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SANANDO AS PRÓRIAS FERIDAS
De 29 de abril a 3 de maio de 2019, na Fazenda da Esperança de Guaratinguetá, SP,
aconteceu o primeiro Seminário Internacional “Sanando as próprias feridas” sobre a proteção
de menores e adolescentes da Igreja.
Representando a CRB/RS estiveram participando Irmã Aldinha Inês Weslzbacher,
Coordenadora da CRB/RS Irmão Clóvis Trezzi, Lassalista, Ir. Vania Simone Martins,
Franciscana de Nossa Senhora Aparecida e Frei Orestes Serra, franciscano.

Irmã Aldinha Welzbacher, Coordenadora da CRB/RS e participante do Seminário, assim
expressa seus sentimentos em relação à temática abordada no evento:
“A vida é dom, é graça, é gratuidade, é dignidade. Assim ela deve ser cuidada, escutada,
amada!
A vida Humana precisa ser assegurada em sua totalidade. Diante dos abusos, violências e
anonimatos da vida. O Papa Francisco manifestou suas inquietações, apresentadas
especialmente na Carta dirigida ao Povo de Deus, de 20/08/2018. A partir disso, foi pensado
o Seminário Internacional, com o tema: ” Proteção à criança e ao adolescente na Igreja”.
Estamos num momento particular da história e a responsabilidade é de todos. Não podemos
continuar com medo, fazendo de conta, fugir ou colocar debaixo do tapete os problemas
existentes em nosso meio, que estão machucando, ferindo nossas crianças e adolescentes,
com abusos sexuais e outras situações de dor e pavor.
A Igreja, propulsora da fé, é chamada a dar uma resposta à uma humanidade, na escuta, na
assistência, no apoio, na transparência, a fim de garantir a dignidade e a cidadania do ser
humano, proporcionando a cura dessas feridas.
Se a Igreja, povo de Deus, perdeu a direção da “bússola”, essa direção ela encontrará com a
experiência do amor de Deus. ‘A verdade vos libertará’ (Jo 8,32).”
O fundador da Fazenda Esperança, Frei Hans Stapel, OFM, fez a abertura falando sobre as
três palavras que regem a metodologia da Fazenda: Palavra de Deus; Perdão, como
necessidade para cura e a Espiritualidade para dar chance a Deus ser Deus em nossa vida.
Os assessores: Pe Hans Zollner, S.J. (Psicólogo, Alemão, que fez suas exposições em Italiano);
Maria Clara Jost; Dom José Aparecido Gonçalves de Almeida (bispo auxiliar de Brasília);
Estevão Duarte e o advogado Dr. Hugo (CNBB-CRB).
Trataram sobre o enfrentamento da temática do abuso sexual dentro da Igreja nas últimas
décadas, alertando que é preciso mudar esta realidade de abuso dentro da Igreja com atitudes
capazes de ajudar, evitando delegar para outros (psicólogo, psiquiatra…) esta
responsabilidade. Explicitou sobre a importância de não se minimizar este problema entre
nós, dizendo que entre nós é menor, ou responsabilizar outros, como se o problema é maior
entre outros: não sabemos, o que sabemos é que o povo espera dos sacerdotes e religiosos
que o comportamento seja diferente. A decepção é maior quando um homem ou mulher de
Deus abusa, é Deus quem abusa, justamente porque a base da confiança é ferida. Trouxe
presente a orientação do Papa Bento, ainda em 2011, sobre a elaboração de regimentos sobre
o este tema, bem como a importância de que os documentos que tratam sobre abuso de
menores sigam as seguintes linhas orientadoras:
I – Assistência e escuta das vítimas;
II – A cooperação com as autoridades civis (conhecer e seguir as leis na nação onde se
encontra, pois somos membros de uma nação);
III – Apoio para todos os clérigos e acusados, especialmente demitidos (para evitar a
negligência diante do abandono de quem precisa de acompanhamento);

