
 

ESTIMADAS/OS CONSAGRADA/OS DA  

VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA!1  
 

O mês de maio nos 

apresenta diversas celebrações 

relevantes para o/a discípulo/a 

missionário/a de Jesus Cristo: A 

maratona de oração do rosário para 

invocar o fim da pandeia 

convocada pelo Papa Francisco, a 

semana da Laudato Si, a festa de 

Pentecostes, a celebração da bem-

aventurada Virgem Maria - Mãe da 

Igreja e a Santíssima Trindade. 

Estas celebrações estão profundamente interconectadas e nos remetem a uma atitude 

de gratidão ao Espírito Criador “[...] que está no princípio da criação como uma bela 

imagem do útero originário fecundo de tudo quanto existe; tudo é amorosamente 

acolhido, fecundado, gestado, carregado neste grande ventre cósmico que podemos 

chamar divino: “Deus”. Tudo é energia, movimento, relação, e daí brotam todas as 

formas de todos os seres, como de uma misteriosa matriz materna. [...] E o Espírito 

está sempre presente silenciosamente, como Aquele que vincula e une as diferenças, 

tecendo redes que fazem crescer, reconciliando todos os tecidos que um dia se 

rasgaram e se separaram da fonte única da qual fluem e confluem todos os fios da vida: 

Deus Trindade.”2  

Quando a fé dos discípulos parece esmorecer, a de Maria permanece firme, 

resiliente e fiel na escuta ativa da ação do Espirito Santo.  Percebe-se que é a presença 

materna de Maria que auxilia os discípulos a perseverarem unidos na fé, na oração, na 

escuta da Palavra e na espera do Paráclito. De fato, Maria já tinha mostrado sua 

fortaleza ao estar de pé junto a Cruz de seu Filho quando lhe confere a maternidade 

espiritual dizendo a João: “Eis ai a tua mãe! “(Jo 19, 27). “Considerando a importância 

do mistério da maternidade espiritual de Maria, que na espera do Espírito no 
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Pentecostes (cf. At 1,14), nunca mais parou de ocupar-se e de curar maternalmente a 

Igreja peregrina no tempo”3.  

Com a descida do Espírito Santo no cenáculo, os apóstolos animados pela 

Virgem Santíssima, venceram seus temores e, destemidos, proclamavam o Evangelho. 

Percebe-se a força, a determinação e o protagonismo da presença feminina na 

origem da primeira comunidade cristã, no nascimento da Igreja de nosso Senhor Jesus 

Cristo. Hoje suplicamos que "Maria, mãe da Igreja, ajude a entregar-nos plenamente a 

Jesus, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e de cruz, quando 

nossa fé é chamada a amadurecer”4. Como discípulos/as de Cristo queremos crescer 

e encher-nos do amor de Deus, enraizando nossa vida na contemplação silenciosa dos 

três mistérios: a Cruz, a Eucaristia, e a Virgem Maria para estruturar, fecundar, santificar 

a nossa vida interior e nos conduzir a Jesus Cristo para anunciar o Evangelho da Alegria 

com coragem profética, sendo missionários/as da esperança, da consolação e da 

misericórdia para o mundo. 

 

Equipe de Coordenação da CRB/RS. 

 

 

ORAÇÃO DO TERÇO – AS CRB/RS 

 
No dia 01 de maio de 2021 a Equipe do SAV- CRB/RS promoveu um 

encontro/live, para rezar o Terço com os Irmãos e Irmãs da Vida Religiosa Consagrada, 

integrando diferentes Congregações na dinamização de cada dezena.    

O Papa Francisco convida a todos para participarmos da maratona de oração do 

Rosário para invocar o fim da pandeia que aflige o mundo há mais de um ano, e para 

a retomada das atividades sociais e de trabalho. Com a oração do Terço, cada dia do 

mês é marcado por uma intenção de oração pelas diversas categorias de pessoas mais 

afetadas pelo drama da pandemia.  Por isso, rezamos:  

 

 

“Mãe amadíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza 

do vínculo que une a todos, para acudirmos, com espírito fraterno e solidário, à tanta pobreza e às inúmeras 

situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. 

Ó Maria, consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça de 

que Deus intervenha com a Sua mão onipotente para nos libertar desta terrível pandemia, de modo que a vida 

possa retomar com serenidade ao seu curso normal”5. 

 

 

Obrigada por este momento orante, com Maria.    

