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Descrição da Logomarca do triênio 2019 - 2022

A apresentação da logo foi criada para identificar graficamen-
te a linha de reflexão, espiritualidade e atividades das institui-
ções religiosas que compõem Conferência dos Religiosos do Bra-
sil (CRB), no Triênio 2019 a 2022.

O tema escolhido para fundamentar a caminhada durante o 
triênio será: Consagradas e Consagrados em Missão e o lema: 
“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5).

Com essa motivação temática, busca-se ilustrar a forte presen-
ça vocacional e missionária de Maria como mediadora da graça e 
estrela da evangelização.

A Cruz, no centro, representa o Cristo, autor da graça, do vi-
nho novo; alegria, princípio e ânimo para a jornada missionária.

A talha representa a vida e vocação das consagradas e consa-
grados que se enchem desta alegria, o Cristo, para testemunhar 
o amor e chamada vocacional de Deus.

O caminho e as pegadas explicitam uma vida religiosa em sa-
ída, em movimento, dinâmica e fortalecida pelo vinho novo da 
alegria.

Autor Padre Reinaldo Leitão, rcj 
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APRESENTAÇÃO

Queridas Religiosas, queridos Religiosos!
“A Vida Consagrada é um grande dom à Igreja”, (LG 43).  

Quão preciosa é a vida  doada  de tantas/os  irmãs e irmãos  
por esse imenso Brasil. Expressamos nossa gratidão a cada 
um/a  pelos gestos significativos de apoio, incentivo, avalia-
ção  e participação em  nossa Conferência.  A Vida Religiosa 
Consagrada está na Igreja  para ser um sinal de alegria e 
testemunho profético do  Evangelho. A 25ª Assembleia Ge-
ral Eletiva, realizada de 10 a 14 de julho de 2019, imbuiu-se  
do lema  tomado das palavras da Mãe de Jesus: “Fazei tudo 
o que Ele vos disser” (Jo 2,5), lema  que se tornou o núcleo 
do Horizonte para o Triênio 2019 - 2022, especificado em 
quatro Prioridades, definidas pelos participantes, Superio-
ras/es Gerais e Provinciais, Coordenadoras/es e Assessoras/
es Regionais de todo o Brasil. Somos conscientes do mo-
mento desafiante que estamos vivendo.  A Conferência dos  
Religiosos  e Religiosas do Brasil continua conclamando   a 
Vida Consagrada a estar atenta aos sinais e apelos  de Deus 
hoje. Somos chamados/as a ser pessoas de Deus, a estar 
presentes onde a vida está ameaçada. É o Espírito Santo 
que faz arder os nossos corações e nos impulsiona à missão. 
É o fogo do Espírito que nos ilumina, energiza, purifica e 
nos move a viver a Mística Profético-sapiencial. A media-
ção materna de Maria é clara: envia à obediência para com 
a autoridade da Palavra de Jesus, numa situação de carên-
cia e de crise,  para superá-la com um sinal de abundância 
e de antecipação de festa. 

Colocamos à disposição da Vida Religiosa Consagrada 
o Plano de Ação, para que, unidas/os pelo Reino, dóceis ao 
Espírito, na alegria e na generosidade, façamos deste Tri-
ênio 2019-2022 um tempo de Deus. Que seja fecundo nas 
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atividades de formação e envolvimento com a realidade 
onde esta presente a nossa Vida Consagrada. A Confe-
rência Latino Americana e Caribenha das/os Religiosas/
os – CLAR – continua nos incentivando a acolher o apelo 
de Maria “Façam tudo o que ele vos disser”! “É Agora!”.  
Com Maria sintamo-nos convidadas/os a  festa do Reino, a 
esse banquete  em  que há lugar para todas/os. (cf. Ícone da 
CLAR). Que a Mãe Profetisa e Peregrina proteja e impulsio-
ne a Vida Religiosa Consagrada do Brasil. 

         
 Brasília, 01 de outubro de  2019

Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad
Presidente da CRB Nacional
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INTRODUÇÃO 

Para o triênio 2019-2022, depois do exame do caminho 
da CRB nos últimos quatro triênios, e discernindo com a 
invocação do Espírito e ajuda da Palavra de Deus os sinais 
dos tempos, o lema iluminador é tomado das palavras da 
Mãe de Jesus: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2,5). 
A mediação materna de Maria é clara: envia à obediência 
para com a autoridade da Palavra de Jesus numa situação 
de carência e de crise para superá-la com um sinal de abun-
dância e de antecipação de festa. 

