Distrito Federal está nos preparativos finais para Congresso Distrital
Ter, 05 de Abril de 2011 22:00

Os cerca de 1.300 servos espalhados pelos mais de 180 Grupos de Oração do Distrito
Federal já estão nos preparativos finais para participar do segundo Congresso Distrital, que
acontece em Brasília entre os dias 8 e 10 de abril.
Além das lideranças, mais de 2 mil
participantes da Renovação Carismática das cidades da região estarão na capital federal, no
próximo final de semana, para momentos de oração, adoração, formação e avivamento. A
organização do encontro espera lideranças, coordenadores de Grupos de Oração, servos,
participantes e também pessoas que simpatizem com a Renovação Carismática.

Não haverá inscrição ou cobrança de taxa de entrada. No sábado e domingo qualquer pessoa
pode participar das atividades do congresso. Na sexta-feira, haverá pregações e formação,
destinadas somente a servos e lideranças da RCC- DF. O evento será aberto ao público geral
no sábado pela manhã.

Como as cidades satélites são bem próximas a Brasília, não haverá um local destinado a
hospedagem dos encontristas. Porém, está sendo preparado serviço de lanchonete e vendas
de marmitex para almoço. Além disso, o Ginásio Nilson Nelson dispõe de ampla estrutura
para o conforto dos participantes.

A livraria daEditora RCCBRASIL também estará presente no evento. No estande de vendas
será possível adquirir livros, CDs, camisetas, apostilas de formação e vários outros produtos do
Movimento.

Na sexta e sábado, o congresso terá início às 7h30 e segue até às 19h30. No domingo, as
portas serão abertas a partir das 7h30. A previsão é de que o encontro siga até às 12h30,
encerramento com a Santa Missa.

O Ginásio Nilson Nelson fica no Eixo Monumental, via N1 Norte, Setor SRPN, Plano Piloto,
Brasília-DF.
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