 

                                                             
3 Papa Francisco, Decreto "Ecclesia Mater", publicado em 03 de março 2018.   
4 Ibid.  
5 Papa Francisco. Oração a Maria (I). https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2020-04/papa-francisco-
intensificar-terco-maio-duas-oracoes.html 



SEMINÁRIO DA VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA – REGIÃO SUL6 

Data: 08 de maio de 2021 

Local: Plataforma digital, google zoom 

 

MANHÃ:  

Tema: Carta Encíclica Fratteli Tutti (FT)  

      Todos irmãos": sobre a fraternidade e a amizade social  

             

Assessores: Pe. Rafael Lopez Villaseñor, SX     

             Ir. Teresinha Mendonça Del’ Acqua, OSF 

 

O Seminário trouxe uma grande 

contribuição para a Vida Religiosa Consagrada, 

neste momento atual em que vivemos de 

incerteza frente a pandemia e outras realidades 

que nos afetam. O tema foi desenvolvido em 

quatro eixos temáticos: 1. Como cultivar a mística 

sapiencial. 2. Ouvir o clamor dos pobres e da 

terra. 3. Fomentar a intercongregacionalidade, a 

interculturalidade e a partilha dos carismas com 

os leigos/as. 4. Promover relações 

humanizadoras e atenção diferenciada à cada geração na Vida Religiosa Consagrada. 

A mística é a energia vital interligada a dimensão humana, as relações fraternas, 

a profecia como experiência de Deus a exemplo do bom Samaritano. Ouvir o clamor do 

povo e da terra desperta em nós uma profunda e vital interpelação para o engajamento 

e consciência responsável do SER Vida Religiosa Consagrada. O desafio de fomentar 

e impulsionar a partilha dos carismas com leigos e leigas, a promoção de caminhos 

intercongregacionais e interculturais permite descobrir as riquezas individuais e 

coletivas que nos unem em nosso missionar. A reflexão apresentada despertou em nós 

a necessidade de promover relações humanizadoras que contribuem para o 

desenvolvimento humano saudável e integral: ambientes acolhedores e abertos; 

escuta, ternura, pratica do perdão, diálogo fraterno e valorização incondicional da 

pessoa humana. 

 

Alguns questionamentos:  

- Que atitudes sustentam em nós a indiferença estéril e inerte frente aos “bolsões” de 

pobreza, cidadãos e migrantes (FT 129-131), errantes em busca de sobrevivência, 

vasculhando latões de lixo em busca de comida e em situações de rua?  

- Nosso vínculo de pertença universal (FT230) sustenta-nos no cultivo da mutualidade-

cumplice, sororal / fraterna? 

- Será que habita em nós a aporofobia capitalista, ou seja, também sentimos medo, 

aversão, desprezo, hostilidade e repulsa às pessoas pobres e a pobreza?   
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- Quais clamores têm ressoado aos nossos ouvidos diante da dor humana e ecológica 

ou nos encontramos refugiamos na indiferença anestesiante?  

- Temos consciência de que tudo está interconectado como tem sido nossa opção em 

favor dos mais pobres e nosso envolvimento efetivo no enfrentamento da injustiça e 

violência social e ambiental? 

 

Provocações: 

- ser caminho de esperança ousada;  

- consciência de ser uma comunidade mundial; 

- comunidades de homens e mulheres imperfeitos; 

- alicerce da sororidade / fraternidade na comunidade (FT 86); 

- triunfo do perdão sobre a vingança (FT Cap. 7) e “esquecimento” (FT 252), provendo 

  espaços humanizadores. 

 

Somos convidad@s a prosseguirmos firmes e fortes na esperança criativa e 

comprometida em favor da vida 

 

TARDE: 

 

Tema: Da querida Amazônia à Fratelli Tutti – Provocações à Vida Religiosa 

Consagrada 

Lema: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5) 

Assessora: Ir. Roselei Bertoldo (ICM) 

 

Irmã Roselei iniciou sua fala afirmando que não podemos esquecer das nossas 

raízes. Precisamos ter consciência de nossas raízes, na nossa identidade e no nosso 

ser Consagrado e Consagrada. “Não é possível compreender o Sínodo para a 

Amazônia sem ler a Laudato Si. Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa 

cuidar de nós mesmos. Mas precisamos nos constituirmos como um “nós” que habita 

a casa comum”. (FT, n. 17) 

 

É um convite a VRC abrir-se ao novo e sonhar 

em conjunto, coletivamente. Olhar para a realidade 

da Igreja amazônica requer alimentar um sonho, que 

abraça todas as dimensões. Não só olhar para a 

Amazônia, mas como nós vivermos dentro desse 

contexto. Nós somos Amazônia, trata-se de um 

problema de todos/as, uma realidade gritante onde a 

vida clama. A Igreja é chamada a responder 

profeticamente a todo este clamar. 

Precisamos nos unir como Vida Religiosa 

Consagrada para denunciar as desigualdades 

sociais, o descaso governamental, as injustiças e 

outros, pois a Vida Religiosa Consagrada que não é 

profética não é VRC.  

