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A celebração deste mês ajudar-nos-á, em primeiro lugar, a reencontrar o sentido 

missionário da nossa adesão de fé a Jesus Cristo, fé recebida como dom gratuito 

no Batismo. (Papa Francisco) 
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EQUIPE GERAL: Pe. Patrice, Pe. Lingai, Pe. Purnama (Sup. Geral), Pe. Marian e Pe. Júlio 

 No mês de setembro, em Roma, com início no dia 09 e término no dia 28, data da fundação da 

Congregação em 1895, aconteceu o XIV Capítulo Geral dos Missionários da Sagrada Família, com o tema: Filhos 

do Venerável Pe. Berthier, consagrados para uma missão atualizada.  

 

   

 

 O dia 15 de setembro de 2019 foi particularmente bonito em todos os sentidos: clima, encontro 

fraterno, alegria, formação, espaço físico rodeado de coloridas flores.  O encontro de religiosas/os 

aconteceu na Casa Provincial das irmãs da Sagrada Família de Maria, na cidade de Erechim.  Fizeram-

se presentes 38 pessoas das sete congregações que 

compõem o núcleo.  A abertura deu-se com uma 

Celebração Eucarística presidida pelo Pe. Cleocir 

Bonetti, que, pela profundidade da homilia proferida, 

já teria valido a pena o encontro.  O Evangelho do 

dia foi a parábola do Filho Pródigo.   

 Ir. Aldinha Welzbacher, coordenadora da 

CRB Regional marcou presença no encontro 

partilhando e refletindo sobre aspectos importantes 

abordados tanto na AGE -Assembleia da CRB 

Nacional como da Assembleia Formativa da CRB 

Regional.  Também esteve presente o Pe. Maicon 

MISSIONÁRIOS DA SAGRADA FAMÍLIA  
XIV CAPÍTULO GERAL ELETIVO 

ENCONTRO DE RELIGIOSAS/OS 

NÚCLEO DE ERECHIM 

 



Malacarne, coordenador diocesano de pastoral, que repassou algo da Assembleia Diocesana, ocorrida 

no início do mês de setembro.   

A coordenadora do núcleo, Ir. Ivaldina Basso, finalizou o encontro organizando a programação 

para o próximo ano. Foi um dia muito proveitoso, alegre, descontraído e de fortalecimento dos laços 

fraternos que unem as/os religiosas/os do núcleo.  Os participantes foram unânimes em dizer que 

saíram do encontro com a vocação fortalecida e a esperança renovada para seguir na missão com amor.  

 

 

 

 

 

 O Núcleo dos religiosos e religiosas de Vacaria/RS, com alegria, realizou a Assembleia 

Eletiva, no dia 21 de setembro de 2019.  Irmã Adelide Canci, coordenadora do Núcleo, acolheu os 

religiosos presentes. A seguir, de forma orante, Irmã Rosangela Steffenon convidou os participantes a 

irem à Betânia, lugar de acolhida, diálogo, partilha e saída em direção aos que estão além da margem.                                                         

A Assembleia contou com a presença da 

Irmã Aldinha Inês Welzbacher, coordenadora da 

CRB/RS. Com simplicidade e sabedoria, 

assessorou o encontro fazendo o repasse da 

Assembleia CRB Nacional e da Assembleia 

Formativa da CRB/RS. Tema: Consagradas e 

Consagrados em Missão. Lema: “Fazei tudo o que 

Ele vos disser” (Jo 2,5), desafiando-nos a ver, 

escutar e deixar-nos tocar pela realidade que grita 

por vida em todos os sentidos. Destacou 

enfaticamente que precisamos qualificar as relações de comunhão entre nós, com a Igreja e com o 

povo de Deus e isso requer formação sólida e profunda em todas das dimensões da vida.  

Como religiosas e religiosos do Núcleo, externamos nossa gratidão à equipe de coordenação 

da CRB/RS pela dinamização da Vida Religiosa Consagrada 

A coordenação atual do núcleo apresentou uma equipe para assumir a nova coordenação, que 

foi aprovada por unanimidade, sendo os seguintes religiosos: Ir. Elsa Poletto, Ir. Marcedes Rigo, Ir. 

