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Estimados/as Religiosos/as Consagrados/as,  

 

“Não deixeis que te roubem a esperança e a alegria...” nos diz Papa 

Francisco em sua exortação apostólica Christus Vivit, n. 107. Palavras que nos 

animam diante da realidade em que vivemos e na forma como a humanidade 

caminha em tempos de pandemia.  

Queremos chegar até vocês através da edição do Anunciar neste mês de 

julho,  partilhando das iniciativas que estão sendo realizadas nas comunidades e 

nos grupos. São expressivos os sinal da presença da Vida Religiosa Consagrada. 

Certamente há tantas outras que não relatamos aqui. Ressaltamos atitudes de vida 

e esperança em meio a difícil realidade em que nos encontramos. 

A equipe de coordenação da CRB/RS,  em solidariedade a Vida Consagrada 

inserida na sua missão em tempos de incertezas,  procura  reinventar a sua forma 

de se tornar presente junto aos grupos, núcleos e comunidades. Mesmo em home 

office se empenha em estar próxima a cada consagrado/a, contemplando os 

cenários imersos na dor, acolhendo, ouvindo, cuidando e esperançando na vida. 

Muitas foram às mensagens de orientação sobre o COVID 19, de esperança e 

consolação emitidas através das diversas redes sociais até o momento. 

Permaneçamos unidos/as no mar 

agitado da vida, que muitas vezes 

nos desestabiliza em nossas 

certezas,  e nos fortaleçamos na fé, à 

luz da Palavra de Deus. Que nesta 

travessia de nossa vida possamos 

como Consagrados/as confiar que  

“É o Senhor que nos indica a 

margem para onde ir e, ainda antes 

disso, dá-nos a coragem de subir 

para o barco; e Ele, ao mesmo tempo 

que nos chama, faz-Se também 

nosso timoneiro para nos acompanhar, mostrar a direção, impedir de encalhar nas 

rochas da indecisão e tornar-nos capazes até de caminhar sobre as águas 

tumultuosas” . (FRANCISCO, Vaticano, 24/03/20).  

 

 

Ir. Aldinha Inês Welzbacher – ICM  

CRB/R
S 



VIGILIA DE ORAÇÃO PERMANENTE  

 

Intensifiquemos nossa oração através da 

nossa vigília permanente proposta pela 

CRB/RS. Muitas são as emergências 

sanitárias e climáticas que atingem a nossa 

população, causando graves danos à saúde 

física, socioemocional e espiritual. Nossa 

proposta consiste que cada núcleo, 

subnúcleo, grupo e  etapa de formação 

reze, no dia proposto do mês, junto com 

suas comunidades. #Unidos/asNaPrece.  

        Núcleo de Rio Grande  

   Terço pelo fim da pandemia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Alegres na esperança, fortes 

na tribulação, perseverantes na 

oração”. (Rm 12,12). 
 



CELEBRAÇÃO DO PENTECOSTES EM TEMPO DE PANDEMIA 

 

 Agradecemos a Ir. Lúcia Wieler pela elaboração de um 

tríduo em preparação a festa do Pentecostes  para todas as 

comunidades da CRB-RS com os seguintes temas orantes:  

1º dia: Espírito Santo: Respiração Universal 

2ª dia: Discernir e Profetizar no Espírito Santo 

3º dia: “Cultivar a Mística Profético-Sapiencial” Gerada no Espírito Santo 

 Foram momentos fortes de oração, em comunidade, que nos fizeram 

reassumir o horizonte proposto pela CRB Nacional (2019 – 2022): “Nós, 

consagradas e consagrados em missão, movidos por uma mística profético-

sapiencial e articulados institucionalmente, procuramos estar presentes onde a vida 

está ameaçada, responder aos desafios de cada tempo, tecendo relações 

humanizadoras e interculturais, ouvindo o clamor dos pobres e da terra, para que o 

vinho novo do Reino anime a festa da vida”.  

 O Espírito é presença pós-pascal em íntima relação com Jesus e com o Pai. 

Sua principal missão é impulsionar as discípulas e os discípulos no seguimento de 

Jesus Cristo, para que caminhem na esperança, respondendo aos gritos 

existenciais, em fidelidade criativa aos sinais dos tempos. Por isso cremos que ele 

anima os processos de renovação da Vida Religiosa Consagrada para que 

mantenha sua credibilidade, vitalidade e testemunho coletivo. (Cf. Tríduo do 

Pentecostes – 3º dia).  

