
A  ANUNCIAR 
Nº 178 / Agosto de 2020 

 

Estimados/as Religiosos/as Consagrados/as,  
 

 A vida Religiosa Consagrada na sua essência é convidada a viver o seguimento radical de 

Cristo através do ver, comover-se e agir.  No ver somos convocados a estarmos atentos/as ao 

que acontece no mundo, abertos/as à realidade que nos circunda para descobrir a passagem de 

Deus na história. Comover-se consiste em viver com vísceras de misericórdia, exigindo 

participação e ação em favor de quem está no limite e na necessidade: “Ao desembarcar, viu a 

grande multidão e teve compaixão dela” (Mc 6,34).  Somos chamados/as a viver o 

estremecimento daqueles/as que discordam na profundeza de si mesmos/as por causa de uma 

justiça ferida e iníqua e uma violência arrogante que mata, prevarica, anula e marginaliza. 

Mediante isso, nosso agir, segundo a visão de Deus,  nos compromete a estar com aqueles/as 

que se encontram nas periferias geográficas e sociais: “Eu vi a miséria do meu povo no Egito e 

ouvi o seu grito por causa dos opressores; pois eu conheço dos seus sofrimentos” (Ex 3,7).   

 A realidade nos pede conversão criativa, capaz de arriscar-nos, de abandonar a 

comodidade, repensar os objetivos, as estruturas, o estilo e os métodos que movem nossas 

comunidades e Institutos. Neste momento histórico, a vida consagrada é chamada a 

desempenhar a sua missão com modalidades novas em novos contextos, fora da porta e à beira 

do rio (cf At 16,13), conforme nos interpela o lema do mês da bíblia: “Abre tua mão para o teu 

irmão” (Dt 15,11). “Sentimo-nos chamados/as a estarmos presentes, por escolha evangélica, nas 

situações de miséria e de opressão, de dúvida e de desconforto, de medo e de solidão, 

manifestando que a ternura de Deus não tem limites, como não tem limites a sua dor pelo 

sofrimento dos seus filhos/as”. (Anunciai, n. 74).  

 Diante do contexto em que vivemos, somos desafiados/as a arriscar passos 

desconhecidos, a colaborar  na construção do Reino com determinação firme e perseverante, em 

vista de um humanismo integral e solidário. Para que isso possa se transformar em realidade, 

reafirmamos: “Plantemos um estilo de obras e de presenças pequenas e humildes como o 

evangélico grão de mostarda (cf Mt 13,31-32) no qual brilhe sem fronteiras a intensidade do sinal: 

a palavra corajosa, a fraternidade alegre, a escuta da voz fraca, a memória da casa de Deus 

entre a humanidade. É preciso cultivar um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé que 

descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. [...] Esta presença 

não precisa ser criada, mas descoberta, desvendada. (Prescrutai, n.16).  

 Que este mês vocacional com o tema - “Amados e chamados por Deus” (Chv, 112)  e o 

lema -  “És precioso aos meus olhos. Eu te amo”  (Is 43,1-5) nos reanime em nossa Consagração 

a Vida Religiosa e permita reconhecer que cada ser humano é amado por Deus, chamado pelo 

Pai e enviado a viver de forma plena a sua vocação na Igreja e na sociedade.  

 
    

  Ir. Aldinha Inês Welzbacher – ICM  

Coordenadora da CRB/RS 

CRB/RS 



ASSEMBLEIA FORMATIVA REGIONAL/RS 

 
 

A Assembleia Formativa 

prevista para os dias 13 e 14 de 

agosto de 2020, aconteceu em dois 

encontros no horário das 20h às 

21h30min através da plataforma do 

Facebook 

 

CRBRegionaldePortoAlegre 

 

 

 

No dia 13 de agosto às 20h  o assessor convidado Padre Antônio Carlos Basílio Vieira, 

(Diocese de Oliveira-MG e  assessor da CRB de Belo Horizonte) fez a exposição  do tema 

proposto – Conflitos Geracionais da Vida Religiosa Consagrada e Vazio Existencial. 

Ir. Aldinha, coordenadora da Regional CRBRS fez a apresentação do assessor, do Ir. 

Olavo José Dalvit, provincial dos Lassalistas e representante da CRB Nacional, e do Padre Luis 

Paul, Congregação dos Oblatos de S. Francisco de Sales, Coordenador da Equipe de Reflexão 

da CRB/RS e que fez a mediação da live .  

