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ANUNCIAR  
Nº 179/ Setembro de 2020 

 

Estimados/as Religiosos/as Consagrados/as,  

 
 O mês de setembro conjugou vários temas que nos convidaram para momentos de oração 
e reflexão: O Tempo da Criação e  o Grito dos Excluídos com o tema - Vida  em primeiro lugar e o 
lema - Basta  de  Miséria,  Preconceito  e  Repressão!  Queremos  Trabalho,  Terra,  Teto  e 
Participação!  O estudo do Deuteronômio contribuiu para iluminar nossa caminhada comunitária e 
de missão com o tema  "Abre a tua mão para teu irmão" (Dt 15,11). Finalizando o mês retomamos 
apresentando os  sete temas centrais do Deuteronômio:  

 
1. O perfume do amor: Ser a revelação do amor de Deus 
no meio dos povos. 
O amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da 
história. Tudo o que Deus nos faz, o faz por amor. Foi por 
amor que Deus tirou o povo do Egito: “Se Yhwh se 
afeiçoou a vós e vos escolheu, não é por serdes o mais 
numeroso de todos os povos — pelo contrário: sois o 
menor dentre os povos! — e sim por amor a vós e para 
manter a promessa que ele jurou aos vossos pais; por isso 
Yhwh vos fez sair com mão forte e vos resgatou da casa 
da escravidão, da mão do Faraó, rei do Egito” (Dt 7,7-8). 
 

2. Memória: Quem perde a memória perde o rumo na vida. 
Sem memória, o povo perde a sua identidade e o rumo da sua missão. Por isso, sem parar, do 
começo ao fim, o livro do Deuteronômio pede para o povo não esquecer nunca o seu passado: 
“Amanhã, quando o teu filho te perguntar: “Que são estes testemunhos e estatutos e normas que 
Yhwh nosso Deus vos ordenou?”, dirás ao teu filho: “Nós éramos escravos do Faraó no Egito, 
mas Yhwh nos fez sair do Egito com mão forte” (Dt 6,20-21). 

 
3. Serviço: Pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. 
Libertado da escravidão no Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto deste 
Deus no meio dos outros povos: “Yhwh vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de 
ferro, para que fôsseis o povo da sua herança, como hoje se vê” (Dt 4,20), ou, como o próprio 
Deus falava ao povo através do profeta Isaías: “Eu, Yhwh, te chamei para o serviço da justiça, 
tomei-te pela mão e te modelei, eu te pus como aliança do povo, como luz das nações” (Is 42,6). 
Por isso, os que têm a função de governar, devem ser para o povo aquilo que o próprio povo 
deve ser para toda a humanidade: “Abre a mão em favor do teu irmão, do teu humilde e do teu 
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pobre em tua terra” (Dt 15,11). Esta frase é o lema do mês da Bíblia deste ano de 2020. Ser o 
povo eleito de Deus não é privilégio, mas é serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir aos 
outros. 
 
4. Êxodo: Viver em estado permanente de Êxodo, de “Saída” 
Constantemente, do começo ao fim, o livro do Deuteronômio manda lembrar o Êxodo: ”Recorda 
que foste escravo na terra do Egito, e que Yhwh teu Deus de lá te resgatou. É por isso que eu te 
ordeno agir deste modo” (Dt 24,18). Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o Êxodo. 
Para eles, o êxodo não era um fato só do passado. Era o Hoje deles. Era a experiência que eles 
estavam vivendo. 
 
5. Comunidade: “Entre vocês não haverá nenhum pobre” (Dt 15,4). 
A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Comunidade verdadeira é aquela que, na 
vivência da Palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres: “Quando 
houver um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos numa só das tuas cidades, na 
terra que Yhwh teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com 
este teu irmão pobre; pelo contrário: abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta, na medida da 
sua necessidade” (Dt 15,7-8). 
 
6. Libertação: Deus nos libertou da escravidão no Egito. 
O Deuteronômio revela que o verdadeiro Deus é aquele que libertou o seu povo da escravidão do 
Egito e lhe garantiu a vida. Por isso, Ele pede para o povo se libertar do culto aos ídolos e adorar 
só a Yhwh, o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos lugares 
altos: “Eu sou Yhwh teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão-
 7Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, de nada que se 
assemelhe ao que existe lá em cima, no céu, ou cá embaixo na terra, ou nas águas que estão 
debaixo da terra”. (Dt 5,6-8). 
 
