
 

Nos dias 09 a 11 de agosto de 2019, no CECREI, em São Leopoldo, aconteceu a Assembleia 

Formativa da CRB/RS. Na oportunidade, Irmã Aldinha Inês Welzbacher, coordenadora da 

CRB/RS, dirigiu a palavra de abertura a 76 (setenta e seis) religiosos e religiosas, nesses 

termos:  

Queridos Provinciais, Gerais, Coordenadores dos Grupos e Núcleos. Ao iniciarmos 

nossa Assembleia, tenho certeza que todos nós fomos impelidos e impulsionados pela 

esperança na VRC, razão pela qual estamos aqui, bem entusiasmados. A vida religiosa 

consagrada, com sua diversidade de carismas, é chamada a ser sinal profético no 

mundo de hoje, sendo presença misericordiosa junto às novas pobrezas. Faz-se 

necessário um novo êxodo, a fim de assumir corajosamente a vida de tantos irmãos e 
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irmãs, que se encontram fora da margem, ameaçados, violentados, excluídos, pela força 

opressora do poder político e econômico, que estão matando muitas vidas.   

O Papa Francisco desafia os consagrados a serem criativos, proféticos, e que repensem 

as estruturas inadequadas, as atitudes desumanas e os métodos da evangelização, em 

vista de uma nova cultura missionária, sem medo de sujar as mãos, os pés na lama e 

na poeira. É lá, se encontra o nosso solo sagrado.  

Precisamos oferecer uma profecia que o mundo possa ver, através de nossas ações, de 

nossas atitudes, de nosso testemunho de consagrados e consagradas. Como Maria, nas 

Bodas de Caná, atenta às necessidades do banquete, mudemos, também nós, a vida 

ameaçada em vinho novo, para a festa da vida: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 

2,5). E isso é para agora. Desejo a todos uma excelente Assembleia.   

 

ORAÇÃO 

Os momentos de oração, 
cantos e Celebrações 

Eucarísticas foram bem 
dinamizadas, 

aprofundando e 
iluminando os temas 
propostos, a partir da 
“Casa de Betânia” 

 



Ir. Maristela Ganassini, FSCJ, participante da Assembleia, assim se expressou: 

Animados e impulsionados pelo amor de Jesus e a certeza de que Ele 

nunca nos abandona, foram abordados temas relevantes para a Vida 

Religiosa Consagrada, no decorrer dos três dias, com 

os temas: Cuidado com a vida: prevenção de abusos; 

aprofundamento teológico da Vida Religiosa 

Consagrada; repasse da Assembleia Eletiva Nacional 

e a reflexão sobre o Novo Horizonte e Prioridades para 

a Regional/RS. 

 

A assessoria do primeiro dia foi do Sr. Nelson Liovanelli Rozendo dos 

Santos, membro da Fazenda Esperança de Guaratinguetá/SP e membro 

da Comissão Vaticana de Prevenção e Tratamento de Abusos, instituída 

pelo Papa Francisco. Irmã Luíza Morchel, psicóloga da Congregação das 

Irmãs de NOTRE DAME também participou da reflexão. Na explanação 

do tema, diversos desafios e a necessidade de uma atenção especial ao 

cuidado com vida. 

O Irmão Edgar Genuíno Nicodem, contribuiu com a temática da Teologia 

da Vida Consagrada e o Repasse da 25ª AGE, oportunidade que 

possibilitou reflexões em grupo e assim a concretização de propostas de 

ação para a CRB/RS, a partir das prioridades estabelecidas pela CRB 

Fazei tudo o que Ele vos disser, (Jo2,5) 

 



Nacional e da realidade da nossa Regional  Além dos momentos de 

estudo, reflexão e aprofundamento, oração, convivência, momentos 

recreativos, marcaram este momento histórico da caminhada da Vida 

Religiosa Consagrada do Rio Grande do Sul.  

 

A coordenação da Assembleia foi 

partilhada pela Coordenação da 

CRB/RS, que no último dia da 

Assembleia completou um ano no 

exercício da Coordenação da CRB/RS. 

Parabéns à equipe: Ir. Aldinha, Ir. Lurdes, Frei Márcio, Frei Vanildo e Ir. Regina!  