Sueli Barea, Frei Nédio Perfile e Dom Osório Beber. 

Concluímos o encontro com a Celebração Eucarística onde Irmã Glória Fernandes de Oliveira, 

conselheira provincial, acolheu a postulante Francieli de Lima Bernardes que foi admitida ao noviciado 

das Irmãs da Congregação São José de Chambéry.  Logo após momento de confraternização. 

   Irmã Therezinha Zandoná – secretária. 

 
 

 

 

No dia 27 de setembro aconteceu a Segunda Etapa da Jornada Bíblica prevista para o ano de 

2019, no auditório da PAULUS, em Porto Alegre contando com a assessoria do professor Ildo Bohn 

Gass, que aprofundou o estudo sobre as Cartas Paulinas. 

JORNADA BÍBLICA 

 

 

VACARIA/RS 



Em sua dinâmica de trabalho, Ildo Bohn Gass, realizou uma trajetória distinguindo as diferentes 

fases em cujo contexto nasceram as Cartas Paulinas: 

1.As Cartas consideradas autênticas, ou seja, 

escritas por Paulo, que são:  I Tessalonicenses, 

Filipenses, Gálatas, Romanos, Filêmon e I e II Coríntios. Consideradas como as escritas por Paulo. 

 

 2. As cartas Deuteropaulinas: Colossenses, Efésios, II Tessalonicenses, escritas por discípulos de 

Paulo, em uma época posterior. 

3. Uma terceira fase compreendidas como Cartas Pastorais: I e II a Timóteo e Tito, que tratam dos 

deveres dos responsáveis pelas comunidades. 

Foi um dia muito rico, que oportunizou um mergulho mais profundo nas Escrituras iluminando 

nossa vida e missão. Com Paulo revigoramos nosso ardor missionário. Parabéns às Consagradas que 

corresponderam ao convite e priorizaram este momento de renovação em suas vidas. 

Ir. Marlene - secretária 

 

 

 

      

O Núcleo de Santa Cruz do 

Sul reuniu-se na localidade 

de Encruzilhada do Sul, no 

dia 27 de setembro de 2019. 

RESSONÂNCIA DO 

ENCONTRO 

 Este foi um dia marcado 

pelo enriquecimento de 

celebrações e conteúdos 

significativos. Podemos dizer 

com o Papa Francisco: “Onde 

NÚCLEO DE SANTA CRUZ DO SUL 



está a Vida Religiosa Consagrada, ali há alegria e esperança”. 

 Nesta oportunidade, acolhemos Frei Márcio Barcellos Vargas, da CRB/RS que nos trouxe o 

relato da XXV AGE, realizada nos dias 10 a 14 de julho, em Brasília, destacando as prioridades 

assumidas para o próximo triênio. Nesta oportunidade fez também o repasse da Assembleia Formativa 

da CRB/RS. 

 
 

 

 Nos dias 28 e 29 de setembro aconteceu na Pousada dos Frades Capuchinhos, o II Juninter 

de 2019, dando continuidade às oficinas: Pluriculturalidade na vivência comunitária, 

assessorada pela Ir. Cleusa Andreata e a Espiritualidade missionária, pelo Dom Humberto 

Gonçalves. Estiveram presentes 38 junioristas com seus respectivos formadores. Contamos 

ainda com a presença alegre, da Coordenadora da CRB/RS Ir. Aldinha Welzbacher, que 

pronunciou palavras de entusiasmo ao grupo e à tarde, reuniu-se com os formadores presentes. 

  Este encontro intercongregacional nos proporcionou momentos de partilha de vida, 

convivência e descontração. Com alegria, acolhemos no grupo novos juniores e também 

enviamos três irmãs que farão seus votos perpétuos no próximo ano. Por tudo demos graças a 

Deus!    