7. Aliança: Compromisso mútuo entre Deus e o povo 
O livro do Deuteronômio é o livro da Aliança de Deus com Israel. Foi Deus quem tomou a 
iniciativa da Aliança. Escrito vários séculos depois do Êxodo, o livro do Deuteronômio afirma: ”O 
Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horeb. Não foi com os nossos pais que o Senhor fez 
essa aliança, mas conosco que aqui estamos, todos vivos, hoje!” (Dt 5,2-3). O povo volta ao 
tempo do Êxodo, e traz o Êxodo para o hoje deles. Nós fazemos o mesmo. Cantamos: “O Povo 
de Deus no deserto andava”, e acrescentamos: ”Também sou teu povo Senhor e estou nesta 
estrada”. 
 

Agradecemos a vida Religiosa Consagrada da Regional do Rio Grande do Sul pela sua 
participação nas diversas atividades organizadas pelos grupos.  Acreditamos que este tempo 
desafiador em que nos encontramos,  permite nos reinventar em nossas comunidades e na 
missão.  

 
 
Saudação fraterna,  

 
 

Equipe de Coordenação da CRB/RS 
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MÊS DA BIBLIA  

 
 Setembro, mês de aprofundar o livro 

do Deuteronômio. "Abre a tua mão para teu 
irmão" (Dt 15,11) é o tema proposto pela 
CNBB neste ano de 2020.   
O Grupo de Reflexão Bíblica da CRB/RS 
através das Irmãs Elida Debastiani e  Marlene 
Ana Terhost  e  do Padre Aldino José Kiesel 
ajudou no aprofundamento e reflexão sobre o 
Deuteronômio.   

O Deuteronômio “continua vivo na 
memória do povo de Israel. É um dos livros ais 
citados no NT. A elaboração deste livro faz 
eco a uma realidade pré-estatal, ao tempo das 

tribos, da monarquia unida e separada, do Reino do Norte e do Sul, do exílio e do pós-exílio. É 
um tempo bem grande, registra a historia de Deus que escolhe um povo e lhes dá condições para 
fazer uma Aliança e estabelece um líder: Moisés que instruiu o povo para fazer o que Deus pede 
para refazer a Aliança ao amor de seu Deus que é único, que caminha pelo caminho do deserto, 
que promete uma terra boa como herança“, nos dizia Ir. Elida. Ao mesmo tempo, enfatizou a ideia 
da prática da Palavra como pede Jesus em Marcos 12,29. “Shemá, Israel!  A VRC nasce da 
escuta da Palavra e tem a missão de praticar a Palavra. Nossa doação é indivisa a Jesus a quem 
nos consagramos.” A prática do Amor deve partir do coração, fazendo escolhas de Vida, abrindo 
a mão para  o/a irmão/ã necessitado/a.  

Ir. Marlene abordou os aspectos teológicos deste estudo trazendo grandes temas como o 
Amor misericordioso de Javé, a Aliança, a Dimensão da Espiritualidade Ecológica, a Ideia 
do poder partilhado e de Deus itinerante. Assim como o  povo eleito fazia  memória de que às 
vezes precisa andar na contramão a  VRC é chamada a ser profética, na contramão do que a 
sociedade hoje propõe.  

Padre Aldino fez algumas “pontes” entre o livro do Deuteronômio, o NT e a realidade atual  
trazendo temas como: a terra e a questão da propriedade; do cuidado com a casa comum;  o de 
conhecer e seguir o Deus verdadeiro, do Deus que se revela;  da memória que é transmitida de 
Pai para filhos; do saber ESCUTAR – a diferença entre escutar e ouvir; do BEM comum  - da 
capacidade de escuta e de dialogo; da descentralização do poder e preparação de novas 
lideranças. Também nos deixou questionamentos para a VRC hoje em nossa vida e missão. Na 
VRC como exercemos a liderança? Concentramos tudo em nossas mãos ou descentralizamos? 
Exercer funções de liderança nos mantém livres ou tornamo-nos apegados? Deixamo-nos 
aprisionar criando raízes que vão ruindo nossa liberdade interior? Deixamos espaços para Novas 
Gerações? Somos capazes de dizer a quem nos sucede Seja forte e corajoso como Moisés falou 
a Josué? ( Dt. 31,5-7) Temos a consciência de Moisés que é Javé, o seu Deus é quem vai a 
frente, é Ele no fundo que é o líder, que guia o povo? Manter-se livre é condição não apenas para 
quem exerce liderança. Em muitas comunidades, hoje, cresce o numero de idosos/as. Como 
estamos ajudando a viver a ultima fase de nossa vida? De modo livre, desapegado, abrindo 
espaço para outros/as. Ou nos agarramos às ideias, ao que sempre foi assim, e resistimos ao 
novo sopro do Espírito Santo.  
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Gratidão à Equipe de Reflexão Bíblica por este aprofundamento, através da plataforma do 
Facebook CRBRegionalPortoAlegre, com possibilidade de oferecer formação a tantos 
religiosos/as do nosso Regional e de outros recantos do País e exterior, inclusive leigos/as de 
nossas comunidades.  

