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A BOA NOVA
“O espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagroume pela unção; enviou-me a levar a boa nova aos humildes, curar os
corações doloridos, anunciar aos cativos a redenção, aos prisioneiros a
liberdade, proclamar um ano de graças da parte do Senhor, consolar
todos os aflitos, dar-lhes um diadema em vez de cinzas, o óleo da alegria
em vez de vestidos de luto e cânticos de glória. (Is 61,1-3)

IRMÃS DA CONGREGAÇÃO DE “SANTA
CATARINA” EM CAPÍTULO GERAL

A Congregação das Irmãs de Santa Catarina encontra-se reunida na
39º Assembleia Geral desde o dia 25 de agosto a 19 de setembro de 2019, em Roma. Além do
aprofundamento de diversas temáticas relacionadas ao contexto mundial, da Vida Religiosa Consagrada, da
Igreja e Congregação, as irmãs integrantes da Assembleia Geral realizaram o planejamento para os próximos
seis anos da Congregação. No dia 05 de setembro aconteceu a eleição da coordenação geral que ficou assim
constituída:
Coordenadora Geral: Ir. Ivone Wiest
Vice-Geral: Ir. Mary Lembro
Conselheiras:
Província de Braniewo: Ir. Maria Marietta
Olczyk
Deutsche Provinz Sankt Katharina: Ir.
Constance Bode
Província Madre Regina: Ir. Marcilene Shaffer
Província Santa Catarina Sul Brasileira: Ir.
Maria Clair Werner.
No dia 11 de setembro, as irmãs integrantes da
Assembleia Geral participaram de uma

audiência com o Papa Francisco.

Os Missionários as Sagrada Família estão reunidos em
Roma para a realização de seu XIV Capítulo Geral.

A CONGREGAÇÃO DAS
IRMÃS PAULINAS
CELEBRA o 11º CAPÍTULO
A Assembleia Geral, que acontece a cada seis anos,
reuniu-se no dia 5 de setembro e se estenderá até dia
5 de outubro de 2019, na casa Divino Mestre, em
Ariccia, na Itália.
O 11º Capítulo Geral tem como tema: Levanta-te e
coloca-te a caminho (Dt 10,11), confiando na
promessa.
O evento reúne cerca de 70 irmãs de 52 nações,
representantes de todas as circunscrições em que as
Irmãs Paulinas estão presentes. A finalidade do
Capítulo, conforme as Constituições do Instituto,
consiste em avaliar o caminho percorrido nos
últimos seis anos, iluminar a realidade atual da
Congregação e projetar o caminho dos próximos anos quanto à missão, à espiritualidade, à formação,
ao governo e à administração dos bens.

ENCONTRO DO NÚCLEO DE GRAVATAÍ/RS

No dia 17 de agosto, o Núcleo de Gravataí teve seu Encontro Formativo. Na oportunidade, Ir. Aldinha,
Coordenadora da CRBRS, fez o repasse da AGE Nacional e da Assembleia Formativa da
CRB/RS. Os religiosos deste núcleo participaram com muita atenção e interesse. No final do encontro,
foi celebrado o “Dia da Vida Consagrada”.

Núcleo de Montenegro
Com Celebração Eucarística na Catedral São João Batista, em conjunto com o III Encontro
Vocacional-Kairós feminino, na Diocese de Montenegro.

CRUZ MISSIONÁRIA NA COMUNIDADE
SALVADOR DO SUL

NÚCLEO DE FREDERICO WESTPHALEN/RS

No dia 1º de setembro, os religiosos do
Núcleo de Frederico Westphalen /RS
reuniram-se no Colégio Irmãs de Jesus
Maria e José, em Palmeira das Missões.
Tiveram como assessor o Padre Pedro
Krame, OSFS que conduziu a reflexão
sobre as Cartas de São João. Foi um
encontro de estudo, reflexão, oração e
informações. Este foi um dia de
reencontro e enriquecimento para todos.

Irmã Vilma Theresinha Lorenzi

PARTILHA DE CARISMAS

Reunião do grupo de estudo, Reflexão e Planejamento "Partilha de Carismas".
No dia 04 de setembro de 2019, o grupo, coordenado pelo professor Edison Oliveira e pela irmã Lurdes
Luke, revisou o planejamento do Encontro Formativo para os Núcleos, demandado pelo 9º Seminário
Partilha de Carismas, o encontro dos
Núcleos e Representantes de grupos
da CRB/RS, acontecerá no Vicariato
de Canoas, na Paróquia São Luís
Gonzaga, no dia 05 de outubro, no
horário das 8h30min às 16h30min.
Objetivo
Geral
do
Encontro
Formativo:
Ampliar e aprofundar o conhecimento
dos Coordenadores de Núcleos e
Representantes de grupos da CRBRS sobre o legado do 9º Seminário
Partilha de Carismas.

VISITA DA CRUZ MISSIONÁRIA
NÚCLEO DE CANOAS

A Cruz e a Bandeira Missionária peregrinando por Canoas. Louvamos pelo poder
transformador na vida das crianças, da Vida Religiosa Consagrada e na vida do Povo de
Deus.

CERNE
Nos dias 13 e 14 de setembro aconteceu o
Encontro dos Cernistas com a assessoria de
Frei Márcio Barcelos Vargas e Ir. Regina
Cândida Führ – Membros da Coordenação
da CRB/RS

EQUIPE DO CUIDADO
Nos dias 30 de abril a 03 de maio do corrente ano,
aconteceu o Seminário Internacional “Sanando as próprias
feridas” – Sobre a proteção de criança e do adolescente na
Igreja, em Guaratinguetá/SP. Da CRB/RS participaram Ir.
Aldinha – ICM, Irmão Clovis – Lassalista, Frei Orestes – OFM
e Ir. Vania – Franciscana Aparecida. Voltando do seminário
foi formada a Equipe do Cuidado, que tem como
coordenador Irmão Clovis e secretária Ir. Vania. Cada dois
meses se reúnem para pensar ações de prevenção de
abusos/cuidado com a vida; e estão à disposição da Igreja
em todas as ações que vierem a ser realizadas frente aos
abusos e proteção às vítimas. A equipe também apoia Rede
um Grito pela vida. Na reunião de setembro, além de outros
encaminhamentos, a equipe do Cuidado fez a sua agenda de reuniões de 2020 e planejou atividade

. (Ir. Vania)

de formação

- VR INSERIDA - JPIC – REDE “UM GRITO PELA VIDA”

Representantes desses grupos estiveram
reunidos, no dia 12 de setembro, a fim de planejar,
avaliar o trabalho e projetar ações comuns para o ano
2020,
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