IV – Formação dos futuros sacerdotes e religiosos;
V – Educação de todos os membros da Igreja (através de encontros formativos).
Quanto ao enfrentamento da temática do abuso sexual dentro da Igreja nas últimas décadas
é preciso combinar justiça e misericórdia, levando o criminoso a pagar pelo delito (abuso),
mas não querer livrar-se de forma irresponsável do abusador. No caso da criança abusada, é
importante fazer o exercício de uma escuta respeitosa, buscando deixar nítido que não há
intenção de abafar o caso.
Cada exposição foi acompanhada ou iniciada por testemunhos de pessoas que passaram ou
estão na Fazenda Esperança. Houve ainda exposição sobre a Abordagem Direta do
Inconsciente (ADI-TIP) como parte integrante do tratamento. O encerramento do Seminário
se deu com a Missa no Santuário da Mãe Aparecida no dia 03 (sexta-feira) às 09h.

ENCONTRO: FORMADORES E COORDENADORES DE
COMUNIDADE

O encontro dos dias 10, 11 e 12 de maio, iniciou com a saudação da Coordenadora da
CRB/RS, Irmã Aldinha Inês Welzbacher, que assim se expressou: O tema que nos congrega
nesses dias de encontro forma um tripé: juventudes, discernimento e vocação. “Queridos
consagrados: esses dias de encontro pretendem ser uma oportunidade para alargar e
fortalecer as estacas de nossa tenda em relação à vocação, às Juventudes e o
discernimento. A comunidade religiosa, suporte da missão, precisa ser um “oásis de
humanidade e de fé. A Vida Religiosa Consagrada floresce nos corações onde encontra

vigor, audácia, esperança e fidelidade ao Evangelho, para vivê-la com espírito profético e
missionário. A VRC, vivida nos passos de Jesus de Nazaré, é, por excelência, profética e
missionária, sem esse ardor missionário, perde sua razão de ser para a humanidade”. O
encontro foi assessorado pelo Professor Maurício Perondi, com o tema “JUVENTUDES” e
pelo Padre Jaldemir Vitório, com o tema “Vocação e Discernimento”.

1ª ETAPA
DO
JUNINTER

Pluralidade na Vivência
Comunitária e
Espiritualidade
Missionária foram os
temas abordados na
primeira etapa do
JUNINTER, que aconteceu
nos dias 18 e 19 de maio,
no CECREI, em São
Leopoldo/RS.
Foi um encontro muito bom, uma experiência de partilha e convivência com diversas
congregações e carismas. Um fim de semana de aprendizado, estudo, oração e de trocas
de experiências dentro da vida consagrada.
Fernando Miguel, Adams, OSFS

PARABÉNS! QUE DEUS VOS ILUMINE E CONDUZA VOSSOS
CAMINHOS NO SEU CAMINHO!

CURSO: Envelhecimento Humano, Espiritualidade e Cuidado

Nos dias 07 a 11 de maio, na Casa santa Teresa, em Porto Alegre/RS, aconteceu
o Curso sobre Envelhecimento Humano, Espiritualidade e Cuidado,
promovido pelo IFIBE de Passo Fundo/RS.
O curso visou aprofundar a relação entre os temas, oportunizando maior
conhecimento, maturidade pessoal e oferta de elementos para a qualificação na
atenção dos/as idosos/as nas casas de longa permanência de Religiosos/as,
desafiando e colaborando para que as congregações estimulem e propaguem
iniciativas da educação gerontológicas em seus planos formativos e estratégicoinstitucionais.
O Curso contou com 37 pessoas, na representação de 16 congregações.

CENTELHAS DA VIDA QUE ACONTECE NOS NÚCLEOS
NÚCLEO DE
SANTA
MARIA EM
FORMAÇÃO

No dia 19 de maio de 2019, o Núcleo de Santa Maria reuniu-se para
uma manhã de formação, reflexão e celebração do Mês
Missionário. Norteados/as pelo tema: Batizados e enviados em
missão, tiveram um dia proveitoso gratificante.

