
 

RENOVACIÓ CARISMÀTICA CATÒLICA 
en L'ESPERIT  (RCCeE) a CATALUNYA 

 

 
Qui som? 

 

Som grups de pregària comunitària que pertanyem a una corrent de gràcia . 

No es tracta d'un moviment que cultivi un carisma o una gràcia particular, en aquest sentit, parlant 

de la RCC el Cardenal Suenens va  dir; «no és un moviment, és l'església en moviment». 

 

 

Com la podríem definir?  El Pare Benigno Juanes S.J ens diu: “La Renovació Cristiana en 

l'Esperit Sant – o Renovació Carismàtica Catòlica – és el redescobriment experimental del poder de 

l'Esperit Sant en cada un de nosaltres i en l'Església, i l'obertura a la seva acció, per viure l'Evangeli 

en plenitud (fins les seves darreres conseqüències), per evangelitzar amb poder, ser testimonis de 

Crist ressuscitat i renovar totes les formes de presència – i servei – de Crist en l'Església i en el 

món”   
(font;“¿Que es la Renovación Carismática Católica y qué pretende?” del Pare Benigno Juanes S.J.) 

 

I així aquests grups que són?  Són petits espais de pregària on deixar-se transformar per l'oració 

comunitària i així, ablanint el nostre cor podem acollir cada cop més l'acció l'Esperit Sant en 

nosaltres, fins a transformar-nos en veritables testimonis del Crist. 

 

Qui hi pot venir?   Tothom.  

 

Què fem quan ens trobem?  

 Pregària setmanal. (Lloança, escolta de la Paraula, Intercessió, Invocació de l'Esperit Sant) 

 Adoració (Mensual o setmanal depenent del grup) 

 Recessos (surten publicats al Full Parroquial o be al bloc ;  

 

 

Quins són els punts claus de la nostra espiritualitat?  

-   Descobrir la gratuïtat de l’amor de Déu, és Jesús qui ens salva i no les nostres obres, res 

no tenim perquè ens ho hàgim guanyat. I d’aquí brolla la nostra lloança i acció de gràcies. 

-   Aprendre a ser dòcil a l’Esperit. Tot un repte, un aprenentatge gradual cap a l’abandó i la 

submissió completa a la voluntat de Déu en la nostra vida. 

 

 

Tinc cap compromís?  Només el que tu vulguis tenir, no hi ha pas cap “militància”. Pots “entrar” i 

“sortir” com i quan vulguis. 

 

En vull saber més, on puc informar-me? 

-  Pàgina oficial, www.renovacio.cat  

-  El llibre  El Baptisme en l'Esperit Sant  Editat i Publicat a Catalunya per “Laudate Dominum, 

A.C.”  

 

Renovació Carismàtica Católica amb l’Esperit (RCCeE) 
E-mail: rccee.catalunya@gmail.com 

 

http://www.renovacio.cat/
mailto:rccee.catalunya@gmail.com


 
 

 

GRUPS DE PREGÀRIA DE LA RCCeE AL NOSTRE BISBAT 
 

 

........................................... 

 

Ordal 

LLUM DE L'ESPERIT 
 

Lloc de reunió: Sala Parroquial 

Trobada de pregària: Dimarts a les 21,00 h 

Servidor Enllaç : Esteve Casas 

Tel..:  938.179.191 

esteve.casas@hotmail.com 

 

 

 
 

 

........................................... 
 

 

Sant Boi De Llobregat 

 ROSA  DE  SHARON  
 

Lloc de reunió:  Llarc de Sant Josep  

Trobada de pregària : Dimarts de 17 a 19 h 

Servidora : Carmén Pizarro 

Tel. : 657-602-319  

 

 

 
 

................................................. 

 

................................................. 
 

Castelldefels 

SAN FRANCISCO DE ASÍS 
 

Lloc de reunió:  

Sala parroquial de Sta. Maria 

Pza. De la Iglésia nº 8 

Trobada de pregària:  

Dimarts de 20 a 21,30 h 

Servidora o enllaç : Soledad Carnicero 

Santamaria 

Tel.: 608 936 279 

gil.fernando12@gmail.com 

 

........................................... 

 

Torrelles De Llobregat 

KAIRÓS 
 

Lloc de reunió :  

Capella del Santissimde l’ Esglèsia 

parroquial de S. Martí de Tours 

 Trobada de pregària  

i adoració Eucaristica :  

Dissabtes 17:10  a 18,25 h 

Servidores :  Teresa Llauradó   672-291-134 

ltllauradocastillo@gmail.com 

Ma.Assumpció Costa    610-998-206 

acostamo15.05.65@gmail.com 
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