Brasília, 22 de março de 2020.

Jesus disse aos que estavam servindo: “Enchei as talhas de água”.
E eles as encheram até a boca” Jo, 2, 1-11

Prezados Irmãos e Irmãs Assessores e Assessoras,
A CRB Nacional, representada pelas assessoras Ir. Clotilde e Maria José, e, pelo Irmão Bira, Ir. Zirlaide, Fátima
Morais e eu pela CRB Regional Brasília, nos reunimos no último dia 18, para refletir os reflexos da pandemia, denunciada
pela Organização Mundial de Saúde, sobre o planejado Seminário Nacional para Formadores e Formadoras, marcado
para realizar-se nos dias 17 a 21 de abril de 2020, em Brasília.
Constatamos que diante da gravidade da crise e das medidas restritivas determinadas pelas autoridades
competentes, não poderíamos ter outra atitude que não fosse a de colaborar para impedir a proliferação do vírus que
já fez tantas vítimas no mundo todo.
Assim comunico a transferência do Seminário, para os dias 02 a 06 de março de 2021, no mesmo local, com a
mesma programação.
Desta forma queremos manter o nosso compromisso com a realização do Seminário e garantir as reservas de
participação e hospedagem, conforme as inscrições confirmadas, com os ajustes econômicos decorrentes de inflação
que venha ocorrer.
Em razão de também outras transferências de datas estamos acompanhando os procedimentos adotados pelas
companhias aéreas e verificamos que estão sendo permitidas as remarcações das passagens até 1 ano desde a data da
aquisição das passagens. Cada um deve entrar em contato com a companhia aérea que tenha adquirido a passagem.
Também decidimos que, em caso de impossibilidade de participação dos inscritos, as Congregações poderão
substituir por outro religioso ou religiosa.
Contamos com suas compreensões e pedimos à Nossa Senhora Aparecida que interceda pelo fim desta
pandemia e que possamos nesta quaresma possamos nos comprometer ainda mais com cuidado uns com os outros,
conosco mesmo e com a Natureza.
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