VISITA DA BANDEIRA E CRUZ MISSIONÁRIA AO NÚCLEO/CRB SANTA MARIA

Em março 2019, no encontro em POA dos núcleos, a CRB/RS entregou aos coordenadores dos
núcleos um roteiro com datas de visita da Cruz e da Bandeira do Mês missionário extraordinário a
ser dinamizado pelos mesmos. A equipe de coordenação do núcleo de Santa Maria elaborou um
roteiro e um texto explicativo para rodízio nas congregações, do dia 06/05, chegada do núcleo de
Uruguaiana ao dia 20/05 quando o material foi levado ao núcleo de Cruz Alta.
Foram 14 dias de intensa oração e reflexão sobre a responsabilidade missionária dos
religiosos. Dia 06/05 as Irmãs do Convento São Francisco de Assis (foto) receberam a visita da cruz e
da bandeira com alegria e foi conduzida, ao som de cantos, em procissão, até a capela onde
permaneceu, tendo sempre um grupo de Irmãs em oração. Dia 07/05 (foto) após a celebração solene

das Laudes, o material foi levado às Irmãs da Obra dos Filhos da Ressurreição que acolheram a visita
com amor, alegria e oração. E, assim, neste mesmo espírito foi fazendo o percurso previsto. Dia 19/05
foi a culminância com o encontro dos religiosos do núcleo no Convento São Francisco de Assis. Cerca
de 90 religiosos se fizeram presentes numa manhã iniciada com missa e seguida de reflexão sobre os
100 anos da Carta Apostólica Maximum Illud de Bento XV (1902) associando com o Mês Missionário
Extraordinário e a Exortação Apostólica Evangelli Gaudium. Os assessores: Rogério Moraes e Jonas
Vilela, fraters palotinos, se revelaram muito competentes e comunicativos, encantando a assembleia.
O encontro foi alegre, leve, revigorou o entusiasmo e encorajou a todos a ser missionários
onde quer que estivermos e nas condições em que nos encontrarmos, conscientes de que a vinha do
Senhor precisa operários. Na Evangelli Gaudiu o Papa Francisco fala da força missionária da oração

de intercessão, diz que: “Os grandes homens e mulheres de Deus foram grandes intercessores. O
coração de Deus se deixa comover pela intercessão”.
Ir. Maria Ladi Ely, ao ver as fotos do encontro no Facebook, assim se expressou: ”Valeu a pena esta
manhã de formação e revigoramento de todos os batizados, especialmente os consagrados na Vida Religiosa”.

Que o Mês Missionário Extraordinário seja um novo impulso à nossa responsabilidade
missionária de anunciar o Evangelho.
Ir. Maria Kreutz, FPCC

NÚCLEO
DE
CRUZ
ALTA/RS

No primeiro dia do mês de maio de 2019, religiosas do Núcleo da CRB de Cruz

Alta encontraram-se na Residência Nossa Senhora de Lourdes, em Espumoso.
Após cordial e alegre acolhida, pontualmente às 8h, iniciou a celebração
eucarística, presidida pelo Pe. Sandro Gianluppi, sacerdote diocesano.
No comentário da celebração, foi lembrado o dia de São José, patrono dos
trabalhadores, o mês dedicado a Maria e às mães. A celebração aconteceu num clima de profunda oração de
ação de graças pela vida e missão da Vida Religiosa Consagrada do Núcleo de Cruz Alta.
Seguiu-se a dinâmica do entrosamento, feita após a missa, e em seguida Ir. Regina Candida Führ, representante
da Coordenação da CRB/RS, conduziu, com maestria e simplicidade, a reflexão formativa com o tema:
INTERCONGREGACIONALIDADE.
No final do encontro o grupo destacou algumas ideias sugestivas:
- Fomentar a partilha de carismas dos consagrados entre si e com os leigos, numa eclesiologia sinodal de
comunhão e de corresponsabilidade, suscitando ações intercongregacionais e em rede.
- Juntos procurar caminhos e viver a essência missionária.
- Viver a unidade da diversidade, a abertura ao novo e ao diferente; ver o essencial e aprofundar o que é comum
e complementar o que é diferente.
Ressaltamos que foram apontados muitos desafios, provocando-nos a viver a Intercongregacionalidade.
O lanche de despedida favoreceu o clima de fraterna alegria, sentimento que perpassou a cada momento do
encontro.

