Saiba como se inscrever para Congresso do Paraná!
Ter, 10 de Maio de 2011 22:00

A partir da próxima quinta-feira (12), terá início o quinto Congresso Estadual do ano. Curitiba,
capital do Paraná irá receber cerca de 6 mil encontristas que vem de várias partes do estado
para participar juntos de um final de semana especial, onde ocorrerão fortes momentos de
espiritualidade, formação e partilha.

O Congresso acontecerá na PUCPR (Rua Imaculada Conceição, 1155, bairro Prado Velho). Na
quinta-feira a noite haverá abertura oficial, missa e recepção dos participantes. Na sexta-feira,
o dia será dedicado a formação de servos e coordenadores de Grupos de Oração,
coordenadores de ministérios e demais lideranças da RCC no estado. Para o público geral, o
encontro será aberto na noite de sexta. Na manhã de sábado, as atividades terão início a partir
das 7h30. Durante todo o dia haverá programação de orações e pregações. No domingo, as
atividades se encerram por volta das 13h.

Entre os pregadores presentes em Curitiba estão Marcos Volcan, presidente do Conselho
Nacional da RCCBRASIL, Luiz César Martins, coordenador estadual do Paraná, Reinaldo
Bezerra dos Reis, assessor para Comunidades do Conselho Nacional, Lúcia Volcan,
coordenadora nacional do Ministério de Comunicação, Márcio Zolin, diretor executivo do
Escritório Nacional, e Lucimar Maziero, coordenadora nacional do Ministério de Formação.
Estão confirmadas também a presença de Ironi Spuldaro e Onazir Conceição, ambos
pertencentes ao Conselho Nacional.

Durante todos os dias de encontro, a equipe da RCCSHOP também estará presente no evento.
Oportunidade dos paranaenses terem acesso rápido aos produtos oficiais da RCCBRASIL. São
camisetas, livros, CDs, apostilas de formação e vários acessórios católicos.

Como se inscrever

As inscrições para participar do evento estão abertas no site da RCC Paraná . O valor para
participar é de R$ 35,00 na inscrição individual, e R$ 32,00 por pessoa, para as caravanas. Já
para o congressinho, o investimento é de R$ 15,00.
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A organização do encontro irá disponibilizar hospedagem gratuita em casas de família. No
entanto, esta opção é válida para inscrições de caravanas feitas com antecedência. Também é
possível ficar em casas de retiro, ao valor de R$ 20,00 – também opção para caravanas -, além
da rede hoteleira de Curitiba.

Saiba Mais:

Paraná realiza XVI Congresso Estadual na próxima semana
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