CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL – CRB
SDS Bloco H nº 26 Sala 507 Edifício Venâncio II
CEP: 70393-900 - Brasília – DF
Tel.: (61) 3226-5540 - Fax: (61)3225-3409 – (61)98451-0248

Brasília, 21 de agosto de 2019.
Estimados Provinciais e Religiosos Irmãos!
Saudações de paz e alegria!
A Conferência dos Religiosos do Brasil tem a grande alegria de mais uma vez recordar a
realização do V SEMINÁRIO DE RELIGIOSOS IRMÃOS! Para este evento tão especial, convidamos
cada um e todos para participar com muita paixão e esperança. Dessa maneira, pedimos aos senhores,
provinciais e superiores de comunidades que motivem os irmãos de sua congregação para participarem e
vivenciarem esse momento de partilha, oração e animação vocacional.
O espírito do Seminário está em sintonia com as reflexões da CRB Nacional, que tem como
Horizonte para o próximo triênio 2019-2022, responder os desafios de cada tempo, tecendo relações
humanizadoras e interculturais, ouvindo o clamor dos pobres e da terra, para que o vinho novo do Reino
anime a festa da vida, assim como os anseios expressados pelos irmãos nos seminários anteriores. Ele se
realizará entre os dias 17 e 20 de outubro de 2019, em Fortaleza-CE.
Tema: Plenamente humano, simplesmente irmão.
Lema: Maria, peregrina na fé (Cf. LG 58)
Objetivo Geral:
 Aprofundar a maturidade do Religioso Irmão, à luz do ser de Maria.
Objetivos Específicos:
 Viver e partilhar experiências de fraternidade e oração, a partir dos diferentes carismas;
 Refletir o processo de amadurecimento humano do Religioso Irmão, a partir da espiritualidade e
humanidade presentes em Maria de Nazaré;
 Dialogar sobre desafios da vida do Religioso Irmão: fraternidade; itinerário formativo;
profissionalização; envelhecimento.
Dinâmica do Seminário:
 Partilhar a vida em pequenos grupos, considerando a variedade de carismas, culturas e missão.
 Rezar e celebrar o dom da nossa vocação de Religioso Irmão.
 Aprofundar a temática do seminário.
Destinatários:
Religiosos Irmãos, a partir da etapa do juniorato.
Local:
Condomínio Espiritual Uirapuru - Fortaleza/CE
Coordenação:
Frei Edimar Fernando Moreira, OCarm.
Frei Vanildo Luiz Zugno, Ofm
Irmã Geralda de Fátima Miranda, RMNSD
Irmão Carlos Eurípedes Honório Filho, FMS

Irmão Francisco das Chagas Costa Ribeiro, FMS
Irmão João Marcos de Almeida Molina, SDB
Irmão Pedro João Wolter, FMS
Irmão Wanderson Nogueira Alves, MSF
Inscrições:
 De 01 de abril até 30 de setembro, ou até preencherem as vagas.
 150 vagas.
 http://crbnacional.org.br/vseminario-aberto/
 Valor da taxa: R$ 120,00 reais.
Hospedagem, refeições e lanches:
Pousada Wirapu’ru
Avenida Alberto Craveiro, 2222 – Castelão – Fortaleza/CE
Contato: (85) 3477-3900
Segue abaixo os valores:
o Apartamento Individual: R$ 634,00 (Três diárias)
o Apartamento Duplo: R$ 475,00 (Três diárias)
o Apartamento Triplo (valor por pessoa) – R$ 424,00 (Três diárias)
Obs: o coffee break e o jantar do dia 19 de outubro ficará a cargo de cada participante.
Informações:
CRB Fortaleza: (85) 3253-2170 ou crbce@yahoo.com.br
CRB Nacional: (61)3226-5540 ou secretaria@crbnacional.org.br
Ir. Carlos Eurípedes (secretário do seminário): ceuripedes@marista.edu.br
Orientações práticas para o Seminário:
 A chegada pode ocorrer a partir das 14 horas do dia 17 de outubro;
 Recomenda-se providenciar o retorno a partir das 15 horas do dia 20 de outubro;
 Credenciamento a partir das 17 horas no dia 17 de outubro;
 A noite do segundo dia será de integração. Levar brindes e comidas típicas para tornar a
atividade mais agradável;
 A programação do encontro será enviada na próxima correspondência.
Rogamos a Deus e à Mãe Aparecida que abençoe o Seminário com abundantes graças do céu.

Ir. Maria Inês V. Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional

Ir. Carlos Eurípedes Honório Filho, fms
Secretário do Seminário dos Irmãos

