
 

 

       

FORTALEZA PREPARA RENOVAR 2013 

Carnaval é um feriado conhecido como a grande festa da folia, dos paredões de som, dos 

hits baianos. As pessoas que buscam este tipo de diversão têm como destino certo as praias do 

litoral cearense. Mas na contramão, muitos preferem permanecer em nossa capital. Eles buscam 

momentos de lazer em família, paz e uma alegria verdadeira, que não acabe na quarta-feira de 

cinzas.  

Para atender a estas pessoas que buscam um encontro íntimo e pessoal com Deus, há 

cinco anos a Renovação Carismática Católica de Fortaleza decidiu unificar todos os já tradicionais 

Encontros e Retiros de carnaval de Fortaleza, dando a todos eles o mesmo nome: RENOVAR. Com 

isso, neste período, Fortaleza passou a ser conhecida como a capital do louvor e da adoração. 

RENOVAR, são encontros e retiros espirituais, que acontecem em todas as Comunidades e 

os Grupos de Orações da Renovação Carismática em quase todas as 121 Paróquias da Arquidiocese 

de Fortaleza e várias cidades de nosso estado. Desta forma, sem concentrar em um único local, 

tornamos o encontro mais acessível para aquelas pessoas de tem dificuldade de se deslocar de um 

bairro para outro distante, facilitando assim o acesso de idosos e crianças (consultar lista dos locais 

em: www.rccfortaleza.org.br). 

Organizados pelos Grupos de Oração, coordenações de cidades ou dioceses, esses 

eventos tomam formas e proporções diferentes de lugar para lugar. Retiros, blocos, bailes, 

trios elétricos, shows, noites carismáticas. Independentemente do formato, o importante é 

ouvir a Palavra de Jesus e viver intensamente a alegria de pertencer a Ele. Os encontros de 

carnaval são também grandes portas de entrada para o Movimento, mas em especial para a 

Igreja. 

Nestes encontros temos momentos de formações, música, dança, teatro, oração, 

adoração, celebrações litúrgicas, Renovar Kids para as crianças se divertirem, e em alguns locais, 

até prestação de serviços sociais. É um evento sem fins lucrativos e de entrada franca. Não dispõe 

de recursos financeiros para sua realização. Todos os recursos são provindos de doações 

espontâneas nos dias de realização dos encontros. 

O grande objetivo do RENOVAR é ofertar as pessoas um local onde que elas possam refletir 

sobre suas vidas, vivenciando momentos de fraternidade e de grande felicidade, através de uma 

experiência profunda com a Cultura de Pentecoste, que é a essência de Renovação Carismática. 

Para este ano o tema abordado será a passagem bíblica João 11, 40: “Se creres, verás a 

glória de Deus”, uma orientação da Renovação Carismática Católica do Brasil. Desta forma, 

caminhamos em unidade com todos os outros encontros de carnaval de todo o Brasil. Este tema vai 

de encontro ao Tema Nacional discernido para o Movimento neste ano: “Esta é a vitória que vence 

o mundo: a nossa fé” I João 5, 4b, que por sua vez, também vai ao encontro ao tema vivido por 

http://www.rccfortaleza.org.br/


 

 

toda a Igreja Católica: O Ano da Fé (vide: http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_po.htm 

). 

A expectativa é grande. Afinal, será um fim de semana junto de antigos e novos 

amigos. Música animada, muita dança e uma alegria contagiante. Sim, é Carnaval! Mas um 

Carnaval diFÉrente: cheio da presença de Deus, com diversão sadia. Essa é, de fato, uma 

alegria que não acaba na quarta-feira de cinzas. 

 

SERVIÇO: 

RENOVAR – A FESTA QUE NÃO ACABA NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS 

Data: 08, 09, 10, 11 e 12 de fevereiro, a partir das 8h 

Local: em todas as comunidades ou grupos de orações da Renovação Carismática nas mais de 121 

paróquias de Fortaleza e cidades vizinhas. 

Informações: 85 8761.1790 / 8917.5552 / 8775.6470 / www.rccfortaleza.org.br 
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