Padre Antônio iniciou sua fala dizendo que “As pessoas veem na VRC uma resposta ao 

chamado de Deus. Unem-se para criar um lugar em que possam se amar. Por isso, a VRC é um 

lugar de comunhão em que as pessoas se amam e tornam-se vulneráveis umas com as outras, 

pois na VRC deixamos cair às barreiras, as aparências e então as máscaras desaparecem. A 

necessidade de comunhão com o outro/a é o que há de mais fundamental no ser humano. O 

sentido de pertença deve acontecer.” Após sua exposição, Padre Antônio respondeu as 

diversas questões e  comentários que vieram dos participantes através do chat do facebook. 

Ir. Olavo destacou que o tema abordado foi solicitado na Assembleia de 2019  da  

CRB/RS. Reafirmou que a Assembleia não aconteceu de forma presencial, mas que a 

modalidade possibilitou a acessibilidade de todos os Consagrados(as) a participarem do 

momento de formação.  Fez outros destaques da fala do assessor acentuando que o tema 

responde a IV prioridade da CRB Nacional:  “Promover relações humanizadoras e atenção 

diferenciada a cada geração na VRC”. Irmão Olavo comunicou o que a CRB Nacional tem 

previsto para este ano: A Semana Nacional da Vida Consagrada, Campanha Amazônia Precisa 

de Você, Semana Nacional da Comunicação–Novo Site da CRB, Projetos e Missões (Amazônia e 

Moçambique). Informou que o Seminário Nacional da Vida Consagrada foi adiado para 2021 e 

que a CRB Nacional e Regional tem se empenhado para levar a palavra de ânimo, de esperança 

e de profetismo neste tempo que estamos vivendo. Todos/as estamos atentos/ as para não nos 

alienar e não termos posturas que tirem este sinal de profecia da VRC. É difícil, mas é importante 

expressar para nossas famílias e comunidades e mensagem de profecia da VRC, a justiça social 

e o que defendemos.  Além disso, Ir. Olavo questionou e exortou os Consagrados(as): O que nós 

estamos aprendendo e o que vamos levar para depois deste tempo de pandemia? É hora de 

tomar algumas decisões como também é um momento oportuno para percebermos que 

necessitamos trabalhar em conjunto e integrados. É importante que tenhamos canais para nos 

aproximar, a fim de sermos sempre mais efetivos na missão.  

Ao final da live Ir. Aldinha agradeceu e ressaltou as colocações do Padre Antônio, que nos 

ajudarão a envelhecer bem e da necessidade do cuidado para não cair no vazio existencial. 



Reforçou a importância de vivenciarmos a nossa fraternidade, acolhendo as possibilidades e dons 

que possuímos, partilhando-os em comunidade e, assim, superarmos os conflitos que 

assombram a vida comunitária. Para que isso seja possível,  necessitamos  tratar e trabalhar as 

doenças psíquicas para viver bem nossa fraternidade. Ir. Aldinha agradeceu a participação do Ir. 

Olavo, do Padre Luis Paul e de Ir. Regina Führ que auxilia na transmissão da live pelas redes 

sociais.  

 

Dando continuidade a 

Assembleia, no dia 14 de 

agosto, Ir. Aldinha fez a 

apresentação do assessor Frei 

Rubens Nunes da Mota, de 

Sidrolândia- GO,  assessor da 

CRB Nacional do Setor 

Juventudes. O Frei Rubens  

apresentou o tema:  Relações 

Humanizadoras na Vida 

Religiosa Consagrada.  Em sua 

fala afirmou que  o tema é como um caminho. A primeira palavra é húmus. Humus = terra 

(humanidade), a mãe terra. Tem a ver com humildade, acolhida e geração de Vida. Quando se 

fala de arrogância, distanciamento, da fragrância negativa que repele, quando gera morte, se fala 

de desumanização.  Na sua reflexão fez uma relação com o tema do dia anterior e com a 

prioridade da CRB Nacional. Enfatizou de que precisamos passar da hostilidade para a 

hospitalidade e que a humanização ou desumanização acontece a partir das relações. Deixou 

algumas dicas que podem ajudar na construção da humanização: - Ter um projeto de vida a nível 

pessoal que orienta a pessoa desde o ponto de partida até o ponto de chegada; - Doar-se mais e 

cobrar menos; - Ser mais propositivo com a própria vida; - Comprometer-se a ser na vida da 

outra/o;  - Clareza do que me proponho como missionário/a que esteja em sintonia com o carisma 

individual e institucional. 

