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Estimados (as) religiosos (as) 

Estamos indo por muitos caminhos, tentando anunciar quem é Jesus. Queremos sempre poder dizer e viver : " Tu 

és o Messias!" Cf. Mc 8,29. 

Os planejamentos de nossas atividades apostólicas estão recebendo os retoques finais.  

Que seja um ano cheio de novas tentativas, novos horizontes, regados pela Esperança no Senhor. 

Que a bênção do Senhor Jesus e de sua Mãe, Maria, sejam abundantes e generosas.  

Com estima e consideração 

 Ir Maria Lourdes Urban, coordenadora CRB-RS 

15 ANOS 

PARABÉNS  PROJETO TRANSFORMAÇÃO 
 Preservar, cuidar e salvar a vida é compromisso 
de todos. Para tanto, em sua sensibilidade amorosa e 
no tempo necessário, Deus desperta corações 
sensíveis para ver, ouvir, sentir as realidades e 
promover ações de cuidado, recuperação e proteção 
da vida. Foi nessa perspectiva, que um grupo de 
pessoas do bem, desafiados pela Campanha da 
Fraternidade 2007, gestaram e deram à luz  ao 
Projeto TransformAção.  

 O Projeto TransformAção é uma ação solidária e coletiva da Cáritas Arquidiocesana de Passo Fundo-RS; 
Congregação dos Missionários da Sagrada Família e Paróquia Santa Teresinha; Congregação de Notre Dame; 
Congregação das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria Auxiliadora-FMMA; Congregação Missionária 
Redentorista e o apoio das Irmãs Salvatorianas. 

 Nesses 15 anos, o Projeto passou por muitas dificuldades a partir do treinamento dos integrantes das 
cooperativas, conscientização dos munícipes e formação da população para o social, registros de Estatutos para 
poderem ter verbas públicas e visibilidade social. As Instituições mencionadas uniram esforços enfrentaram os 
contextos adversos com ações de conjunto: agir, formar e transformar=TransformAção. Desde a sua origem, o 
projeto é mantido com a participação solidária das entidades que a compõe, por meio de mensalidades; liberação 
de recursos humanos para o acompanhamento do processo; liberação de espaços físicos, campanhas e carros.  
Ações Gerais: Trabalho com papel desde a separação e transformação em novos materiais de uso a) Capacitação 
de trabalhadores/as do serviço formal e/ou informal, desempregados/as; catadores/as. b) Coleta seletiva e a 
separação do papel; c) A conscientização da comunidade; d) O uso de material reciclável em grande escala; e) 
Implantação de uma Associação ou Cooperativa de coleta seletiva/reciclagem de lixo; f) Continuidade da formação, 
organização, melhoras das condições de vida dos envolvidos no projeto; g) Construção de espaços adequados para 
as atividades da reciclagem e geração de renda; h) Envolvimento da sociedade, para que se sintam parte do projeto 



 

e ajude na conscientização do mesmo; i) Reciclar e transformar o material, contribuindo para a diminuição do 
impacto ambiental e do desmatamento; j) Geração de emprego e renda às famílias e a conscientização da 
comunidade, escolas, empresas; l) Melhor qualidade de vida às pessoas e o meio ambiente; m) Superar o 
assistencialismo; n) Oportunizar debates sobre o trabalho desenvolvido, socializando saberes, experiências, 
sofrimentos, esperanças bem como, avaliação permanente sobre o mesmo; o) Proporcionar espaços de convivência 
para vivenciar valores humanos; desenvolver habilidades e estimular a auto estima, constituindo-se como sujeitos 
critico-transformadores do meio em que estão inseridos e, visando a segurança e melhores condições de trabalho, 
com a utilização de equipamentos adequados à proteção da saúde.    

 Essa história se faz e refaz de forma continuada, permanente e planejada através dos programas de ação: 
Educação Socioambiental; Crianças e adolescentes; Cooperativismo e associativismo; Participação na construção 
de Políticas Públicas e Sociais.  

 
São Leopoldo, 16 de fevereiro de 2022. 
Prot. nº 06/2022 

Excelentíssima Ir. Maria Inês Ribeiro!  
Alegremo-nos no Senhor! 
 

Comunicamos que as Irmãs da Província Nossa Senhora Aparecida, 

convocadas para o XIV Capítulo Provincial, elegeram nesta tarde como Superiora 

Provincial Irmã Vera Maria Richter. 

Pedimos que continuem rezando, pois na sexta-feira à tarde 
procederemos a eleição das Conselheiras Provinciais, bem como da 1ª Conselheira. 

Ir. Maristela Ganassini, fscj 
Secretária do XIV Capítulo Provincial 

 
                                                      “CHAMADAS e ENVIADAS para ‘anunciar palavras de vida” (Cf. At 5,20). 

