
 

 

 

 

 

 

 

IRMÃS FRANCISCANAS DA PENITÊNCIA E CARIDADE CRISTÃ 

 150 ANOS DE PRESENÇA NO BRASIL 

 

O dia 02 de abril de 2022, marcou os 150 anos de presença das Irmãs Franciscanas 

da Penitência e Caridade Cristã no Brasil.  

 

 

As seis primeiras Irmãs chegaram a São Leopoldo no dia 02 de abril de 1872, 

vindas da Alemanha, a convite do Superior dos Jesuítas na Missão brasileira, Pe. 

Guilherme Feldhaus.  



O objetivo inicial era cuidar da educação das 

meninas, filhas de imigrantes alemães. 

Porém, logo as Irmãs foram solicitadas para 

assumir outros serviços. Ao longo destes 150 

anos, a educação, a saúde e a formação para 

essas duas áreas ganhou espaço na vida e 

missão das Irmãs. O serviço social, a pastoral 

paroquial e tantas outras necessidades foram 

atendidas e apoiadas pelas comunidades nas mais diversas regiões do estado e, a partir da 

década de 70, em outros estados do Brasil e no exterior.  

 A assembleia celebrativa coroou o ano jubilar com expressiva participação. À 

beira do Rio dos Sinos, como no dia 2 de abril de 1872, 6 Irmãs representando as 

pioneiras, chegaram de barco e foram calorosamente recebidas pelos presentes, entre os 

quais a Ministra Geral, as Conselheiras Gerais, Bispos, sacerdotes, o Prefeito Municipal 

de São Leopoldo e secretários municipais. Após a solene abertura, aconteceu a caminhada 

até a Igreja Nossa Senhora da Conceição, local em que as Irmãs foram acolhidas em 1872. 

Seguiu-se a carreata até o Colégio São José, em cuja capela foi rezada a missa solene, 

presidida por Dom João Francisco Salm, Bispo de Novo Hamburgo. Continuando os 

festejos, aconteceu o almoço de confraternização no Pensionato São José. À tarde, 

seguiram-se no auditório do Colégio São José, apresentações culturais preparadas pelos 

colaboradores, alusivas aos 150 anos e a temática deste jubileu: “Irmãs Franciscanas, 

150 anos tocando corações, construindo histórias”.   

A disponibilização de 150 mudas de árvores nativas foi um gesto concreto do 

compromisso com o cuidado da Casa Comum.  Dom João Cardoso, Bispo da Diocese de 

Bom Jesus da Lapa/ BA, procedeu a bênção das mudas, que foram distribuídas entre os 

participantes que se 

comprometeram em plantá-las, 

tornando-se “colaboradores de 

Deus no cuidado da Casa 

Comum” como diz o Papa 

Francisco na Laudato Si.  

Ao som do Parabéns a Você, foi cortado o bolo dos 150 anos, que foi partilhado 

com os presentes. Este momento marcou o encerramento de um dia festivo que fez 



memória de uma história construída a muitas mãos, sustentada pela fé no Deus Bom e 

Providente, no Deus Cuida de Madre Madalena e no testemunho de quem fez a vida 

acontecer no seu cotidiano. A celebração nos impulsiona a olharmos para o presente e 

para o futuro com esperança e fé!  

 

ASSEMBLEIA DA CRB: 28 E 29 DE ABRIL 

Envelhecimento Humano 

 Depois de quase dois anos, convocamos todos os envolvidos com a coordenação 

e animação da Vida Religiosa Consagrada para se reunirem na Hospedaria dos 

Capuchinos, em Porto Alegre, nos dias 28 e 29 de abril. Como foi bom poder rever-nos.  

Frei Vanildo Zugno falando com os integrantes da Assembleia, em número de 70 pessoas. 

 O tema de dois dias de aprofundamento foi sobre o Envelhecimento Humano, sob 

os mais diversos prismas. Vimos a importância de uma vivência profunda de 

espiritualidade para a saúde global ,com o Dr. Luchese. 

 Falou conosco sobre a necessidade do Cuidado Psicológico a Dra. Ana Paula Reis 

da Costa, Psicóloga Clínica e Teóloga. Fez exercícios variados e nos entusiasmou para o 

Curso sobre o Envelhecimento Humano.  

Frei Vanildo Zugno mostrou a caminhada longeva dos Religiosos do Rio Grande do Sul 

e a necessidade de nos prepararmos para esta fase existencial. 