 Após a exposição,  muitas questões e comentários a partir do conteúdo foram postadas no 

chat do facebook  e o Padre Luis Paul fez a mediação. Ao final da live, o Frei Rubens fez uma 

exortação para a CRB/RS  convocando os/as consagrados/as a viverem unidos diante da 

diversidade e nos empenharmos pela mesma causa, o Reino.   

Ir. Olavo, representando a CRB Nacional, fez os agradecimentos ao assessor e para concluir 

Ir. Aldinha fez um breve pronunciamento de agradecimento ao Frei Rubens e da forma positiva 

como apresentou o conteúdo e a todos/as quantos/as participaram e se envolveram na realização 

da Assembleia. Além disso, convidou os Consagrados/as para participarem da programação 

Primeira Semana da Vida Religiosa Consagrada disponível no site da CRB Nacional, Regional e 

será transmitida pelo Facebook e youtube. Reafirmou de que a beleza da Consagração consiste 

na alegria de levar a todos/as o óleo da esperança, da ternura, da justiça, da solidariedade e da 

doçura de Deus junto aos pobres e sofredores.  Convidou a todos/as a ser presença de luz 

através da vida e nisto consiste  a verdadeira animação vocacional. Desejou a todos/as 

Consagrados/as  parabéns pelo dia do/a Religioso/a Consagrado/a e  uma ótima semana da Vida 

Religiosa Consagrada.  

 

 

 

 

As livres encontram-se disponíveis no 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre ou no 

facebook.com/CRBNACIONAL 

 



       CULTURA VOCACIONAL E SEMANA DA VIDA RELIGIOSA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O serviço de animação vocacional (CRB-RS – CNBB Sul 3) transmitiu o tema   “Cultura 

Vocacional - Semana da Vida Consagrada” em uma Live no dia 1º de agosto, às 15h,  pelo 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre. Os núcleos e comunidades puderam acompanhar, 

bem como religiosos/as de outros estados e países.  

Irmã Aldinha, Coordenadora do Regional RS, fez a abertura e em seguida Ir. Maristela 

Ganassini, scj fez a apresentação dos assessores Ir. Sheila Araujo-fsp e Padre Gabriel Zucki 

Bagatini do  SAV de Montenegro. Contou-se também com a participação da Irmã Liane T. Berres, 

da Congregação das Filhas do Amor Divino que fez a oração inicial para depois falar também do 

tema e do sentido do cartaz da semana da Vida Consagrada.  

O tema foi apresentado em forma de diálogo entre Padre Gabriel e Ir. Sheila.  Os 

apresentadores se basearam no livro de Padre Amedeo Cencini – “Construir uma Cultura 

Vocacional”. O autor do livro esteve no Brasil – (Aparecida – SP) em 2019 quando representantes 

do Regional CRB/RS puderam participar. O autor destaca que a mentalidade vocacional recorda 

que Deus chama a todos/as, chama porque ama. A Igreja é a mãe de todas as vocações. Todos 

tem o direito  de serem acompanhados vocacionalmente. Vocação não é somente 

autorrealização, é missão. Não há heróis, simplesmente pessoas que se sentiram amados/as e 

que por isso retribuem esse amor a Deus, servindo a cada um/a que encontra. Outros aspectos 

foram aprofundados durante a live: A Formação Permanente do animador Vocacional; Semear e 

acompanhar; Acolher a nossa história; Todas as pastorais tem esta cultura vocacional que 

envolve três componentes: Mentalidade – conhecimento, intectualidade; Sensibilidade – 

espiritualidade, experiência   e Práxis – pedagogia e método vocacional; O que conta é o 

processo vocacional e não somente os números; A crise dos animadores vocacionais pode ter 

seu fundamento ali, porque lhes é cobrado números. As perguntas e questionamentos se 

resumiram nas apreciações que os participantes fizeram como sendo ótimas e muito 

esclarecedoras.  

Ir. Liane explicou o cartaz e o sentido da Semana da Vida Consagrada 2020 – 16 a 22 de 

agosto bem como o sentido de estar inserida no mês vocacional .  