ASSEMBLEIA ELETIVA DO NÚCLEO DE
FREDERICO WESTPHALEN

No último dia 26 de maio, na Escola Nossa Senhora Auxiliadora, aconteceu a Assembleia do Núcleo
de Frederico Westphalen.Fizeram-se presentes 27 Consagrados de seis Congregações.
Representando a CRB-RS, esteve presente a Coordenadora estadual, Irmã Aldinha Inês
Welzbacher. Foi um encontro alegre, participativo e animador. As Comunidades Religiosas
partilharam a sua vida e missão. Na ocasião foi eleita a nova coordenação do Núcleo assim
composta:
Coordenadora: Ir. Matilde Wandembruck Sacardo – Missionário Serva do Espirito Santo.
Vice-coordenador: Pe. Herod Xavier – Oblato de São Francisco de Sales
Secretária: Ir. Vilma Therezinha Lorenzi – Imaculado Coração de Maria
Tesoureiro: Frei Ilario Battisti - Ordem dos Franciscanos Menores
Nossa gratidão à coordenação anterior pelo trabalho prestado a Vida Religiosa Consagrada do
Núcleo. Agradecemos a nova coordenação pela disponibilidade e alegria em assumir essa missão
de animar a Vida Consagrada
Ir. Vilma Therezinha Lorenzi –Secretária

ENCONTRO DO SUBNÚCLEO AUXILIADORA PETRÓPOLIS EM PORTO ALEGRE/RS

No dia 26 de maio, o Subnúcleo Auxiliadora Petrópolis esteve reunido na
Comunidade das Irmãs Alcantarinas. Irmã Sheila Araújo, Fsp, coordenadora do
Subnúcleo, dinamizou um momento de oração, partilha de vida e missão das
Comunidades
presentes. Na
ocasião foi
realizado o
planejamento
para o ano 2019.
Estiveram
presentes 17
Religiosas de 5
Congregações. Foi
uma tarde de
alegria e
crescimento
intercongregacional.
Ir. Sheila Araújo, Fsp

Assembleia eletiva do Núcleo de Canoas/RS

No dia 12 de maio/2019, em Canoas/RS, aconteceu a Assembleia eletiva do Núcleo de Canoas. Irmã Regina
Cândida Führ marcou presença, neste encontro. Gratidão à equipe cessante. À nova equipe de coordenação
desejamos muitas bênçãos do céu e vigor, alegrias e empenho na missão que abraçaram. A equipe ficou assim
constituída:
Coordenadora: Ir. Lucila
Vice-Coordenadora: Ir. Jakeline
Secretária: Ir. Karine
Vice-secretária: Ir. Eva
Tesoureira: Ir. Dalva
Vice-Tesoureira: Ir. Marta

Encontro do Núcleo de Uruguaiana/RS/RS

No último sábado 25, o Núcleo de Uruguaiana esteve reunido em assembleia no Colégio Sagrado Coração de
Jesus, em São Borja. Na ocasião, Ir. Lourdes Luke, da Coordenação Regional da CRB/RS conduziu a reflexão

sobre a Amazônia e o Mês Missionário Extraordinário. O encontro foi marcado por momentos de reflexão,
partilha e celebração presidida por Dom José Mário.
Na oportunidade foi eleita a nova coordenação do núcleo diocesano dos Religiosos. A equipe ficou assim
constituída:
Coordenadora: Ir. Juceli Zaffari
Secretária: Ir. Silvia Emer
Tesoureira: Ir. Ester Perinazzo.
Rogamos ao Senhor que continue nos fortalecendo e animando em nossa terra santa.