 
 

 ENCONTRO DAS NOVAS GERAÇÕES  
 

No dia 19 de setembro aconteceu o encontro das Novas Gerações pela plataforma digital. 
Após um momento de vivência em torno dos sinais de Deus e desafios diante do contexto atual o 
grupo  organizou a programação  das atividades para 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ENCONTRO DO NÚCLEO DE NOVO HAMBURGO  
 

No dia 19 de setembro aconteceu o encontro no núcleo de Novo Hamburgo através da 
plataforma digital. Durante o encontro, foi feito o planejamento do ano de 2021 e uma 
enriquecedora partilha sobre os desafios, as alegrias vividas durante este ano e os sonhos e 
esperanças para o novo que há de vir. 
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JPIC – TEMPO DO CUIDADO COM A CRIAÇÃO  

 
O mês de setembro iniciou com o convite para os Consagrados, em suas comunidades, a se 

unirem em prece pelo Cuidado da Criação. A celebração foi encaminhada pela coordenação da 
CRB/RS para todas as comunidades que foi intensamente acolhida e vivenciada. “O primeiro dia 
de setembro assinala, para a família cristã, o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação; e 
com ele se abre o Tempo da Criação que conclui no dia 4 de outubro, memória de São Francisco 
de Assis. Durante este período, os cristãos renovam em todo o mundo a fé em Deus criador e 
unem-se de maneira especial na oração e na ação pela preservação da casa comum. O Papa 
Francisco também nos apela de que a celebração do Tempo da Criação 2020, ou seja, um 
«Jubileu pela Terra», tendo em vista que se celebra precisamente este ano o quinquagésimo 
aniversário do Dia da Terra. Na Sagrada Escritura, o Jubileu é um tempo sagrado para recordar, 
regressar, repousar, restaurar e rejubilar” 1. 

 
 
A primeira semana de setembro prosseguiu 

com o grito dos excluídos que foram 
apresentados em forma de vídeos contemplando 
as diversas realidades de exclusão de nossa 
sociedade e que são atendidas pela Vida 
Religiosa Consagrada da Regional do Rio 
Grande do Sul.  As realidades contempladas nos 
vídeos foram: Pessoas em situação de rua. 
(AICAS); Migrantes (Irmãs Scalabrinianas); 
Crianças, adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social (Irmãs Nossa Senhora do 
Horto); Inclusão/Exclusão (CPCA); Mulheres 
(Mirabal); Racismo (Irmãs de São José de 
Chambéry); Meio Ambiente (Elton Bezzotto).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mensagem de sua santidade Papa Francisco para a celebração do Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da 
Criação, Roma,  São João de Latrão, 1 de setembro de 2020.  

Somos guardiões 
e guardiãs da 

Criação. 
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O tema “Vida em Primeiro Lugar” proposto pelo o 26º Grito dos Excluídos e Excluídas foi 

aprofundado no dia 03 de setembro, às 20h, através de uma live em forma de roda de conversa.  
Do dia 1º ao dia 07 de setembro o 
tema foi refletido  através das 
vozes dos/as excluídos/as, possa 
fazer  ressoar  em  nossas mentes  
e  em  nossos corações o 
compromisso de que precisamos 
estar atentos e atentas para 
perceber os sinais que nos 
impõem os tempos  atuais, 
marcados pela  pandemia  que  
escancara  a triste  situação  de  
como  vive  a  maioria  da  
população brasileira, sem terra 
(território), sem teto, sem trabalho, 
sem saúde, sem educação e sem 
alimento, assaltada na sua 
dignidade.  Há uma  indiferença  
em  relação aos  cuidados da  