Ir. Maristela comunicou que Congresso Vocacional de 25 a 27 de junho 2020 foi adiado 

para 25 a 27 de junho de 2021 no CECREI – São Leopoldo-RS - Palestrante: Dom Adelar – 

Diocese de Cruz Alta-RS – Tema: Juventudes e Vocação. Congresso será aberto a leigos/as.  

Também fez o convite para gravar e enviar a  CRB/RS pequenos vídeos (40s a 01 min) com 

testemunhos de vida consagrada na missão.  

Ir. Aldinha fez a conclusão a partir das palavras do Papa Francisco “Somente o que se 

abraça pode ser transformado”.  



 

TERÇO DA VIDA CONSAGRADA 

 

 

 

 

No dia 19 de agosto, às 18h, 

transmitido pelo Facebook, aconteceu um 

Momento Orante para marcar a  I 

Semana da Vida Consagrada com a 

oração do Terço da Vida Consagrada.  

 

O momento foi organizado pelo 

SAV de nosso Regional e teve a 

participação das comunidades:  

 

- Casa de Formação Postulado e Glória- Irmãos Maristas - Porto Alegre  (Ir. Edson) 

- Comunidade das Irmãs de Santa Catarina (Ir. Adriana) 

- Comunidade Imaculado Coração de Maria (Ir. Karine) 

- Comunidade dos Freis Capuchinhos (Fr. Bruno) 

- Comunidade das Irmãs de Notre Dame (Ir. Shirle) 

- Comunidade Filhas do Amor Divino (Ir. Liane) 

 

Gratidão a todos/as que se uniram na prece e nas intenções neste momento devocional, 

na meditação dos Mistérios da Alegria, em que rezamos pela Vida Consagrada em todas as suas 

formas de ser presença e atuar na Igreja: Institutos Seculares, os Irmãos Consagrados, as 

Congregações e os Institutos de Vida Contemplativa, Institutos de Vida Apostólica, Vida Eremítica 

e a Ordem das Virgens, enfim, toda a Vida Religiosa Consagrada, pioneira em abraçar, com 

profecia e generosidade a causa dos pobres e sofridos.  

 

 

VIGILIA DE ORAÇÃO PERMANENTE PROPOSTA  PELA CRB / RS 
 

 

 

 

Continuamos intensificando 

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, sócio emocional e 

espiritual.  

 



 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO NOVINTER  

Dia 10 de agosto, das 9h às 10h30min o 

Novinter de POA teve um encontro virtual de 

formação com o Frei Vanildo Zugno sobre 

CRISTOLOGIA. O encontro teve a seguinte 

metodologia: 

 1º. Apresentação do Frei Vanildo (Uma 

hora).  

 2º. Um período de perguntas e interação 

com o Frei Vanildo (Meia hora).  

 3º Aprofundamento da temática através 

dos grupos do Novinter. Cada grupo combina o 

seu horário de encontro. 

Como preparação ao encontro cada 

comunidade religiosa foi solicitada ao estudo do 

texto: Jesus formador e formando. 

 

 

 

ENCONTRO VIRTUAL DO SUB NUCLEO AUXILIADORA PETRÓPOLIS 

 

 

Em decorrência da pandemia os encontros 

presenciais previstos para os meses de março e 

junho tiveram que ser cancelados, por isso, o 

Subnúcleo Auxiliadora Petrópolis realizou o 

primeiro encontro virtual, no dia 22 de agosto. 

Estiveram presentes as congregações: Irmãs 

Paulinas, Irmãs Escolares de Nossa Senhora, 

Irmãs Franciscanas Alcantarinas e as Irmãs Filhas 

do Amor Divino, total de 20 irmãs. Foi uma 

oportunidade para nos reencontrarmos e 

partilharmos nossas alegrias e desafios 

vivenciados nesse período da pandemia. Todas 

relataram as adaptações que tiveram que fazer 

para continuar realizando o apostolado, fixou-se a importância do cuidado pessoal e do 

comunitário, mais tempo dedicado à oração comunitária e pessoal e uma busca do crescimento 

pessoal por meio das lives promovidos pela CRB/RS e pela Nacional. As irmãs que participaram 

do encontro consideraram como uma iniciativa positiva e por isso, demos graças a Deus! 

 

 A coordenação da CRB/RS parabeniza ao subnúcleo pela iniciativa e ousadia de inovar o 

encontro por meio das redes sociais.  

