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                                                    JORNADA DO   CERNE 

 
No dia 17 de agosto deste ano 2018, aconteceu a Jornada dos Religiosos e Religiosas da CRB/RS, que, ao longo 

dos anos, tiveram a graça de fazer o CERNE, promovido pela CRB Nacional, desde 1977.  

A Jornada se realizou no auditório da Livraria Paulus, em Porto Alegre, a quem agradecemos pela generosa 

acolhida e gratuidade na disposição do espaço. Foi um alegre e intenso reencontro, para 
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fortalecer e REAVIVAR A CHAMA e celebrar o Dia dos Religiosos. Tivemos a Assessoria de Ir. 

Maria Beatriz Mohr, IDP e do Fr. Márcio Vargas, Carmelita.  

 

Como abertura, a Presidente interina da CRB, Ir. 

Paula partilhou as Conclusões da Assembleia 

Eletiva que elegeu a Nova Diretoria. Exprimiu sua 

gratidão pelos 3 anos na Coordenação e 

conclamou-nos à itinerância, a sair da zona de 

conforto transmitir o legado que temos. Disse 

também que como Religiosos e religiosas, não 

fazemos parte da hierarquia, mas estamos imersos 

no meio do povo de Deus quais sinais visíveis da 

radicalidade do Evangelho, desfiados pela 

realidade de um país frio e corrompido. 

A equipe coordenadora do encontro apresentou 

um pequeno histórico do CERNE, fazendo memória dos 117 CERNES realizados, desde 1977, dos 

quais participaram 5.041 Religiosos e Religiosas. Quanta graça! 

Nesta nossa Jornada, Ir. Beatriz e Fr. Márcio, com grande disponibilidade, nos ajudaram a reavivar o 

profetismo da Vida Religiosa Consagrada, tão necessário para o mundo de hoje. Valeram-se da riqueza 

do texto de Irmã Marian Ambrósio, convidando-nos a espelhar-nos na árvore frutífera: 

 

1. A silenciosa profecia das raízes: cavam, buscam a água que pertence a uma fonte profunda. 

 

2. A audácia profética do tronco: nasce na primeira raiz, se abre, se multiplica, avança para acolher as 

folhas, flores e frutos. Todas as raízes têm como meta 

gerar um tronco saudável. - Refletimos sobre as nossas 

raízes, nossa participação no tronco-Comunidade-

Congregação cuja seiva se compõe de “ternura 

eucarística”.  

3. A profecia, das folhas, das flores e dos frutos que são 

a razão de ser da árvore. -Revisitamos as três 

expressões inegociáveis da VRC: Carisma = dom; 

Espiritualidade = jeito e Missão = a concretização do 

Carisma e do projeto espiritual que o sustenta. 

Concluímos o dia com a celebração Eucarística, 

agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de crescimento, de convívio e de partilha. 

 

Pelo grupo: Ir. Gentila Richietti 

 

 

 

 

 

Em clima de alegria, na manhã do domingo, 10 de março de 2019, ocorreu a Assembleia Eletiva da 

nova coordenação do Núcleo da CRB de Santa Maria/RS, no Convento São Francisco de Assis, das 

Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã (FPCC). Na mesma ocasião tivemos a 

 

 

 

Núcleo da CRB de Santa Maria/RS 



Em clima de alegria, na manhã do domingo, 10 de março de 2019, aconteceu a Assembleia Eletiva da 

nova coordenação do Núcleo da CRB de Santa Maria/RS, no Convento São Francisco de Assis, das 

Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã (FPCC). Na mesma ocasião tivemos a 

oportunidade de estudar sobre a Campanha da Fraternidade de 2019: Fraternidade e Políticas 

Públicas. Quem conduziu a reflexão foi Ir. Regina Cândida Führ, que veio de Porto Alegre e pertence 

à coordenação da CRB Regional do Rio Grande do Sul. 

Na manhã do domingo, 10 de março de 2019, ocorreu a Assembleia Eletiva da nova coordenação do 

Núcleo da CRB de Santa Maria/RS. Na mesma ocasião tivemos a oportunidade de estudar sobre a 

Campanha da Fraternidade de 2019: Fraternidade e Políticas Públicas. E quem conduziu a reflexão 

foi a Ir. Regina Cândida Führ, que veio de Porto Alegre e pertence à coordenação da CRB Regional 

do Rio Grande do Sul. 

O encontro iniciou com a missa, às oito horas, presidida por Dom Hélio Adelar Rubert, Arcebispo da 

Arquidiocese de Santa Maria/RS, concelebrada pelo Frei Valdir Preto  e Pe. Salvador Leandro 

Barbosa. Em seguida, a coordenadora do Núcleo, a Ir. Maria Kreutz acolheu todos os participantes e 

convidou para que seguissem ao Salão de Eventos, onde aconteceria a Assembleia e o estudo da 

Campanha da Fraternidade deste ano. No Salão, a coordenadora, Ir. Maria, expôs a pauta de trabalhos 

da manhã: relatório das atividades 2017/2019; prestação de contas; processo de eleição e posse da nova 

equipe do Núcleo para o biênio 2019/2020 e estudos da Campanha da Fraternidade de 2019. 

