
 

 

       
         
        

 

 

 

Palavra da Coordenadora da CRB/RS aos Religiosos/as na ocasião da posse 
 

Consagrados e Consagradas! 

Neste novo desfio da coordenação 
CRB/RS, chego às suas comunidades, com 
fé e vontade de servir.  Penso que (...) 
somos chamados/as a testemunhar a 
pluriforme harmonia. O Papa Francisco, 
lembra para não ficarmos grudadas/os na 
“sobrevivência”, porque somos poucos ou 
porque os anos avançam e os jovens 
seguem outros caminhos. Vivemos numa 
era das catástrofes, de vírus, terremotos, 
enchentes, clima atropelado, fome, 

desemprego, violência, guerras, falta de sentido para viver e outros... 

Relendo a História, constatamos que em tempos de noite escura, Deus não 
abandonou seu povo: governos filantrópicos apareceram; homens e mulheres sinalizados 
com a graça de Deus iniciaram as nossas Congregações e deram respostas inusitadas. 

    Nestes tempos turbulentos, há um chamado nacional via evangelização digital, para a 
retomada da vivência da Fé.  A formação em todas as frentes da Ciência, Política e 
Religião, estão na ordem do dia na forma digital (...). 

A Igreja está convocando seus filhos/as, para a cultura do encontro; para o 
crescimento na fé e engajamentos pluriformes, sem olhar raça, religião ou cor. Portanto, 
vivemos um tempo de grande Kairós, de novas gestações, com  mistérios insondáveis. Um 
tempo com um campo, onde se escondem pérolas e precisamos vender tudo, para comprar 
esse campo! Caminhemos como consagrados/as, como congregações, como povo, ao lado 
de Jesus e Maria, para que o dragão não nos devore! Novos movimentos, Institutos, 
Congregações, novas células ou lóbulos vão surgir. Nossa era exige isso, somada à 
vigilância.  Estamos pisando e vivendo terras e tempos sagrados, complexos e globais! 

As prioridades da CRB estão em vigor: 1ª- Integrar a mística e a profecia.  2ª- 
Relações humanizadoras e solidárias. 3ª- Missão com opção preferencial pelos pobres. 4ª- 
Intercongregacionalidade. 

Irmã Maria 

Lourdes Urban
(Notre Dame)

coordenadora

COORDENAÇÃO DO 
REGIONAL PORTO ALEGRE 

2021- 2024.

Frei Blásio kummer

OFM

Ir. Laura Gavazzoni
São José 

Ir. Adriane Bertoncelli N.S. Aparecida

Pe. Charles Wilner
(Oblatos de S.F.) 

Ir. Elisete Paulus
(S.Catarina) 



 

Parabenizo a gestão maravilhosa da Ir Aldinha Welzbaker e sua equipe 
cessante.  Não prometemos milagres, mas prometemos vigilância e trabalho, unidos à Fé, 
à Prece e à Ciência (...).  

Santa Júlia diria: “Permaneçamos firmes, por pior que seja o tempo, por mais forte 
que seja o vento que sopra. O bom Deus nos dá a graça de tirarmos proveito de qualquer 
situação, se não perdermos tempo em olhar de que lado vem as rajadas do 
vento (C.9,1795). 

                                                  Irmã Maria Lourdes Urban, - Notre Dame (21/08/21) 

 

 

EQUIPE DA COORDENAÇÃO DA CRB/RS 2021-2024 

 

Nos dias 20 e 21 de agosto 2021, por meio da Plataforma 
Digital Google Meet, foi realizada a 46ª Assembléia Geral 
Eletiva da CRB/RS. Ir. Maria Lourdes Urban-ND, foi indicada 
como Coordenadora no período de 2021 a 2024, contando 
com a colaboração dos demais membros da equipe: Ir. Elisete 
Paulus-SC- Vice coordenadora; Pe. Charles Wilner-OSFS; Frei 
Blásio Kummer-OFM; Ir. Laura Gavazzoni-SJ e Ir. Adriane 
Bertoncello-AP. Na ocasião foram apresentados  para o 
serviço de Ecônomo,  o Irmão Waldemiro José Schneider-
Lasallista e Secretária a Ir. Nilva Brugnera-FMMA.  
Desejamos muitas bênçãos para a missão desta equipe. 
Na pessoa da Ir. Aldinha Welzbaker-ICM, coordenadora da 
equipe cessante, queremos agradecer o empenho e trabalho 
realizado pela equipe, no período anterior.     
 