JPIC –Justiça, paz e integridade da Criação – Um grito pela vida – Vida Religiosa Inserida

Seminário Estadual: Justiça,
Paz e Integridade da Criação,
Rede Um Grito Pela Vida e
Vida Religiosa Inserida e
Solidária! Leigos/as
Data: 25 e 26 de maio de 2019
Local: Pousada São Lourenço
de Bríndise – POA
Número de Participantes: 29
Assessores: Professora Drª
Marilene Maia e Professor
Dr. Marcelo Kunrath Silva

TEMA: DIREITOS
HUMANOS E
POLÍTICAS PÚBLICAS

Fragmentos do encontro:
Queremos ser a lembrança permanente em nossas Congregações que a opção pelos
pobres não é opcional.
Opcional é apenas a forma de todos os Religiosos se colocarem a serviço dos pobres.
“A VRC é presença evangélica, solidária e comprometida com as causas sociais, nos
diversos locais onde a vida está ameaçada e os diretos dos pobres são negados e violados,
contribuindo de forma efetiva na formação e organização do povo, participando de suas lutas
e conquistas. Todavia, percebemos que esta atuação para ser eficaz, precisa ser articulada
politicamente. Faz-se necessário ampliar e avançar esta presença, fortalecer a articulação
de redes e incidências políticas, nos espaços de decisão e controle social...”
Alimentamos a esperança viva nos corações porque acreditamos em Cristo Ressuscitado.
Acreditamos em Políticas Públicas inclusivas para construir a Paz. A nível mundial, vivemos
uma grande desorganização do ser humano: intolerância, fome, violência institucionalizada.
Sistema Capitalista neoliberal que mata a vida. Juntos com Cristo e Maria queremos “Vida
em Abundância para todos.

NÚCLEO DOS RELIGIOSOS DA DIOCESE DE OSÓRIO

Ainda em clima de festas pascais, no dia 27 de abril o Núcleo dos Religiosos da CRB,
Diocese de Osório realizou o seu primeiro encontro do ano, sediado nas dependências
da Comunidade das Irmãs Franciscanas da Penitência Caridade Cristã, em Cidreira/RS,
com objetivo de confraternizar, aprofundando os laços fraternos e refletir sobre a
missão , eixo norteador, pano de fundo de todas as ações pastorais da Diocese.
Inicialmente o Grupo foi agraciado com uma calorosa acolhida e um gostoso cafezinho.
Trazendo presente a memória do mistério pascal, a oração inicial, versou sobre o Logo
Mês Missionário Extraordinário, conduzida pela Irmã Leda Rabuske, coordenadora do
Núcleo.

Num ambiente de simplicidade, Padre Rodrigo Schuler de Souza desenvolveu o tema
“A caminhada missionária da Igreja na Diocese e nossa participação como Núcleo dos
Religiosas e Religiosos”.
Com muita sabedoria, o assessor nos conduziu para uma reflexão sobre nossa ação
missionária e nos deixou muitas provocações e compromissos. O conteúdo em vista,
foi complementado, enriquecido com o vídeo de Dom Giovani Crippa, bispo de Alagoas
-2018. Alguns dados alusivos : “ A Igreja é por sua natureza missionária. Ela nasceu
para ser enviada. A missão foi fundamentada pelo mandato”Ide por todo Mundo”. A
missão é a razão da Igreja. Ambas devem caminhar juntas.

Seguindo a linha de reflexão foi exibido também o vídeo do Padre Ezequiel Ramin, sua missão junto ao povo, deixando-nos um grande testemunho de fé.
O assessor fez alusão sobre o Mês Missionário Extraordinário que ocorrerá no mês de
outubro próximo e sua abertura na Diosese de Osório, ocorrerá no dia 5 de outubro
por ocasião do Encontro de Famílias.
Convite
para
integrarmos
a
programação e intensificarmos o
espírito missionário. Com a oração
missionária concluímos a manhã e
tivemos a oferta de um saboroso
almoço.
Na parte da tarde prosseguimos com
comunicações e planejamento para o
próximo
encontro
e
como
coroamento, tivemos a Celebração da Eucaristia, presidida pelo Pe. Francisco de Assis
Tonini de Caldas. Coordenação.

