Maria! Rabuni!
É Páscoa! O Senhor ressuscitou para nos encher de graça, bênçãos e alegria! Ele ficará
conosco para sempre! Aleluia!
Maria Madalena, não contendo o seu
afeto, foi com outras mulheres, muito
cedo, ao túmulo para completar o
embalsamamento.

As

mulheres

passaram um susto depois do outro:
pedra da abertura posta ao lado, os
lençóis dobrados, o corpo não estava
mais, anjos sentados no lugar do corpo,
um luz fulgurante: Ressuscitou!
Mas Madalena, não entendeu e foi
procurar o seu Senhor: teve a graça de
uma manifestação especial: Senhor,
disse ao “jardineiro” se tu o levaste, dizeme! Para que eu vá buscá-lo!
Bastou ouvir o seu nome: Maria! Rabuni! E tudo se transformou em festa! E foi com as
demais espalhar a notícia: Jesus vive!
A Equipe Diretiva da CRB-RS deseja a todos os religiosos (as) do Estado, as
alegrias pascais! Que sejam duradouras e cheias de Esperança nestes horizontes tão cheios
de incertezas e dúvidas. Precisamos ficar e estar em pé ao lado de tantos caídos
necessitando de ajuda de todas as formas: material, espiritual e psicológica!

Feliz e Abençoada Páscoa!

EQUIPE DO CUIDADO
A Equipe do Cuidado nasceu na CRB/RS em 2019. Sua origem está ligada ao Seminário
“Sanando as Próprias Feridas”, que aconteceu em Guaratinguetá/SP, de 28 de abril a
03 de maio de 2019.
A Equipe coordena o Serviço de Escuta, Reconciliação e Assessoria às Congregações da
Conferência dos Religiosos do Brasil - CRB/RS, que se destina especialmente à acolhida
das vítimas de abusos na Vida Religiosa Consagrada. O serviço tem os seguintes
objetivos:
a) Oferecer um espaço de acolhida, escuta, orientação e acompanhamento às vítimas.
b) Encaminhar para os Superiores Maiores as situações denunciadas.
c) Assessorar as congregações na prevenção e conscientização dos abusos na Vida
Religiosa Consagrada e com a Vida Religiosa Consagrada.
Ao longo de sua existência, a Equipe realizou atendimentos a vítimas, assessoria a
algumas congregações e diversas lives nas redes sociais da CRB, com a temática dos
abusos. No ano de 2022, a Equipe é formada pelo Ir. Clóvis Trezzi, coordenador; Ir.
Cristina Giani, Ir. Vania Martins, Ir. Joseana Carvalho e Fr. Orestes Serra. Nosso
agradecimento à Irmã Aldinha, que fez parte da Equipe até 2021.

AFETIVIDADE E VIDA COMUNITÁRIA
O Novinter de Porto Alegre se reuniu no Noviciado dos Irmãos Lassalistas, com o tema
Afetividade

e

Vida

Comunitária,
assessorado
Psicólogo

pelo
Ir.

Éder

Polido, Lassalista.
Num encontro anterior
formandos e formadores
já haviam feito um dia
de Integração.
Temos 7 formadores das
seguintes
Congregações: Irmãos Lassalistas; Cônegos Regulares de Sto. Agostinho, Irmãs de Sta.
Catarina de Alexandria, Irmãs Franciscanas de Penitência e Caridade Cristã e Filhas do
Coração de Jesus. Os formandos são em número de 18, das mais diversas procedências:
Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Argentina e Equador. Mas o Brasil também apresenta
a sua interculturalidade: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná,
Maranhão, Amazonas e Piauí. A língua que predomina no momento, é o espanhol. Após
a refeição todos se ajudam: uns lavam louças e limpam as mesas, outros enxugam e
guardam as louças.
O Irmão Éder fundamentou o seu conteúdo com exemplos práticos e foi citando as obras
e os autores, com destaque a Freud e Lacan. Os formandos estavam muito interessados e
fizeram perguntas pertinentes.
Na dinâmica final todos receberam dois retalhos para "costurar a sua vida", depois somar
com outro colega até formar o todo, porque a Vida Comunitária é feita de retalhos, de
belezas e limitações.
Irmã Maria Lourdes Urban, coordenadora da CRB-RS, também se fez presente e pôde
falar dos serviços que a CRB Regional e Nacional prestam às comunidades religiosas.
Cantos animados e a celebração da Eucaristia encerraram as atividades dos dias 4 e 5 de
abril.