Já no Egito o povo escutou do Faraó em tempo de ca-
restia: “Ide a José e fazei tudo o que ele vos disser” (Gn 
41,55). E no deserto o povo prometeu a Moisés: “Faremos 
tudo o que disse o Senhor” (Ex 19,8). O que nos manda a 
Palavra de Jesus, o Filho de Deus, é nossa missão: encher as 
talhas com a nossa água, assim como mandou os discípu-
los lançarem as redes apesar da experiência de carência de 
peixes. A abundância de vinho é obra de Deus, mas a nossa 
fé se transforma em missão, desafiando certas evidências. 
Por isso o tema geral de nosso triênio é este: “Consagradas 
e Consagrados em missão”. A missão é nossa razão de ser 
neste mundo (Cf. EN 14-15), atuação da obediência de nos-
sa fé e nossa identidade comum. 
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Horizonte e Prioridades aprovados  
para o Triênio 2019-2022

“Faz escuro mas eu canto, porque a manhã vai chegar” (Thiago de Mello)

HORIZONTE
Nós, consagradas e consagrados em missão, movidos 

por uma mística profético-sapiencial e articulados institu-
cionalmente, procuramos estar presentes onde a vida está 
ameaçada, responder aos desafios de cada tempo, tecendo 
relações humanizadoras e interculturais, ouvindo o clamor 
dos pobres e da terra, para que o vinho novo do Reino ani-
me a festa da vida.
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PRIORIDADES 

1. Cultivar a mística profético-sapiencial

Inspirados em Maria, queremos escutar a voz de Deus nos 
pequenos sinais da vida, que nos chama a anunciar, denun-
ciar e testemunhar a esperança do Reino na noite escura da 
realidade socioeconômica e política dos nossos povos.

Na História da Salvação, percebemos que cada situação 
histórica provocou o exercício de uma mística adequada, 
para continuar fiel ao protagonismo do Espírito da origem. 
Cada período histórico recebeu um nome, com a aplicação 
de uma mística correspondente.

Hoje não é diferente. A VRC tem procurado estar viva 
e ativa, superando desafios que os tempos vão suscitando 
e aproveitando as oportunidades que oferecem.  Nas três 
últimas décadas do século passado, insistimos na mística 
profética, chamando à conversão das estruturas e à conver-
são pessoal, de modo a perseverarmos na proximidade com 
os pobres e excluídos. Já no final do milênio, voltamo-nos 
para a mística sapiencial, insistindo mais na percepção da 
manifestação de Deus no cotidiano, buscando inspiração e 
rezando os acontecimentos ordinários. 

O cultivo da mística profético-sapiencial é um caminho 
alargado para nos manter ligados aos sinais do Espírito, 
que se manifesta tanto no “pão nosso de cada dia”, quanto 
nos extraordinários eventos de povos e nações e de todo o 
Planeta. Um texto iluminador é a narrativa sobre o profeta 
Elias (cf. 1 Rs 19,1-19). Também podemos constatar isso nas 
bodas em Caná (Jo 2,1-12). O vinho vem da qualificação da 
água colocada nas talhas por ordem de Jesus. Acontece de 
modo tão silencioso que a maioria dos presentes nada per-
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cebe. Maria percebe o que está acontecendo e vai direto ao 
ouvido de quem pode fazer algo: seu filho Jesus. Dali vai 
aos serventes e dá seu recado. A atitude de Maria é expres-
são da mística profético-sapiencial.

Ações:
1. Realizar o III Seminário Nacional para a VRC - aprofun-

damento da Mística-Profético Sapiencial – Pós-Sínodo da 
Amazônia – 13 a 16 de maio 2020;

2. Elaborar um Subsídio Orante a partir das Mensagens te-
máticas e mundiais do Papa,  para cada ano; 

3. Traduzir, adaptar e publicar, online, para as comunida-
des, as Reflexões  Orantes do Horizonte inspirador  da 
CLAR (2018 – 2021).

Responsáveis:

1. Diretoria, AEN, Equipe Interdisciplinar, Coordenado-
res e assessoras Regionais;

2. Equipe Interdisciplinar e Equipe de Publicação;
3.  Equipe de Publicação e Comunicação.

2. Ouvir o clamor dos pobres e da terra

Comprometemo-nos a promover iniciativas comunitá-
rias e articuladas que gerem consciência crítica, inclusão 
social e cuidado da Casa Comum. Optar em favor dos mais 
pobres nos empenha a enfrentar a injustiça ambiental, por-
que tudo está interligado.