 

      Realizados a apresentação do relatório das atividades 2017/2019 e a prestação de contas, a Ir. Maria 

Kreutz apresentou a composição 

da chapa para a eleição, que, 

como ainda não estava completa, 

precisou solicitar a 

disponibilidade de mais pessoas 

da Assembleia. Depois de um 

momento deliberativo, foi 

composta a chapa e aprovada 

pela Assembleia a nova 

coordenação para o biênio 

2019/2020. Ficou assim 

constituída: Ir. Maria Kreutz, 

FPCC – Coordenadora; Ir. Ana 

Rosa G. Oliveira, FPCC Vice-

Coordenadora; Pe. Salvador 

Leandro. Barbosa, Palotino – 

Secretário; Ir. Teolide T. Secretti, ICM – Tesoureira; Ir. Berenice Maria da Silva FDC – 2º Secretária; 

Frei Cristian Martins Almeida, Capuchinho– 2º Tesoureiro; Ir. Maria Ineida Dalmaso, ND- 1ª suplente; 

Rogério Ferreira de Morais, Palotino – 2º suplente. Em seguida a Ir. Regina conduziu a reflexão acerca 

da Campanha da Fraternidade de 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Com seu modo simples e 

compreensível 

 

 



ajudou a cada um repensar o seu comprometimento profético com o Reino de Deus, enquanto 

vida consagrada no mundo atual 

a partir da proposta da Campanha 

da Fraternidade. 

Por fim, encerrou-se a manhã de trabalhos 

com um suculento almoço regado pelo 

prazer de estar juntos e partilhar também a 

alegria de ser consagrado/a no mundo 

hodierno, com todos seus desafios. O 

sorriso estampado no rosto de cada 

consagrado/a que se fez presente 

evidenciou que, momentos como esse 

ocorrido naquele domingo valem a pena e 

precisam acontecer mais vezes, ao longo do ano, pois é um tempo gratuito de se colocar em comum 

vivências e experiências apostólicas que cada membro ou comunidade realiza nas mais diversas 

realidades apostólicas. 

Pe. Salvador Leandro Barbosa, SAC 

 

 

 

Os religiosos Religiosas do Núcleo de Passo Fundo, junto com a família 
Salvatoriana reuniu-se, nos dias 24 e 25 de março, para celebrar a 
passagem de Irmã Maris Bolzan. No memorial da Paz as condolências se 
expressaram amplamente pela entrega de uma Religiosa, ricamente 
abençoada. Expressamos nosso obrigada à Ir. Maris, em nome do Núcleo 
de Passo Fundo e da Igreja. Ela foi Presidente da CRB Nacional, superiora 
provincial, grande missionária, formadora, professora da Escola para 
formadores e psicóloga, especialmente dos religiosos.  

Fique com Deus, Ir. Maris! 

 

 

 

Em busca do Sentido do 

Sentido na Vida Consagrada. 

Pensar a Vida Consagrada 

hoje exige discernimento 

sobre a Centralidade do 

Reino na vida dos chamados 

que, pelos votos, oferecem-se 

a Cristo e colaboram no 

processo de transformação da 

sociedade. Como "sentinelas 

do mundo novo", os 

Núcleo de Passo Fundo participativo e solidário 

 ENCONTRO DAS RELIGIOSAS -  SUBNÚCLEO DE PORTO ALEGRE - IMANEMA E RESTINGA 



Religiosos e as religiosas, de forma livre e consciente, realizam muitas escolhas todos os dias. 

Estas estão em função da grande escolha e opção de vida assumida na Igreja. Na esteira dos 

pastores da Igreja é possível afirmar 

também em relação aos religiosos 

que o mundo só ouve os mestres 

que se tornam testemunhas. Nesse 

sentido, urge o testemunho da 

alegria, da fraternidade e de uma 

vida baseada no amor ao de vida 

assumida na Igreja. Na esteira dos 

pastores da Igreja é possível afirmar 

também em relação aos religiosos 

que o mundo só ouve os mestres 

que se tornam testemunhas. Nesse 

sentido, urge o testemunho da 

alegria, da fraternidade e de uma 

vida baseada no amor ao próximo, 

na solidariedade e no investimento da vida em favor dos que sofrem mais. Eis algumas das reflexões 

suscitadas pelo Padre Rogério Ferraz de Andrade, no encontro das religiosas da Zona Sul, de Porto 

Alegre, no domingo 31 de março. Estiveram presentes 09 congregações, nesse encontro de 

fraternidade, alegria, fé e aprofundamento.  