Insira o texto

NOVINTER EM FORMAÇÃO

Segundo encontro de formação do Novinter aconteceu nos dias 29 e 30 de abril, nas

dependências do Auditório da Livraria Paulus em Porto Alegre/RS. Tivemos a Assessoria do
Rodrigo Dutra, Professor da ESTEF. O estudo desses dois dias foi sobre Bíblia. “ Chaves de Leitura
bíblica” à luz dos versículos de dois salmos:
“Tua Palavra é lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho” Sl 119, 105.
“Uma Palavra Deus falou, duas eu ouvi”. Hb 4,12-13 “A Palavra de Deus é viva e eficaz”.Sl 62,12
Iniciamos a formação desses dois dias , percorremos o AT e NT de maneira muito simples e muito
clara e houve um Feedback muito positivo. Participaram 13 jovens, cinco noviças e oito noviços
de cinco Congregações.

ENCONTRO DOS RELIGIOSOS/AS DA DIOCESE DE ERECHIM
No dia 28 de abril teve lugar, no Centro Educacional Santo Agostinho, pertencente às irmãs da
Congregação de Nossa Senhora Cônegas de Santo Agostinho, em Erechim, um fraterno encontro promovido
e organizado pela equipe de coordenação do núcleo dos religiosos da diocese de Erechim.

Foi um encontro muito fraterno, orante, de partilha de vida e da missão que cada Instituto Religioso
realiza. Percebeu-se que a misericórdia é um elemento comum que perpassa a missão de todas as
Congregações. E justamente nesse dia do encontro, segundo domingo da Páscoa em que a Igreja celebra a
Divina Misericórdia é sempre bom lembrar que “a Misericórdia do Senhor é eterna”, conforme diz o salmo
117, e que precisamos ser, também nós, “misericordiosos como o nosso Pai é misericordioso”, como nos
exorta Jesus em Lucas 6, 36.
Dom José Gislon se fez presente no início do encontro, participou da oração e saudou as irmãs
conclamando-as a renovar a consagração religiosa desafiando-se a lançar as redes para mais além, estendendo
a missão, sempre atentas aos sinais e apelos do nosso tempo. Disse que estamos vivendo um período de
crises, mas também de renovação.
Também foi refletido sobre o Mês Missionário Extraordinário a ser celebrado em outubro deste ano,
bem como o cronograma da passagem da cruz missionária pelas comunidades religiosas de nossa diocese. Em
Erechim, a cruz chegará dia 24 de junho, trazida pela diocese de Passo Fundo.

I ENCONTRO DOS/AS RELIGIOSOS/AS DO NÚCLEO DE PORTO ALEGRE/RS
No dia 28 de abril, na ESTEF, aconteceu o 1º Encontro dos/as Religiosos/as dos 07
subnúcleos que formam o núcleo de porto Alegre/RS, com a presença de 96 participantes.
Mística inicial – em nome do subnúcleo do Centro, as Irmãs do Amor Divino, Colégio Mãe
Admirável, usando as palavras do Papa Francisco, por ocasião da Páscoa, dinamizaram a
oração, intercalando, a leitura, com o refrão do canto: eu creio num mundo novo
A assessoria do Frei Luiz Turra
consistiu em reflexão, partilha de
experiências pessoais com a
autoria de letras e músicas, e o
ensaio de cantos, de sua autoria.
Frei Turra, iniciou sua
assessoria dizendo que veio
partilhar o contágio da Páscoa, a
qual é um convite para viver a
experiência do ressuscitado,
como discípulos/as. Segundo
ele, o canto é um elemento
indispensável para comunhão, não se canta sozinho, mas em comunidade. O canto deve
brotar de uma experiência de vida.
Relatou sua experiência pessoal de onde surgiu, há 32 anos, o canto: O ressuscitado
vive entre nós; inspirado no texto do Apocalipse 1,7ss.
Disse que na vida podemos fazer um aprendizado: tentar ler a vida em chave pascal,
ou seja, o crucificado-ressuscitado. Exemplificou a partir do texto dos discípulos de Emaús
e cantou:
Arde o nosso coração quando Ele fala, explica as escrituras e /: parte o pão:/.
Destacou que é importante retomar a leitura Pascal da vida para não cair na
depressão e nem no desespero. Segundo ele, ou descemos para a profundeza ou
patinamos, ou vivemos a vida por viver. Questionou: como fazer leitura pascal diante da
doença, do conflito na comunidade? A pergunta deve ser: o que Deus quer diante disso? A
assembleia participou dizendo: é necessário dialogar, escutar, silenciar...
O assessor disse que fazer uma leitura Pascal da vida significa fazer a experiência
que brota da experiência do ressuscitado. E cantou:

Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há...
Frei Luiz disse que acredita que o Papa Francisco é um grande sinal Pascal para os
dias atuais. Tem uma visão de mundo e, por muitos meios, procura acenar para esperança.
A comunicação primária, lá na comunidade, em casa, diária, é importante, não se
define em teses, mas se vive no dia-a-dia. Distanciamos demais a realidade pascal, ela tem
que ser treinada. Jesus até cozinhou para seus discípulos; com isso quis dizer que “apesar
de, é meu irmão, minha irmã”. Eu posso pascoalizar a minha vida.
Canto: /: Ó morte onde está tua vitória, Cristo ressurgiu honra e glória...:/
Lembrou que existem experiências que ajudam cultivar e atualizar a ressurreição: o
diálogo, o perdão, a alegria, a aceitação, o perdão, a sensibilidade, o sorriso...
Dando continuidade, passou a falar do tema da Misericórdia, a partir do livro de sua
autoria: “Felizes os misericordiosos”, editora Paulinas, 2016. Em primeiro lugar analisou o
cartaz do ano da Misericórdia e destacou o logo como uma síntese teológica da Misericórdia.
E cantou: Misericordiosos como o Pai. Amém, Amém.
Para introduzir outro canto disse que a misericórdia é o estado permanente da Igreja.
Canto: Igreja misericordiosa, igreja
servidora. Igreja de portas abertas, igreja
acolhedora.
Na sequência chamou atenção para a
história da Salve Rainha, que nasceu a
partir da experiência de dor de um
monge, consta na página 52 e 53 de seu
livro. Seguiu-se o canto: Mãe da
misericórdia.
Lembrou que hoje, dia 28 de abril de
2019, conforme a liturgia é o dia da Santa
Misericórdia. E mencionou o Papa
Francisco que afirma dizendo: que “o
futuro da humanidade é a era da
misericórdia”. E afirmou: que bom se a
CNBB, no início de sua 57ª Assembleia
Geral dos Bispos do Brasil, lançasse um grito de misericórdia pelo Brasil. Destacou que no
ano de 2020, o tema da Campanha da Fraternidade será a vida. Mencionou a grande
preocupação com o suicídio e disse da estatística atual, que no Brasil, ocorre um suicídio a
cada 46min.
Canto: Jesus Cristo, o rosto da misericórdia do Pai.
Concluiu sua assessoria dando uma benção para o grupo reunido.

Encontro Vocacional: Kairós Feminino reúne religiosas, leigas e jovens na Diocese de
Montenegro/RS

No dia 02 de junho ocorreu o segundo Encontro Vocacional – Kairós Feminino da diocese de Montenegro. O
evento aconteceu na paróquia Sagrada Família – Bom Retiro Do Sul, e com a comunidade das Irmãs Religiosas,
Franciscanas De Nossa Senhora Aparecida. Estiveram reunidas 34 jovens vocacionadas de várias paróquias de
nossa diocese.