Temos testemunhado dia após dia uma maior degrada-
ção de Nossa Casa Comum por parte de um sistema ím-
pio que valoriza mais o lucro que a vida como um todo, 



Plano de Ação da CRB Nacional - Triênio 2019 a 2022  11  

golpeando, sobretudo os mais pobres, as primeiras vítimas 
ambientais. Papa Francisco nos alerta que “uma verdadei-
ra abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem 
social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio 
ambiente, para ouvir tanto o clamor da Terra como o cla-
mor dos pobres” (LS 49).  Optar profeticamente em favor 
dos mais pobres nos empenha em torno da grave injustiça 
ambiental, porque tudo está interligado. 

Hoje, no Brasil, especialmente nos afeta e desafia uma 
grave injustiça ambiental em relaçãon à Amazônia.

Urge investir na formação crítica de lideranças cristãs 
da sociedade civil, apoiar os movimentos sociais e educar 
as novas gerações para a cidadania planetária, em vista de 
uma ecologia integral. A vida em abundância anunciada 
por nosso Mestre e Senhor inclui a reconciliação com a cria-
ção e a promoção da vida dos mais vulneráveis.

Ações:
1. Colaborar com os encontros da Rede Brasileira de Justiça e 

Paz visando seu fortalecimento; 

2. Celebrar profeticamente o Dia Mundial de Oração pelo 
cuidado da criação – 1º de setembro, motivando a VRC a 
realizar gestos  que tenham impacto público;

3. Socializar nas mídias sociais, em parceria com  a RE-
PAM, as experiências da Vida Religiosa Consagrada na 
Amazônia;

4. Apoiar, com ações solidárias a Jornada Mundial dos Po-
bres, como nos interpela  o Papa Francisco;

5. Apoiar parcerias com as instituições que atuam junto aos 
migrantes, refugiados, povos originários e quilombolas;

6. Motivar a Vida Religiosa Consagrada para ser presença 
nas manifestações públicas em defesa dos direitos hu-
manos e da terra;
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7.  Divulgar análises de conjuntura nas mídias da CRB Na-
cional;

8.  Elaborar um guia de implantação da gestão ambiental 
para os Institutos Religiosos e suas obras.

Responsáveis
1. Diretoria, Setor Missão, Comissão de Justiça, Paz e Integri-

dade da Criação;
2. Diretoria, Comissão de Justiça, Paz e Integridade da Cria-

ção, AEN e Regionais;
3. Diretoria, Setor Comunicação e Regionais;
4. Diretoria, AEN, Comissão de Justiça, Paz e Integridade da 

Criação e Regionais;
5. Diretoria, AEN e Regionais;
6. Diretoria, AEN e Regionais;
7. Diretoria, Setor Comunicação;
8. Diretoria e Equipe Interdisciplinar.

3. Fomentar a intercongregacionalidade, a intercul-
turalidade e a partilha dos carismas com leigas/os. 

Somos interpelados/as a constituir alianças interinsti-
tucionais, conviver na diversidade cultural e incluir o lai-
cato na nossa espiritualidade e ação, abrindo novos cami-
nhos na missão.

Desde suas origens a Igreja elaborou sua missão num 
ambiente intercultural. A VRC  desenvolveu suas vivências 
comunitárias e práticas missionárias num contexto inter-
cultural, compartilhando o mesmo carisma. 

Nos últimos anos, a interculturalidade se tornou um dos 
aspectos mais importantes devido ao contexto mundial e 



Plano de Ação da CRB Nacional - Triênio 2019 a 2022  13  

também contextos específicos da VRC, nos levando a certas 
urgências em relação à missão. As quais apontam para a 
necessidade da integração  entre  interculturalidade e inter-
congregacionalidade. 

Esta dimensão favorece o fortalecimento entre cultura e o ca-
risma congregacional, ampliando a integração,  e promoven-
do a solidariedade entre as congregações, impulsionando a 
partilha do carisma, vida e missão com os/as cristãos leigos/as.