 

CELEBRAÇÃO DOS 05 ANOS DA LAUDATO SI 

 

 O grupo do JPIC da CRB/RS no dia 23 de maio 

realizou uma LIVE sobre o tema:  ECOLOGIA 

INTEGRAL E COMPROMISSO COM O REINO,  que 

foi transmitida pela plataforma digital do 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre. A reflexão 

foi desenvolvida pelo Frei Oton da Silva A. Junior 

(OFM)  de Belo Horizonte – MG  e contou com a 

mediação do Frei Luis Carlos Lunardi – OFMcap e do 

Pe. Luis Paúl Célleri – OSFS.  O encontro obteve uma 

participação significativa dos religiosos/as, formandos/as e 

pessoas da comunidade em geral.  

 Para celebrar com mais intensidade os 05 anos da Laudato 

Si o JPIC CRB/RS elaborou uma celebração pelo dia mundial do 

Meio Ambiente e da Ecologia que foi encaminhada para todas as 

comunidades dos consagrados da regional.  



ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA AS ETAPAS DO POSTULADO, 

NOVICIADO E JUNIORATO 

 

Nos dias 23/05 e 26/06 foram realizadas as LIVES 

sobre as seguintes temáticas: Resiliência e 

Espiritualidade; Espiritualidade interligada a Resiliência. 

Para este momento foi convidado o   Religioso Paulino 

Francisco Galvão.  

Contamos com a participação de mais de 4.060 

pessoas alcançadas nas duas LIVES que foram 

transmitidas pela plataforma digital do 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre . 

 

VIDA CONSAGRADA NOS RESIDENCIAIS DE IDOSOS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

 

No dia 29/06 foi realizada uma LIVE  sobre o 

tema:  “O cuidado da Vida Consagrada nos 

Residenciais de Idosos/as em tempo de 

CONVID 19” para todos os consagrados/as. 

O tema foi desenvolvido pela Médica Geriatra  

Andressa Alves da Silva e pela Enfermeira Ir. Ir. 

Lúcia Specht (IDP). A LIVE, transmitida pela plataforma digital do 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre, obteve o alcance de 

aproximadamente 4.374 pessoas.  

 

ENCONTRO COM OS COORDENADORES DE NÚCLEOS E SUBNÚCLEOS 

           No dia 27/06 aconteceu uma LIVE sobre o tema “ A partilha da Missão” para 

os/as coordenadores/as dos núcleos e 

subnúcleos da CRB-RS, através da plataforma 

digital Zoom.  Foi um momento de intensa partilha 

da realidade da Vida Religiosa Consagrada neste 

tempo de pandemia,  de animação mútua e 

organização de estratégias de ação para os 

núcleos.  

 

 

 



A ALEGRIA DO ENCONTRO 
 

Como disse Ir. Lizandra Both (Filhas do Amor Divino): "Pandemia é tempo de 

encontro. Dez anos atrás os encontros eram presenciais nos Novinter. Tempo passa 

muito rápido. Dez anos depois do noviciado cá estamos nós, em tantos cantos e 

recantos, partilhando a vida e os sonhos". 

Foi o que aconteceu na noite do dia 02 de julho. Algumas irmãs e formadoras 

na época, se reencontraram virtualmente, após 10 anos e foi um momento muito 

bonito e alegre. Ir. Fátima Lessa (Franciscana da Penitência e Caridade Cristã) 

afirmou de que este momento "foi lindo! Fazer memória de nossos caminhos, do 

que Deus vai fazendo em nós foi uma alegria. Quantas histórias... esses tempos 

difíceis também tem suas belezas e encantos". Ir. Liane Terezinha Berres (Filhas do 

Amor Divino) foi uma das formadoras que esteve conosco de destaca de que o 

encontro foi "maravilhoso, encantador e motivacional". 

Estiveram reunidas Irmãs das congregações: Filhas do Amor Divino, Notre 

Dame, Franciscana da Penitência e Caridade Cristã e Franciscanas de Nossa 

Senhora Aparecida. 