Padre Rogério Ferraz de Andrade 

 
 
 

 

Neste final de semana, 

dias 30 e 31 de março, 

aconteceu, nas dependências do 

Colégio Santa Inês, em Porto 

Alegre, o Encontro Postulinter 

2019. Participaram 28 

postulantes de 9 Congregações. 

O encontro foi assessorado pela 

Ir, Rozangela Donini, fscj, que 

com muita desenvoltura 

trabalhou o tema “Integração 

Humano-afetiva”.  A assessora 

utilizou de conteúdo e diversas 

dinâmicas que facilitaram a 

integração entre os jovens 

postulantes advindos de vários estados do Brasil e Paraguai. Foram momentos de enriquecimento, com 

a troca de experiências, reflexão, celebração, brincadeiras e animação. Os jovens com mais tempo de 

postulado acolheram e motivaram os que estão iniciando essa etapa da caminhada formativa. Marcou 

presença no encontro, o Frei Márcio Vargas, da Equipe de Coordenação da CRB/RS. Além da alegria 

ENCONTRO DO POSTULINTER 2019 



de sua presença, Frei Márcio, deu uma palavra de incentivo ao grupo. Por fim, pode-se dizer 

que o encontro foi maravilhoso! Já estamos ansiosos pelo próximo Postulinter que acontecerá 

no mês de junho de 2019. Formanda: Alba – ICM 

 

 

 

 

O Grupo de Partilha de Carismas esteve reunido no dia 14 do mês de março, na Sede da CRBRS, com 

o objetivo de iniciar os trabalhos de 2019. Nesta ocasião o grupo retomou os encaminhamentos oriundos do 9° 
Seminário de Partilha de Carismas de 2018. O grupo busca encontrar uma forma estratégica de contatar as 

Congregações para verificar se os 

encaminhamentos do 9° Seminário tiveram eco e 

continuidade. 
Esta equipe entende ser importante que mais 

Congregações tenham representantes e participem 

do Grupo de Carismas. Por esta razão, deixa em 
aberto o convite para quem queira se somar a esta 

missão de aproximar os diferentes Carismas. As 

próximas reuniões do grupo acontecerão nos dias  
07 de junho e 10 de outubro de 2019. 

Edison C J Oliveira 

Vice-Coordenador do grupo Partilha de Carismas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                      

Celebração da cruz Missionária NÚCLEO DE PELOTAS    

A CRUZ MISSIONÁRIA PERCORRE OS NÚCLEOS DE RELIGIOSAS E RELIGIOSOS DO RIO 

GRANDE DO SUL 

Na passagem por Pelotas, o Núcleo de Religiosas/os acolheu e rezou a presença da CRUZ MISSIONÁRIA e da 

BANDEIRA,  as cruzes carregadas pelo povo sofredor e a vitória da Vida. 

PARTILHA DE CARISMAS EM FOCO 



 

A nova coordenação do Núcleo de Bagé/RS 

“A Vida Consagrada é uma grande bênção de Deus à humanidade”. 

No dia 06 de abril aconteceu a Assembleia Eletiva do Núcleo de Bagé/RS. Nova coordenação, 

da esquerda para a direita: Tesoureira: Ir. Inês Finatto; Coordenadora: Ir. Célia Maria Stemetz; 

Secretária Ir. Maria de Jesus Pereira soares. Parabéns, Irmãs pelo SIM a serviço da CRB/RS no Núcleo 

de Bagé. 

 

 

 

No dia 06 de abril aconteceu a Assembleia 

Eletiva do Núcleo de Santo Ângelo. Na 

oportunidade, foi eleita a nova coordenação dos 

Religiosos. A segunda Irmã, da esquerda para a 

direita é a coordenadora: Irmã Jacinta Maria Rothe.  

As demais da equipe são: Ir. Anair Segalla, 

Irmã Tatiana Oliveira Vieira e Irmão Bruno Klein. 

Também foi incluída na equipe a a Irmã Neide Inês 

Casarin. 

 

 

NÚCLEO DE SANTO ÂNGELO EM ASSEMBLEIA ELETIVA 



 

 

ENCONTRO DE NOVINTER 2019 -  PORTO ALEGRE  

Nos dias 11 a 13 de março, aconteceu o 

NOVINTER, no Centro de Pastoral Lasalle de 

Canoas, em Canoas. A temática  desenvolvida foi: 

“Integração e Formação da Personalidade”, por Irmã 

Joseana Pereira Carvalho, FAD.  Houve grande 

envolvimento dos participantes. Marcaram presença 

14 formandos/as, de 05 congregações. Desejamos 

uma boa caminhada a todos e a todas.   Pedimos que 

Jesus e Maria os conduza com muita sabedoria. 
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