Ações:
1. Realizar o III Seminário  da Intercongregacionalidade  e  

Rede Missionária Intercongregacional; 

2.  Realizar a “Semana da Vida Consagrada” com iniciati-
vas missionárias intercongregacionais nas Regionais,  
encerrando  com um  gesto concreto no 3º domingo de 
agosto, Dia Nacional do/a Religioso/a;

3.  Fortalecer a articulação e constituição do SAV nas Regionais;

4. Realizar o I Seminário Nacional  com cristãos  Leigos e 
Leigas  ligados aos carismas  - ( 2022);

5.  Mapear casas de idosos e enfermos, em vista de promo-
ver parcerias  intercongregacionais;

6.  Realizar o  VI Encontro Nacional  dos Irmãos;

7.  Realizar o II Encontro Nacional dos Religiosos Presbíteros;

8.  Realizar o III Encontro Nacional da Vida Monástica-
Contemplativa; 

9.  Divulgar iniciativas Intercongregacionais realizadas nas  
Regionais;

10. Prosseguir, fortalecer, aprofundar e avaliar os Projetos 
Missionários “Ad Gentes”;

11. Apoiar o projeto  da ANEC “Rede em Redes”.
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Responsáveis
1. Diretoria, Setor Missão e Comissão da Rede Intercongre-

gacional Ad Gentes;
2. Diretoria, AEN e Regionais;
3. Diretoria, Setor Juventudes e Regionais;
4. Diretoria, Setor Juventudes e Regionais;
5. Diretoria e Setor de Formação Continuada;
6. Diretoria e GT;
7. Diretoria e GT;
8. Diretoria e GT;
9. Setor Comunicação;
10. Diretoria, Interdisciplinar e AEN;
11. Diretoria e Setor Missão.

4. Promover relações humanizadoras e atenção 
diferenciada à cada geração na VRC.

Precisamos tecer relações de ternura, de fraternidade e de 
sinodalidade como expressão de uma nova forma de convi-
vência capaz de superar o individualismo e a dominação.

Em todas as fases da VRC deve resplandecer o vigor e a ale-
gria de quem optou pelo discipulado de Jesus, promovendo 
relações mais humanizadoras com as características próprias 
de cada pessoa, suas belezas e limites. Promover uma cultura 
de encontro nos desafia a incrementar os consensos comunitá-
rios, a partilha de sentimentos, as relações humanizadoras, o 
perdão e a festa. Fomentar relações fraternas que, no serviço a 
Deus e ao povo, encontre a fonte da sua vitalidade. 

A VRC Jovem aparece como um dom a ser acolhido, 
escutado, acompanhado e levado em conta o seu prota-
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gonismo. Redesenhar os processos de acompanhamento à 
terceira idade e aos religiosos enfermos emerge como uma 
urgência para muitas congregações. 

É preciso reconhecer o valor de cada pessoa, na sua faixa 
etária, as que acabaram de chegar, as que estão à frente da 
missão, as de meia-idade, e as que se consagraram há mais 
tempo, de modo que todas dêem testemunho do Deus vivo 
e atuante no meio do seu povo.

O desafio de novos modos de relação nos interpela a re-
fletir e oferecer orientação sobre comportamentos padroni-
zados, autoridades inquestionáveis e a realidade do abuso 
de poder, de consciência e sexual, sendo sensíveis e profe-
tas perante as questões de gênero.

Ações:
1. Realizar o Seminário  Nacional de Formadores e Anima-

dores Vocacionais sobre a realidade das juventudes hoje 
e as dinâmicas das novas gerações, inspirado na Exorta-
ção Apostólica Christus Vivit;

2. Formar grupo de trabalho para refletir e oferecer orienta-
ção sobre abuso de poder, de  consciência e sexual na VRC;

3.  Buscar parceria com outras instituições, de modo parti-
cular a CNBB, para a formação, prevenção, orientação e 
acompanhamento das vítimas de abusos sexuais;

4.  Realizar  o I Seminário de Gestores e cuidadores de Ca-
sas Religiosas para Idosos – 2021;

5.  Realizar o Encontro Nacional do GRENI;

6.  Apoiar os Mutirões Estaduais das Novas Gerações, assu-
mindo as orientações do IV Congresso das NG e as orien-
tações dos Sínodos para a Juventude e da Amazônia;



16                Plano de Ação da CRB Nacional - Triênio 2019 a 2022

7.  Motivar a participação no Congresso  Latino Americano  
das Novas Gerações promovido pela CLAR; 

8. Realizar a “Caravana da VRC Jovem” (NG e SAV) – (pes-
pectiva de peregrinação);

9.  Promover a Missão para Formadores na Amazônia;

10.  Dar continuidade a Missão das Novas Gerações na Ama-
zônia;

Responsaveis:

1. Setor Juventudes;
2. Diretoria;
3. Diretoria e Rede um Grito pela Vida;
4. Diretoria, Setor Administrativo e Formação Continuada;
5. Diretoria, Setor Missão e GT do GRENI;
6. Diretoria e Setor Juventudes;
7. Diretoria e Setor Juventudes;
8. Diretoria e Setor Juventudes;
9. Diretoria e Setor Juventudes;
10. Diretoria e Setor Juventudes.