vida, avanço  de  desmonte  de 
direitos sociais; alimenta-se a cultura do ódio sustentada pelas notícias falsas manifestadas nas 
redes sociais. O 26º Grito dos Excluídos e Excluídas com o lema “Basta de Miséria, Preconceito e 
Repressão! Queremos    Trabalho,    Terra,    Teto    e    Participação”,    são    gritos:    de 
encarcerados/as,  povo em  situação de  rua,  comunidades  tradicionais, quilombolas, povos  
indígenas, comunidades das periferias das grandes, médias e pequenas cidades, gritos de 
trabalhadores e trabalhadoras em  serviços  precarizados, gritos  das  comunidades  ciganas, dos 
migrantes,  dos LGBTs e outros. Que nos sintamos comprometidos e  comprometidas com  a  
vida  humana  e  com  toda  a  criação; somos motivados e motivadas a ouvir o chamado do Deus 
da vida: “Eu vi a miséria do meu povo e  ouvi  o  seu  clamor,  por  isso  desci  a  fim  de  libertá-
los”  (Ex  3,7-8). Que o grito dos Excluídos e Excluídas seja o nosso grito e desperte em nós força 
para esperançar pelo Reino de Deus que começa aqui agora; pelo Bem Viver e da Terra Sem 
Males. Juntemo-nos com  todos  os  povos, tecendo  sonhos  de  justiça  e  paz  na  grande teia  
da  solidariedade  e  gritar:  

 
 
 

VIDA  EM PRIMEIRO LUGAR.  
 

Basta  de  Miséria,  Preconceito  e  Repressão!   
Queremos  Trabalho,  Terra,  Teto  e Participação! 
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O Tempo da Criação iniciou no dia 

01 de setembro e se prolongará até o dia 
04 de outubro. Neste tempo a JPIC 
CRB/RS postou diariamente um Card 
com frases retiradas da Ladato Si, 
interpelando a todos nós a conversão 
ecológica e ao compromisso do Cuidado 
com a Criação. Além disso, convidamos 
os/as Consagrados/as para apreciarem o 
vídeo que será postado na página do 
facebook CRBRegionalPortoAlegre e no 
Youtube Conferencia dos Religiosos rs 
sobre diversas ações realizadas pela 
Vida religiosa Consagrada com o 
Cuidado da Criação.  

 
    

       
 
                                                    
 

 ANÁLISE DE CONJUNTURA 
 
“Precisamos de uma política que pense com visão ampla e leve adiante uma reformulação 
integral, abrangendo num diálogo interdisciplinar os vários aspectos da crise. “( Laudato Si, 197)  

 
 
O grupo JPIC - CRB/RS, 

transmitiu a primeira de uma série de 
lives que se propõe para a Terceira 
Edição da Escola “Ética e Cidadania” em 
parceria com a ESTEF (Escola Superior 
de Teologia Franciscana). O professor 
Marcelo Kunrath contribuiu com uma 
análise de conjuntura do momento em 
que vivemos em nosso Brasil. Ir 
Samantha, Franciscana Bernardina, e Fr. 
Antônio , jesuíta,  iniciaram a live com 
uma oração e em seguida prosseguiram 
com a mediação.  Agradecemos a 
oportunidade de podermos pensar e 
refletir sobre tantas questões sociais que 
nos envolvem a todos/as.  
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CONVIDAMOS todos/as Consagrados/as para participarem das 
próximas lives:  

 
 

21/11- Impacto da Economia de Francisco no mundo pós-pandemia.  
12/12 - Práticas e experiências significativas de engajamento em favor da vida. 
17/10 – A Vida é Missão.   

  
 
 

#FIQUE LIGAD@ 
 
 
 

REDE “UM GRITO PELA VIDA”  
 

Na reunião do Grupo Rede Grito pela Vida do dia 01/09, após um momento orante, avaliou-
se as atividades realizadas e projetou-se uma programação do dia 17 a 23 de setembro, em vista 
do dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças. Na reunião 
aconteceu a acolhida das Irmãs Ir. Glenda Sábio - PCC e Ir. Joanire Pinto - ISC, novos membros 
da Rede. Realizou-se a eleição da nova coordenação da Rede RS - Coordenadora: Ir. Michele da 
Silva – ICM e Secretária: Ir. Angélica de Oliveira – ICM 
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A “Rede Um Grito pela Vida”  em vista do dia 
23 de setembro “  - Dia Internacional de Combate 
ao Tráfico de Mulheres e Crianças e Exploração 
de Pessoas” -   produziu e transmitiu via 
Facebook da CRBRegionalPortoAlegre do dia 16 
a 23 de setembro uma série de vídeos, 
enfatizando a Conscientização Sobre a 
Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e 
Crianças:   Somos a Rede Um Grito Pela Vida; 
Exploração sexual; Trabalho escravo; Trabalho 
doméstico; Casamento forçado; Comercialização 
de órgãos; Adoção  ilegal; Comercialização ilegal. 
Além disso,  participou de um concurso de Card 
promovido pela Rede Grito pela Vida Nacional e 
com o apoio da CRB Nacional.  Agradecemos 

pelo Card produzido pela Ir. Angélica de 
Oliveira – ICM.   

