Saiba como se inscrever para o Congresso do Piauí
Qua, 11 de Maio de 2011 22:00

De 19 a 22 de maio, carismáticos do Piauí estarão reunidos em Teresina para o Congresso
Estadual, que acontece no Atlantic City Club. Para participar do encontro, os piauienses têm
duas formas de inscrição: pela internet ou diretamente nos escritórios diocesanos. O valor é de
R$ 30,00.

Fichas de inscrição foram distribuídas nas dioceses do estado, mas a central está concentrada
na Casa de Maria, sede do Escritório Administrativo da RCC Piauí, em Teresina. Se você está
fora da capital e não sabe onde fica a diocese mais próxima, ligue para o número (86)
3213-2484 e tenha mais informações. Também é possível encontrar as fichas de inscrições
com os coordenadores de Grupos de Oração em todo o estado.

Para quem optar pela inscrição na internet, basta baixar a ficha clicando aqui . É necessário
anexar o comprovante de depósito bancário na ficha, para confirmar a data do pagamento.

Também será possível fazer a inscrição já durante o evento, mas só pessoalmente. O valor
permanece em R$ 30,00.

Hospedagem

Além do sistema de inscrições, a organização do Congresso criou uma equipe de hospedagem
para ajudar os congressistas a se instalarem em Teresina durante o encontro.

Contato: Ayslan Moura (responsável pela equipe) - (86) 8813-6102 / 3220-4810
(99) 3212-2666 (trabalho) ou ayslan77@hotmail.com " _fcksavedurl="mailto: ayslan77@hotma
il.com
"> ayslan7
7@hotmail.com
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Clique aqui&nbsp; para informações sobre hospedagem em casas de famílias, Casas de
Retiro e rede hoteleira de Teresina

A organização acredita que aproximadamente 2,5 mil pessoas devam chegar de várias partes
do estado para participar do Congresso, principalmente dos cerca de 200 Grupos de Oração
ativos atualmente. Serão momentos de formação, louvor , aprofundamento na fé e da
identidade carismática de todos os servos e participantes da RCC no estado. Além disso, a
presença de membros do Conselho Nacional da RCCBRASIL permite a partilha sobre os
rumos do Movimento para este tempo.

Saiba Mais:

Carismáticos do Piauí: já é hora de se preparar para o Congresso Estadual
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