 



Alguns desafios: abrir-nos para uma espiritualidade da mística do cuidado da vida, da 

diversidade e do planeta; investir e avançar no trabalho conjunto com leigos para somar 

forças; reconhecer e valorizar a presença da mulher nos diversos espaços em que já 

atuam; envolver-nos na luta pelo pacto global da educação: Como mostrar que a vida 

está em primeiro lugar?;  refletir sobre o trabalhar  e sonhar juntos, saindo da zona de 

conforto; investir  na dimensão da espiritualidade de forma integrada; desenvolver um  

olhar continental – tudo está interligado; Olhar com cuidado para as  vocações locais;  

repensar como formar as novas vocações para a cultura amazônica para além da 

colonização europeia;  crescer no cuidado com a casa comum;  criar uma cultura da 

ecologia integral; atualizar o carisma congregacional para responder às exigências da 

realidade e aos clamores dos povos excluídos; respeitar a diversidade cultural; 

trabalhar o documento da Laudato Si com as famílias, jovens, leigos/as que vivem o 

nosso carisma; apoiar a  equipe missionária itinerante; ser presença de  profecia e 

esperança no mundo dos empobrecidos; compreender que a  Sinodalidade não é 

meramente uma opção a ser recuperada, mas o único modo autêntico de ser Igreja. 

       Obrigada Irmã Roseli pelas provocações e sabedoria ao desenvolver a temática. 

 

ENCONTRO DE FORMAÇÃO PERMANENTE DA PROVÍNCIA DOS 

FREIS FRANCISCANOS DO RIO GRANDE DO SUL/RS 

Foi efetiva a participação dos freis no encontro de formação permanente da 

Província do RS, onde aconteceram momentos de aprofundamento do tema sobre os 

abusos na Igreja com a assessoria da Equipe do Cuidado da CRB/RS.  

Data: 10 de maio de 2021  

Tema: Os abusos na Igreja – As diferentes formas de abuso nas relações. 

Assessoria: CRB/RS - Equipe do Cuidado e prevenção de abusos. 

 

 

ENCONTRO DO NOVINTER DE PORTO ALEGRE/RS 
 

Nos dias 10 e 11 de maio de 2021 aconteceu o encontro formativo do Novinter 

de Porto Alegre/RS com a assessoria de Frei Vanildo Luiz Zugno, No encontro foi  

aprofundado o tema: O Seguimento de Jesus Cristo. Nestes dois dias, o Frei 

compartilhou, a partir de sua experiência e conhecimento, os fundamentos da 

Cristologia e sua centralidade na Vida Religiosa Consagrada. Foram três as 

comunidades que participaram deste encontro: As Irmãs Franciscanas de Aparecida, 

Os Irmãos da Escolas Cristãs (La Salle) e as Irmã Missionárias de Jesus Cristo 

Ressuscitado. Entre as ideias partilhadas, destacamos dois movimentos: o seguimento 

de Jesus Cristo e a continuação da sua obra inspirada em cada um dos Carismas. 

Agradecemos ao Frei Vanildo Luiz Zugno pela dedicação à formação das novas 

gerações da Vida Religiosa Consagrada na América Latina. Participaram 16 noviços de 

7 nacionalidades diferentes e os/as formador@s.  

 

 



NOVINTER DE PASSO FUNDO/RS 

 
Nos dias 10 a 13 de maio de 2021, as Ordens e Congregações Religiosas que 

possuem Noviciado no Regional da CRB-RS do Núcleo de Passo Fundo (RS) 

realizaram o segundo encontro anual do Novinter, através da plataforma digital. A 

formação foi assessorada pelo Frei José Bernardi, OFMCap, sobre a História da Vida 

Religiosa. Participaram dezesseis Noviços e Noviças, Freis Capuchinhos (Marau, RS), 

Missionários Saletinos (Marcelino Ramos, RS), Oblatos de São Francisco de Sales 

(Passo Fundo, RS), Irmãs de Notre Dame (Passo Fundo, RS) e Apóstolas da Sagrada 

Família (Santa Rosa, RS).      O itinerário histórico da Vida Religiosa na Igreja Católica 

foi percorrido perpassando pela Vida Religiosa Monástica Anacorética, Cenobítica e 

Urbana (Igreja Primitiva), Vida Religiosa Mendicante (Idade Média) e Vida Religiosa 

Missionária (Modernidade), acentuando-se a evolução de cada período, os seus 

objetivos, as suas contribuições e as suas limitações.  