 

 

 



 

COMIRE SUL 3 – CONFERÊNCIA MISSIONÁRIA 

 

“Missão é partir, caminhar, sair de si, é quebrar as crostas do egoísmo que nos fecham no nosso 

eu. Missão é parar de dar voltas ao redor de nós mesmos como se fôssemos o centro do mundo, 

da vida. Missão é não deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos, a 

humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros, é, sobretudo, abrir-se 

aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. E para os descobrir e amar, é necessário 

atravessar mares e voar pelos céus. Então, missão é partir até os confins do mundo.” (Dom 

Helder Câmara) 

  

 

Devido a Pandemia do Covid-19, a 

Formação que estava programada de 

forma presencial COMIRE Sul 3 

aconteceu on-line em dois momentos, nos 

dias 21 e 22 de agosto, pelos canais do 

You Tube e Facebook.  Dom Adilson P. 

Busin deu abertura dando destaque a 

parceria da CNBB com CRB-RS, ESTEF, 

Infância e Juventude Missionária, leigos e 

leigas comprometidos/as com a missão.    

O tema do dia 21 foi "Desafios da 

Missão em Tempos de Covid-19 " que 

contou com três convidados: Alessandra 

Miranda, Secretária Executiva da 6ª 

Semana Social Brasileira; Pe. Daniel Rocchetti, Assessor Nacional da Comissão Episcopal 

Pastoral para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB; e Dom Giovanni Crippa, 

bispo diocesano de Estância – SE e integrante da mesma comissão. 

No dia 22 os conferencistas foram Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo diocesano de Pemba 

– Moçambique e Secretario Geral da Comissão Episcopal Moçambicana; e Moema Miranda, 

Franciscana, Antropóloga, Secretária da Rede Igrejas e Mineração e assessora na REPAM. Com 

o tema  "A missão da Igreja e a vida ameaçada" o momento foi de solidariedade com a situação 

difícil, uma crise humanitária, por que está passando a Diocese de Pemba em Cabo Delgado – 

Moçambique. Atualmente o Distrito de Mocimboa da Praia, está tomada pelos rebeldes, sem 

possibilidade de entrada ou saída do local. Duas Irmãs brasileiras, Irmãs Maria Inez e Eliane da 

Congregação de São José de Chambery estão isoladas juntamente com o povo que não pode 

fugir antes do ataque. No meio de tudo isso, de forma surpreendente, Dom Luiz Fernando 

recebeu uma ligação por telefone do Papa Francisco que conforme ele expressa é para se fazer 

próximo e colocar-se a disposição para toda ajuda que precisasse, bem como dar a sua bênção. 

Segundo Dom Luiz Fernando, esta atitude do Papa foi como um bálsamo e uma confirmação de 

que a missão está no caminho certo.  

Irmã Dorothy Stang, religiosa missionária na Amazônia assassinada no ano de 2005 dizia: 

“Não vou fugir nem abandonar a luta desses agricultores que estão desprotegidos no meio da 

floresta. Eles tem o sagrado direito a uma vida melhor numa terra onde possam viver e produzir 

com dignidade, sem devastar” 

Mantemos viva sempre mais a unidade com toda a Igreja que na sua dimensão missionária 

dá continuidade ao envio de Jesus “Ide e fazei discípulos todas as nações...” (Mateus 28,19). 



 

PROGRAMAÇÃO DA I SEMANA NACIONAL DA VIDA CONSAGRADA  

 

Celebramos, neste ano de 2020, a I Semana 

Nacional da Vida Consagrada. A vocação é um dom 

precioso do Senhor que precisa ser bem vivido e 

testemunhado. Deste modo, a CRB Nacional, em união com 

outros organismos ligados à Igreja e à Vida Religiosa 

Consagrada, organizou várias atividades para que a 

semana pudesse ser um momento celebrativo e ocasião 

propícia para testemunhar ao mundo a alegria da 

Consagração Religiosa. Atividades essas que foram 

transmitidas pelas redes sociais.  

 

Alguns destaques de temas refletidos e aprofundados através de assessoria:  

Dia 11 de julho- “Diálogo construtivo numa sociedade em conflito ideológico”  Carlos Eduardo 

Cardoso- (Cadu)   

Dia 25 de julho -  “Humanização em tempos de ódio”  -  Frei Luis Carlos Suzin 

Dia 28 de julho – “A mística da Terceira Idade “ - Participação: Ir. M. Elena Guariento (Religiosa 

– N. Sra do Calvário),  Anita L. Neri e Arlete P. Fontes (leigas). 

