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As matérias do Saiba Mais RCC tem buscado esclarecer muitos pontos a respeito do Sistema
de Apoio à Vida Carismática (SAVIC). Falando sobre a importância do sistema para as
lideranças e para todos que buscam mais informações, as matérias levam um conhecimento
mais aprofundando sobre o sistema.

Você sabia que o SAVIC é uma ferramenta de divulgação dos Grupos de Oração?
Atualmente a Renovação Carismática Católica conta com mais de 11 mil Grupos cadastrados
no SAVIC que acontecem semanalmente em todo o Brasil. Por meio do Cadastro Nacional de
Grupos de Oração no SAVIC, as pessoas poderão acessar o dia e horário das reuniões de
oração e encontrar um onde possa participar.

No Portal RCCBRASIL é possível encontrar um mapa interativo que facilita a busca pelos
Grupos de Oração em todos os estados do país. Ela também terá acesso aos eventos que
serão realizados pelo grupo. Dessa forma, ela pode participar e divulgar, ajudando o Grupo e
promovendo a Cultura de Pentecostes.

Há testemunhos de pessoas que viajaram a trabalho ou de férias e encontraram uma Grupo
na cidade onde estavam por meio do cadastro nacional. Outro fato que pode ocorrer é de
pessoas que desejam conhecer a RCC, mas não sabem como e onde podem aprofundar seus
conhecimentos. Com esta ferramenta terá mais oportunidades para viver a experiência do
Batismo no Espírito Santo e encontrar a graça do amor de Deus em ação.

Para que essa seja ferramenta seja eficiente, os coordenadores dos Grupos de Oração
precisam atualizar o cadastro no SAVIC. É necessário que se coloquem os eventos do Grupo,
formações e encontros para que as pessoas tenham contato e possam compartilhar desta
graça. Também é valido lembrar que todos os eventos estarão em destaque no Portal
RCCBRASIL, no espaço destinado aos eventos cadastrados.

Para atualizar o cadastro e tirar demais dúvidas entre em contato pelo e-mail: cadastrogo@r
ccbrasil.org.br
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ou pelo telefone (12) 3151-4155.

Para saber mais sobre o Savic, leia as outras matérias publicadas no portal
RCCBRASIL:
- Você conhece o SAVIC?
- O líder informado
- Um auxílio
eficaz no pastoreio dos Ministérios
Grupos de Oração recebem benefícios do ‘Nossa Vida em Missão’
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