Gratidão a todos /as que se empenham nesta desafiadora missão, sendo testemunho 
profético da Vida Religiosa Consagrada em nosso Regional.  
  

 
 
 

ENCONTRO FORMATIVO DO CERNE CRB/RS 
 
 

 
Somos chamados/as a viver aqui e agora 
com responsabilidade a nossa existência, 
comprometendo-nos para que o passado 
seja sem lamentos e o futuro sempre mais 
rico de promessas e de esperanças2. Para 
que isso seja possível,  torna-se 
imprescindível favorecer em nós e em nossas 
convivências, dentro da vida consagrada, 
relações autenticamente humanas, solidárias, 
fraternas tecidas pela comunhão, gratuidade, 
proximidade e misericórdia compassiva para 
sermos plenamente presença missionária em 

fidelidade ao Carisma e aos sinais dos tempos. Como afirma o Papa Francisco na Gaudete Et 
Exultate: “A comunidade que guarda os pequenos detalhes do amor e na qual os membros 
cuidam uns dos outros e formam um espaço aberto e evangelizador, é lugar da presença do 
ressuscitado, que vai se santificando segundo o projeto do Pai”. (n. 145). No documento 
Prescrutai (n. 16) nos convida a voltar à sabedoria evangélica vivida pelos pequenos (Cf. Mt 

                                                           
2 CENCINI. Amadeo. Abraçar o Futuro com esperança: O amanhã da Vida Consagrada. São Paulo: Paulinas, 
2019.   
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11,25): A alegria com que se vive no meio das pequenas coisas da vida cotidiana, torna-se uma 
resposta ao amoroso convite de Deus Pai. [...].  Também nos alerta  “que a atual fraqueza da 
Vida Consagrada deriva no fato de ter perdido a alegria das pequenas coisas da vida” .  
 Somos chamados à fidelidade criativa e não só a perseverança repetitiva. Hoje não basta 
ser perseverante, é preciso ser criativo. No documento “Para Vinho Novo, Odres Novos (n. 19 
e 26),  o Papa Francisco convida a VRC a ser audaz e criativa, repensar os objetivos, as 
estruturas, o estilo e os métodos para não faltar à profecia da vida comum internamente e da 
solidariedade para com o exterior, sobretudo em relação aos mais pobres e mais frágeis.  
 Talvez por tempo demais, como  Vida Religiosa Consagrada,  nos contentamos em ser 
perseverantes, repetindo e repetindo-nos, sem, na realidade, criar nada, nem motivar de novo a 
nossa escolha, como se o tempo e a história se tivesse encerrado, e sem fazer a releitura do 
carisma e as  provocações contínuas do tempo e da história. O carisma é dom, é dinâmico, é 
responsabilidade e mistério que nos é dado a cada dia, e que nos pede constante capacidade 
criativa e nos reinventarmos no contexto ATUAL.  
 Em sua carta apostólica às pessoas consagradas para a proclamação do ano da Vida 
Consagrada, I.3, o Papa Francisco nos indica a atitude com a qual abraçar o mundo e construir o 
futuro -  a esperança, afirmando:  

A esperança de que falamos não se funda sobre números ou sobre as 
obras, mas sobre Aquele em quem pusemos a nossa confiança (cf 2Tm 
1,12) e para quem “nada é impossível” (Lc 1,37). Esta é a esperança que 
não desilude e que permitirá à vida consagrada continuar a escrever uma 
grande história no futuro, para o qual se deve voltar o nosso olhar, cientes 
de que é para ele que nos impele o Espírito Santo, a fim de continuar a 
fazer, conosco, grandes coisas. Não cedais à tentação dos números e da 
eficiência, e menos ainda à tentação de confiar nas vossas próprias forças.  
 