Cada Ordem ou Congregação Religiosa também teve a oportunidade de 

apresentar ao grupo a sua história, o seu Fundador ou Fundadora, o carisma e a missão 

na atualidade, enriquecendo a formação coletiva com as suas experiências pessoais. 

Em suma, concluiu-se esse momento de oração, estudos, reflexão e convivência 

fraterna destacando a contribuição de todos os movimentos monásticos vividos ao 

longo dos séculos como um insistente diálogo da Igreja com o mundo: “A Igreja Católica 

é certamente una, por sua fé em Jesus Cristo, suas verdades doutrinais e seu 

seguimento do magistério doutrinal; a Igreja também é diferente porque deve se inserir 

dentro de circunstâncias histórias e culturais em constante mudança, e deve dialogar 

com elas”. Deus seja louvado pelas diversas expressões da Vida Religiosa 

Consagrada!  

 
 

ENCONTRO DO POSTULINTER DE PORTO ALEGRE/RS 
 

No dia 15 maio aconteceu o 1º encontro do POSTULINTER, através da 

plataforma digital, em dois momentos (14h e 20h). Participaram 20 postulantes de 9 

Congregações. O encontro foi assessorado pela Ir. Rozangela Donini, fscj, que 

trabalhou o tema “Integração da Personalidade”.  Foi um momento de estudo, reflexão, 

partilha e dinâmicas. Os jovens foram convidados a mergulhar no seu interior e 

descobrir as suas necessidades pessoais, aprofundando assim a reflexão. A partilha 

do grupo foi intensa e rica, todos demonstraram o quanto estão dispostos e abertos 

para viver este processo de conhecimento pessoal.  

Marcou também presença no encontro, o Frei Vanildo Luiz Zugno, pela Equipe 

de Coordenação da CRB/RS.  Agradecemos de todo o coração a Ir. Cristina de Almeida 

Cruz – Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus pela coordenação do encontro. 

 
 
 
 



ASSEMBLEIA ELETIVA DO NÚCLEO DE URUGUAIANA7. 
 

No dia 15 de maio de 2021, reuniram-se os Religioso/as do Núcleo de 

Uruguaiana-RS, para a Assembleia Eletiva, através da plataforma digital, em vista da 

pandemia da Covid19. Estiveram presentes consagrados de todas as Comunidades, 

exceto duas: uma, por problemas técnicos e a outra por falta de contato.   A 

Coordenadora do Núcleo, Ir. Jucélia Talita Zaffari do Rosário participou de Ijuí/RS, sua 

nova Comunidade. Da sede da Diocese em Uruguaiana: Congregação das Filhas de 

Maria Auxiliadora (Salesianas de Dom Bosco): Ir. Ercilde Moratelli e Ir. Helena 

Dalmonico; Congregação das Filhas do Amor Divino: Ir. Marlene Severo Pereira, Ir. 

Micaela Hermann, Ir. Aparecida Gonçalves de Souza e Ir. Clarice Rigon; Congregação 

das Filhas de Maria Santíssima do Horto: Ir. Maria Pazini, Ir. Alzira Cella, Ir. Ida 

Bordignon e Ir. Rimet Silva Pereira; Congregação dos Irmãos Maristas Ir. Altenir Costa 

Pimentel; Ordem dos Carmelitas Descalços: Frei Tiago Antônio Backes, Frei José 

Carlos Cabreira Bandeira e Frei Davi Alves Soares. Do Município de São Francisco de 

Assis: Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria: Ir. Amabile Maria 

Saggin, Ir. Adélia Michelon, Ir. Lúcia Faccin. Do Município de Manoel Viana: 

Congregação das Filhas do Amor Divino: Ir. Helga Maria Hendges, Ir. Celita Maria 

Hartmann, Ir. Maria de Lourdes Mayer e ir. Maria Madalena Miranda de Andrade. Do 

Município de Itaqui não foi possível a participação das Irmãs da Companhia de Santa 

Teresa de Jesus e do município do Alegrete das Irmãs de Santa Catarina VM. 

Contamos com a presença fraterna do Pe. Wilner Charles OSFS, representante da 

Coordenação do Regional. Para alegria de todos compareceu nosso Bispo Diocesano 

D. José Mário Angonese. 

O início da Assembleia foi marcado para às 15h. A sala virtual foi aberta às 14h30 

pela Coordenadora Ir. Jucélia. Aproveitamos para saudar-nos, conversar de um modo 

muito espontâneo e fraterno. Às 15h abriu-se oficialmente a Assembleia com a 

saudação da Coordenadora. Palavras de acolhida e gratidão pela presença de cada 

consagrado do nosso Núcleo. 

