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“[...]a existência de cada um de nós está ligada à dos outros:
a vida não é tempo que passa, mas tempo de encontro”. (FT, n. 66)

Vivemos momentos difíceis e de muita dor. A situação da pandemia confirmou e
aumentou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já estavam
experimentando: o desânimo, a decepção, o cansaço e o desafio de conviver na
incerteza e sem esperança. Entretanto, é preciso sempre reafirmar a nossa confiança e
esperançar em dias melhores. Nesse tempo de muitas mortes, somos desafiad@s e
animad@s pela certeza de que Jesus Cristo é a missão! Ele é a Luz que ilumina a
escuridão.
O Papa Francisco em suas falas, atitudes e convicções, nos conclama para que
tenhamos um coração e ouvidos de pastor/pastora, capaz de sentir e ouvir a dor, o
sofrimento da humanidade. Ele nos convoca a acordar do possível sono da indiferença,
do comodismo, do negacionismo e do individualismo. Demo-nos as mãos e com
esperança construamos a solidariedade universal.
Estimad@s Consagradas e Consagrados, a vida clama, grita por escuta, acolhida,
misericórdia, ternura e compaixão. Somos chamados a olhar a realidade que nos cerca,
pondo-nos a caminho para atender e chegar amorosamente até a miséria de nossos
irmãos e irmãs que sofrem. Inclinemos nossos ouvidos e corações ao Senhor que nos
fala: “No tempo favorável, eu te ouvi. E no dia da salvação vim em teu auxílio” (2Cor 6,2).

Com ternura, nosso abraço.

Irmã Aldinha Inês Welzbacher – ICM
Coordenadora da CRB/RS

IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO
NOVA COORDENAÇÃO GERAL
A CRB/RS recebeu a comunicação da nova
Coordenação Geral da Congregação das
Irmãzinhas da Imaculada Conceição, eleita no XXII
Capítulo Geral, para um mandato de seis anos:
2021-2026. A Coordenação Geral tomou posse no
último dia 09 de abril de 2021, em São Paulo.
Agradecemos a comunhão, sintonia e orações de
tod@s.
Superiora Geral: Ir. Rosane Lundin
Vice Geral: Ir. Rosacy Soares Costa
Conselheiras:Ir. Maria Lúcia da Silva, Ir. Leni
Monfardini Lopes, Ir. Edenir Biancato Alberton
Secretária: Ir. Julieta Barbosa Neta
Ecônoma: Ir. Ivani Gonçalv
Conselho Fiscal: Ir. Claudete Gaspar, Ir. Mônica Maria Costa Fragoso, Ir. Ivone
Aparecida Reis e Ir. Ana Aparecida Antunes Cordei.
Parabéns queridas Irmãs, que a Trindade Santa, seja a força na missão.

NOVAS GERAÇÕES DA VRC – ENCONTRO NACIONAL
No dia 10 de abril, as Novas Gerações da Vida Religiosa Consagrada estiveram
reunidas através da plataforma digital no encontro Nacional das Novas Gerações, a partir
do tema “Diversidade”. O grupo uniu-se em oração, celebração, diálogo coletivo e
partilha sobre o tema. No primeiro momento do encontro foi apresentada a equipe
nacional dos representantes e também o novo logo das Novas Gerações: a ideia central
a explicação dos símbolos, a união e contemplação das cores. e como chegou ao
formato apresentado.
Foi um momento de muita unidade, interação, alegria
e conhecimento da caminhada do Sul ao Norte do País.

NÚCLEO DOS RELIGIOSOS DA DIOCESE DE RIO GRANDE
No dia 11 de abril, aconteceu pela
plataforma digital a Assembleia Eletiva do
Núcleo dos Religiosos da Diocese de Rio
Grande. Foram eleitos:

do

Ir. Ilce Maria Romio, SJC: Coordenadora,
Ir. Gilnei Bampi, PSDP: Vice Coordenador,
Ir. Serena Diva Reichert, ICM: Secretária,
Pe. Leandro Brum Pinheiro, SDB: Tesoureiro.
Parabéns e muito obrigada querid@s
religios@s pelo SIM em assumir a coordenação
Núcleo de Rio Grande.