ENCONTRO DOS RELIGIOSOS (AS) EM SANTO ÂNGELO
Dia 2 de abril, no Colégio Verzeri das Filhas do Sagrado Coração de Jesus.

Depois de dois anos de encontros online, o núcleo dos religiosos/as de Santo Ângelo,
tiveram o primeiro Encontro presencial de 2022. Foi uma grande alegria, parecia um novo
Pentecostes. Graças a Deus, todos ficamos imunes do covid 19. Para completar nossa
felicidade, a CRB regional enviou-nos, como é seu hábito, um excelente conferencista.
Frei Vanildo Luiz Zugno, capuchinho, perito no assunto da SINODALIDADE. Houve
Irmãs que se alegraram por conhecê-lo pelo artigo que escreveu na Convergência deste
ano sobre o Voto de Castidade: Reflexões a partir do magistério do Papa Francisco.
Registramos também a querida presença do nosso Dom Liro Vendelino Meurer nosso
bispo. Obrigado, Dom Liro! – e, nos pensamentos: é melhor errar juntos.... Não só na
Igreja!
Manter um auditório de 47 religiosas e religiosos atentos e interessados uma manhã inteira
e mais parte da tarde, precisa conteúdo e habilidade de comunicação. O Frei, com seus
ocasionais “pulinhos” caraterísticos e exposição agradável, conquistou-nos a todos. O
tema da SINODALIDADE interessou-nos muito e, digamos a verdade, estávamos
carentes de um conhecimento maior, mais abrangente do que estávamos ouvindo até
agora sobre este urgente apelo do Papa Francisco. Nossos agradecimentos à CRB regional
e, PARABÉNS ao Frei Vanildo pelos esclarecimentos e referências a fontes tão
esclarecedoras e necessárias para nós. “Tante grazie!” “Volte Sempre!”
Para nos situar, Frei Vanildo falou-nos do Papa Francisco, que desde o dia da escolha
para Papa mostrou a que veio: Mudança de paradigmas, mudança de estrutura, mudança
de seculares costumes. De início pediu rezassem por ele e que o povo o abençoasse, pois

era pecador. Mas como sempre diziam: “Sua Santidade...” Ao alfaiate que queria vestilo solenemente, disse: “ O carnaval terminou!” “Carnevale è finito”. E desde o início do
seu pontificado já acenou para a sinodalidade; não queria governar sozinho, formou um
conselho de 7 cardeais, oriundos dos cinco continentes. A igreja é católica, disse, é
universal. Também começou a reforma da Cúria, que levou 9 anos para ser concretizada.
Quanto ao processo sinodal na Igreja, sempre houve desde a Igreja nascente, (as ordens
monacais e religiosas mais conservaram a prática sinodal) mas paulatinamente, foi-se
fechando ou restringindo a grupos eclesiásticos, cardeais, bispos, presbíteros, sem a
participação de leigos e leigas. O Papa São Paulo VI, há cinquenta anos, instituiu o Sínodo
dos Bispos. A sinodalidade é dimensão constitutiva da Igreja, disse.
É aquilo que Deus
nos pede e está
contido na palavra
“sínodo”,