Cada Comunidade expressou em poucas palavras alguma experiência vivida 

durante esse tempo desafiador da pandemia. Mesmo em meio à dor e às circunstâncias 

difíceis desse novo cotidiano encontramos o modo mais adequado para ser sinal de 

vida e partilha com o povo santo de Deus.  

O momento orante inicial foi conduzido por Irmão Altenir, FMS. O exemplo de 

Maria Santíssima e São José na escuta da vontade de Deus e na doação incondicional 

de si mesmos pela causa do reino são para cada um de nós um alento incomparável. 

O Pe. Wilner Charles fez uma cordial saudação em nome da Coordenação do 

Regional. Sentimo-nos parte de uma realidade que ultrapassa nossa pobreza e 

dificuldades. Unidos somos capazes de enfrentar todos os desafios, para que "Onde 

quer que haja consagrados, aí está a alegria!” como diz nosso papa Francisco, também 

ele consagrado como nós! 

Em seguida D. José Mário trabalhou conosco o tema da Mensagem para a 58ª 

Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, com o tema "São José: o sonho da 

vocação". De uma forma muito próxima e iluminada refletiu sobre a figura desse grande 
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homem, em tudo um exemplo privilegiado para a nossa vivência de consagrados. A 

vida de São José sugere-nos três palavras-chave para a vocação de cada um: SONHO, 

SERVIÇO e FIDELIDADE. No final desse momento incentivou a cada um de nós a 

permanecermos fiéis ao chamado. Nunca duvidar da escolha de Deus. Jamais desistir 

desse nosso caminho, porque fomos escolhidos e enviados para dar muito fruto. Insistiu 

no testemunho da alegria que somos chamados a transparecer. Essa é a maior e 

melhor "propaganda vocacional", aquilo que os jovens veem do nosso testemunho. 

Deu-nos a sua benção e agradeceu toda doação e comunhão da parte da Vida 

Consagrada em nossa Diocese. Insistiu para que reforcemos a oração de súplica pelas 

vocações. 

Na sequência foram apresentados os novos membros da Coordenação do 

Núcleo: Ir. Helena Dalmonico, FMA, Coordenadora. Será auxiliada por mais três 

religiosos: Irmão Altenir Costa Pimentel, FMS – ecônomo; Fr. Davi Alves Soares, OCD 

– secretário e Ir. Ercilde Moratelli, FMA – assistente. Todos foram aclamados com uma 

salva de palmas. 

A nova coordenadora Ir. Helena dirigiu as palavras de agradecimento à anterior 

coordenação. Pediu a colaboração de todos para essa nova etapa do caminho. Dirigiu 

a oração final, inspirada na figura de São José e na gratidão pela vida e testemunho de 

cada consagrado que formamos o Núcleo da Diocese. 

Com o desejo de uma verdadeira comunhão e partilha dos nossos carismas 

encerrou-se a Assembleia. O Espírito Santo de Deus guie e ilumine nossas ações. 

Maria, Mãe dos Consagrados interceda por nós e nossas comunidades juntamente com 

seu esposo São José. 

 

Nova coordenação:  

Coordenadora: Ir. Helena Dalmonico (Filhas do Amor Divino); 

Secretária: Frei Davi (Carmelita); 

Tesoureiro; Irmão Altenir (Marista). 

 

 
ENCONTRO DOS RELIGIOSOS DO NÚCLEO DE BAGÉ/RS8  

 
No dia 15 de maio de 2021, aconteceu um encontro virtual dos Religiosos do 

Núcleo de Bagé, pelo google Meet. O último encontro aconteceu em abril de 2019, por 

isso, todos estavam ansiosos e com grandes expectativas para este reencontro. 

Embora virtual, foi muito alegre e fraterno. Irmã Celia Maria Steinmetz, coordenadora e 

sua equipe, conduziu o encontro.  Na acolhida, Irmã Celia deu as boas-vindas a todas 

e todos, acolheu com alegria a presença do Bispo, Dom Frei Cleonir Dalbosco e Irmã 

Inês Finatto e Irmã Maria de Jesus conduziram o momento orante, cujo tema já trazia 

presente a temática a ser estudada e refletida: Carta aos Gálatas.  

A Carta de São Paulo aos Gálatas é o livro escolhido pela CNBB para ser 

aprofundado no mês da Bíblia de 2021 e que traz como Lema: Pois todos vós sois um 

só em Cristo Jesus (Gal3,28). O tema foi desenvolvido pela Equipe Bíblica da CRB/RS: 

Irmã Élida Debastiani, Irmã Marlene Ana Terhorst, Frei Vandrigo Zacchi e Pe. Aldino 
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José Kiesel.  Na medida em que os assessores fizeram suas explanações, aliás, muito 

pertinentes, o grupo foi se conscientizando da atualidade e da importância dos assuntos 

abordados por Paulo nesta carta para o estudo, reflexão e oração neste tempo de 

pandemia, de crises das mais diversas na Igreja, na Vida Religiosa consagrada e na 

sociedade. Finalizando o encontro, Irmã Élida sinalizou de que o objetivo da Equipe 

não era esgotar o assunto, mas sim, despertar a curiosidade, o gosto e o desejo de 

aprofundar mais e mais o estudo, a compreensão e a ação a partir da Palavra de Deus. 