Foi uma alegria enorme nos reencontrar. Éramos noviças e hoje, religiosas 

consagradas, cada qual em um recanto desse imenso Brasil, com idas e vindas 

além fronteiras e belíssimas e desafiadoras missões.Gratidão à CRB-RS e às 

nossas congregações que nos proporcionaram tais encontros em nossa caminhada 

vocacional e que ainda hoje permanece forte este laço de amizade e bem 

querer.Momentos como este de encontro e partilha anima e fortalece o coração. 

Sigamos em sintonia e estendemos nossa prece a todas as pessoas que precisam 

de nossa oração, especialmente aquelas que estão sofrendo as consequências do 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paz e Bem! 

Colaboração: Ir. Gabriela Roz, CIFA. 

 

 



GESTOS DE SOLIDARIEDADE E CUIDADO DA VRC EM TEMPOS DE 

PANDEMIA E DESASTRES AMBIENTAIS 

No dia 18 de julho de 2020 a Paróquia Santa Isabel, coordenada pelo Padre Luis 

Paúl Celliri (Oblatos de São Francisco de Sales),  levou as doações arrecadadas em 

favor dos afetados pelas chuvas das últimas semanas.  

A Comunidade das Ilhas 

agradece na pessoa do 

Padre Rudimar Dal Asta, 

Oblato de São Francisco de 

Sales, o gesto solidário dos 

paroquianos da comunidade 

Santa Isabel e de outras 

localidades. Continuaremos 

arrecadando alimentos não 

perecíveis (especialmente 

leite), materiais de limpeza e 

fraldas. Você poderá trazer 

sua doação na secretaria 

paroquial de terça a sexta-

feira no turno da manhã 

 
 

PARADA SOLIDÁRIA 

 
Com o intuito de levar um pouco mais de solidariedade aos que, mesmo 

nesta quarentena precisam sair para trabalhar e ficar em uma parada esperando 

seu transporte, nós da Comunidade Irmãs de São José (Irmãs Nilva Dal Bello,, 

Angela Ribas e Laura Gavazzoni) , localizada na Vila Bom Fim, cidade de 

Guaíba/RS-Brasil pensamos em levar leitura e um pouco mais de Saber e Sabor à 

estas pessoas. 

Todos os dias, na parada de 

ônibus que fica em frente a nossa 

casa, colocamos livros de diversos 

temas, para que as pessoas possam 

ler ali mesmo na parada ou então levar 

para casa e também disponibilizamos 

frutas e limões. Pensando no bem 

estar das pessoas e pensando em 

contribuir com as medidas de 

prevenção ao COVID-19, também 

colocamos a disposição de quem ali 

espera o seu transporte, álcool em gel 

para higienização.  

Há algum tempo já vínhamos 

cuidando do local, colocando lixeiras porque nos preocupamos com o meio 



ambiente. Acreditamos que pequenos gestos fazem a diferença na vida de muitas 

pessoas. Nossa atitude teve repercussão local, chamando a atenção e ganhando 

destaque nos jornais da região. Já estamos organizando uma segunda Parada 

Solidária em outra Vila! 

Esta ação é apenas uma das diversas ações que nós Irmãs de São José 

desempenhamos em nossa comunidade. Temos também a direção de um Projeto 

Social, o “PROJARI”, que existe há mais de 34 anos. O Projeto atende crianças, 

jovens e adultos em situação de Vulnerabilidade Social. Disponibilizamos no 

PROJARI, oficinas de Esporte, Artes, Cultura e outros. 

Estes gestos de carinho e amor ao próximo vêm ao encontro do nosso 

Carisma que é “Promover a Unidade com Deus e com as pessoas” e, também, 

contribuem para o Desenvolvimento Sustentável através da Saúde e Bem Estar das 

Comunidades, estimulando a prática de prevenção à COVID-19  e Ação diante da 

Mudança Global do Clima. 

As atividades na sede do PROJARI estão suspensas devido a pandemia.  

Reinventamos nossas atividades para atender as emergências locais, desta forma o 

PROJARI mantém-se conectado com as famílias! Vidas a Serviço da Vida sempre 

foi o propósito da nossa Instituição.  