Dia 04 de agosto – “A Diocesaneidade do Religioso Presbítero: Pistas para entender e agir” – 

Padre Ronaldo Zacharias , salesiano 

Dia 08 de agosto - Conferências Vocacionais – “Mística do Animador Vocacional” - Ir. Maria Inês 

Ribeiro  (Presidente da CRB Nacional) 

Dia 29 de agosto – Conferências Vocacionais  - “A pessoa do animador vocacional” – Ir. Annete 

Havenne, ism 

 
Todas as lives da programação da I Semana Nacional da Vida Consagrada estão 

disponíveis nos canais do YouTube e Facebook da CRB Nacional, inclusive a  Missa de abertura 

na Catedral de Brasília às 15h do dia  16 de agosto.  

Foram de grande importância para a VRC os temas das lives:  

- 17 de agosto -“A relevância da Vida Consagrada nos tempos atuais” 16h - Dom João Braz de 

Aviz (Cardeal Prefeito da CIVCSVA) Dom João Inácio Müller (Bispo Referencial para a VC) Ir. 

Maria Inês Ribeiro (Presidente CRB Nacional). 

- 19 de agosto - “O chamado de Deus diante das circunstâncias atuais" Análise de conjuntura  - 

Moisés Sbardelotto  -  20h às 21h30.  

- 21de agosto - “Os Conselhos Evangélicos à luz do Sínodo da Amazônia“ Frei Vanildo Luis 

Zugno, ofmCap 20h às 21h30. 

 

 Parabéns a toda equipe da CRB nacional pela iniciativa de nos 

oferecer tão ricas reflexões nesta semana dedicada à VRC.  

Gratidão pela oportunidade de comunhão e formação da VRC do 

Brasil e além-fronteiras.  



01 DE SETEMBRO – DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PARA O CUIDADO DA 

CRIAÇÃO 

O grupo JPIC da CRB-RS tem preparado uma celebração para este dia. É um convite para 

assumirmos uma atitude respeitosa e responsável para com a Criação. A celebração, enviada 

para todas as comunidades da Vida Religiosa 

Consagrada,  deseja oferecer a cada um/a e às 

comunidades a preciosa oportunidade para 

renovar a adesão pessoal à sua vocação de 

guardiões da criação, elevando a Deus o 

agradecimento pela obra maravilhosa que Ele 

confiou ao nosso cuidado, invocando a sua ajuda 

para a proteção da criação e a sua misericórdia 

pelos pecados cometidos contra o mundo em que 

vivemos.  

No dia 1º de setembro a Igreja no mundo celebra o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado 

com a Criação. A data é comemorada desde 1970 pela Igreja Ortodoxa com o objetivo de 

agradecer o dom da criação. Em carta, de 6 de agosto de 1995, o papa Francisco expressou 

desejo de, também, instituir o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, em 1º de 

setembro, assim como celebrado pelos ortodoxos. Para o Papa Francisco, a data favorecerá o 

testemunho e comunhão com os ortodoxos e o patriarca ecumênico Bartolomeu I e afirma na 

carta: “Como cristãos, queremos oferecer a nossa contribuição para a superação da crise 

ecológica que a humanidade está vivendo. Por isso devemos, antes de tudo, buscar no nosso rico 

patrimônio espiritual as motivações que alimentam a paixão pelo cuidado da criação, lembrando 

sempre que para aqueles que creem em Jesus Cristo, Verbo de Deus que se fez homem por 

nós.”  

Convidamos as comunidades a enviarem um texto de 10 linhas e algum registro em foto da 

celebração realizada na comunidade para o e-mail da coordenação de CRB:  

coordenacaocrbrs@gmail.com   

DIA 07 DE SETEMBRO – 26º GRITO DOS EXCLUÍDOS/AS 

#VIDA EM PRIMEIRO LUGAR! 

O grupo do JPIC CRB/RS promoverá do 

dia 01  a 07 de setembro uma semana de 

reflexão sobre o grito dos(as) 

excluídos(as) através de reflexões e 

vídeos,  integrando as vozes caladas e 

sofridas daqueles e daquelas que são 

atendidos nos projetos sociais da Vida 

Religiosa Consagrada da CRB regional 

de Porto Alegre.  