Os Religiosos/as do Núcleo da diocese de Bagé estão imensamente gratos pelo 

apoio e pronto atendimento ao pedido de assessoria da equipe Bíblica da CRB/RS e 

da coordenação da CRB/RS. 

 
 

ASSEMBLEIA ELETIVA DO NÚCLEO DE CANOAS 
 

Aos dias 16  de maio do ano de 2021, às 15 horas, reuniram-se os/as 

Religiosos/as da CRB - Núcleo de Canoas/RS através da plataforma digital Google 

Meet, com a seguinte agenda: Acolhida por Irmã Lucila Mai (Coordenadora do Núcleo); 

Momento de oração por Irmã Eva Bueno (vice-secretária); Palestra por Irmã Elisete 

Paulus ( membro da Coordenação CRB Regional/RS); Apresentação do relatório de 

atividades e relatório financeiro da gestão de março 2019 a maio 2021; Eleição da 

Coordenação para a gestão 2021-2023; Avisos e Combinações; Avaliação.  

Pontualmente às 15 horas as janelas se abriam e as comunidades estavam 

organizadas para acompanharem as atividades. Não faltou entusiasmo, expectativa e 

alegria no encontro. Irmã Lucila deu as boas-vindas apresentando a agenda prevista e 

em seguida passou a palavra para Irmã Eva que conduziu a oração previamente 

preparada, gravada em vídeo. A oração centrou-se no tema: “Esperançar”.  Iniciou 

dizendo o que é “esperançar” e como o Papa Francisco nos convida a abrir-nos para a 

esperança. “Jesus se faz presente na vida de cada pessoa neste tempo de pandemia, 

pois Ele é Deus fiel”. Canção: “Eu cuido de ti”, seguida pela Oração da Esperança e o 

Pai Nosso. No final da oração, agradeceu-se pela bonita oração, lembrando que neste 

dia, a Igreja celebra o Domingo da Ascensão do Senhor e Dia Mundial da Comunicação, 

e vivencia a novena ao Espírito Santo, iniciando a semana de Oração pela Unidade dos 

Cristãos. 

 Irmã Elisete, representando a CRB/RS, foi apresentada e acolhida. Ela, por sua 

vez, saudou a todos/as, dizendo que está representando a equipe de Coordenação da 

CRB/RS, para marcar presença na Assembleia Eletiva do Núcleo. A reflexão se 

pautava na audiência Geral do Papa Francisco do dia 20 de setembro de 2017, cujo 

tema versava sobre “Educar para a esperança”. Desafiando o grupo para um momento 

interativo, Irmã Elisete lançou a pergunta: Como vivemos a esperança neste tempo de 

pandemia em nossas comunidades religiosas? “Vive, ama, sonha e crê. E, com a graça 

de Deus, nunca te desesperes. (Papa Francisco). O material foi disponibilizado para 

aprofundamento.  

No final das palavras fortalecedoras e cheias de esperança, Irmã Lucila 

agradeceu e solicitou que Irmã Karine Bittencourt secretária da equipe de coordenação 

do núcleo apresentasse o Relatório das atividades 2019/2021. Irmã Karine usou do 

audiovisual para a apresentação das atividades realizadas e as apresentou de forma 



detalhada, leve e alegre, possibilitando que os presentes revisitassem as experiências 

realizadas. 

 Na sequência, Irmã Dalva Garlet, que cuidou da parte financeira, apresentou a 

situação financeira do núcleo. Logo após as apresentações, foi motivado para o 

momento da composição da equipe de coordenação do núcleo para o próximo biênio 

2021-2023. Irmã Lucila fez uma consulta prévia solicitando que cada comunidade 

indicasse um representante para integrar a equipe de coordenação do Núcleo. Tendo 

visitado algumas comunidades informou a indicação de dois nomes: Irmã Síntea (Notre 

Dame) e Fr. Daison (capuchinho). Objetivando uma forma democrática, dinâmica, de 

compor a equipe surgiu a sugestão de cada Congregação indicar um/a religioso/a para 

compor a equipe.  