 

ENCONTRO DE CERNISTAS 

Nos dias 24 e 25 de setembro de 
2021, foi realizado online, para o 
qual, todos os Cernistas foram 
convidados, tendo como objetivo, 
conhecer e aprofundar o Cultivo 
da Mística profético-sapiencial, na 
Vida Religiosa Consagrada: 
“Inspiradas em Maria, 
queremos escutar a voz de 
Deus, nos pequenos sinais de 

vida, que nos chama a anunciar, denunciar, dar esperança...”. 



 

 O encontro oportunizou o enriquecimento, a animação e a vivência da espiritualidade 
Cernista, favorecendo a partilha da vida; as experiências da caminhada e a reflexão da 
mística, a partir da realidade atual. 

  O encontro contou com a assessoria da Irmã Lúcia Weiler-IDP, que proporcionou aos 
participantes, uma metodologia participativa, por meio de textos bíblicos iluminativos: Lc 
1,46-55; Jo 2,1-12; Jo 19,25-27.  

Os CERNISTAS dialogaram também, sobre a necessidade de renovar a equipe de 
coordenação atual e de que outras pessoas, possam se dispor para assumir esta missão. A 
avaliação do encontro foi positiva; as pessoas saíram mais felizes e, para o próximo 
encontro,  desejam contar com maior número de  participantes.  

 
 
 

CAPÍTULO PROVINCIAL 
 

A Congregação das Irmãs de Notre Dame, Iluminadas pelo tema: 
“Renovar a face da terra...” e “Cultivar a cultura do encontro e do 
cuidado”, desejam contar com a oração de todos, para o bom êxito dos 
Capítulos Provinciais, que serão realizados, nas seguintes datas: 

Província Nossa Senhora Aparecida de Canoas/RS, nos dias 28 a 30 de outubro.  
Província Santa Cruz de Passo Fundo/RS nos dias 1º a 4 de novembro.  Por meio destas 
assembleias a Congregação deseja responder aos desafios dos novos tempos e, guiadas 
pela luz do Espírito Santo, viver nesta “Casa Comum”, com confiança, coragem e ousadia.  
 

 

 

 

CAPITULOS GERAIS 

 

Com o  Lema: “Chamadas e enviadas a anunciar Palavras de Vida” ( cf At 5,20), 

as Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, reunidas 

em Capítulo Geral de 03 a 24 de outubro 2021, em 

Loreto–Itália,  elegeram a  nova equipe que irá dinamizar 

a vida e a missão da Congregação no próximo sexênio. 

Assim ficou constituída: Irmã Beatrice Dal Santo        

Superiora Geral (reeleita) - Itália; Irmã Eugênia Krinski - 

Primeira Conselheira – Brasil;                      Irmã Daniela 

Perina  -Conselheira Geral – Itália; Irmã Maria Paul 

Vadakeveetil                       Conselheira Geral –  Índia e  Irmã Neusa Falcade - Conselheira 

Geral -  Brasil. Com estima, as Irmãs agradecem a generosidade das que aceitaram 

assumir esse serviço em espírito de fraternidade e partilha, abraçando toda a vida e a 

missão da Congregação, bem como,  a comunhão de preces neste momento tão 

significativo para a família religiosa. Com as palavras da Fundadora Santa Teresa Verzeri,  

imploram bênçãos: “Deixo-te no Coração Adorável de Jesus de quem invoco milhares de 

bênçãos. 



 

 IRMÃS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA AUXILIADORA-FMMA 

Com o lema “Vinho novo em odres novos” (Mc 2,22), nos dias 13 a 28 de setembro de 

2021, em Cartagena-Colômbia, foi realizado o XIX Capítulo Geral Ordinário, da 

Congregação. Neste evento, foi eleita e 

confirmada a equipe que vai coordenar 

e animar a vida e a missão da 

Congregação, nos próximos cinco anos: 

Ir. Marelvis Buelvas Mendoza-

Animadora Geral; Ir. Luz Marina 

Zuluaga-Vigária Geral; Ir. Silvana Arboit 

(Brasil), Ir. Maritza Sarango e Ir. Cruz 

Elena Cardona. Conselheiras Gerais.  

A vida é êxodo. Caminho de libertação 

e construção, que percorremos, especialmente, neste último quinquênio, por meio de 

intenso trabalho, espírito de fé, partilha, oração, discernimento, unidade e esperança, 

buscando responder com fidelidade e amor, aos desafios das realidades internas da 

Congregação e   da missão. Para isto, damos um novo passo no processo de 

reconfiguração, ressignificação e reorganização. De agora em diante, não estamos mais 

organizadas em Províncias e sim, em três Regiões Missionárias: Região S. Francisco de 

Assis (Brasil); Região Santa Clara e Região Santa Maria Bernarda, em outros países.  