 A fidelidade à consagração implica em evangelizar o próprio coração para sermos capazes 
assumir com coerência nossa vida e missão em meio à humanidade ferida, sendo sinais de fé, 
alegria e esperança.  
 No documento Anunciai, n. 9; n. 16,  o Papa Francisco, afirma que as pessoas 
consagradas são chamadas  a tornar visíveis as maravilhas que Deus realiza na frágil 
humanidade das pessoas chamadas; viver com vísceras de misericórdia, exigindo participação e 
ação em favor de quem está no limite e na necessidade; a agir segundo a visão de Deus: “Eu vi a 
miséria do meu povo o Egito e ouvi o seu grito por causa dos opressores; pois eu conheço os 
seus sofrimentos” (Ex 3,7); sair fora da porta e à beira do rio até as novas periferias geográficas, 
culturais, sociais e existenciais,  aceitando o risco dos novos destinatários, com audácia e 
compaixão; oferecer o óleo da esperança e da consolação e sermos companhia e socorro, 
encontro e abraço da misericórdia. Somos chamados/as para agir com justiça, amar com ternura 
e caminhar humildemente com o nosso Deus. (cf. Anunciai, n. 75 – 77). Para que isso seja 
possível, “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”. “[...] A VRC encontra sua fecundidade 
no reconhecer  e no saber indicar o bem, no passar das palavras de solidariedade para os gestos 
que acolham e curem”. (Prescrutai, n. 16). 
 Cencini (2019, p. 73-76) apresenta algumas estratégias fundamentais a serem 
consideradas para construir o futuro na Vida Religiosa Consagrada:  
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1- Concentrar o caminho de crescimento na formação da sensibilidade, do mundo interior da 
pessoa, formação que parte dos cinco sentidos. Somos chamados a ter a mesma sensibilidade 
de Cristo Jesus; aprender a chegar no coração das pessoas para anunciar a boa notícia com 
alegria.  
2- Preparar os formadores para que seja pessoas que aprenderam o percurso da integração da 
sua humanidade pessoal e a descobrir Deus na sua fraqueza; que sabem acompanhar outros na 
mesma caminhada e pessoa livres para acender o coração e transmitir a paixão do anúncio e do 
testemunho.  
3- Fazer bem os discernimentos vocacionais com coragem e sem medo de extinção, à luz da 
capacidade relacional iluminada pela alegria do Evangelho.  
4- Propor caminhos pedagógicos que unam o caminho de busca pessoal da própria verdade com 
estar diante do mistério de Deus. Precisamos de Consagrados/as que vivam com toda a riqueza 
da sua humanidade a relação com Deus e o seu mistério; livres parar amar os descartados da 
sociedade; místicos; poetas que saibam cantar a beleza do Eterno; artistas da relação com Deus; 
apóstolos da caridade; defensores dos pobres; pastores com cheiro de ovelha; mártires que 
ousaram enfrentar as periferias.  
5- Criar projetos de formação permanente para a relação, com itinerários formativos para as 
diferentes idades da vida.  
 
 Na  exortação apostólica Gaudete Et Exultate, o Papa Francisco,   convida a VRC para 
abraçar diariamente o caminho do Evangelho; a contemplar o Cristo e vê-Lo no rosto daqueles 
com quem Ele mesmo quis se identificar; a anunciá-Lo com ousadia, coragem, falar com 
liberdade, ardor apostólico; gastar a vida a serviço do Reino, em fidelidade ao carisma.  
 A fidelidade na Vida Religiosa Consagrada consiste em nos abrir as manifestações da 
novidade de Deus em nossa vida e missão e compreendê-las  à luz da Palavra. Como afirma o 
Papa Francisco na Gaudete Et Exultate, Jesus se fez periferia. Por isso, se ousamos ir às 
periferias, lá o encontraremos. Ele já estará lá, porque Ele se antecipa no coração daquele/a 
irmão/ã, na sua carne ferida, na sua vida oprimida, na sua alma sombria (n. 135)3.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Agradecemos a participação dos CERNISTAS nos encontros de 

formação que foram realizados pela plataforma do google meeting no dia 05 
de setembro, às 16h30min, com o objetivo de partilhar a caminhada pessoal 
em tempos de pandemia a partir da atividade proposta no encontro do ano 
2019.  

 
 
 

                                                           
3 Texto elaborado por Ir. Regina Candida Führ- CSC.  

FIQUE  LIGAD@ 



12 
 

 Lembramos a todos/as Consagrados/as CERNISTAS que 
acompanhem os encontros de formação e reuniões. Para a programação 
das atividades do ano 2020 a reunião está agendada para o dia 03  de 
outubro, às 16h30min.  

 
 
 
 

MOMENTO DE FORMAÇÃO PARA OS JUNIORISTAS  
 

 
No dia 12 de setembro aconteceu uma live e roda de conversa com os Junioristas. O tema 

aprofundado, Relações Humanizadores na Vida Religiosa Consagrada4.  Este tema trata sobre o 
cuidado com a casa interior, buscando passar da hostilidade para hospitalidade. É algo que 
parece obvio, mas que por se tornar prioridade, denuncia uma falta, uma carência. 