A sugestão foi colocada em questão e todos/as concordaram. Ficou então 

decidido que a data limite para indicação, seria no dia 30 do maio. Nesta data será 

marcada uma reunião dos religiosos indicados, com a coordenação cessante para 

garantir a transição. Irmã Elisete solicitou, que quando a equipe estiver organizada, os 

nomes, especialmente do/a coordenador/a, sejam enviados para a CRB/RS.  

Antes de finalizar o encontro foram dados os seguintes avisos e recomendações: 

Irmã Elisete lembrou os eventos programados pela CRB, convidando à participação: 

Dias 21 e 22/05, Assembleia Formativa às 20 horas, com assessoria de Frei Rubens 

da Mota; Gesto solidário arrecadação de alimentos; Dia da oração pelo fim da 

pandemia, o Núcleo de Canoas tem fixado o dia 16 de cada mês. Também foi lembrada 

a necessidade de atualizar o cadastro com o número e informações referentes aos 

religiosos do Núcleo que deverá ser enviado para CRB/RS o quanto antes.  

Dadas às comunicações, foi motivada uma breve avaliação do encontro e as 

seguintes observações: Encontro objetivo, muito bom e, por acontecer domingo à tarde, 

oportunizou que a comunidade assistisse conjuntamente. Foi um encontro leve, intenso 

e bonito. Na avaliação, ainda houve agradecimentos pelo serviço prestado pela equipe 

cessante e desejos de bom começo à nova coordenação. Finalizando com aplausos 

para a coordenação cessante Irmã Lucila Mai, Coordenadora; Irmã Jakeline Danette, 

Vice- Coordenadora; Irmã Karine Bittencourt, Secretária; Irmã Eva Bueno, Vice-

secretária; Irmã Dalva Garlet, Tesoureira e Irmã Marta Maria, Vice-tesoureira. A reunião 

foi encerrada com as bênçãos e com um belo aceno de todos/as.  

 

Coordenação do Núcleo de Canoas/RS: 

Irmã Síntea – ND 

Frei Daison- Franciscano Capuchinho 

Irmã Lisete – Scalabriniana 

Irmã Carla Tonial – ICM 

Irmã Nelcina – Serva do Espírito Santo 

 

 

  

ASSEMBLEIA FORMATIVA DA CRB/RS 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos dias 21 e 22 de maio de 2021, às 20h, através das plataformas digitais - 
facebook e Youtube da CRB/RS aconteceu a Assembleia Formativa da Regional 
CRB/RS.  
 
Tema: A formação e o exercício da liderança na perspectiva da Sinodalidade na VRC. 

Assessor: Frei Rubens Nunes da Mota. 

 
Como muita sabedoria o assessor Frei Rubens fez algumas provocações para 

nossa vida pessoal, comunitária e de missão, tendo como ponto de partida de sua 

reflexão a base na qual se origina nossa compreensão de liderança e exercício da 

mesma. Olhar nossa história de vida, nosso processo formativo, tanto inicial como 

continuado em nossas congregações e a partir desse olhar compreender o tema: 

“Exercício da liderança na perspectiva da Sinodalidade”.  

Em sua fala o Frei Rubens destacou o quanto é importante cada um olhar para 

si mesmo e assim na humildade exercer nossa liderança e poder, bem como a estrutura 

institucional que deve estar a serviço da missão. Constatamos que a Vida Religiosa 

Consagrada precisa crescer na prática de Sinodalidade e circularidade, o caminhar 

juntos/as, com alegria, comunhão e unidade. As comunidades necessitam e esperam 

lideranças que zelem pelo que é o “coração de uma comunidade: a missão.” Liderança 

capaz de escutar o que o Espírito quer dizer hoje, para a VRC, no momento atual que 

estamos vivendo com a prolongada pandemia. Uma liderança inspiradora que, numa 

dinâmica circular, se dedica mais em descobrir o verdadeiro sentido da Vida Religiosa 

no mundo, presença animadora e esperançosa.  

Concluindo o assessor falou que discutir, aprofundar esse tema já é uma vivencia 

de Sinodalidade, pois assumimos uma proposta da igreja como Vida Religiosa, em 

comunhão com nosso Papa.  

  

 

 

 

 

 



CELEBRAÇÃO O 6º ANIVERSÁRIO DA LAUDATO SI9 
 

Na noite do dia 24 de maio, o 

Serviço de Justiça, Paz e Integridade da 

Criação – JPIC da CRB/RS, celebrou com 

leveza, alegria e profecia, o 6º aniversário 

da Laudato Si. Um momento marcado 

pelo canto da vida, da poesia que brota de 

um coração agradecido e, da partilha e 

aprofundamento concreto para uma 

conversão ecológica. 