Ações Comuns para todas as Prioridades
1. Promover o aprofundamento das Prioridades nas Re-

gionais;

2. Produzir e compartilhar na internet vídeos sobre as 
prioridades do triênio;

3.  Publicar Artigos na Revista Convergência;

4.  Criar um banco de dados  de Assessores/as qualificados/
as nas diferentes areas.
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Programação Nacional

1. Prioridade: Cultivar a mística profético-sapiencial

1. III Seminário para a Vida Religiosa Consagrada
 – Aprofundamento da Mística Profético-sapiencial 
pós Sínodo da Amazônia -13 a 16 de maio de 2020, 
Aparecida.

2. Subsídio Orante a partir da Mensagem do Papa Francis-
co para a jornada Mundial de Oração pelas Vocações;

3. Subsídio Orante mensal, a partir do Horizonte Inspira-
dor da CLAR e da CRB; 

4. Encontros de Aprofundamento da Mística Profético-
sapiencial:

 – 19 a 21 de junho de 2020 – Regional de Porto Velho/RO
 – 30 de julho a 01 de agosto de 2020 – Bonfim/BA
 – 28 a 30 de agosto de 2020 – Cruzeiro do Sul
 – 25 a 27 de setembro de 2020 – Natal/RN

2. Prioridade: Ouvir o clamor dos pobres e da terra
1. Subsídio Orante para celebração do Dia Mundial de Ora-

ção pelo cuidado da criação – 1º de Setembro;

2. Subsídio para celebrar e motivar ações solidárias para 
jornada Mundial dos Pobres – 17 de novembro;

3. Encontro  com os Representantes dos Projetos Sociais 
acompanhados pela CRB, em novembro de 2020,  para 
aprofundar os temas:

 – A missão de Jesus e a nossa Missão junto aos Cruci-
ficados de hoje
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 – Mística do cuidado, tendo como transversalidade o 
resgate à cidadania

4. Encontro da rede brasileira de justiça e paz numa pers-
pectiva de escutar os diversos clamores  do povo brasi-
leiro – 11 a 13 de junho de 2020 - Brasília/DF;

5. Mutirões estaduais das Novas Gerações da Vida Con-
sagrada – após IV Congresso Nacional e orientações do 
Sínodo – Datas a marcar nas Regionais;

3. Prioridade: Fomentar a intercongregacionalidade, a in-
terculturalidade e a partilha dos carismas com leigas/os.

1. III Seminário da Intercongregacionalidade – Rede 
Missionária Intercongregacional Ad Gentes – 07 a 09 
de agosto de 2020 - Brasília

2. Semana da Vida Consagrada – 3ª Semana de Agosto de 
cada ano: 2020/2021/2022;

3. I Seminário Nacional dos/as Leigos/as ligados aos Ca-
rismas das Congregações: 2021 

4. III Encontro Nacional da Vida Monástica – Contempla-
tiva – Maio de 2021

5. VI Seminário Nacional dos Religiosos Irmãos – Outu-
bro de 2022

6. II Encontro Nacional dos Religiosos Presbíteros – 14 a 
17 setembro de 2020;

7. Celebração do Dia Mundial da Vida Consagrada -   02 de 
fevereiro – em nível Nacional, Regional e nos Núcleos;

8. Articular um projeto de formação, fortalecimento e 
acompanhamento para os SAV’s das Regionais – du-
rante o triênio; 
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9. Encontro Inter Regional de partilha de carismas – Região 
Sul (PR, SC, RS) – 22 e 23 de agosto de 2020, Curitiba.