A beleza e necessidade 

de uma Espiritualidade, 

realimentada 

diariamente, foi 

desenvolvida pelo Pe. 

Itacir Brassiani. Trouxe-

nos uma porção de 

pérolas; destacamos 

uma: A fecundidade 

consoladora é 

essencial para ter 

saúde espiritual. O encontro de dois corações: a oração. O silêncio é a base de nossa 

oração para chegarmos à entrega madura e generosa final.  

Dom Jaime Spengler também marcou presença, presidindo a celebração eucarística e o 

coral da Assembleia foi regido pelo Irmão Waldemiro Schneider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENADORES DOS NÚCLEOS DIOCESANOS DE RELIGIOSOS  

Encontro: 28 de abril 

  

 

Finalmente conseguimos reunir de forma presencial os coordenadores dos núcleos 

diocesanos de religiosos, que correspondem às dioceses. Após as saudações e 

reconhecimentos pessoais, iniciamos a oração preparada pela Ir Adriane Bortoncelli, da 

coordenação regional.  

 A Centralidade da Palavra de Jesus, na nossa ação pastoral – um tema do 

Sínodo do Caribe - uma realimentação espiritual.  É convite à Sinodalidade, mas também 

ao êxodo em vista da evangelização.  

 A Ir Nilva Brugnera, de Passo Fundo, Franciscana de Maria Auxiliadora, esteve 

conosco secretariando o encontro deste e do dia seguinte. Agradecimentos.  

 Os participantes relataram as atividades desenvolvidas para os religiosos de seus 

cantões. Houve o destaque da Ir Ivete Costella que integra a comissão do Sínodo, pelos 

Religiosos da Diocese de Passo Fundo; falou-nos sobre o processo e em que passo estão 

no momento.   

 Todos foram conscientizados sobre a necessidade de fazerem, ao menos, um 

encontro para os religiosos idosos de suas localidades.  Sugestões enriqueceram a 

proposta. Se precisarem, a CRB/RS pode assessorar.  

 Algumas dioceses não puderam se fazer presentes, mas o material foi para todos. 



  “EDUCAR E EDUCAR-SE NA MISSÃO”! 

ENCONTRO DO NÚCLEO DA RESTINGA SECA E IPANEMA 

                                                              Ir. Meridiane Brum 

 

 Com o tema "Educar e Educar-se na Missão", no dia 24 de abril, foi realizado 

o encontro dos Religiosos/as – online -  do Subnúcleo Ipanema/Restinga. O mesmo foi 

assessorado pela Irmã Maria Aparecida Barbosa-ICM e contou com a 

participação de várias comunidades do subnúcleo. 

 Foi um bonito momento de partilha, reflexão e caminhada sinodal, onde se 

destacou a importância da escuta, acolhida, educação humanizadora e 

participação ativa da vida religiosa, nos espaços de missão em que está 

inserida.  

 Estamos em constante aprendizado com o Mestre Jesus, com Maria 

Discípula Educadora, e com nossos fundadores e fundadoras e, assim, nos 

colocamos em caminhada para educarmos, especialmente pelo nosso testemunho de vida. 

 

 

 

 



ENCONTRO DOS RELIGIOSOS DO NÚCLEO DE FREDERICO 

WESTEPHALEN/RS 

Frei Aldir Mattei 

 

 Aconteceu no dia 24 de abril de 2022, em Frederico Westphalen o encontro dos 

Religiosos do Núcleo Diocesano que contou com a presença de diversas Congregações: 

IRMÃS DE MARIA MENINA, IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO, 

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA, OBLATOS DE S. FRANCISCO DE 

SALES, MISSIONÁRIAS SERVAS DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO JESUS 

MARIA JOSÉ e ORDEM DOS FRANCISCANOS MENORES (OFM). 

 

 Após acolhida feita por Frei Aldir – Coordenador, tivemos um momento de 

oração, dinamizada por Irmã Terezinha, um convite a silenciar para escutar e acolher 

Deus que fala ao coração, reflexão e ressonância do Evangelho do dia. 

 Frei Aldir fez a apresentação da Coordenação, por ser o primeiro encontro 

presencial com esta coordenação e em seguida cada comunidade religiosa se apresentou 

de forma dinâmica e descontraída, momento de nos irmanarmos, depois de longo período 

de distanciamento. 