Oficina de espiritualidade missionária: Foram momentos bonitos de partilha, 

convivência, oração e dinâmicas. Quem assessorou a oficina foi Dom Humberto, Bispo da 

Igreja Anglicana. O seu jeito de ser, nos transmitiu um pouco de sua experiência e fazendo 

conosco um caminho de espiritualidade e missão. Um fim de semana enriquecido com as graças 

e bênçãos de Deus. Que está caminhada seja ilumina pelo Espírito Santo e que a Mãe das 

Vocações, interceda por nós.  Amém! Ir. Sheila Araújo E Fernando Miguel Adams, osfs 

JUNINTER 



 

 

 

No dia 24 e 25 de setembro de 2019, aconteceu o sétimo encontro Novinterca (Novinter de 

Caxias do Sul), na casa dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho da Congregação do Santíssimo 

Salvador Lateranense. Com o tema: Ano 

Litúrgico, assessorado pela irmã Veronice 

Fernandes Discípula do Divino Mestre. Além do 

grupo de noviços e noviças do primeiro ano, 

acolhemos neste encontro a presença das cinco 

noviças do segundo ano das Discípulas do Divino 

Mestre e da Coordenadora da CRB/RS, Irmã 

Aldinha Welzbacher da Congregação das Irmãs do 

Imaculado Coração de Maria, presença 

significativa. 

Após uma breve apresentação, Ir. Veronice 

com a música Oração ao tempo de Caetano Veloso nos conduziu ao tema, o tempo é um dos pilares 

fundamentais do Ano Litúrgico, a cada tempo a Igreja sabiamente nos introduz numa dinâmica a fim 

de tornar sempre mais consciente o nosso caminhar com Jesus. 

Diante de toda essa riqueza e sabedoria comunicada a nós através da mãe Igreja, nasce e reforça, 

em cada um de nós, o compromisso de perceber o tempo como um dom precioso de Deus, onde se faz 

necessária a consciência, pois só quem vive o tempo presente colhe os frutos no tempo futuro, cada 

tempo, requer uma preparação bem vivida e, sobretudo que nos leve a caminhar com Jesus. É 

compromisso de todos aqueles que o seguem, favorecer a outras pessoas aderirem a este ritmo de 

caminhada com o Senhor 

Noviça Indianara Pereira – Discípula do Divino Mestre 

 

 

 

 

 

No dia 10 de outubro de 2019, no Vicariato de Canoas – Paróquia São Luiz Gonzaga, a equipe da 

Partilha de Carismas da CRB/RS 

promoveu um encontro que reuniu 

leigos/as religiosos/as e sacerdotes 

para partilhar e estudar o tema: 

Legado do 9º Seminário de Partilha 

de Carismas “Cristãos leigos e 

leigas, sujeitos na “Igreja em saída”, 

a serviço do Reino. 

 

 

 

NOVINTER – CAXIAS DO SUL/RS 

             CARISMAS 



 

 

 

 

CONSELHOS COMPLETOS: Aqui estamos nós! Finalmente podemos contar o nome de todas as 

irmãs que, ao lado da Irmã Anna Caiazza, formarão o conselho. São elas: Wisniewski sr Carice; Fregni 

sr Bruna; Giaimo sr Donna William; Paes sr Micaela; Rubia sr Shalimar e Muindi Nduku sr Anastasia. 

PARABÉNS! BOA MISSÃO! 

 

 

 

 

           NOVO GOVERNO PROVINCIAL 

        FRANCISCANOS DO RGS 

Pia Sociedade das Filhas de São Paulo – SSP 

- PAULINAS – Novo Governo Geral 



 

NOVO GOVERNO 
PROVINCIAL (da 
esquerda para 

direita) 

Frei Rodrigo, Frei Rinaldo, 

Frei Arno, Frei Marino, 

Frei Gastão e Frei Armando 

No dia 16 de outubro de 2019, 

os Freis Franciscanos do Rio 

Grande do Sul, reunidos em 

Capítulo Provincial, no 

Convento São Boaventura, em 

Daltro Filho, município de Imigrante - RS, elegeram o seu novo Governo Provincial, a saber: Ministro 

Provincial - Frei Marino Pedro Rhoden; Vigário Provincial (Vice Provincial) - Frei Arno Frelich e 

como definidores (Conselheiros): Frei Gastão Carlos Zart, Frei Rodrigo André Cichowicz, Frei 

Rinaldo Matter Eberle e Frei Armando Mariani. 