4. Prioridade: Promover relações humanizadoras e 
atenção diferenciada à cada geração na VRC.

1. Seminário Nacional para Formadores e Animadores 
Vocacionais, com os eixos transversais  ligados a ques-
tão dos abusos e gênero,  a realidade das juventudes 
hoje e as dinâmicas das novas gerações, inspirado na 
Exortação Apostólica Christus Vivit -  17 a 21 de abril 
de 2020 – Brasília (parceria com a Regional Brasília);

2. I Seminário Nacional para Gestores e Cuidadores de 
Casas Religiosas para Idosos – junho de 2021 – data e 
local a confirmar;

3. Encontro Nacional do GRENI – 20 a 22 de novembro 
de 2020 – Brasília- DF

4. Missão dos Formadores na Amazônia -  (2021)

5. Missão das Novas Gerações da Vida Consagrada na 
Amazônia – Julho de cada ano: 20/21/22

6. IV Congresso Nacional das Novas Gerações da VRC – 
II Congresso do Cone Sul – 21 a 25 de fevereiro de 2020;

7. Caravana da Vida Religiosa Jovem – NG e SAV – 2022;

8. Cursos Formativos para Religiosos/as e Leigos/as liga-
dos aos Carismas sobre: Proteger a Infância - Prote-
ção integral e garantia dos direitos fundamentais de 
Crianças e Adolescentes, nas 05 grande Regiões: Nor-
te, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Sul – 2020 e 2021;
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Ações Permanentes de  
Animação da VRC - CRB Nacional

1. Diretoria Nacional - 04 Reuniões ao ano
2. Formação Continuada

a)  PROFOLIDER (Programa de Formação de Lideranças);
 – PROFOLIDER XVII (Programa de Formação de Li-
deranças) – 07 de junho a 24 de julho de 2020, Bra-
sília/DF – CCM;

b)  CERNE (Centro de Renovação Espiritual)
 – CERNE 121 – 09 de fevereiro a 19 de março de 2020, 
Fortaleza/CE;

 – CERNE 122 – 13 de setembro a 22 de outubro de 
2020, Salvador/BA.

3. Comunicação:
 – Curso de Comunicação para as Regionais: 05 a 07 
de junho 2020 – Brasília.

Atividade Permanente
Produzir e divulgar o que acontece na CRB Nacional e 

nas Regionais; atender às solicitações na área da Comuni-
cação. A comunicação é feita pelo site, facebook, e-mails,  
twitter,  instagram,  youtube e newsletter.

4. CONFIAR (Conselho de Facilitação e Animação Re-
gional) 

 – Durante o Seminário Nacional da VRC – 13 a 16 de 
maio de 2020, Aparecida.
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5. PROFORMAR (Programa de Formação de Assesso-
res/as Regionais)

 – 09 a 12 de março – 2020 – Brasília.

6. Equipe Interdisciplinar de Reflexão e Assessoria 

 – 04 Reuniões Ordinárias ao ano;

7. Conselho Editorial e Publicações

 – 02 Reuniões Ordinárias: 06/03/20 – Brasília e 21 a 
22/08 – Rio de Janeiro.

8. Conselho Fiscal – 02 Reuniões por ano; 

9. USGCB (União das Superioras Gerais de Congrega-
ções Brasileiras)

 – 02 e 03 de abril de 2020: Reunião da Equipe – Belo 
Horizonte;

 – 23 a 26 de novembro de 2020: Reunião da Equipe – 
Rio de Janeiro;

 – 18 a 22 de agosto de 2020: Assembleia Formativa – 
Belo Horizonte.

10. Setor Projetos Sociais Redes e Parcerias

“Ouvir o clamor dos pobres e da terra”– Prioridade 2 do Plano 
Trienal.

Objetivo: Ser presença ativa e efetiva nos lugares onde 
são desenvolvidos os Projetos Sociais, intensificando o 
amor pelos mais pobres, os preferidos de Deus. Priorizar as 
visitas aos Projetos Sociais desenvolvidos pelas Congrega-
ções e Regionais durante o ano.
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11. Setor Missão – Animação e Formação Missionária

 – Assembleia do COMINA – 27 a 29/03/2020 - Brasília. 
 – Encontro Missionário Formativo -19 a 21 de junho 
de 2020, Regional de Porto Velho/RO;

 – Encontro Missionário Formativo – 31 de julho a 02 
de agostode 2020, Bonfim/BA;

 – Encontro Missionário Formativo – 28 a 30 de agosto 
de 2020 - Cruzeiro do Sul/AC;

 – Encontro Missionário Formativo – 25 a 27 de setem-
bro de 2020 – Natal/RN;

 – Seminário da Intercongregacionalidade – 07 a 09 de 
agosto de 2020 – Brasília/DF.

Setor Missão  –  JPIC 

 – Encontro Nacional da  JPIC – 18 a 20 de fevereiro de 
2020 – Brasília/DF;

 – Reunião com a  Pastoral do Migrante – 24 a 30 de 
setembro de 2020 – São Paulo/SP;

 – Seminário da Rede Brasileira de Justiça, paz e Inte-
gridade da criação – 11 a 13 de junho de 2020 – Bra-
sília/DF.

Setor Missão – GRENI

 – Encontro Nacional do GRENI – 20 a 22 de novem-
bro de 2020.

Setor Missão – Rede um Grito pela Vida

 – Encontro da Rede: Tráfico de Pessoas, Relação Na-
cional, Internacional e Feminicídio – 20 a 22 de 
março de 2020 – Recife/PE;
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 – Encontro da Rede um Grito pela Vida – Regiões  Sul 
e  Sudeste: Proteção das Crianças, Adolescentes e 
Adultos vulneráveis – 05 a 07 de junho de 2020 – 
Belo Horizonte/MG;

 – Encontro da Rede um grito pela vida -  Região Cen-
tro Oeste. Proteção das Crianças, Adolescentes e 
Adultos vulneráveis Proteção das Crianças, Ado-
lescentes e Adultos vulneráveis 14 a 16 de agosto 
2020 – Cuiabá/MT;

 – Encontro da Rede um grito pela vida - Região Norte 
e Nordeste: Proteção das Crianças, Adolescentes e 
Adultos vulneráveis – 18 a 20 de setembro de 2020 
– Porto Velho/RO.

12. Setor Juventudes 

 – IV Congresso Nacional das NG e III Cone Sul - 21 a 
25 de fevereiro de 2020. Vargem Grande Paulista/SP;

 – Seminário Nacional para Formadores e Animado-
res Vocacionais – 17 a 21 de abril de 2020 – Brasília/
DF (Em parceria com a CRB Brasília);

 – Encontro:  “O humano no itinerário vocacional” – 
a pessoa do/a animador/a  Brasília – 22 a 24 de maio 
– Brasília/DF – (Em parceria com o IPV);

 – Simpósio Vocacional – “Vocação: na orbita da ora-
ção” – 12 a 14 de junho de 2020 – São Paulo – (Em 
parceria com o  IPV);

 – Encontro: “O humano  no Itinerário Vocacional” – 
a pessoa do/a vocacionado/a – 14 a 16 de agosto  de 
2020 – Brasília – (Em parceria com o IPV).
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Participação da CRB em ações de  
Entidades Congêneres

1. CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil)
CONSEP  (Conselho Episcopal Pastoral) 

 – 18 e 19 de fevereiro de 2020 – Sede/Matriz da CNBB;
 – 21 de abril de 2020 – Aparecida/SP;
 – 26 e 27 de maio de 2020 – Sede/Matriz da CNBB;
 – 18 de 19 de agosto de 2020 - Sede/Matriz da CNBB;
 – 22 e 23 de setembro de 2020 – Sede/Matriz da CNBB;
 – 24 e 25 de novembro de 2020 –Sede/Matriz da CNBB.

Conselho Permanente
 – 24 a 26 de março de 2020 - Sede/Matriz da CNBB;
 – 23 a 25 de junho de 2020 - Sede/Matriz da CNBB;
 – 27 a 29 da outubro de 2020 -  Sede/Matriz da CNBB.

Assembleia Geral da CNBB
 – 22 de abril a 1º de maio de 2020 – Aparecida/SP.

2. Entidades parceiras com a CRB

 – BICE – Escritório Internacional Católico para Infância
 – FONIF – Forum Nacional das Instituições Filantrópicas
 – ANA –  Articulação Nacional da Agro Ecologia
 – PAMEN – Pastoral do Menor Nacional
 – CÁRITAS NACIONAL
 – ANEC – Associação Nacional da Educação Católica
 – IPV – Instituto de Pastoral Vocacional 
 – PJ – Pastoral  da Juventude
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3. CCM – Centro Cultural Missionário 
 – Comunidades Quilombolas - 02 a 06 de março de 2020 
– Teimosia e resistência das comunidades quilombolas;

 – Coordenadores de Pastoral – 09 a 13 de março de 
2020 – Atualização e estudo das novas Diretrizes da 
Ação Evangelizadora (DGAE 2019-2023);

 – Paróquia Missionária – 11 a 15 de maio de 2020. Co-
munidades eclesiais missionárias na dinâmica da 
Sinodalidade;

 – Seminário de Missiologia – 27 a 31 de julho de 2020;
 – Amazônia e Missão – 10 a 14 de agosto de 2020 – 
Pós-Sínodo para a Amazônia; 

 – Pastorais Sociais – 24 a 28 de agosto de 2020 – Direi-
to à cidade;

