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Estimados Irmãos e Irmãs da Vida Religiosa Consagrada do RS
Ser religioso consagrado ou religiosa consagrada é ser missionário. Não temos uma
missão e nem fazemos uma missão. A nossa vida é missão. Toda ela é dedicada a ser um sinal
da presença cuidadosa de Deus Trindade no mundo. Ser o olhar, o ouvido, a voz, o olfato, o tato
cuidadoso e vigoroso de Deus em meio à humanidade e às outras criaturas, este e nosso
chamado, nosso modo de vida e nosso anúncio.
Quando vivermos e testemunharmos esse modo de Deus, então, se aprouver a Deus e nos
for solicitado, podemos anunciar com palavras a Verdade de Deus.
Em nossas casas, em nossas obras, no bairro onde residimos, em nosso país ou em terras
distantes, nossa vida vivida na intensa alegria do amor de Deus, é a missão que Deus nos
confiou e testemunhamos neste mês de outubro e em todos os meses da vida que Deus nos
concedeu.
Boa missão a cada um e cada uma!

Equipe de Animação - CRBRS

MÊS MISSIONÁRIO
"O amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo, abraça todos os tempos e
lugares, numa palavra, o amor é eterno". (Santa Teresa do Menino Jesus). Motivados por esse
amor, somos convidados/as a estar em comunhão com a Igreja no Brasil na vivência da
Campanha Missionária 2020.
A campanha convida a todos serem
discípulos missionários e serem sinal de
esperança para tantas vidas doadas de forma
solidária, principalmente, neste momento em
que o mundo passa pela pandemia da Covid19 que mudou completamente as relações
humanas. (cf. site da CNBB 01/10/2020).
As POM (Pontifícias Obras Missionárias)
prepararam e divulgaram diversos materiais e
lives para ajudar na dinamização deste mês
missionário.

A VIDA É MISSÃO

No dia 17 de outubro tivemos a participação de Pe.
Mousa Serge H. Troare - MAFR (Missionários da
África – Bukina Faso numa live com mediação de
Frei Vanildo, OFMCap. Foi um momento de muita
reflexão onde o Padre Mousa Serge nos falava que a
Missão que não é uma tarefa a mais na vida do
discípulo missionário. Ela faz parte da vida.
No contexto da Pandemia padre Serge
destacou que o medo da morte, de ser infectado
pelo COVID 19 e de transmiti-lo aos outros é um
sentimento real na vida das pessoas. Este medo é
exterior, contudo está penetrando o interior do nosso coração e desenvolve um mal estar que
como religiosos/as devemos acolher. Vivemos uma confusão, uma incerteza sobre a vida, o
futuro, a missão e os projetos missionários, mas este momento também pode ser um tempo de
graça para deixar que Deus fale e aja na nossa vida. Neste contexto, o chamado à missão, o
convite a sair de si mesmo por amor a Deus e ao próximo, apresenta-se como uma oportunidade
de partilha, serviço e intercessão.
A vida comunitária – estamos mais juntos neste tempo de pandemia, mas devemos
pensar que a VC está a serviço da Missão. Não podemos perder a perspectiva da missão,
mesmo estando em casa no tempo de pandemia.
A solidariedade – temos atos de solidariedade e ajuda, mas a solidariedade deve
conduzir-nos a uma “comunhão de vida”. O ato de solidariedade pode ser expresso através do
gesto de dar um pão para quem tem fome e pode apenas aliviar o sofrimento de alguém. A
pessoa que tem fome deve se sentir unida ao outro que tem o pão e juntos formam a unidade.
A sacramentalização da experiência religiosa virtual. Deus está presente neste encontro
virtual? Este encontro virtual é um sacramento? O que vivenciamos agora é sacramental,
experiência profunda de Deus nas redes sociais, no encontro virtual.
Padre Mousa Serge refletiu sobre a nossa resposta missionária frente à pandemia e como
despertar a nossa consciência missionária para sermos presença de esperança e de vida.
Oferecer esperança ao mundo consiste em compreender que a vida é missão. Deus é amor em
constante movimento missionário, sempre saindo de si mesmo para dar vida. A missão faz parte
da nossa identidade e brota da experiência do Deus Trindade. Esta relação Trinitária é a fonte da
missão.
Jesus é o missionário do Pai: Sua Pessoa e sua obra estão em total obediência à vontade
do Pai. Sua vida foi uma missão, pois age em meio aos acontecimentos da vida do povo. Assim
como Jesus o/a missionário/a através dos seus gestos de acolhida, sorriso, palavras de
solidariedade é convidado/a a fazer da sua vida uma missão.
Nossa gratidão ao Padre Moussa Serge H. Troare e a equipe de coordenação da CRB/RS
por este momento tão especial durante o mês de outubro.
O vídeo desta live e de todas as demais realizadas pela CRBRS encontra-se arquivado na
página do Facebook da CRB: facebookCRBRegionaldePortoAlegre

CELEBRAÇÃO – MÊS MISSIONÁRIO

A coordenação da CRB/RS encaminhou
uma celebração para o mês missionário para as
comunidades com o tema: A vida é missão e o
lema: “Eis-me aqui, envia-me” (Is 6,8). A
missão é o elemento que define a própria Igreja e
podemos afirmar que uma Igreja que não é
missionária perde seu fundamento vital. Neste
mês somos convidadas/os a olhar, contemplar e
nos motivar ao serviço dos irmãos e irmãs como
entrega da vida na missão.