REUNIÃO BIMESTRAL DO SERVIÇO DE JUSTIÇA, PAZ E
INTEGRIDADE DA CRIAÇÃO.
Na tarde deste dia 15 de abril, aconteceu a reunião bimestral do Serviço de Justiça,
Paz e Integridade da Criação da CRB/RS. O grupo partilhou as motivações, desafios e
perspectivas para os próximos dois meses e convidou aos religios@s a integrarem a
JPIC, pois a VRC, diante das realidades que se apresentam na sociedade atual, sentese interpelada a abraçar a causa do cuidado de nossa Casa Comum com respeito e
dignidade. Seja um parceiro/a nesta missão e ajude a propagar o rosto da Vida Religiosa
Consagrada comprometida com a profecia, a esperança junto a tantos irmãos e irmãs
que sofrem pelas injustiças sociais. Entre em contato com a sede da CRB regional e
descubra como integrar-se nesse grupo e venha participar das reuniões bimestrais,
através pela plataforma digital.
Nosso abraço fraterno de Paz e Bem!
Coordenação JPIC-CRB/RS- Ir. Samanta Sousa, IFB

CENTRO DE RENOVAÇÃO ESPIRITUAL – CERNE
No dia 16 de abril aconteceu o encontro formativo, através da plataforma digital,
promovida pelo CERNE com a temática: Fraternidade e Diálogo e Fraternidade e a
Amizade Social, com assessoria de Frei Luis Carlos Susin - OFMCap e Irmã Delci
Franzen – CSC. Na sua reflexão os assessores enfatizaram que o diálogo é muito
importante, sem fazer acepção de pessoas e sem passar por cima da verdade. Ninguém
é dono da verdade e para dialogar precisamos aprender a escutar. A Igreja Católica se
abriu ao ecumenismo e ao estudo de outras denominações religiosas ao contrário de
algumas igrejas cristãs que não aceitam dialogar, muitas vezes demonizando as demais
religiões.

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE ALIMENTOS PARA
POPULAÇÃO MIGRANTE
Porque tive fome, e destes-me de
comer; tive sede, e destes-me
de beber; era estrangeiro, e
hospedastes-me. (Mt 25,35)

CRB/RS, Núcleo de Porto
Alegre, em parceria com a
comunidade da Igreja Nossa
Senhora da Pompéia, realizou no
dia 17 de abril de 2021 a coleta
de alimentos para a população
migrante. Gratidão a todas as
comunidades que colaboraram
nesse bonito gesto de doação de alimentos, demostrando solidariedade e comunhão
neste momento tão difícil para os migrantes que sofrem as consequências da pandemia.

EQUIPE DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL DA CRB/RS e CNBB/Sul 3
No dia 22 de abril, através da plataforma digital, aconteceu o segundo encontro
formativo com o tema: PROJETO DE VIDA, em vista da preparação ao I Congresso
Vocacional que acontecerá nos dias 05, 12 e 26 de junho. O assessor Irmão Márcio
Costa, FMS enfatizou que para construir um projeto vida é necessário fazer uma pausa,
pensar, meditar, interiorizar, ter foco naquilo que se quer para a vida no presente e no
futuro, enfim, ter clareza onde queremos chegar. O projeto de vida não tem sentido se
ficar engavetado, mas deve ser constantemente avaliado. Aquele ou aquela que tem
um projeto de vida de vida, questiona e avalia o tempo todo. O projeto de vida é sagrado,
dá sentido à vida e ao existir.
No dia 23 de abril a Equipe do SAV - CRB/RS, reuniu-se para preparar a live do
Terço Mariano, que acontecerá no dia 05 de maio, às 18h, com transmissão através
Facebook da CRB/RS. Também na reunião foi realizada a avaliação da live sobre o
Projeto de vida: momento iluminador e provocador para a Vida Religiosa Consagrada e
para o acompanhamento de jovens vocacionados. Ir. Sheila, coordenadora da equipe,
partilhou que a reunião em preparação ao Pós Congresso Vocacional acontecerá no dia
22 a 24 de outubro de 2021.