O “PROJARI em Saída” é uma união de pessoas organizadas que levam 

alimentos em forma de marmitas, frutas, verduras, folders de orientação sobre 

prevenção, máscaras de proteção entre outros itens, até as pessoas em situação de 

Vulnerabilidade Social.  

As ações são realizadas em parceria com o Banco de Alimentos, Cáritas de Porto 

Alegre, Paróquia Nossa Senhora de Fátima e pessoas físicas. 

Entre os adeptos que a causa vem ganhando, também uniu-se ao nosso 

movimento Matheus, o jovem Seminarista que teve a carinhosa e brilhante ideia de 

levar um violão e cantar para as famílias que aguardavam pelo alimento na fila, 

louvando a Deus e pela Partilha realizada. 

(fonte: Facebook – CRB Regional RS) 

 

GRUPO BIBLICO 

Para o mês da vocacional o Padre 

Aldino Kiesel (OSFS) elaborou uma 

celebração que será enviada para 

todas as comunidades da Vida 

Religiosa Consagrada da CRB/RS.  

Aguardamos os registros das 

celebrações realizadas através de 

fotografias ou vídeos para 

compartilharmos nas redes sociais 

da CRB/RS.  

Obrigado Padre Aldino!  



 

GRUPO DE REFLEXÃO  

O grupo de reflexão da CRB/RS tem oferecido, 

diariamente,  Roteiros para Leitura Orante 

elaborados pelo Padre  Itacir Bressiani ( MSF).  As 

orientações da Leitura  Orante, contextualizada à 

realidade em que nos encontramos,  contribuem para 

o crescimento da nossa vida espiritual, indicando um 

caminho para o  encontro com Deus  e com os irmãos 

e irmãs em nossa missão. 

Obrigado Pe. Itacir!  

 

ORAÇÃO EM SILÊNCIO E CLAMOR AO DEUS DA VIDA  

#Clamor Na Dor             #Silêncio Pela Dor 

 

No dia 24 de julho as comunidades de Vida Religiosa 

Consagrada foram convidadas a um momento de oração 

em silêncio e clamor ao Deus da vida por tantas vidas 

perdidas, neste tempo de pandemia.  Neste dia 

lembramos o 35º Aniversário do martírio do missionário-

religioso, Pe. Ezequiel Ramin, em Cacoal/RO. Ele 

entregou sua vida pela causa do evangelho e dos 

indígenas e pobres. Pe. Ezequiel é um mártir de opção 

pelos pobres. Que sua vida e milhares de vidas 

tombadas, sejam sementes de ressurreição.  

Com o mártir Pe. 

Ezequiel Ramin e todas 

as pessoas atingidas 

pelo COVID-19, confiantes, invoquemos o Deus da 

vida e do amor, na certeza de que Ele escuta e 

acolhe nosso silêncio, nosso clamor na dor.  

Milhares de vidas estão sendo ceifadas no Brasil e 

no mundo pela covid-19. Vidas interrompidas, vidas 

de pessoas amadas e que amava,  pessoas que 

tinham sonhos e projetos. Quanta dor e luto não 

ouvidos, não acolhidos, mas abafados, 

desconsiderados, silenciados...  

 

 

Comunidade das Irmãs  

Congregação de  Santa Catarina  - POA 

 

 



DIA MUNDIAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS 

 

O grupo Rede Grito pela Vida da CRB/RS 

realizou no dia 30 de julho uma LIVE sobre o 

tema: Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 

com transmissão pela plataforma digital do 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre. 

Para este momento contou com a 

participação dos seguintes painelistas: Ir. 

Maria Helena Lorscheiter  (IDP); Ir. Maria 

Bernardete Macarini (ICM); Joziel Brito (PF); 

Marcelo Lopes Remião  (CRDH e PRF/RS); 

Dom Adilson Pedro Busin (CNBB Sul 3). 

 

  

REUNIÕES PELA PLATAFORMA DIGITAL DAS EQUIPES DA CRB-RS 

 

 Diante do isolamento social causado 

pela COVID 19, as equipes da CRB-RS 

também procuraram se reinventar para 

prosseguir seus trabalhos na animação 

da VRC da Regional CRB/RS. Com 

algumas alterações de datas, as 

reuniões prosseguem através da 

plataforma digital, conforme a agenda 

prevista, permitindo horários mais 

flexíveis e economia de tempo.  