Para que possamos viver a consagração e a missão, em fidelidade a vontade de Deus, 

desejamos contar com as orações de nossos irmãos e irmãs, da Vida Religiosa 

Consagrada.  

                                                             Fraternalmente: Ir. Silvana Arboi - Conselheira Geral. 

              

 

   IRMÃS VICENTINAS 

As Filhas da Caridade realizarão sua Assembleia geral de 29 

de outubro a 21 de novembro de 2021, na Casa-Mãe, em Paris. 

Essa Assembleia, irá avaliar e promover a fidelidade ao 

carisma e a vitalidade apostólica de toda a Companhia. Os 

membros da Assembleia buscarão juntas, em fidelidade à 

Igreja e ao carisma, meios para melhor responder aos desafios:  

respeito aos direitos humanos e o desenvolvimento integral dos 

mais abandonados da sociedade; a salvaguarda da “casa 

comum”; a mística do “viver juntas”; a transmissão da fé e dos 

valores cristãos às novas gerações… Durante a Assembleia, 

acontecerá a eleição da Superiora geral e do seu Conselho. Contamos com as preces de 

todas as Congregações, para o bom êxito da Assembléia Geral. 

Irmã Dirce Edi Kottwitz Visitadora das Filhas da Caridade da Província de Curitiba. 

 



 

IRMÃS FRANCISCANAS DE NOSSA SENHORA APARECIDA 

A CRB/RS PARABENIZA e deseja BÊNÇÃOS para a missão da nova equipe! 

                                                                       

 
 

 “A CRB/RS parabeniza as Congregações e deseja fecunda e frutuosa missão!  

 

 

 

PACTO EDUCATIVO GLOBAL É LANÇADO OFICIALMENTE NO RIO GRANDE DO SUL 

 

Inspirados no chamado do Pontífice e, a partir de ações realizadas pela Articulação 

Brasileira do Pacto Educativo Global (ABPEG), o Fórum Estadual do Pacto Educativo 

Global promoveu, no dia 20 de outubro, em caráter público, a Live de lançamento do 

Pacto Educativo Global no Rio Grande do Sul. O Fórum reúne representantes de redes 

de ensino, sindicatos de professores e das escolas, congregações religiosas, instituições 

de educação e Pastorais ligadas ao Regional CNBB Sul 3. 

 

Atividades promovidas pelo Fórum Estadual 

Além dos encontros mensais do Fórum Estadual e da Live de lançamento, haverá 

um momento de escuta para estudantes, professores/as, lideranças pastorais e gestores/as 

de escolas, sobre como percebem a educação no Rio Grande 

do Sul e quais os sinais de esperança que existem. Dia 27 de 

novembro, sábado, das 9h às 12h haverá, ainda, um Seminário 

Estadual, em formato híbrido (presencial e online), no auditório 

do Prédio 50, na PUCRS, com transmissão simultânea pela 

plataforma Teams.   



 

Instituições interessadas em participar desse coletivo podem entrar em contato com 

Luiz Carlos Selbach, no e-mail: luiz.selbach@maristas.org.br. Para receber mais 

informações sobre o Pacto no RS, cadastre-se no link 

https://forms.office.com/r/Za5mHufdGw 

 

 

 

 
 

ORAÇÃO - SÍNODO 

Aqui estamos, diante de Vós, Espírito Santo. 
Todos reunidos no vosso nome. Vinde a nós, 
assisti-nos, descei aos nossos corações. 
Ensinai-nos o que devemos fazer e mostrai-nos 
o caminho a seguir, todos juntos. Não permitais 
que a justiça seja lesada por nós pecadores; 
que a ignorância nos desvie do caminho, nem 
as simpatias humanas nos tornem parciais, 
para que sejamos um em Vós e nunca nos 

separemos da verdade. Nós vos pedimos que, sempre e em toda a parte, possamos agir 
em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

FIQUE LIGAD@...         

 

PALESTRA SOBRE A CAMPANHA DA 

FRATERNIDADE DE 2022 

“Fala com sabedoria, ensina com amor” + Pacto da 
Educação Global 

Palestrante: Dr. Humberto Herreras  
Plataforma da Editora SM (enviaremos o link) 

22 de fevereiro: 19h30min às 21 horas.  
Aberto a todos os religiosos e pessoas de boa 

vontade! 
 

mailto:luiz.selbach@maristas.org.br
https://forms.office.com/r/Za5mHufdGw