“Neste ano, marcado pelas tribulações e desafios causados pela pandemia do
Covid-19, o caminho missionário, para toda a Igreja, continua à luz da palavra que
encontramos na narração da vocação do profeta Isaías: “Eis-me aqui, envia-me” –
É a resposta sempre nova à pergunta do Senhor: “Quem enviarei?” (Is 6, 8). Esse
chamado vem do coração de Deus, da sua misericórdia, que interpela tanto a Igreja
quanto a humanidade na atual crise mundial. [...] Deus sempre nos ama primeiro e
com esse amor chega até nós e nos chama. Nossa vocação pessoal vem do fato de
sermos filhos e filhas de Deus na Igreja, sua família, irmãos e irmãs no amor que
Jesus nos testemunhou. Todos, no entanto, têm uma dignidade humana fundada no
convite divino de serem filhos e filhas de Deus e tornar-se, no sacramento do
Batismo e na liberdade de fé, o que sempre foram no coração de Deus. “
(Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões de 2020)

CAMPANHA DA FRATERNIDADE - 2020
De 28 de setembro e 02 de outubro, aconteceu
o Seminário Nacional de Formação para a Campanha
da Fraternidade Ecumênica (CFE), edição 2021. A
atividade foi online, com transmissão pelo Facebook
do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs (CONIC). As
lives transmitidas continuam à disposição para serem
assistidas, vale a pena!
A CNBB integra o CONIC na preparação desta
campanha. No próximo ano, a Campanha da
Fraternidade será ecumênica e terá como tema
“Fraternidade e diálogo: compromisso de amor”. E como lema o trecho da carta de Paulo aos
Efésios: “Cristo é a nossa paz: do que era dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14ª).
Essa será a quinta CFE e tem como objetivo geral “convidar as comunidades de fé e
pessoas de boa vontade para pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as polarizações
e as violências através do diálogo amoroso testemunhando a unidade na diversidade”.
Fonte: CNBB

Oração da Campanha da Fraternidade Ecumênica – 2020
Deus da vida, da justiça e do amor,
Nós Te bendizemos pelo dom da fraternidade
e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade.
Através desta Campanha da Fraternidade Ecumênica,
ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo
como compromisso de amor, criando pontes que unem
em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio.
Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em
especial, aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o
Teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças,
caminhando pelas veredas da amorosidade.
Por Jesus Cristo, nossa paz,
no Espírito Santo, sopro restaurador da vida.
Amém.

ENCICLICA “FRATELLI TUTTI “

O nome da terceira Encíclica do Papa
Francisco é uma citação direta das “admoestações
de São Francisco”: fratelli tutti, ou seja, ‘todos
irmãos”. Por isso que ela foi assinada no túmulo de
São Francisco, cuja festa comemoramos no último
domingo, 04 de outubro. Fratelli tutti, ou seja, todos
somos convidados a ler este texto muito bem
preparado e distribuído em oito capítulos.

I- As sombras de um mundo fechado
II- Um estranho no caminho
III- Pensar e gerar um mundo aberto
IV- Um coração aberto ao mundo inteiro
V- A política melhor
VI- Diálogo e amizade social
VII- Percursos de um novo encontro
VIII- As religiões ao serviço da fraternidade no mundo.
A Encíclica tem como objetivo promover uma aspiração mundial à fraternidade e à amizade
social. No pano de fundo, há a pandemia da Covid-19 que – revela Francisco – “irrompeu de
forma inesperada quando eu estava escrevendo esta carta”. Mas a emergência sanitária global

mostrou que “ninguém se salva sozinho” e que chegou realmente o momento de “sonhar como
uma única humanidade”, na qual somos “todos irmãos”. (F.T., n. 7-8).
No título da encíclica o Papa recupera o elemento da fraternidade como valor central das
relações, não somente entre os humanos, mas entre todas as demais espécies e o planeta.
Nesse sentido, o documento é, ao mesmo tempo, o testemunho de um mundo ferido e uma lúcida
proposição de novos caminhos, que tem como pano de fundo o amor e o cuidado aos mais
vulneráveis.
A Casa Comum, profetizada na Laudato Si, exige uma nova fraternidade que a habite e a
construa. Isso, no entanto, só será possível – segundo Francisco – “se se aceita o grande
princípio dos direitos que brotam do simples fato de possuir a inalienável dignidade humana”. A
paz real e duradoura – diz ele – só é possível “a partir de uma ética global de solidariedade e
cooperação ao serviço de um futuro modelado pela interdependência e a corresponsabilidade na
família humana inteira”.
Segundo o Papa Francisco, “esta Carta Encíclica, sobre a fraternidade e a amizade social,
tem por título a expressão que São Francisco de Assis usava para se dirigir a todos para lhes
propor uma forma de vida com sabor do Evangelho (F.T., n. 1). São Francisco propunha uma
‘fraternidade aberta que permite reconhecer, valorizar e amar cada pessoa, para além do
contexto físico, para lá do lugar do mundo onde tenha nascido ou viva’ (F.T., n. 1)”.
Fonte:
https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-10/franciscanos-brasil-fratelli-tutti-reflexoes.html