 A Assembleia (Capítulo Provincial) é um momento de reflexão sobre a vida e missão dos Freis 

Franciscanos do Rio do Sul, tempo de rever as atividades nas quais atuam e tomar decisões para os 

próximos seis anos. 

 No Rio Grande do Sul atuam e vivem oitenta e um frades franciscanos. Estão presentes em 

dezessete (17) paróquias, em dez (10) dioceses. Realizam trabalho na área social, com destaque para 

o Centro de Promoção da Criança e Adolescente, na Lomba do Pinheiro, Porto Alegre – RS. Além 

destes trabalhos os freis estão presentes em Santuários, na Educação, na Pastoral com pessoas 

portadoras de deficiência; com Movimentos sociais, na Terra Santa, na missão em Roraima, na CNBB, 

nas Missões Populares Franciscanas e nos diferentes serviços internos. 

 

Acompanhe as notícias do Capítulo pelas nossas mídias: Site: www.franciscanos-rs.org.br 

Facebook: https://www.facebook.com/franciscanosrs/ 

Instagram: https://www.instagram.com/franciscanosrs/ 

 

 

 

 

 Chamados e Enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo. Com este lema o Papa 

Francisco convoca toda a Igreja a vivenciar intensamente o Mês Missionário Extraordinário, a fim 

de “despertar em medida maior a consciência da missão ad gentes e retomar com novo impulso a 

transformação missionária da vida e da pastoral”. Na Igreja de Cristo todo batizado é missionário.  

(Carta convocatória da Arquidiocese de Porto Alegre). 

1º CONGRESSO MISSIONÁRIO 

ARQUIDIOCESANO – PORTO ALEGRE 

http://www.franciscanos-rs.org.br/
https://www.facebook.com/franciscanosrs/
https://www.instagram.com/franciscanosrs/


Em comunhão com a Igreja Particular, a 

CRB/RS marcou presença no 1º Congresso 

Missionário Arquidiocesano que teve como 

lema:”Como ser Igreja Missionária?” O 

evento aconteceu no dia 19 de outubro, na Zona 

Norte de Porto Alegre, iniciando no Instituto de 

Educação São Francisco, peregrinando pelas 

ruas do Bairro Rubem Berta e culminando com 

a Celebração Eucarística no Santuário Nossa 

Senhora de Fátima. Na peregrinação, a 

CRB/RS carregou a CRUZ e a BANDEIRA 

MISSIONÁRIA que vem passando pelos 

Núcleos da CRB/RS. Este congresso segue a 

Vigília Missionária Mundial, convocada pelo Papa Francisco, em todos os Santuários e Paróquias do 

mundo. 

 

 

 

 

No dia 20 de outubro de 2019 

aconteceu o Encontro do Núcleo de 

Caxias do Sul com a finalidade do 

repasse da Assembleia Eletiva da 

CRB Nacional e da CRB/RS. 

 

 

 

  

     NÚCLEO DE CAXIAS DO SUL 



 

 

 

 

No dia 17 a 20 de outubro de 2019, em Fortaleza/CE, aconteceu o V SEMINÁRIO NACIONAL DE  

RELIGIOSOS IRMÃOS. O tema abordado foi: “ Plenamente humano, simplesmente irmão! ” O 

Lema: “ Maria, peregrina da fé” (LG 58) Irmã Annette Havenne, ISM foi a assessora do Seminário. 

Entre os participantes esteve o Irmão Vanildo Luiz Zugno. 

 

 

 

 

 

 

 

Que este tempo sinodal inspire em nossas comunidades a 

cultura do encontro para o cuidado com a terra e com os  

Povos amazônicos! 

 

V SEMINÁRIO NACIONAL DE  

RELIGIOSOS IRMÃOS 

 