Contamos com a presença da Vida 

Religiosa Consagrada de diferentes 

regiões do nosso regional. Foi possível 

perceber a interação intercongregacional, 

intergeracional e intercultural. Como uma colcha de retalhos, cada um foi agregando 

conhecimento e fraternidade, onde todos e todas se reconhecem como irmãs e irmãos, 

pois “tudo está interligado, nesta casa-comum.” E, quanto mais diversos, mais 

expressiva e vibrante, será essa “colcha da existência”. 

Agradecemos cada fraternidade e seus religiosos/as, que se dispuseram a 

contribuir para este momento celebrativo. Assim como toda a equipe da JPIC pelo 

emprenho em preparar cada detalhe. Que continuemos esse itinerário integral, com o 

desejo de sermos mulheres e homens intitulados de “Animadores/as Laudato Sí”. Pois 

estamos falando de um novo estilo de vida. Um jeito de ser, viver e relacionar-se com 

outros seres, com os objetos e com o Sagrado. 

Você é religiosa? Religioso? Então, contamos com você! Que esta causa/casa 

comum, seja motivação para um engajamento responsável, respeitável e inspirador 

para as novas gerações. Vem somar conosco neste serviço. Vem ser JPIC! 

 

 

FORMAÇÃO PREPARATÓRIA DO I CONGRESSO VOCACIONAL 10 

 

No dia 27 de maio de 2021, às 20h, aconteceu a transmissão, através das redes 

sociais Facebook e Youtube da CRB/RS, a terceira formação preparatória ao 

Congresso Vocacional promovida pela Equipe Vocacional do Rio Grande do Sul, que é 

composta pela CRB/RS, CNBB Sul 3 e CNIS. 

A temática desta formação foi: “Por que a Pastoral Vocacional precisa ser 

digital?” e contou com a assessoria da Irmã Gizele Barbosa, da Congregação das Irmãs 

Paulinas. Durante a sua fala Ir. Gizele destacou a importância da utilização das redes 

sociais no acompanhamento vocacional dos vocacionados (as) e chamou atenção para 

criação de uma cultura comunicacional dentro das Congregações, ou seja, religiosos 

(as) preparados na área da comunicação para testemunhar a alegria de ser consagrado 

(a) no ambiente digital. Enfatizou a importância dessas redes sociais na Pastoral 

                                                             
9   Ir. Samanta Karla de Sousa Carneiro, Franciscana Bernardina, Coordenadora da JPIC-CRB/RS. 
10 Ir. Sheila Araújo, fsp, Coordenadora do SAV CRB/RS 



Vocacional, principalmente nesse período da pandemia, onde os encontros presenciais 

tiveram que ser adaptados para o virtual. Também destacou alguns desafios como: falta 

de preparo técnico e meios adequados para realização dos encontros vocacionais. 

 

                                      ENCONTRO DO JUNINTER 

Com a temática Sinodalidade e Profecia da Vida Religiosa Consagrada, 

aconteceu no dia 29 de maio de 2021, o encontro do Juninter. O mesmo teve a 

assessoria da antropóloga e franciscana secular, Moema Miranda. Participaram Irmãs 

e Irmãos Junioristas de dezenove Congregações, bem como, formadores e a 

Coordenadora da CRB/RS, Irmã Aldinha Welzbacher, a qual, logo de início, deu as 

boas-vindas aos participantes dizendo da alegria de encontrar-se como Vida Religiosa 

Consagrada.  

A partir da acolhida e apresentação, a assessora iniciou sua exposição partindo 

da pergunta: O que desperta em nosso coração e na mente a partir das palavras 

Sinodalidade e Profecia? E a partir da partilha dos participantes, fez uma 

contextualização dos tempos que vivemos apresentando uma leitura dos principais 

desafios socioambientais contemporâneos, à luz das Encíclicas Laudato Sí e Fratelli 

Tutti do Papa Francisco. No segundo momento da live aprofundou o tema da 

sinodalidade, como caminho de comunhão, partilha e compromisso.  

O encontro foi uma oportunidade de diálogo e construção intercongregacional, 

sendo de uma riqueza imensa. Com a partilha de todos, provocações, estimulo e 

testemunho de vida da assessora, fomos e somos interpelados a uma profunda tomada 

de consciência; a mudança de mentalidade e atitudes; a realizar práticas comuns em 

prol da defesa da vida e da justiça; ser profetas de comunhão entre nós, em primeiro 

lugar, em nossas casas/comunidades, na igreja e na sociedade. 

 

 

Nossa gratidão pela capacidade de reinvenção e criatividade na 
realização dos encontros dos grupos e núcleos neste tempo de pandemia. 

Acreditamos que “[...]a vida é a arte do encontro [...]”. (FT n. 215). 

Prossigamos caminhando na esperança. 
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