PACTO EDUCATIVO GLOBAL
O evento de 15 de outubro retoma o apelo feito pelo Santo
Padre em 12 de setembro de 2019: "Há necessidade de unir esforços
e de criar uma aliança educacional – afirmava o Papa - é por isso que
desejo encontrá-los em Roma", reiterando mais tarde o convite aos
embaixadores de todo o mundo, reunidos por ocasião do discurso ao
Corpo Diplomático (9 de janeiro de 2020).
A pandemia da Covid-19, como se sabe, obrigou a cancelar o
evento no Vaticano, mas sem interromper o projeto. Assim, a “Aldeia
Global da Educação”, onde seriam apresentadas as experiências
educacionais internacionais, foi transformada em um espaço virtual:
nesses meses, de fato, foram realizadas mais de 70 experiências
educacionais no mundo inspiradas nos temas do Pacto: dignidade e
direitos humanos, paz e cidadania, ecologia integral, fraternidade e
desenvolvimento. “A educação é, sobretudo, uma questão de amor e responsabilidade que se
transmite, ao longo do tempo, de geração em geração. Por conseguinte, a educação apresentase como o antídoto natural à cultura individualista. Queremos empenhar-nos corajosamente a dar
vida a um projeto educativo, investindo as nossas melhores energias e iniciando também
processos criativos e transformadores em colaboração com a sociedade civil”: este é o convite
relançado pelo Papa Francisco por um novo Pacto Educativo Global.
Fonte: Vaticanews.

TERÇO MISSIONÁRIO

O SAV da CRB/RS promoveu no dia 21 de
outubro
um
terço
missionário
intercongregacional.
O momento Mariano
contou com a colaboração para a animação de
seis congregações: Pobres Servos da Divina
Providência, Postulantado da Congregação do
Sagrado Coração de Jesus, Irmãs da Divina
Providência, Comunidade dos Jesuítas, Irmãs
Scalabrinianas, Irmãs de Notre Dame.
Agradecemos o SAV por esta iniciativa.

JPIC E O TEMPO DA CRIAÇÃO
No dia 04 de outubro, a JPIC CRB/RS publicou no facebook da
CRB/RS um vídeo com os momentos de celebrações e das boas práticas
vivenciadas pelas comunidades da Vida Religiosa Consagrada da Regional
Porto Alegre no tempo de pandemia. Como afirma o Papa Francisco na
Encíclica Fratelli Tutti, n. 8: “Desejo ardentemente que, neste tempo que
nos cabe viver, reconhecendo a dignidade de cada pessoa humana,
possamos fazer renascer, entre todos, um anseio mundial de fraternidade.
[...] Ninguém pode enfrentar a vida isoladamente [...]; precisamos duma comunidade que nos
apoie, que nos auxilie e dentro da qual nos ajudemos mutuamente a olhar em frente. Como é
importante sonhar juntos! [...] é juntos que se constroem os sonhos». Sonhemos como uma única
humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que
nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a
própria voz, mas todos irmãos”.

REDE UM GRITO PELA VIDA
Dia 06/10, às 14h, aconteceu uma reunião da Rede
Um Grito Pela Vida em vista do planejamento das
atividades para 2021. Desde já a equipe convida a
todos/as a se conectarem com a programação e
incentiva aos núcleos da CRB/RS a criarem nas suas
comunidades de missão e paróquias um grupo
“REDE UM GRITO PELA VIDA”
para o
enfrentamento ao tráfico humano e de exploração
sexual de mulheres e crianças. Para isso a
coordenação da CRB/RS coloca-se à disposição para
prestar o auxílio necessário.

CONSELHO PROVINCIAL
A Província dos Missionários Saletinos tem a alegria de
apresentar o Conselho Provincial para o Triênio 2021 – 2023:
 Pe. Leonir Nunes dos Santos (Coordenador Provincial)
 Pe. Marcos Queiroz ( Vigário Provincial)
 Pe. Marcos Almeida ( Conselheiro Provincial).

CAPÍTULO PROVINCIAL
No dia 03 de novembro inicia o capítulo Geral das Irmãs do
Imaculado Coração de Maria. Convidamos a todos/as os/as
Consagrados/as a nos unirmos em oração para este acontecimento
Eclesial e Congregacional.

ORAÇÃO CRISTÃ ECUMÊNICA
Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa
intimidade divina infundi no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que
transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade
cristã. Concedei-nos, a nós cristãos, que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em
cada ser humano, para O vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos
esquecidos deste mundo e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito
Santo! Mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos
que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma
humanidade amada por Deus. Amém.
(Papa Francisco - Encíclica Fratelli Tutti)

A Coordenação da CRB/RS comunica que os
trabalhos prosseguem Home Office até o final
de dezembro. Caso alguém necessitar de
alguma informação entre em contato com o
fone:
(51) 99993-9737