O ser humano (ou a VRC) “dividido” é desfalcado, despojado de seu conteúdo humano, 
espoliado de sua densidade 
interior, assaltado por dentro. A 
“divisão” corrói a interioridade da 
pessoa e dissolve aquilo que é 
mais nobre em seu coração. 
Longe de uma humanidade 
dinâmica, operante, ousada... o 
que a pessoa deixa transparecer 
é uma humanidade neutra, 
apática, estagnada; é humanidade 
lenta, demorada, afogada na 
“normose” ("comportamentos 
normais de uma comunidade que 
causam sofrimento e morte"), 
estacionada na repetição dos 
gestos e dos passos. Ela gira em 
torno de si mesma e não consegue 
fazer um salto libertador. Nesta reflexão podemos perceber que o desenvolvimento da 
humanidade pode ser danificado, desumanizando-se. Isso tudo leva a pessoa e a comunidade a 
debilitar-se, provocando a redução da vitalidade humana em vez de favorecer o crescimento 
pessoal e comunitário. 

A relação de humanização na VRC é decorrente do processo descrito no item anterior e a 
capacidade para se perceber quem sou a partir das relações que estabeleço, bem como e o que 
eu sou nas vidas das pessoas que passam por minha vida. Podemos nos perguntar: o que gero 
nas relações? Se não forem humanizadoras, poderá denunciar minhas próprias mazelas, bem 
como causar a ‘normose’ comunitária. 

Na visão sistêmica, as relações podem gerar saúde ou adoecimento, bem como a 
psicossociologia, quando nos diz que somos frutos de um construto social, pode dizer como 
aprendemos com os sistemas sociais e com os acontecimentos. Assim, tanto as relações quanto 
os fatos na trajetória pessoal e no processo formativo irão impactar minha identidade e 
                                                           
4 Texto elaborado por Frei Rubens Nunes da Mota (OFMCap).  
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personalidade.  Na família e relações do itinerário como leigo e leiga, é bom percebermos os 
vícios e as virtudes que fizeram parte destas experiências. Bem como observar no processo 
formativo, na VRC, com todos seus elementos: conteúdos, testemunhos e demais experiências, 
como ajudaram nesta construção identitária que terá impactos relacionais, humanizadores ou 
desumanizadores. 

Vida fraterna pressupõe potencializar o outro a outra, buscando valorizar seus dons e 
talentos. É sinal hedonista e desumanização quando há ciúmes, inveja, disputas e rivalidades na 
vida comunitária. É justamente para fortalecer o carisma institucional que se faz importante 
investir no coletivo, nas relações saudáveis, humanizadoras. Elas podem potencializar as 
capacidades individuais, contudo, em vista do coletivo, não da autopromoção. 

 
 
 
 

 
 
 
O que ajuda e o que atrapalha nesta construção de relações humanizadoras? Como 

estamos tecendo relações de ternura, de fraternidade/sororidade e de sinodalidade como 
expressão de uma nova forma de convivência capaz de superar o individualismo e a dominação? 

 
 
 

ENCONTRO COM OS COORDENADORES GERAIS E PROVINCIAIS 
 

 
 

“O tema da intercongregacionalidade é 
complexo e desafiador. Requer novas 
modalidades atentas à configuração de 
sentidos na VRC e modelos de gestão. 
Sendo um tema complexo, 
necessitamos dar-nos tempo para 
dialogar, discernir e dar passos 
concretos. Mas, é necessário avançar. “ 

 

Irmão Edgard Genuino Nicodem, fsc 

  

  

 Após a reflexão, a coordenação da Equipe do Cuidado apresentou o objetivo do grupo e  o 
regulamento sobre os abusos, como também foram realizados alguns encaminhamentos em vista 
da Assembleia Eletiva de agosto de 2021.  

 
 

Algumas perguntas podem nos ajudar na auto-percepção sobre a 
edificação ou não da humanização na VRC: 
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JUBILEU DA TERRA 2020 E TEMPO DA CRIAÇÃO 

 
 

Partilha de  experiência de oração... 
 

A Cera de abelhas também ajuda a louvar a Deus! 
 

 
As abelhas percorrem as flores da natureza, colhem o 

néctar e o pólen e com este serviço fecundam as flores para que 
produzam belos e bons frutos. 
Com esta matéria prima, elas fazem a cera, dão forma de favos 
para guardar neles o mel e também os óvulos colocados pela 
abelha rainha para procriar novas abelhas. 
Chega o apicultor e retira o mel. O mel é medicinal previne e cura 
resfriados e gripes, ajuda a levantar também a imunidade. 
Para retirar o mel, o apicultor desopercula os favos, retira a 
camada de cera que as abelhas fazem para proteger o mel 
quando o favo está completo.  
O apicultor pega esta cera, põe em uma latinha de refrigerante, 
leva ao fogo, derrete e deixa esfriar. Estando fria, abre a lata e 

retira da lata a cera transformada em vela. Usa uma broca, faz um furo no centro de alto a baixo, 
introduz o pavio e eis a vela de cera de abelhas acesa diante do altar. 
Em clima de oração, iluminado pela luz que vem do Espírito Santo, pode-se contemplar também, 
através da luz da vela de cera de abelhas, as maravilhas que Deus opera na natureza e nas 
pessoas que cultivam sua fé. 
Bom exercício de contemplação também à luz de vela de cera de abelhas. 
 