IRMÃS FRANCISCANAS MISSIONÁRIAS DE MARIA AUXILIADORA 

CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS                                                                                                                             

 



 

REDE UM GRITO PELA VIDA – CRB/RS 

Na oportunidade da memória litúrgica de Santa Josefina Bakhita e dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico 
de Pessoas, o Núcleo da Rede Um Grito Pela Vida Porto Alegre, a 
CRB/RS, e CNBB Sul 3, promoveu e animou a celebração 
eucarística na comunidade Igreja Nossa Senhora do Rosário, no 
dia 08 de fevereiro. Dom Adilson Busin, presidiu a celebração e na 
oportunidade apontou, especialmente a nós cristãos, a 
necessidade de assumirmos com determinação o compromisso 
no enfrentamento ao tráfico de pessoas, que infelizmente afeta 
ainda mais as mulheres. Tendo presente a história de Santa 
Bakhita, mulher, negra, que sofreu na pele a chaga do tráfico de 
pessoas, seu exemplo e determinação, assim como as reflexões 
provocadas pelo tema: A Força do Cuidado - Mulheres, Economia, 
Tráfico de Pessoas, nos faz reafirmar a importância de buscarmos 
ideias e projetar iniciativas para a promoção do desenvolvimento 
humano integral, sustentável do mundo, realizando processos de 
transformação da economia de exploração em uma economia de 
cuidados. 

CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL 

Regional do Rio Grande do Sul – CRB/RS 
Travessa Francisco Leonardo Truda, 98 – sala 25 
90010-050 Porto Alegre/RS  
Telefones: (51) 3221- 0050;51 995270846 

Site: www.crbrs.org.br 
Facebook: CRBRegionaldePortoAlegre 
Youtube: Conferência dos Religiosos RS 

               Expediente externo: 2ª a 6ª feira: 13 às 17 h. 

                                 Encontros Promovidos pela CRB/RS – 2022 
 
 

DATA HORA ASSUNTO TOTA L 

22/02/22 19.30 ás 
21hs 

 CF 2022- Fala com Sabedoria, ensina com amor Pr.31,26. Pacto 
Educativo Global/ Papa Francisco Humberto Herrera Carreras – 
Online 

1 

29/04/22 8h às 18h  Encontro dos Coordenadores de Núcleos – presencial em 
Porto Alegre, RS. Pousada São Lourenço. 

1 

 
29 e 30/04/22 

 
A partir das 

18hs até 17h 
do dia 30/04 

 Encontro presencial com Superiores Maiores; 
Coordenadores/as de Comunidades; 
Coordenadores/as de Núcleos da CRB/RS; 
Sacerdotes; Orientadores Espirituais; Psicólogos – Tema: 
Envelhecimento humano; Espiritualidade e Cuidado. Pousada São 
Lourenço, POA 

 
 

1 



 

05/05/22 19hs30min Às 
21h 

 “Diálogos: encontros e desencontros na vida global”, com 
Pe. Itacir Bressiani da Equipe de Reflexão da CRB/RS. Online 

 
1 

25 a 28/05/22 1ªetapa 
Tempo 
integral 

 1ª Etapa do Curso de Formação sobre o 
Envelhecimento Humano para Cuidadores/as, Religiosas/os, 
Clero Diocesano, Leigos/as, 
Cuidadores/as de Institutos de Longa 
Permanência.(ILPs) ESTEF- POA – Pousada São Lourenço. 

 
1 

31 de maio e 1º 
de junho 

Reunião da 
CNBB-RS 

com 
Superiores 
Maiores+ 

CRB-rs 

 Dia 31 de maio: 18 horas: Celebração Eucarística, seguida de 
convivência no SECREI 

 Dia 1 de junho: Escuta, partilha, informações com os bispos e 
presidência da CNBB, Dom José Gislon 

 

01 a 09/07/22 Apoio da 
CRB-RS 

 Retiro Promoção do CECREI para Religiosos/as, no CECREI em S. 
Leopoldo/RS – Assessora: Ir. 
Mariam Ambrósio 

 

11 e 12/08/22 8h do dia 11 
ás 17h do dia 
12. 

 Curso Nova Cultura Formativa da Sexualidade 
da Sexualidade com Pe. Ronaldo Zacarias – CECREI – S. 
Leopoldo, RS 

1 

24 a 27/08/22 2ª etapa 
Tempo 
integral 

 2ª Etapa do Curso de Formação sobre o 
Envelhecimento Humano para Cuidadores/as, Religiosas/os, 
Clero Diocesano, Leigos/as, 
Cuidadores/as de Institutos de Longa 
Permanência.(ILPs) ESTEF- POA – Pousada São Lourenço. 

 
1 

26 a 29/10/22 3ª etapa 
Tempo 

integral 

 3ª Etapa do Curso de Formação sobre o 
Envelhecimento Humano para Cuidadores/as, Religiosas/os, 
Clero Diocesano, Leigos/as, 
Cuidadores/as de Institutos de Longa 
Permanência.(ILPs) ESTEF- POA – Pousada São Lourenço. 

 
1 

II semestre Datas 
diversas 

Encontro nos núcleos para todos os religiosos sobre 
Envelhecimento Humano, Espiritualidade e Cuidado, com assessoria da 

coordenação CRB-RS 

 

Total   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


