Escritório Nacional: fruto maduro para a RCC de todo o Brasil
Sex, 09 de Novembro de 2018 08:48

Como surgem e são organizados os eventos, cursos, materiais de formação e evangelização
(apostilas, livros, camisetas...), revistas, reuniões nacionais, portal, redes sociais, vídeos, artes
da RCCBRASIL? Tudo passa pelo Escritório Nacional!

O Escritório Nacional da Renovação Carismática Católica do Brasil (Canas-SP) é o
responsável por todas as atividades administrativas da RCCBRASIL. O Escritório trabalha em
diversas decisões e situações acerca do Movimento no país e de lá brotam muitas ações que
refletem diretamente na vida do povo carismático.

A partir das moções dadas por Deus ao Conselho Nacional e Ministérios, mais de 30
colaboradores, entre eles, funcionários, estagiários e prestadores de serviços, distribuídos nos
departamentos organizando e executando todas as atividades para que alcance cada Grupo de
Oração e membro da Renovação Carismática Católica do Brasil.

Quem mantém o Escritório robusto para desenvolver todas as suas necessidades é o próprio
Senhor, o dono de toda a obra. Afinal, em cada decisão, tarefa ou assunto a ser desenvolvido
no Escritório, a espiritualidade carismática está presente e o Espírito Santo é a Pessoa a ser
promovida e divulgada. “Temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça
claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós.” (II Cor4,7).

Financeiramente, o Escritório é mantido por meio da solidariedade de milhares de
carismáticos por todo o Brasil que contribuem com o projeto Semeando a Vida no Espírito.
Através desse projeto, a providência de Deus age diretamente nas atividades do Escritório
Nacional, tornando possível a realização do trabalho proposto para o bem da Renovação
Carismática Católica.
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Há pouco mais de um ano, o Escritório foi inaugurado na Sede do Movimento (pois antes
ocupava salas comerciais alugadas). Essa foi uma grande vitória de todos aqueles que
semeiam a vida no Espírito. Semearam, construíram... E agora, ter o Escritório instalado e
funcionando na Sede Nacional é um fruto maduro para a RCC de todo o Brasil.

Já parou para pensar que ao contribuir você possibilita essa atividade? Convide outras
pessoas para que sejam semeadores de renovação para muitos irmãos e irmãs!

Faça seu cadastro e saiba mais acessando www.rccbrasil.org.br/semeando .
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