ASSEMBLEIA ETIVA DO NÚCLEO DE NOVO HAMBURGO
No dia 24 de abril de 2021,
o Núcleo de Novo Hamburgo
realizou Assembleia Eletiva,
pela plataforma digital google meet. Teve boa
participação das Irmãs das
Comunidades do Núcleo e
uma
Comunidade
masculina. Irmã Joanire
Pinto, coordenadora do
Núcleo, deu as boas-vindas
a todas e todos os Consagrados. Após a oração dinamizada pela Irmã Salete, Irmã
Joanire deu as boas-vindas ao assessor Frei Vanildo Luiz Zugno, membro da
coordenação da CRB/RS, que abordou o tema: “Como manter viva a esperança neste
tempo de pandemia? Como viver a Esperança em meio a tanta dor, morte, miséria do
povo? Estamos no tempo Pascal, tempo de Ressureição, aí está a razão de termos
esperança. Perguntou aos participantes do encontro: O que mais impactou com a
pandemia? Qual a experiência? Cinco pessoas partilharam dizendo: “Me impacta o
número de mortos e como acontece a morte”; “Tivemos que nos dividir por setor, e agora
não podem visitar-nos, isolamento total”; “... o número de desempregados e famílias em
busca de alimentos; “O estresse na administração, como gerir, como manter a obra?”.
“A pessoa idosa não pode mais ir à igreja e foram rompidas as relações com familiares
e pessoas da sociedade”. Frei Vanildo retomou o tema e falou sobre a palavra
“Esperançar”, que no dizer de Paulo Freire é: “Colocar-se a caminho”. Destacou as
palavras do Papa Francisco para o dia do Bom Pastor resumindo em: viver, amar,
sonhar, crer, e, com a graça de Deus, não se desesperar mas ter esperança.

Em seguida Ir. Joanire apresentou a Equipe de coordenação:
. Coordenadora: Ir Joanire Souza Pinto - Irmãs de Santa Catarina
. Vice-coordenadora: Ir Nadir Benini – Filhas Santa Maria da Providência
. Secretarias - Ir. Rita Rodrigues - Filhas Santa Maria da Providência
Ir. Clementina Schneider – Irmãs de Santa Catarina
. Tesoureira- Teresia Sonia Steffen - Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade
Gratidão, queridas Irmãs, pelo SIM em assumir com alegria a dinamização o Núcleo de
Novo Hamburgo.

ASSEMBLEIA ELETIVA DO NÚCLEO DOS RELIGIOSOS/AS DA
DIOCESE DE ERECHIM
No dia 25 de abril, através da plataforma digital, ocorreu a Assembleia Eletiva do
núcleo dos religiosos/as da diocese de Erechim, com grande número de Religiosos/as.
Dom Adimir Antonio Mazali dirigiu uma reflexão sobre Espiritualidade em tempos de
pandemia - São José, à luz da Encíclica do Papa Francisco, Patris Corde e também
sobre o Bom Pastor, liturgia do domingo e o dia Mundial de Oração pelas Vocações.
Irmã Aldinha Inês Welzbacher, coordenadora da CRB Regional de Porto Alegre, partilhou
sobre a caminhada da CRB/RS e teceu comentários importantes a respeito da missão
que compete à Vida Consagrada no tempo em que vivemos. As comunidades
participantes do encontro partilharam seu apostolado, desafios que enfrentam e as
esperanças que as animam.
A coordenadora do Núcleo apresentou a equipe que assume a coordenação do Núcleo
de Erexim até 2023:
Coordenador: Pe. Tiago Costa (Missionário Saletino);
Vice-coordenadora: Ir. Geneci Dalmagro (Franciscana Missionária de Maria

Auxiliadora);
Tesoureira: Ir. Luiza Wastovski (Franciscana da sagrada Família de Maria);
Secretária: Ir. Marta Inês Vigne (Franciscana Missionária de Maria Auxiliadora);
Colaboradoras da equipe: Ir. Lydia Fernandes (Irmãs de Nossa Senhora Cônegas de
Santo Agostinho) e Irmã Irma Emer (Franciscana da sagrada Família de Maria).
Obrigada a Equipe que assumiu com disponibilidade e amor esse serviço de animar a
VRC do Núcleo de Erechim. Gratidão.

Ó MARIA, Tu sempre brilhas em nosso
caminho como sinal de salvação e
esperança. Nós nos entregamos a Ti, Saúde
dos Enfermos, que na Cruz foste associada
à dor de Jesus, mantendo firme a Tua fé.
Tu, Salvação do povo romano, sabes do que
precisamos e temos a certeza de que
garantirás, como em Caná da Galiléia, que
a alegria e a celebração possam retornar
após este momento de provação. Ajuda-nos,
Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos
com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre
si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores para nos
levar, através da Cruz, à alegria da Ressurreição. Amém.
Sob a Tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes
as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo,
Virgem gloriosa e abençoada. Amém.
(Papa Francisco)
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