que

significa “caminhar
juntos”, é caminho.
Aliás, Jesus disse:
“Eu sou o caminho,
a verdade e a vida”.
Por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão, todo o Povo de Deus foi
convidado pelo Papa Francisco para participar. Leigos, sacerdotes, bispos, cardeais...
todos foram convidados, pela primeira vez na história que acontece um Sínodo desta
forma. Após a consulta universal, haverá o Sínodo dos Bispos em Roma, em 2023. Por aí
podemos ver que está havendo uma descentralização do poder na Igreja. Isto acaba com
a uniformidade e dá lugar a uma pluralidade.
Como não é possível apresentar um resumo de tudo o que o Frei Vanildo nos falou, aqui
alguns pensamentos soltos: - Sinodalidade: escutar-nos dentro e fora. O que Deus pede
de nós? Educar-nos para o nós e não para o eu. O tempo é superior ao espaço (Mt 13,24)A unidade prevalece sobre o conflito ( Mt 5,9). Uma doença perniciosa na Igreja, o
clericalismo. Concluo dizendo: Com espírito sinodal, seremos todos irmãos e irmãs,
(Mt23, 8).FRATELLI TUTTI!

Irmão BrunoKlein,secretário

ENCONTRO DO NÚCLEO DE CANOAS: SINODALIDADE

No dia 03 de abril, aconteceu em Canoas, no auditório do Colégio Maria
Auxiliadora, das Irmãs de Notre Dame, o encontro dos religiosos do núcleo vicariato de

Canoas. Desde que iniciou a pandemia, os religiosos se encontram presencialmente pela
primeira vez. Um momento de convivência, partilha e de estudo. A temática do encontro
foi sobre a Sinodalidade: eclesialidade da Vida Religiosa. Contou com a assessoria da
Irmã Lenimar Pereira da Silva, ND. Esteve presente também no encontro a Irmã Lourdes
Urban, coordenadora do regional sul. Foi servido um lanche comunitário! Obrigada!

NOVAS GERAÇÕES COM A CRB NACIONAL, DIA 9 DE ABRIL EM
POA
A CRB Nacional desde o século passado, tem grandes preocupações com os
Consagrados Jovens das Congregações, isto é, os juniores até 10 anos depois dos votos
perpétuos. Já celebraram diversos congressos, tiveram diversas vezes artigos publicados
na Convergência; em anos idos já foi uma das grandes prioridades da CRB Nacional.
Para encontrar os religiosos jovens do RS, esteve conosco, dia 09 de abril, a Ir
Maria José, conhecida por Ir Zezé, num espaço cedido pela Paróquia Nossa Senhora de

Lourdes, na Azenha, em Porto Alegre. Ela é responsável para organizar e assessorar esses
grupos nas 20 regionais da nossa CRB Nacional. Cuida também do setor Juventudes.
Tivemos a presença da Ir Maristela do setor de Juventudes, Leigos, SAV e Partilha
de Carismas com Leigos, também da CRB nacional.
Ir Zezé falou da razão da existência das Novas Gerações, fez todo histórico dos
quase 30 anos de existência e tudo que já se fez para esse grupo. Ficou claro que esse
setor precisa muito do incentivo e apoio dos formadores e provinciais para que possa
acontecer e os jovens possam aprofundar e discutir as suas questões e temas com colegas
de outras congregações.
Éramos

10

religiosos jovens e as 2
assessoras e a coordenadora
da CRB-RS, Ir M Lourdes
Urban. Muitos jovens não
puderam

vir

por

programações na área de
pastoral

ou

Religiosos

outras.
de

Os
POA

preparam uma oração sobre
o Domingo de Ramos e no
final de tudo nos serviram um lanche fraterno.

Lembretes:
1. Reunião dos formadores, em Porto Alegre, dia 25 de abril, Gonçalo de
Carvalho, 390, nas Salesianas.

2. Encontro de formação para Superiores Maiores, de comunidade;
coordenadores de núcleos diocesanos e coordenadores de grupos da CRBRS, nos dias 29 e 30 de abril, à Rua Paulino Chaves, 291, Pousada dos
Capuchinhos.