   

Além disso, o JPIC CRB/RS convida aos 

consagrados e leigos a participaram da live  

que acontecerá no dia 01 de setembro, às 

20h, envolvendo a temática do grito dos 

(as) excluídos(as): A Vida em Primeiro 

Lugar! Basta de miséria, Preconceito e 

Repressão! Queremos Trabalho, Terra, 

Teto e Participação!  

 

 

 

 

IGREJA NO MUNDO SE DESPEDE DE DOM PEDRO CASALDÁLIGA 

O bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia Dom Pedro Casaldáliga faleceu, aos 

92 anos, na manhã do dia 8 de agosto, em Batatais (SP). Segundo o arcebispo de Ribeirão Preto, 

dom Moacir Silva, “Dom Pedro é um ícone no Brasil pela sua dedicação plena e total ao povo de 

Deus, de modo especial, aos mais pobres e 

necessitados. Ele sofreu diversos reveses na vida 

por causa dessa sua opção, mas sempre foi fiel a 

Cristo, à Igreja e à missão”. O próprio Papa 

Francisco na sua Exortação Apostólica pós-

sinodal "Querida Amazônia", publicada em 12 de 

fevereiro de 2020, citou uma das suas 

poesias: “Carta de navegar (Por el Tocantins 

amazónico)” in El tiempo y la espera, Santander, 

1986.  A despedida do missionário se deu em três 

cidades: Batatais (SP) no Centro Universitário Claretiano da Congregação dos Missionários Filhos 

do Imaculado Coração de Maria, Ribeirão da Cascalheira (MT) onde está o Santuário dos 

Mártires e por fim, na Prelazia de São Felix do Araguaia (MT) onde foi sepultado.  

Fonte: Vatican News 

 

CERNE 

“A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos 

que suportamos para viver o mandamento do amor e o 

caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e 

santificação (GE, n. 92)”.  

 

 



Os encontros presenciais da CRB/RS foram cancelados no decorrer do ano 2020, pois 

contamos com a incerteza do avanço da pandemia. Diante disso, a coordenação regional está 

investindo em encontros formativos online. Convidamos todos/as Consagrados/as que 

participaram do CERNE para integrarem nosso encontro virtual que acontecerá no dia 11 de 

setembro de 2020, às 16h, transmitido pelo seguinte endereço eletrônico: 

facebook.com/CRBRegionaldePortoAlegre  

O tema de aprofundamento sugerido pelos integrantes do encontro no ano 2019 ficou assim 

definido: VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA: DOM E COMPROMISSO DIANTE DA VIDA. Este 

momento de pandemia nos faz reinventar nossos espaços para os encontros de formação, a fim 

de que possamos, como vida consagrada, nos fortalecer em nossa vida e missão. Como 

consagrados/as somos chamados/as a sermos verdadeiramente fiéis, criativos e proféticos 

através da vida fraterna, do cuidado com compaixão e da solidariedade, sobretudo em relação 

aos mais pobres e mais frágeis. Neste momento da nossa história somos convocados a revigorar 

nossa fé e esperança.  

Ir. Regina Candida Führ (CSC) e Pe. Charles Wilner (OSFS) 

Assessores do CERNE CRB/RS 

 

GRATIDÃO E ALEGRIA  PELA  CELEBRAÇÃO DE JUBILEU DA  

CONGREGAÇÃO 

02 de agosto – Celebração dos 120 anos de presença dos Irmãos 

Maristas no sul do Brasil  - Os Irmãos missionários chegaram em Bom 

Princípio no dia 2 de agosto de 1900. Foi o início de uma grande obra que 

hoje chega a 16 cidades do Rio Grande do Sul, além de Brasília e da 

região amazônica. A inspiração dos três Irmãos que pisaram em solo 

gaúcho no dia 2 de agosto de 1900, hoje é seguida por 10 mil 

colaboradores, entre Irmãos Maristas e profissionais de diversas áreas. 

 

IRMÃS DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA  

 CAPITULOS GERAL E PROVINCIAL 

 
Tenhamos presente em nossas preces o processo capitular de 

nossas Irmãs do Imaculado Coração de Maria. O processo capitular de 

cada congregação é um importante acontecimento eclesial. Partilhamos 

num clima de fé e no compromisso com a mesma causa de Jesus 

Cristo em unidade de preces.  