Ir. Paulo Lorenzoni - Cernista - CRB/RS 
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29 DE SETEMBRO – DIA MUNDIAL DO MIGRANTE REFUGIADO 
 
 

 Com o tema “Forçados como Jesus 
Cristo a fugir“, o Papa Francisco5 nos convida 
para acolher, proteger, promover e integrar os 
deslocados internos. 

Os conflitos e as emergências 
humanitárias, agravadas pelas convulsões 
climáticas, aumentam o número dos 
deslocados e repercutem-se sobre as pessoas 
que já vivem em grave estado de pobreza. 
Muitos dos países atingidos por estas 
situações carecem de estruturas adequadas 
que permitam atender às necessidades 
daqueles que foram deslocados. 

As pessoas deslocadas proporcionam-
nos esta oportunidade de encontrar o Senhor, 
«mesmo que os nossos olhos sintam 
dificuldade em O reconhecer com as vestes 
rasgadas, com os pés sujos, com o rosto desfigurado, o corpo chagado, incapaz de falar a nossa 
língua» . É um desafio pastoral ao qual somos chamados a responder com os quatro verbos: 
acolher, proteger, promover e integrar. O Papa Francisco acrescentou mais seis pares de verbos 
que traduzem ações muito concretas, interligadas numa relação de causa-efeito:  

 
É preciso conhecer para compreender. 
É necessário aproximar-se para servir. 
Para reconciliar-se é preciso escutar.  
Para crescer é necessário partilhar. 
É preciso coenvolver para promover. 
É necessário colaborar para construir. 
 
 

  
 
 
 
 
 

 REUNIÃO DO 
SAV 

 
 
 
 

 
                                                           
5 Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado.  Roma, 27 de setembro de 2020. 
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 No dia 29 de setembro aconteceu a reunião do SAV CRB/RS e CNBB Sul 3 para 
programação das atividades para 2021 e  em vista da preparação do I Congresso Vocacional. A 
reunião contou com a participação de 12 Congregações e representantes da CNBB Sul 3. A 
Equipe demonstrou comprometimento e comunhão com a causa da Pastoral Vocacional.   

 
 

ASSEMBLEIA PROVINCIAL 
 
 
 As Irmãs da Congregação das Irmãs Filhas da Caridade de São 

Vicente de Paulo – Província de Curitiba solicitam nossa oração para a 
ASSEMBLEIA PROVINCIAL que acontecerá nos dias 31 de outubro a 04 
de novembro de 2020, em Curitiba- PR.  

 
 

 
ORAÇÃO PELA PÁTRIA BRASILEIRA EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 
Deus, compassivo e misericordioso, rico em bondade e em fidelidade,  
lançai o vosso olhar sobre todos os vossos filhos e filhas,o amado povo 
brasileiro. 
Velai, Senhor, sobre os empobrecidos; fortificai os desanimados; iluminai 
os médicos e cientistas; assisti os agentes sanitários; concedei sabedoria 
aos governantes. 
Nós Vos recomendamos as pessoas e famílias afetadas pela Covid-19: 
aqueles que se encontram em terapia intensiva, nas enfermarias dos 
hospitais e em isolamento residencial; os que não têm acesso aos recursos 
de saúde e meios básicos de assistência.  
Consolai, Senhor, as famílias enlutadas que nem mesmo puderam velar os 
seus entes queridos.  
Concedei o repouso eterno às vítimas dessa terrível pandemia. 
Orientai os Vossos filhos e filhas a serem solidários na hora do sofrimento 
e da dor dos semelhantes. 
Em vós, Senhor, depositamos toda a nossa confiança e esperança. 
Vinde, Senhor, em nosso auxílio! 
Nossa Senhora Aparecida, a quem invocamos com filial afeto, rogai por 
nós que recorremos a vós. 
 

Com aprovação da CNBB 
 
 

Continuem acompanhando as atividades da CRB/RS pelas redes sociais:  
 

Site: www.crbrs.org.br 
Facebook: CRBRegionalPortoAlegre 
Youtube: Conferencia dos Religiosos rs  
Instagram: CRB Rio Grande do Sul  