 Passamos a um momento de reflexão sobre a Sinodalidade, onde assistimos a um 

vídeo: “Tudo está interligado, como se fossemos um, nesta casa comum”. Em seguida 

cada um pôde expressar-se e partilhar sua vivência, angústias e esperanças onde foi 

possível experimentarmos a riqueza que é a sinodalidade e um convite a sermos presença 

de esperança e alegria junto ao povo que nos está confiado.  

 Passamos ao momento de avisos, encaminhamentos e prestação de contas da 

realidade do núcleo; confirmou-se para o dia 04 de setembro o encontro de estudo bíblico 

com assessor e local a confirmar. 

 Concluímos com uma canção a Maria e oração de uma dezena do Rosário, 

agradecendo o dom de nossa vocação e suplicando ao Senhor da Messe mais operários e 

partilhamos um gostoso lanche.  

 

 

“ESTE DIA É PARA CUIDAR DE NÓS”! 

 

 Hoje vamos cuidar de nós, foi o propósito dos formadores, quando os 

responsáveis  pela  Formação Inicial  do RS se reuniram no dia 25 de abril, na Casa de 

Hóspedes das Irmãs Salesianas, perto da Rodoviária de Porto Alegre.  

 Depois de dois anos da ausência de encontros presenciais, havia muitos 

formadores novos, e a necessidade de encontro, partilhas, perguntas era notável. 

 



 Aconteceram as apresentações. Cada qual pôde contar algo da Congregação, de 

sua vida e funções, para encerrar numa etapa da formação inicial.  

 O Padre Charles Wilner, da equipe de coordenação da CRB/RS, seguiu roteiros 

da Leitura Orante, oferecidos pela CLAR em 2009, com um tema após o outro. 

Inicialmente fez uma introdução e depois foi meditando os textos. Recebemos algumas 

preciosas chaves de leitura: O nosso GEPS é o amor! Se você quiser ser famoso, fale 

de Deus. 

Os presentes os enriqueceram com muitas intervenções. Antes do almoço, 

pudemos sentar-nos na capela, diante do sacrário em forma de poço de Jacó, muito 

inspirador! 

À tarde, os formadores sentaram em grupos para falar sobre o programa de 

formação, desafios, avanços e sugestões. O plenário foi riquíssimo e fomos de opinião 

que “Esse dia o Senhor fizera para nós”! 

 

 

"RESSIGNIFICAR A VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA EM UMA 

IGREJA SINODAL" 

 

ORAÇÃO em comunhão com a 26ª AGE 

 

Ó Trindade Santa, fonte de Sabedoria 

Fecundidade, vos apresentamos nossa Vida 

Consagrada, nesse tempo favorável de preparação 

e realização da 26ª Assembleia Geral Eletiva. 

Ensinai-nos a dar passos que respondam aos sinais 

dos tempos, com fidelidade, ousadia e profetismo. 

Que nossa Assembleia nos impulsione a uma 

transformação de nós mesmas, nós mesmos; 

que redescubramos com entusiasmo e alegre esperança a Centralidade de Jesus Cristo em 

nossas vidas, que hoje nos chama ao discipulado, à missionariedade, à sinodalidade, à 

abertura para as novas gerações e à fraternidade/sororidade universal. 

Ajudai-nos a manter o ânimo e a coragem diante da dura realidade, nestes tempos de 

pandemia, para anunciar o significado do Reino de Deus. 



Espírito de vida, Espírito do novo, dai-nos sensibilidade de coração na dinâmica de 

“Ressignificar a Vida Religiosa Consagrada em uma Igreja Sinodal”.  

Que possamos viver, com novo vigor, o chamado de Jesus: “Permanecei no meu amor” 

(Jo 15,9). 

Nossa Senhora Aparecida e todos os nossos fundadores e fundadoras  nos acompanhem 

na preparação e vivência da nossa Assembleia, caminhando juntas e juntos, em escuta e 

discernimento da Vontade Divina.  Amém! 

Autoria: Ir. Maria Áurea Marques, rbp e Ir. Eliene Oliveira Barros, rbp 

 

 

JANELA DE JOHARI – PANO DO FUNDO DO ENCONTRO DO 

POSTULINTER  - 23 e 24 de abril 

 

Os e as postulantes de diversas congregações se reuniram, no Colégio Santa Inês de Porto 

Alegre, sob a coordenação da Ir Rosângela Donini, 

psicóloga e passaram dois dias de integração, e 

conhecimento pessoal.  