 

 

Capitulo Geral: 03 a 14 de novembro de 2020 – Porto Alegre –RS 

Capítulos Provinciais: Província Mãe de Deus – 26 a 30 de novembro de 2020 

                                       Província Nossa Senhora de Guadalupe – 04 a 08 de dezembro de 2020  

Tema: “Irmãs do ICM, em fidelidade à raiz fundacional do compromisso místico profético com a 

vida!”.  

Lema: Saiamos às pressas, a vida clama! (Lc 1,39)  

 



 

 

 

 

 Convidamos os/as Consagrados/as da CRB/RS para acompanhar e participar, através do 

site e do facebook da Regional de Porto Alegre, dos eventos formativos e demais notícias.  

Informamos que as reuniões dos grupos ocorrem conforme a agenda que consta na programação 

da CRB/RS do ano 2020.  

 A CRB/RS encontra-se em home office  até o dia 30 de setembro.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

MENSAGEM FINAL  

 

 

POEMA: GRITO DOS EXCLUÍDOS 2020 

 

No grito dos excluídos de 2020, nosso clamor, é 

por Terra, Teto e Trabalho. Basta de miséria, 

preconceito e repressão. Três “T’s” que geram 

desenvolvimento e dignidade à Nação. 

Os gritos vêm das periferias, dos campos, das 

grandes metrópoles. Há vidas ameaçadas onde 

a única garantia é a morte. Vidas ceifadas pela 

bala, pelo vírus do COVID-19, das 

desigualdades, da ignorância e das vaidades. 

 

 

Ouço o grito dos refugiados. Gente deixando sua pátria, sua cultura, àqueles que tanto amam. Na 

busca de um recomeço, pois para fugir da guerra e da fome, a última alternativa, foi à migração. 

Ouço gritos que vem do Sul e do Norte. São mulheres, vítimas de violência verbal, psicológica, 

física e institucional. É ensurdecedor, tanto choro, lamento e dor.  

COMUNICADO 

#FiqueLigado 



Ouço o grito dos jovens, à beira do caminho, enfrentando seus dramas, estão sozinhos. Sofrem 

com a indiferença e ausência dos seus direitos e em muitos casos só lhes resta às drogas. 

Ouço gritos. Gritos dos negros, LGBTQI+, dos servidores públicos mal pagos, há salários 

atrasados. Grito dos povos em situação de rua, das crianças em vulnerabilidade social, vítimas do 

abuso sexual e do trabalho escravo. 

Ouço gritos, que vem das famílias que sofrem com o tráfico humano. São experiências que  

roubam sonhos e esperanças e nos deixam menos humanos. 

Ouço o grito dos novos “youtubers”, continuam criativos, artistas e amantes do saber. Do ensinar, 

do aprender, do reinventar-se e, hoje estão dando aula da sala de casa. 

Ouço gritos pelo desrespeito aos povos tradicionais, que em plena pandemia, são vítimas da 

ideologia, de que é hora de passar a boiada. Ouço gritos contra este governo fascista, afinal, se 

morrerem e, daí? 

Ouço gritos. Gritos da Mãe Terra que geme e pede para desacelerarmos. Avisa-nos que está 

esgotada. Não sabemos até quando ela poderá suportar e ser para nós morada. 

Ouço gritos de mais de 115.000 mortes por conta desta pandemia. Boa parte são vítimas do 

negacionismo, afinal, é só uma gripezinha. Aqueles que ficam de pé, ao lado desses leitos, 

também gritam. São profissionais cansados, mas não desistem e estão na linha de frente. 

Aprenderam a resistir e, mesmo que pereçam, sei que vão lutar até o fim. 

Ouço gritos. Gritos daqueles que estão desesperançados, dos que sofrem com o despejo, o luto, 

o desemprego. Gritos de abusos morais e clericais, frutos do poder, do machismo e do 

patriarcado. 

Ah! Que a máscara que hoje precisamos usar por amor e cuidado, que esta não possa nos calar. 

Não nos faça desanimar, não nos intimide, nem pare de nos inquietar. Pois, só a indignação, 

pode nos mover, conectando o sentir à ação.  

Acredito então, que o grito dos excluídos, deve sim motivar a nossa participação. Pois cada vida 

importa. Somos todos irmãs e irmãos. Eu grito! Eu ouço gritos! Eu não me calo! 

 

 

Autoria de Irmã Samanta Karla de Sousa Carneiro 

Congregação das Irmãs Franciscanas Bernardinas 

 

 

 


