
 

 

 

 

 

Queridos Consagrados e Consagradas! 

         É com alegria que mais uma vez chegamos até vocês através do 
ANUNCIAR. Nele consta um pouco de nossas participações e atividades, 
missão da CRB/RS. 

        Não tenhamos medo! Mesmo quando a realidade nos impõe 
ameaças ou situações difíceis, somos encorajadas e encorajados a 
redescobrir a verdade da Cruz; acolher a vida com amor, ternura e 
coragem, quando a noite se estende sobre o dia, em nossos projetos, 
esvaziando o nosso ardor e paixão pela causa do Reino de Deus.  

   A Vida Religiosa Consagrada é esperança, animação, audácia profética e missionaria, em direção 
à defesa e promoção da vida. 

Em comunhão, nosso abraço fraterno e paz na missão. Irmã Aldinha. 

 

O Pré-Congresso Vocacional do Brasil para a Vida Consagrada, 

ocorrido entre os dias 21 a 23 de junho de 2019, em Brasília, teve 

como tema: VOCAÇÃO 360 GRAUS, e o lema: “Mostra-me, Senhor, 

os teus caminhos” (Sl 25,4), e reuniu cerca de 200 pessoas, 

representantes de 90 

organizações religiosas, 

congregações e 

institutos de vida 

consagrada, sendo 66 

femininas e 24 

masculinas. 

  A CRB do Rio Grande do Sul marcou 

presença neste momento significativo de 

reflexão em preparação do IV Congresso 

Vocacional do Brasil que acontecerá em 

setembro deste ano em Aparecida. 
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O Pré-Congresso Vocacional foi um momento muito bonito, de integração, reflexão, 

oração, fraternidade mostrando a riqueza dos carismas que o Espírito Santo suscita 

na Igreja e a força missionária da Vida Religiosa Consagrada sendo sinal de 

esperança e alegria no mundo. Deus seja louvado pelo sim de tantos irmãos e irmãs 

que respondem generosamente a esse amor. 

 

Visita da CRUZ MISSIONÁRIA ao 
Núcleo de Santo Ângelo/RS, 
envolvendo as comunidades 
daquele núcleo espalhadas na 

região e cidade de Três de 
Maio/RS, nos dias 27 de maio a 
09 de junho/2019. Este foi mais 
um momento forte de 

espiritualidade, de fé e esperança 
no Projeto de Jesus Salvador.  

                   

 

No dia 5 de julho reuniu-se a Equipe Bíblica da CRB/RS. 

Após a oração inicial, a coordenadora da Equipe, Ir. Élida 

Debastiani, ICM, partilhou sobre o evento da Jornada Bíblica 

realizada em maio último em Porto Alegre. Em seguida, deram os 

encaminhamentos para a realização da próxima Jornada Bíblica, 

a realizar-se no próximo dia 27 de setembro. 

A maior parte da reunião foi dedicada ao planejamento para 

o próximo ano. Refletiram sobre como a Palavra de Deus pode ser 

fonte e sustento na vida e missão dos religiosos e religiosas em 

nossa Regional. 

Partilharam alguns desafios da 

realidade social de hoje, como o 

medo, a insegurança e as 

incertezas que pairam no ar. 

Dentro dessa atmosfera, 

constatou-se uma onda de 

poderes fortes e populistas, que 

não hesitam em fomentar o uso da 

violência e da força como soluções 

sociais, valores frontalmente 

opostos ao do Evangelho. Diante 

desse quadro, é nossa missão semear esperança e crescer na missionariedade, 

sustentados por uma sólida vida espiritual, a qual inclui a dimensão contemplativa 

e profética. Na próxima reunião, a Equipe dará continuidade ao planejamento para 

2020. Pe. Aldino José Kiesel, secretário.  
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 A Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional aconteceu nos dias 10 a 14 de julho 

de 2019, em Brasília/DF, onde foi eleita a nova Diretoria. Após prévia feita no final da 

tarde de 11 de julho, a Assembleia da 25ª AGE reelegeu Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, 

como Presidenta da CRB Nacional para o triênio 2019-2022. 

 Convidada a responder se aceitava assumir essa missão, disse Irmã Maria Inês: 

“Em primeiro lugar, obrigada pela confiança! Eu tenho certeza que Deus me pediu esse 

serviço e preparou o caminho, na comunhão com os consagrados e consagradas. Em 

janeiro fiz um retiro para fazer o 

discernimento, porque eu percebia, 

pela caminhada, que Deus ia me 

pedir mais serviço à Vida 

Consagrada. Eu me lembro das 

palavras do orientador que me 

disse: – Não faça nada para ficar, 

não faça nada para sair. Esteja nas 

mãos de Deus. Então, Ele me 

preparou. “E eu desejo neste 

triênio, me dedicar mais à questão 

da Amazônia, da identidade dos 

presbíteros religiosos, para que 

tenhamos uma vida consagrada 

masculina e feminina de acordo 

com o espírito de Jesus. E também outra coisa que está muito no meu coração, para 

que possamos juntos trabalharmos, é a questão do abuso sexual na Igreja, o abuso de 

TEMA:  

Consagradas e  

Consagrados em Missão. 

LEMA: 

“Fazei tudo o que 

Ele vos disser”. (Jo 2,5) 

 



menores, o tráfico humano e a questão das Políticas Públicas. Nosso trabalho como 

igreja, como cristãos, é ainda maior. Vamos nos unir! Eu confio na graça de Deus. E 

EU DIGO, DIANTE DE DEUS, DA DIVINA E TRINA TERNURA, DA TRINDADE 

SANTA, E DA MINHA MÃEZINHA, MEU SIM. ” 
 

 
 
 

 

 

 

PARABÉNS! BOA MISSÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    A cruz está tocando o coração de muita gente. É emocionante a visita 

e as celebrações da Cruz Missionária na 

diocese de Vacaria.  

A cruz missionária permanecerá neste núcleo 

nos dias 15 a 28 de julho de 2019.   

 

 

        NÚCLEO 

             DE 

       VACARIA 



 

Em Lagoa Vermelha, que faz parte do Núcleo 

de Vacaria, a Cruz Missionária faz história. 

Muita emoção e fé junto aos religiosos e ao 

Povo de Deus 

 

 

ASSOCIAÇÃO INTERCOMUNITÁRIA DE ATENDIMENTO SOCIAL 

JANTAR BENEFICENTE – JUBILEU DE 25 ANOS 

 Em 1992, um grupo de Religiosas inseridas em Meios Populares – GRIMPO, atentas 

à realidade da época, à ação do Espírito e ao Projeto de Jesus Cristo, iniciou um período 

de estudos e reflexões sobre a realidade nas ruas de 

Porto Alegre. Em seus registros, expressam: “Um grito 

de Cristo que nos interpela”; um resgate de nossos 

carismas; um apelo da própria criança; necessidade de 

resgatar a vida e a dignidade da mulher; resgatar os direitos de 

crianças e adolescentes. 

 A semente lançada na terra desenvolveu-se, graças à 

dedicação, doação, partilha e esforço comum das Congregações. 

Hoje, passados 25 anos de atuação, a AICAS continua sua missão, 

atendendo o “miolo” do centro e mais 16 bairros, com crianças, adolescentes, adultos e famílias 

vulneráveis de Porto Alegre. A celebração jubilar e beneficente aconteceu no do dia 20 de 

julho/2019, no Salão Panorâmico da Igreja Santo Antônio, em Porto Alegre-RS, onde a CRB/RS se 

fez presente. 

CONGRESSO MISSIONÁRIO DOS SEMINARISTAS: 10 a 14/07/19 

FORMAÇÃO MISSIONÁRIA 12 a 14/07/19 

CELEBRAÇÃO DOS 25 ANOS DE MISSÃO EM MOÇAMBIQUE DA CNBB SUL 

 

 

Irmã Regina Candida Führ, representando 

a CRB/RS e CRB Nacional, participou do 

Congresso e da Formação Missionária, 

em Santo Antônio da Patrulha/RS. Foi um 

momento de celebração, de revitalização 

e de animação missionária e vocacional. 

  

 AICAS 



 

Hoje é dia de festa. 

Dia de alegrias e folguedos. 

E todos nós, alegremente cantamos: parabéns para você!  

O aniversario é seu, mas o presente é nosso. 

Você é o presente de Deus para nós. 

 

Neste dia especial os familiares, as Irmãs, CRB/RS e amigos lhe saúdam. 
E se você recebe homenagens, é porque se fez especial para todos. 

Portanto, receba essa nossa simples, porém sincera homenagem, através da 

grande celebração da vida. 
Que seus sonhos se tornem realidade. 

Que seus projetos se concretizem. 

Que seja muito feliz em sua vida. 

 
Que Deus lhe abençoe e proteja, dando-lhe paz, amor, saúde e felicidade. 

Que os anos somados à sua vida não sejam um peso, mas sim que façam parte de 

uma infinita conta de novas experiências que a fazem crescer e aprender a viver 
cada vez melhor. 

Que o barco de sua existência navegue somente em águas claras e límpidas. E que 

deixe em cada porto a lembrança feliz do passado. 
Feliz aniversário! 

 

Votos do seu Grupo de trabalho na CRB/RS. 

Porto Alegre-RS, 27 de julho de 2019 
 

 

CRB – RIO GRANDE DO SUL – Travessa Leonardo Truda, 98 – Porto Alegre/RS 

Feliz aniversário, 

Ir. Aldinha! 

27 /07/2019 



 

 

 

 

 