Tiveram oportunidades de se exporem, de trocar 

situações, rezar em conjunto e dispor-se para um tempo 

de intensa preparação para o ingresso no Noviciado. 

Enquanto isso, os/as formadores/as tiveram  tempo e 

espaço  para sentar-se juntos e falar sobre questões do seu interesse. 



RESILIÊNCIA 

 

Ir Susana Rocca falou aos religiosos do Núcleo de Novo 

Hamburgo sobre este tema tão desafiador e que bate à 

nossa porta todos os dias: Resiliência!   

Muitos religiosos estiveram conectados nesta tarde de 23 

de abril, a partir das 14 horas 

 A Ir Rita diz: “é sempre muito gostoso ouvir a Ir. 

Susana. Uma didática assim, que te deixa impressionada. 

Pelos comentários feitos no chat e também o que alguns religiosos partilharam, eles 

gostaram muito. Até por que Irmã, é como o Irmão Celso colocou, embora seja um 

assunto já bastante discutido, é também sempre muito atual e muito persistente para nós 

enquanto VCR. E a Ir Susana sempre traz algo novo, sempre muito atualizada. Então o 

que posso lhe dizer é que foi muito bom e de muita aprendizagem”.   

No final os comentários e apreciações não faltaram.  

Ir. Rita Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENCONTRO DO CERNE    06-07/05/22, no CECREI 

 

Este grupo corajoso de Ex cernistas realizaram seu encontro presencial, refletindo o 

tema da RESSIGNIFICAÇÃO DA VIDA RELIGIOSA PÓS-PANDEMIA, NO 

MUNDO PANDÊMICO, com a assessoria da Irmã Cleusa Maria Andreatta, que fez a 

reflexão do tema, usando o ícone da Casa. 

 

Abrindo a roda de conversas 

com o grupo, no dia 06, 

provocou a grupo a se dar conta 

das diversas crises que estamos 

vivenciando como mundo e, à 

tarde, em pequenos grupos 

debatemos as questões a) Em 

que aspectos experimento 

Inquietude? b) Em que 

experimento Incompletude? c) 

Que demandas de Imaginação Criativa? 

 No dia 07, pela manhã, foi sugerido uma reflexão a partir do texto da “Escuta” 

difícil, do Pe. Adroldo Palaoro. Recebemos a presença de Ir. Lurdes Urban, presidente da 

CRB que nos passou ricas e importantes informações e parabenizou o grupo pela coragem 

de parar e se retomar. Contamos também com a representação da CRB/RS na pessoa do 

Pe. Charles Wilner e da Ir. Laura Gavazzoni, acompanhantes do CERNE.    

O grupo avaliou o encontro muito positivo e pede a continuidade e/ou o retiro dos 

cernistas para 2023. Agradecemos a Deus e aos 27 participantes pela riqueza da 

convivência e profundidade que vivenciamos como grupo. “O CERNE foi e continua 

sendo o Oceano luminoso que nos conduz ao encontro do primeiro amor.!”  

(Ir. Nelcy T. Zwirtes). 

 



EM SAÍDA PARA A MISSÃO 

 

 Em março partiu para a Missão Notre Dame em Moçambique, para a região 

Missionária de Jécua, a Irmã Maria Inês Weber.  

 Foi por muitos anos formadora, tanto em Cruzeiro do Sul, AC como em Passo 

Fundo/RS como Mestra de Noviças. O número de formandas em Moçambique está 

aumentando.  

 A Ir Inês se ofereceu para integrar a equipe de formação Notre Dame no estado 

de Manica. Por ora está em Jécua, uma escola com um grupo de coirmãs e junioristas, 

para se adaptar à cultura e descobrir os caminhos da Evangelização.  

 Irmã Inês, suas coirmãs e a CRB/RS a cumprimentam por sua coragem e rezam 

pela eficácia de sua nova missão. 

 

 

Irmã Joanire de Souza Pinto, da 

Congregação das Irmãs de Santa 

Catarina, VM, foi convidada pelo 

governo Geral para integrar a missão da 

congregação nas Filipinas, Ásia. 

Agradecemos seu trabalho junto ao 

Núcleo de Novo Hamburgo e rogamos a 

Deus que lhe dê força e sabedoria para a 

nova missão. Sua viagem rumo a nova 

missão é no dia 16 de maio.  

Parabéns pelo sim missionário. “Como 

Deus quer”, B. Aventurada M. Regina. 