 – Conselhos Missionários – 31 de agosto a 04 de se-
tembro de 2020 – Projeto Igrejas irmãs e Ad Gentes;

 – Diáconos Permanentes – 14 a 18 de setembro de 2020 
– A diaconia da caridade em uma Igreja em saída;

 – Coordenadores de Pastoral – 21 a 25 de setembro de 
2020 – Cultura urbana e ecologia integral;

 – Espiritualidade Missionária – 26 a 30 de outubro de 
2020 – A mística da ecologia integral no discipulado 
de Jesus Cristo;

 – Cursos Ad Gentes – retorno – 16 a 27 de março de 
2020 – Público-alvo: missionários(as) que retornaram 
da missão Ad Gentes ou além-fronteiras, depois de al-
guns anos. Leigos(as), seminaristas, consagrados(as), 
diáconos, presbíteros.

 – Ad Gentes – 08 de novembro a 04 de dezembro de 
2020 – Público-alvo: missionários(as) a serem enviados 
para missão Ad Gentes ou além-fronteiras. Leigos(as), 
seminaristas, consagrados(as), diáconos, presbíteros.
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 – Cursos de Língua Portuguesa – Introdução ao Por-
guês – 16 de fevereiro a 03 de abril de 2020 – Pú-
blico-alvo: missionários(as) em missão no Brasil 
por um curto período. Leigos(as), seminaristas, 
consagrados(as), diáconos, presbíteros.

 – Aprimoramento do Português – 31 de maio a 26 
de junho de 2020 – Público-alvo: missionários(as) 
estrangeiros(as) em missão no Brasil, que desejam 
aprimorar a língua portuguesa. Leigos(as), semina-
ristas, consagrados(as), diáconos e presbíteros.

 – CENFI 122 – 05 de julho a 16 de outubro de 2020. Pú-
blico-alvo: missionários(as) estrangeiros em missão 
no Brasil por um período mais longo. Leigos(as), se-
minaristas, consagrados(as), diáconos e presbíteros.

Pós-graduação em Missiologia: 
 – Antropológico-Cultural – 20 a 31 de janeiro de 2020;
 – Bíblico-Teológico –  13 a 24 de julho de 2020;
 – Metodológico-Pastoral – 18 a 29 de janeiro de 2021;

4.  ANEC – Associação Nacional das Escolas Católicas

 – XXVI Congresso Interamericano de Educação Ca-
tólica – 08 a 10 de janeiro de 2020 – Santiago-Chile;

 – Seminário Nacional de Gestão – 03 e 04 de março de 
2020 – Brasília/DF;

 – Fórum Nacional de Educação Básica e Pastoral – 
16 e 17 de abril de 2020 – Brasília/DF; 

 – IV Encontro Nacional PI e CPA – 28 e 29 de abril – 
Brasília/DF;

 – IX Fórum Nacional de IES – 20 e 21 de agosto – 
Palmas/TO;
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 – XII Fórum de Mantenedoras – 22 de setembro – 
Brasília/DF;

 – XII AGO  e VII AGE – 23 de setembro – Brasília/DF.

5. CLAR – Confederação Latino-americana e Caribenha 
de Religiosos

 – Junta Diretiva – Presidente – 05 a 07 de fevereiro de 
2020 e Encontro de Secretárias Nacionais – 08 a 10 
de fevereiro de 2020;

 – II Seminário sobre Cuidado e proteção de crianças, 
adolescentes e  adultos vulneráveis. 30 de abril a 04 
de maio de 2020 – Bogotá – Colômbia;

 – Seminário Latino Americano JPIC e VRC Afro – 15 a 
17 de maio de 2020 – local a confirmar;

 – Seminário Novos Itinerários na Frmação e Anima-
ção na VRC na  América Latina e Caribe – 08 a 12 de 
junho – local a confirmar;

 – II Seminário de Ecologia Integral – 10 a 12 de julho 
de 2020;

 – VI Seminário de VC – Enraizada nos povos originá-
rios – 04 a 06 de agosto de 2020 – Guatemala;

 – Seminário VRC e Amazonia – 11 a 13 de setembro de 
2020 – Lima/Peru;

 – Seminário Continental para Migração e Tráfico de 
Pessoas – 24 a 28/10/20 – México;

 – V Seminário de Religiosos irmãos - 04 a 06/12  –  Me-
dellin – Colômbia;

 – Congresso Latino Americano das Novas Gerações 
da Vida Religiosa Consagrada – 12 a 14/02/21  –  
México.
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