ENCONTRO DOS COORDENADORES DE NÚCLEO 

 

 

 

Na Assembleia Formativa, houve um espaço 

de tempo para um encontro específico com os 

Coordenadores de Núcleo, com a finalidade de 

troca de experiências, informações e 

esclarecimentos a respeito da Programação do 

ano 2020 



Queridos Religiosos e Religiosas! 

 

 O mês de agosto é dedicado às vocações. Nesse 
final de semana, celebramos com profunda alegria, 
gratidão e esperança a Vida Religiosa Consagrada. 
 
 Nós, consagrados e consagradas, por vocação e 
convicção, somos pessoas que, no coração da 
Igreja e do mundo, temos por missão ser presença 
eficaz do amor e da beleza no seguimento de Jesus 
Cristo, o Salvador. 
 
 Nesse contexto, somos desafiados a sermos 
sinais de contradição perante uma sociedade que 
detém o poder, oprime e exclui os empobrecidos. 
Sua atitude para com os preferidos de Deus é de 
total exclusão e de negação do Projeto do Reino, 
para a humanidade. 
 
 Coragem! Continuemos em fidelidade, alegres na 
esperança, pacientes nas dificuldades, 

perseverantes na oração e criativos na missão. Sejamos ternos e compassivos e místicos, para um 
mundo em mudança, através de nosso testemunho profético. 
 
  

Queridos Consagrados e Consagradas! Parabéns pelo nosso dia! 
 
 

Porto Alegre-RS, 18/08/2019 
Coordenação da CRB/RS 

 
 
 
 
 

 
Chegada da CRUZ MISSIONÁRIA no 

Núcleo de Caxias do Sul. Momento 
especial de oração e de confraternização 

com as Irmãs Carmelitas, no Carmelo, em 
Caxias do Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VISITA DA CRUZ MISSIONÁRIA - NÚCLEO DE CAXIAS DO SUL/RS 
 



 
 
 
 
 
 

Nos dias 03 e 04 de agosto, aconteceu, no Colégio São Pedro - dos Maristas, o 3º Postulinter 2019, 

com o tema “Seguimento de Jesus”, assessorado pela Ir. Célia, Das Irmãs Franciscanas de Nossa 
Senhora Aparecida, também conhecidas como Aparecidinhas. Através de dinâmicas, atividades e 
partilha de sua caminhada, levou o grupo a uma reflexão muito profunda sobre como seguimos e 
como seguiremos a Jesus na Vida Religiosa Consagrada, nos desafiando a olhar cada vez mais para 

Jesus como modelo e farol. O encontro teve a 
presença de 09 Congregações:  Filhas do 
Sagrado Coração de Jesus, Santa Catarina, 
Capuchinhos, Maristas, Missionários da 
Sagrada Família, Aparecidinhas, 
Franciscanas Bernardinas, Scalabrinianas e 
Imaculado Coração de Maria, com seus 28 

postulantes e respectivos formadores e 
formadoras, dando a chance a cada um de se 
manifestar e enriquecer com a subjetividade do 
outro já que há uma diversidade enorme neste 
grupo. O próximo encontro que acontecerá em 
setembro, será em preparação para o 
noviciado e já é esperado com muita alegria e 
expectativa. Suéli Alba, ICM. 

 

 

 

POSTULINTER EM FOCO 

 VISITA DA CRUZ MISSIONÁRIA - NÚCLEO DE SANTA CRUZ DO SUL 

 



 

No dia 12 de agosto de 2019, o 

Grupo do SAV/RS reuniu-se na 

Sede da Província das Irmãs 

Filhas do Sagrado Coração de 

Jesus, em Porto alegre. O dia foi 

para avaliar, refletir e organizar 

os projetos para o ano 2020. 

 

 

 

 

No dia 15 de agosto, na sede da 

CRB/RS a Equipe do Cuidado e Um 

Grito pela Vida, reuniram-se para 

refletir sobre os abusos de poder, 

consciência, sexual e tráfico de 

pessoas e prevenção. Na ocasião foi 

escolhido como coordenador do 

grupo Irmão Clovis e como     

secretária Irmã Vania. 
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