 

Agradecemos a disponibilidade de Ir. Samantha Karla de Sousa Carneiro (Irmãs 

Franciscana Bernardinas) por assumir da coordenação do JPIC-CRB/RS (2020 – 

2022) e pelos novos integrantes da equipe: Ir. Antônio Anderson Rabêlo Costa 

(Jesuíta); e Ir. Marcos Ritchelmy (Pobres Servos),  Ir. Luciano da Rosa Barrachini 

(Marista). # JuntosPelaJustiçaPazIntegridadeDaCriação.  

 

 

 

 



GRATIDÃO E ALEGRIA  PELA  CELEBRAÇÃO DE JUBILEU DA  

CONGREGAÇÃO... 

 

15 de junho:  Irmãs Paulinas pelos 105 anos de fidelidade 

ao Evangelho.  

24 de junho: Fundação da Congregação das Irmãs 

Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida- 92 anos.  

19 de julho: As Irmãs Filhas do Amor Divino pela 

Celebração dos 100 anos de existência no Brasil – 

chegada em Cerro Largo/RS.  

 

 

#FiqueLigado 

 

MÊS VOCACIONAL 2020 

 

MATERIAL VOCACIONAL  

Vale a pena conferir o material 

que  a Comissão Episcopal 

Pastoral para os Ministérios 

Ordenados e a Vida 

Consagrada (CMOVC) 

disponibilizou com roteiros de 

celebrações.  

 

(site da CNBB) 

www.edicoescnbb.com.br/produto/amados-e-chamados-por-deus-encontros-e-

celebracoes-para-o-mes-vocacional-2020-digital-71503 

 

CULTURA VOCACIONAL E SEMANA DA VIDA RELIGIOSA  

O serviço de animação vocacional (CRB-RS – CNBB Sul 3) convidam todos para a 

LIVE que acontecerá no dia 1º de agosto, às 15h, com o tema: “Cultura Vocacional - 

Semana da Vida Consagrada” e será transmitida pelo 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre . #FaçaParte!  

http://www.edicoescnbb.com.br/produto/amados-e-chamados-por-deus-encontros-e-celebracoes-para-o-mes-vocacional-2020-digital-71503
http://www.edicoescnbb.com.br/produto/amados-e-chamados-por-deus-encontros-e-celebracoes-para-o-mes-vocacional-2020-digital-71503


 
ASSEMBLEIA FORMATIVA REGIONAL 

 
Assembleia Formativa prevista para agosto/20, que acontecerá em dois encontros: 

nos dias 13 e 14 de agosto, das 20h às 21h30min. Para acompanhar a Assembleia 

acessem a plataforma: https://www.facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre 

Seguem os temas com os respectivos assessores:  

# Dia 13 de agosto: Tema – Conflitos Geracionais da Vida Religiosa Consagrada e 

Vazio Existencial; Assessor – Pe. Antônio Carlos Basílio Vieira, BH.  

# Dia 14 de agosto: Tema – Relações Humanizadoras na Vida Religiosa 

Consagrada; Assessor – Frei Rubens Nunes da Mota, GO.  

 

MENSAGEM FINAL 

Com Maria trilhemos nos caminhos de Jesus e estejamos atentas/os para “Fazer 

tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5) e oferecermos o vinho novo da fé, do amor-

compaixão, da esperança aos mais feridos de nossas comunidades e  sociedade.  

 

ORAÇÃO A MARIA 

 

“Ó Maria, 

Vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho 

como um sinal de salvação e de esperança. 

Confiamo-nos a Vós, Saúde dos Enfermos, 

que permanecestes, junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, 

mantendo firme a vossa fé. 

Vós, Salvação do Povo Romano, 

sabeis do que precisamos 

e temos a certeza de que no-lo providenciareis 

para que, como em Caná da Galileia, 

possa voltar a alegria e a festa 

depois desta provação. 

Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, 

a conformar-nos com a vontade do Pai 

e a fazer aquilo que nos disser Jesus, 

que assumiu sobre Si as nossas enfermidades 

e carregou as nossas dores 

para nos levar, através da cruz, 

à alegria da ressurreição. Amém”. 

 

Papa Francisco,  Maio,  2020.  

 

https://www.facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre
https://www.facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre

