
 

 

 

Como vão as Regionais da CRB do Brasil? 

A presidência da CRB nacional reuniu os\as coordenadores\as regionais, dias 8 e 

9 de março, para fazer a ESCUTA das realidades. Algumas observações: 

1. Todas as regionais estão tentando retomar a prestação de serviços à VRC. 

Devido à pandemia, junção de Províncias, Capítulos gerais, troca de 

administrações, os grupos procuram atualizar os cadastros para que a 

correspondência possa chegar.  Há núcleos diocesanos sem coordenação e 

mesmo sem interesse, sobretudo da VR masculina.  

2. Duas regionais, não tem Formação Inicial, só permanente porque as 

congregações se transferiram para cidades maiores.  

3. Algumas regionais estão com problemas com sua sede, fundada há 50 ou 

mais anos e agora precisam de renovação ou mudanças. O desafio é de 

onde tirar recursos.  

4. O grupo das Novas Gerações, Rede Um Grito pela vida, JPIC, grupos de 

reflexão, e outros estão procurando se encontrar de novo de forma 

presencial para   aprofundar temas como a Justiça, o Perdão, Pacto Global 

da Educação, ações em favor da vida.  

5. A Assembleia Geral Eletiva está prevista para 19 a 22 de julho, no colégio 

Marista na L2, sul de Brasília e teremos novidades! A Ir. Maria Inês 

expressou agradecimentos e incentivos a todos!  

 

O CECREI completa 80 anos 

O Centro de Espiritualidade 

Cristo Rei, de São Leopoldo, dirigido 

pelos padres jesuítas, completa 80 

anos.  



A maioria de nós já pôde usufruir desses espaços através de encontros de 

formação, assembleias, retiros. Muitas lideranças eclesiásticas, religiosas e civis 

fizeram ali os seus estudos, aprenderam a amar e viver a Espiritualidade jesuítica.  

A CRB/RS apresenta seus cumprimentos, regados pelo agradecimento e 

prece. 

CF\22 e Pacto Global e Educação 

A CRB\RS promoveu a primeira 

palestra online, dia 22 de fevereiro, à 

noite, com Dr. Humberto Herrera 

Contreras sobre o tema da CF2022: 

Fraternidade e Educação; ”Fala com 

sabedoria, ensina com amor”. Foi dado 

destaque especial ao Pacto Global de 

Educação, um apelo do Papa Francisco e 

dever de todos nós.  Vimos que não há espaço para a globalização da indiferença. 

Alguns verbos foram utilizados com criatividade, relacionados ao tema, tais como: 

voar, aterrissar, pedalar, conectar, saborear. Fomos convocados a caminhar juntos, 

isto é, sermos sinodais: ouvir, escutar, ir ao encontro, falar, ajudar, agradecer, 

perdoar a partir de nossas comunidades. A unidade familiar merece atenção 

especial, por ser o berço da educação. A Casa Comum não pode ser descuidada! 

E uma pergunta pinga-fogo: por que há tantas vidas estéreis?  

O material, rico e abrangente, foi disponibilizado pelas mídias digitais. Em 

torno de 130 pessoas estavam conectadas conosco.  

 

Missionárias de Cristo Ressuscitado 

Dias 23 a 30 de janeiro de 2022, as Missionarias de Cristo Ressuscitado 

celebraram a VII Assembleia Geral, em Buenos Aires, definiram novos horizontes, 

que expressaram assim:  

“Como Comunidade Missioneira de Cristo Ressuscitado atraída por Ele 

e comovida pelos que mais sofrem, colaboramos com a ação ressuscitadora 



de Deus no mundo, priorizando as periferias, as novas gerações e a ecologia 

integral, reconhecendo-nos Igreja em saída com estilo sinodal, desde a 

espiritualidade da Ressurreição.”  

Finalizaram a Assembleia com a eleição da nova Equipe de Coordenação 

Geral, integrada por  

Ir Ana Villar – coordenadora Geral  

Ir Carolina Molina 

Ir Cristina Navarro  

Ir Mercedes Guaita 

A CRB-RS, cumprimenta a nova equipe, implora as luzes do Espírito Santo 

pela Congregação e faz votos para que as decisões se concretizem diariamente, 

sobretudo nas periferias, entre as jovens gerações e que a Casa Comum seja cada 

vez mais conservada com lugar e vida para todos.  

