: 003. Conta Corrente: 1299-4. CNPJ:
00.665-299/0001-01. Razão Social: Escritório Administrativo da Renovação Carismática
Católica do Brasil
.

Confira mais detalhes da Campanha clicando aqui. Outras informações podem ser
adquiridas pelo telefone (12) 3151-9999 e WhatsApp (12) 98138-2000.
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