O encontro teve
seu início às 08h
com a participação
Religiosos(as) do
da santa missa na
paróquia Sagrada
Núcleo de
Família.
Fomos
acolhidas
pelo
Montenegro
pároco
Padre
Marcos Leandro
de Oliveira, e toda
comunidade
paroquial.
Em
seguida fomos até
o salão paroquial,
para
o
prosseguimento
do encontro.
O
tema
do
encontro foi o
Projeto de Vida,
que proporcionou
momentos
de
reflexão, oração,
partilha,
construção do projeto de vida, dinâmicas com desafios, sonhos, superações nas dificuldades e buscas.
Também se realizou a visita pastoral ao Hospital, Bem Viver e Residência, casa de saúde assumida pelas
religiosas da congregação das irmãs Franciscanas De Nossa Senhora Aparecida.
Enfatizo a importância dos encontros vocacionais, que tem como objetivo o despertar a vocação cristã em
primeiro lugar, como batizadas e convidadas a seguir Jesus Cristo, e o discernimento para a vocação à vida,
seja ela na vida religiosa, vocação ao matrimonio ou vocação leiga. Agradecemos ao nosso animador
vocacional da diocese de Montenegro Padre Gabriel Bagatini pelo seu apoio e estímulo, Irmãs e Congregações
pela disponibilidade, dedicação e carinho, todas as paróquias e equipes de animação vocacionais que
incentivam as jovens a participar dos Encontros Vocacionais - Kairós Feminino. Reforçamos o convite que
ajudem a divulgar as datas e oferecem possibilidades que as jovens possam participar e marcar presença.
Sigamos juntos na Ação Evangelizadora: "Cada Comunidade uma Nova Vocação”. Rezar pelas Vocações, Falar
das Vocações e Convidar os jovens.
O próximo encontro vocacional - Kairós Feminino será dia 01 de setembro na Catedral São João Batista de
Montenegro e junto à comunidade religiosa das Irmãs Ministras dos Enfermos de São Camilo, o encontro esse
que tem como tema: Seguimento a Jesus Cristo. Neste dia está planejada a celebração Eucarística do núcleo
dos religiosos da diocese junto à visita da Cruz Missionária no Mês Missionário Extraordinário, que tem como
tema “Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo”. A cruz que vai passar em todas as
comunidades religiosas da Diocese e nesta data quer se unir com a presença das jovens vocacionadas.
Texto: elaborado pela coordenadora do Kairós Feminino. Irmã Marta Biesdorf

Encontro reúne

No dia 25 de maio ocorreu o primeiro encontro do ano: núcleo dos religiosos da Diocese de Montenegro.
O evento aconteceu na comunidade Santíssima Trindade das Irmãs da congregação Imaculado Coração de
Maria, em Salvador do Sul, e reuniu 51 religiosas.
O encontro teve como objetivo o estudo, a oração e a reflexão do tema do 4º Congresso Vocacional do
Brasil, “Vocação e Discernimento”, que será em setembro no Santuário de Aparecida (SP). O tema foi
assessorado pelo animador vocacional da Diocese de Montenegro, Padre Gabriel Zucki Bagatini.
A coordenadora do Núcleo de Montenegro, Irmã Marta Biesdorf, destaca que foi um dia de convivência
fraterna, partilha de vida e missão, animação mútua e fortalecimento no seguimento de Jesus Cristo. “O

tema Vocação e Discernimento levou-nos a olhar para a nossa vocação, o chamado e a resposta que estamos
dando em tantas realidades de missão e nas diferentes idades”, enfatiza.
O encontro finalizou com a celebração eucarística junto à comunidade das Irmãs. “O convívio com as irmãs
da comunidade já com idade avançada fez o grupo perceber a graça da fidelidade à vocação mesmo na
enfermidade e dependência do cuidado da saúde”, observa irmã Marta.
O grupo aproveitou o evento para planejar o próximo encontro do Núcleo, que será dia 19 de outubro no
Santuário Nossa Senhora Aparecida, em São Sebastião do Caí. Foi orientado também o roteiro da visita da
Cruz Missionária no Mês Missionário Extraordinário, que tem como tema “Batizados e enviados: a Igreja
de Cristo em missão no mundo”. A cruz vai passar em todas as comunidades religiosas da Diocese. Além
disso, haverá um momento celebrativo como núcleo no dia 1º de setembro, no terceiro encontro do Kairós
Feminino, em Montenegro.
Texto: elaborado pela coordenadora do Núcleo da Diocese de Montenegro. - Irmã Marta Biesdorf

