
 

 

RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA 

DIOCESE DE VIANA 

 
Pindaré-Mirim, 24 de março de 2021 

“Descerá sobre vós o Espírito 

Santo e vos dará força e sereis 

minhas testemunhas” (At 1,8). 

 
CARTA DE ESCLARECIMENTO DA GRANDE AÇÃO RCC 

Caríssimos irmãos e irmãs, a sede da Renovação Carismática Católica da Diocese de 

Viana, Casa de Oração Mãe da Divina Providência, localizada na Rua São Francisco, 542, Centro, 

Santa Inês/MA, estava há alguns anos apresentando problemas estruturais, como piorou muito, 

resolvemos fazer alguns reparos urgentes, entretanto quando foi retirado parte do teto 

algumas paredes começaram a cair. Então, a comissão administrativa, juntamente com o 

Pároco da Paróquia de Santa Inês, analisaram e decidiram derrubar o que ficou de pé e 

reconstruir a sede.  Cremos que esse também é um sonho de Deus. Não só para a RCC diocesana 

mas para toda a Igreja que será contemplada com as bênçãos ali derramadas. 

Aos olhos humanos a ousadia é grande, mas aos olhos da fé, a confiança é que nos 

impulsiona nessa obra. Por isso como nunca precisamos, além do apoio, do clero as bênçãos 

para essa Grande Ação. 

Para alcançarmos o objetivo dessa GRANDE AÇÃO precisamos muito da oração e do 

empenho de todos os servos da RCC, sobretudo, de vocês coordenadores para mobilizar as 

vendas da RIFA. Estar sendo enviado para os grupos de oração de toda a diocese blocos com 50 

rifas em cada. Cada Grupo de Oração, pastoral ou movimento que contribuir conosco, receberá 

um retorno de 20% do valor total das vendas das rifas entregues para ajudar nas suas 

necessidades financeiras. Lembramos que essa devolutiva não será apenas na data da 

realização da rifa. Assim que forem vendendo os blocos, já podem prestar contar e receber os 

20% dos blocos vendidos. 

Que nossa querida Mãe e Rainha, a Senhora de Pentecostes, e São José intercedam 

por nós para que recebamos mais e mais do Espírito Santo e nos livrando de todo mal. 

                                                                                                                                        

 Fraternalmente, 

 

MARIZETE DE JESUS FURTADO 

Presidente do Conselho Diocesano da Renovação Carismática Católica 