 

As Novas Gerações e a Campanha da Fraternidade 2022 

Com alegria e animação nos reunimos, no dia 13 de março, de forma online para o 

primeiro encontro do ano das 

Novas Gerações. O encontro foi 

preparado e conduzido pela 

Equipe de Coordenação. O tema 

refletido foi sobre a Campanha 

da Fraternidade 2022: 

Fraternidade e Educação e o 

Lema: Fala com sabedoria, ensina com amor (cf. Pr 31, 36). 

Iniciamos com uma bonita acolhida e apresentação dos novos integrantes, que com 

entusiasmo se prontificaram a somar conosco. 

A dinâmica inicial nos motivou confeccionar pequenos corações e escrever 

dons/atitudes que gostaríamos de cultivar ao longo do ano. Em seguida foi nos 



apresentado através de pequenos vídeos promovidos pela CNBB: O Objetivo Geral 

e os objetivos específicos da Campanha, deste ano.  

O Objetivo é: Promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz 

da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. 

E destacamos alguns dos objetivos específicos: Analisar o contexto da educação 

na cultura atual, e seus desafios potencializados pela pandemia; Verificar o impacto 

das políticas públicas na educação; Identificar valores e referências da Palavra de 

Deus e da Tradição cristã em vista de uma educação humanizadora na perspectiva 

do Reino de Deus; Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade 

no processo educativo, com a colaboração dos educadores e das instituições de 

ensino. 

Foi uma tarde rica e profunda de reflexões, provocações e partilhas sobre o 

assunto. Em que nos sentimos desafiados/as e convocados/as a pensar numa 

educação integral que perpassa todas as dimensões humana.   

Destacamos: a realidade e o desafio da educação em nosso país. Que 2020 e 2021 

aumentou/ visibilizou mais ainda durante a pandemia por conta da falta de estrutura 

e desigualdade em todos os âmbitos.  Mesmo sabendo que o acesso à escola não 

é sinônimo de qualidade na educação. Mas educar para os valores da vida e a 

dignidade da vida humana. 

Em seguida realizamos os encaminhamentos e datas para os próximos encontros. 

Inclusive nos motivando e preparando para a visita de Irmã Maria José Xavier da 

Silva (Ir Zezé) Assessora Executiva CRB- Nacional- Setor Juventudes, no dia 09 

de abril, em nosso núcleo. 

Concluímos, o nosso encontro, com a Oração da Campanha da Fraternidade e 

motivados/as a falar com sabedoria e ensinar com amor. Ir Marinês 

 

 

 



26ª Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional: 19 a 22 de julho, 

em Brasília 

Centenas de Religiosos reunir-se-ão em Brasília, em julho para a concentração 

máxima da Vida Religiosa Consagrada. Marcarão presença os Superiores maiores, 

coordenadores regionais e núcleos, assessores, delegados eleitos e convidados.  

Haverá um Hot Site da CRB nacional onde cada qual pode buscar os temas de 

estudos mensais, informações e formas de participação, inclusive durante a 

realização do evento.  

Tema: Ressignificar a VRC em uma Igreja Sinodal.  

Os eixos norteadores para os próximos três anos:  A centralidade de Jesus 

Cristo, a Missionaridade e a Sinodalidade eclesial.  

O lema: Permanecei no meu amor!  Jo. 15,9. 

E a identidade visual: desenhada pelo marista, Luiz Carlos Lima, com uma riqueza 

de interpretação para alimentar a espiritualidade dos religiosos por três anos.   

 

DO CORAÇÃO DE JESUS, CHAMADOS À  SINODALIDADE 

Ir. Luiz Carlos Lima, FMS.  

O convite de Jesus para que 

“permaneçamos  em seu amor” (cf. Jo 

15,9), dentro de uma  lógica de 

sinodalidade e profecia, é também  

convite para sairmos ao encontro de 

todos  quantos se aproximarem de nós, 

a  promovermos diálogos fecundos, a  

cultivarmos esperança e fraternidade onde estivermos.  

Ao contemplarmos esta arte, especialmente criada para a 26ª Assembleia Geral 

Eletiva (AGE) da CRB, podemos reconhecer nela alguns elementos que intentam 

dialogar com quem os observa. O primeiro deles é o próprio Jesus, que é 



apresentado como o Caminho que nos leva ao Pai (cf. Jo 14,6); entre suas mãos 

é possível distinguir um caminho, cuja meta é o Reino de Deus que, 

gradativamente, vai se concretizando na história. O terceiro elemento é um 

conjunto de pessoas, de diferentes estados de vida e tipos físicos, que 

representam a diversidade de vocações e carismas existentes na Igreja. O fato de 

terem sido esboçadas sem cores e caminhando juntas, é um convite a que nos 

reconheçamos nelas e, assim,  completemos a arte com nosso próprio rosto, nossa 

história e chamado.  Há ainda um grande coração, que evoca a palavra bíblica que 

iluminará a preparação e a realização da 26ª AGE: “permanecei no meu amor”. O 

coração, que está transpassado por pessoas, cores e símbolos culturais, 

representa a comunidade eclesial e, em especial, a vida religiosa, chamadas a ser, 

por amor, espaço aberto para a acolhida, a proteção e a promoção da pessoa 

humana; é também um expressivo símbolo vocacional que nos recorda que o 

chamado à vida religiosa consagrada é um convite feito pelo próprio Jesus ao 

coração de cada um de nós, religiosos e religiosas.   

O último elemento da arte é uma árvore que brota do coração de Jesus, símbolo 

que nos remete, por exemplo, à ecologia integral, ao cuidado da vida humana, à 

profundidade nas relações interpessoais. Ao mesmo tempo, é um convite à 

profecia e à esperança, a fincar raízes no coração daquele que nos escolheu, 

formou e enviou como membros de uma igreja missionária, servidora do Reino da 

vida. 

Essa arte, em cada um de seus elementos, quer nos animar, enquanto Vida 

Religiosa, a mostrar ao mundo o rosto de uma Igreja sinodal, que deseja ser sinal 

de esperança em nosso tempo e lugar. As mulheres e homens consagrados, como 

sujeitos eclesiais, devem, assim, caminhar em sinodalidade, oferecendo ao mundo 

a fraternidade universal, vivida em missionariedade profética, gerada num coração 

apaixonado por Deus e pela pessoa humana. 

 

 

 

 



Núcleo de Porto Alegre e o Pacto Global de Educação 

 No último dia 13 de março, 

ocorreu o primeiro encontro do 

ano da Conferência dos 

Religiosos do Brasil (CRB) – 

Núcleo Porto Alegre/RS. O 

evento aconteceu na 

modalidade online. 

Houve Bate papo sobre o Tema: Pacto Educativo Global, com assessoria de Luiz 

Carlos Selbach. 

O encontro transcorreu num clima de alegria e de expectativas pelo assunto que é 

tão pertinente e atual para as atividades em nossos ministérios.  O palestrante, Luiz 

Carlos foi muito feliz em suas colocações, pois usou um vocabulário claro e de fácil 

entendimento. Respondeu a perguntas e aproveitou para dialogar a respeito do 

tema tratado. As pessoas que assistiram à Live, foram Irmãs dos mais diversos 

lugares e estavam muito atentas ao que era falado. 

Consideramos esse encontro um presente da CRB, para esclarecimento de dúvidas 

e para ampliar o conhecimento e entendimento sobre a proposta do Papa Francisco 

a respeito da Educação. 

Um agradecimento a todos os que se empenharam para que pudéssemos vivenciar 

um momento tão importante e de conteúdo tão rico.  

Ao palestrante, aplausos pelo seu preparo e disponibilidade em dividir com outros 

seus conhecimentos sobre o assunto. 

Desejamos paz e alegrias! 

O Papa quer nos ouvir 

Dom Jaime Spengler esteve na sede CRB com o coordenador de Pastoral Pe. Ilário 

Flach e pediram um trabalho de escuta sobre o Sínodo para o mês de março e abril.  



Nos próximos dias receberemos o material e seguirão maiores orientações para a 

Arquidiocese de Porto Alegre. As demais dioceses tem processo próprio!  

É um desejo do Papa Francisco que todos tenham direito à Palavra sobre a 

realidade e encaminhamentos futuros para a Igreja. Participemos ativamente. 

 

Programação do mês de Abril: 

 

ABRIL 

 

Data 
Núcleos / 

Grupos 

Atividades / 

Tema 
Local 

Assessores 

 

01 
Equipe do 

Cuidado 
Reunião Meet 

Ir Clóvis Trezi 

e equipe 

 

02 

Santo 

Angelo/ 

Núcleo 

Sinodalidade 
Colégio 

Versieri 

Frei Vanildo 

Zugno 

03 GRENI 

Encontro de 

convivência: 

reflexão e 

partilha do 

grupo.  O que é 

GRENI? 

? 

Fr. Francklin + 

equipe+ 

Pe. Charles 

04 e 05 NOVINTER 

Afetividade e 

Vida 

Comunitária 

Noviciado 

La Salle-

Porto Alegre 

Ir. Éder Polido  

e formadores 

10 

Subnúcleo – 

Azenha – 

Glória – 

POA 

CF-2022 

Auditório 

Mãe de 

Deus 

Ir Ana Maria e 

equipe 

14 

JPIC- 

Serviço de 

Justiça, Paz e 

Integridade 

da Criação 

Reunião da 

Equipe 
Online 

Ir Samantha e 

equipe 

21 

Subnúcleo – 

Ipanema – 

Restinga – 

Zona Sul Poa 

A missão de 

educar e educar-

se 

A definir 
Ir Meridiane 

Brum 

21 

Santa Cruz 

do Sul 

/Núcleo 

Via Sacra da 

Ressurreição -

Comunidades 

Online Coordenação 

24 
Erechim / 

Núcleo 

Encontro 

Formativo. 

Sínodo e 

Presencial 
D. Admir 

Mazzali 



caminhada da 

Igreja 

23 e 24 Postulinter 
Dinâmica de 

Grupos 
? 

Ir. Rozangela 

Donini 

23 

Núcleo/ 

Novo 

Hamburgo 

Encontro com o 

tema Resiliência 

na VRC, no 

contexto atual 

Online 

 

Ir Joanire 

Souza Pinto e 

equipe 

25 Pelotas 

Encontro 

Celebrativo – 

Sinodalidade 

Casa de 

Retiro das 

Irmãs 

Franciscanas 

Ir M 

Aparecida 

Marques+ 

equipe 

26 
Grupo 

Biblico 

Estudo e 

Aprofundamento 
On line 

Frei Blasio e Ir 

Élida 

Debastiani 

 

29 

 

Encontro de 

Núcleos da CRB 

RS 

8h às 17 horas 

Encontro presencial 

da Coordenadora da 

CRB RS com todos 

coordenadores/as de 

Núcleos da CRB/RS 

Pousada São 

Lourenço 

Capuchinhos 

POA 

Ir. Maria 

Lourdes 

Urban 

e equipe 

29 
Grupo Partilha de 

Carismas 

Reunião formativa-

convite aberto para 

outros Grupos e 

Núcleos 

Virtual 
Equipe + Ir 

Laura 

29 às 

18h ; 

30/04 – 

todo dia. 

Encontro com 

Superiores Maiores 

e 

Coordenadoras/res 

de comunidades; 

cuidadores/as ; 

Coordenadores de 

Núcleos da 

CRB/RS; 

Sacerdotes, 

Orientadores 

Espirituais; 

Envelhecimento, 

Espiritualidade e 

Cuidado: 

 

POA - 

Pousada São 

Lourenço-

Capuchinhos 

– 

ESTEF 

 

 

 

ESTEF e 

CRB/RS 

 

 

Fique ligad@!  

✓ Nosso encontro no dia 29 será até 16 horas, é para coordenadores de 

núcleos diocesanos.  A partir das 17 horas até dia 30, às 16 horas, é 

também para os Superiores Maiores, coordenadoras de comunidades, 

coordenadores de grupos, pessoas que trabalham com Casas Geriátricas. 

 

 Comunicamos que houve alteração da assessoria do Curso: Nova Cultura 

Formativa da Sexualidade dos dias 11 e 12 de agosto, no CECREI- S. 

Leopoldo/RS, será com Pe. Mario Marcelo Coelho. 


