CRB NACIONAL
CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL
SDS Bloco H, nº 26- Salas 501/517 - Ed. Venâncio II
70393-900 – Brasília/DF - Tel.: (61) 3226 – 5540

financeiro@crbnacional.org.br

Of. 001/2020

Brasília, 13 de janeiro de 2020
“Fazei tudo o que ele vos disser!”(Jo 2,5).

Da:
CRB Nacional – Setor Administrativo - financeiro
Para:
Superioras/es Maiores – Instituições Membros da CRB Nacional
Assunto: Fundo de Manutenção

Estimado/a Superior/a Maior!

Vivemos um tempo muito forte em que podemos sempre redescobrir a alegria da
consagração e do serviço aos irmãos/ãs. A Vida Consagrada é chamada, de modo especial, a
viver a experiência da encarnação, a serviço do Povo de Deus, nas pegadas de Jesus, que se
fez UM e nos mostra a cada dia o caminho. Avancemos com coragem e audácia profética,
pois o tempo exige.
Queremos continuar fortalecendo os projetos missionários, a formação continuada, a
intercongregacionalidade, a animação da Vida Consagrada nas Regionais da CRB Nacional
bem como apoiar os projetos onde a vida é mais ameaçada em sua dignidade.
Com muita confiança, contamos com a compreensão e a colaboração de todos. Esta
carta tem como objetivo lembrar o compromisso com o Fundo de Manutenção da CRB
Nacional.
“A alegria se consolida na experiência de fraternidade, como lugar teológico,
onde cada um é responsável pela fidelidade ao Evangelho e pelo crescimento de cada
um” (Papa Francisco – Carta Circular aos consagrados/as – Alegrai-vos, 9).
Temos consciência das novas configurações na animação e coordenação das
Congregações, as uniões de Províncias, Delegações etc. Essa nova realidade continua
influenciando a CRB Nacional, que continua dando passos significativos objetivando
diminuir custos. Entendemos também que para as Congregações os compromissos de
manutenção ficam cada vez mais exigentes.

Recordamos, pois, sua pertença, participação e responsabilidade com o
Fundo de Manutenção, conforme determina os Estatutos de nossa
Conferência (Art. 11 e 57).

Anexamos a esta carta, a Ficha de contribuição ao Fundo de Manutenção da CRB
Nacional e CLAR – 2020.
A CRB Nacional necessita da sua contribuição e espera fidelidade nas contribuições,
evitando custos e trabalho dobrado para o setor financeiro. Através do diálogo, podemos,
sim, favorecer quem necessita, com algum desconto ou parcelamento. Se não é possível o
que reza o Estatuto, não deixe de partilhar, segundo suas possibilidades. Com o pouco, de
todas as Províncias ou Delegações, conseguiremos realizar nossa missão como CRB
Nacional.
É importante recordar também que a contribuição à uma Secção Regional da CRB
não isenta da contribuição à CRB Nacional. Os projetos são distintos e originais. É
interessante observar o seguinte: as Sedes Gerais, Provinciais e Coordenações de cada
Instituição, contribuem com a Nacional. As Regionais e Núcleos receberão a
contribuição das Comunidades que estão inseridas nelas.
Não temos uma definição de prazo para a quitação do Fundo de Manutenção, mas
queremos contar com a sensibilidade e solidariedade de todos ao longo do ano, em vista de
maior tranquilidade em honrar com todos os compromissos.
Comunicamos que o Plano Trienal, a Programação da CRB Nacional, das Regionais,
atividades e eventos a se realizar, encontram-se em nosso Site: www.crbnacional.org.br e
também enviamos a todas as Sedes de Congregação (Província, Coordenações...)
Para qualquer diálogo ou informação sobre o Fundo de Manutenção, dirija-se ao Frei
Sílvio João – Coordenador do Setor Financeiro da CRB Nacional nos seguintes endereços:
Tel.: (61) 3226- 5540- E-mail: financeiro@crbnacional.org.br
Que a Mãe Aparecida abençoe cada Consagrado e cada Consagrada do nosso imenso
Brasil.
Um grande abraço e fecundo 2020.
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