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“Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5) 

Tempo de Páscoa! Tempo de esperança! “Não tenhais medo. Ele ressuscitou! Ele vos 

precede na Galileia” (Cf. Mc16, 6-7). Voltemos à Galileia, lugar do encontro de Jesus com 

os primeiros discípulos, lugar do anúncio do Reino, do primeiro amor!  

 

Queridas/os Irmãs e Irmãos na Vida Consagrada - Superioras/es Gerais, Provinciais/ 

Formadores, Coordenações Regionais.  

 

Quando organizamos nosso Plano Trienal (2019-2022) jamais imaginávamos o que aconteceria 

pela frente. Eis-nos novamente diante de uma programação totalmente refeita. Não nos 

cansamos diante das situações difíceis que vivemos. Buscamos fazer nossa parte com toda 

responsabilidade.  

 

Cientes da nossa missão, como CRB, de animar a VRC, temos buscado oferecer ocasiões 

formativas, tanto em nível nacional, como regional e núcleos, utilizando os recursos das mídias. 

Quantas lutas e quantos desafios já no segundo ano desta terrível pandemia. Mas também, 

quanta vida e quanta esperança estão em nossos corações.  

 

O grande evento do triênio é o Seminário Nacional para a Vida Consagrada. Mais uma vez 

precisamos de adiar e por isso decidimos realizar um Seminário, na modalidade on-line, aberto 

a todos/as. 

 

Para maior participação pensamos em realizá-lo por Região, num só dia (sábado), pois o grande 

testemunho que hoje podemos dar é o da comunhão, é o caminhar juntos, é a vivência da 

sinodalidade, tão querida, vivida e almejada, no sofrimento, pelo Papa Francisco. Será um 

sábado 

 

 Queremos contar com o apoio e incentivo de todos os/as Superiores/as Maiores para 

a realização do SEMINÁRIO NACIONAL PARA A VIDA CONSAGRADA. 

 

TEMA: DA QUERIDA AMAZÔNIA À FRATELLI TUTTI – PROVOCAÇÕES À VRC 

LEMA: “FAZEI TUDO O QUE ELE VOS DISSER” (Jo 2,5) 

DATAS:  

• Dia 01 de maio - Região Norte (Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Rondônia, Acre e 

Tocantins; 

• Dia 08 de maio – Região Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul); 

http://www.crbnacional.org.br/


• Dia 15 de maio – Região Sudeste – (Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Espírito 

Santo); 

• Dia 22 de maio – Região Nordeste (Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio 

Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Ceará); 

• Dia 29 de maio – Região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e 

Distrito Federal; 

ABERTURA: Com todos os Participantes: Dia 30 de Abril – 20h00  

 

TAXA: A taxa de participação será de R$ 30,00  

 

INSCRIÇÕES: Abertas no site da CRB Nacional. Inscreva-se! www.crbnacional.org.br 

 

OBS: 

1. Os/as que já se inscreveram no III Seminário Nacional para a Vida Consagrada (2020), 

receberão através do e-mail que foi cadastrado no ato de inscrição, um link com um 

formulário para ser preenchido e devolvido à secretaria, com sua adesão. Recebendo 

sua confirmação, enviaremos o link para participar do Seminário 2021(on-line).  

 

2. Recordamos que a CRB está adiando o Seminário Nacional presencial, não cancelando. 

Assim sendo, as inscrições pagas estão aplicadas, aguardando a realização, com data e 

local, após segurança total quanto a pandemia. 

 

 

 Na abertura do Sínodo para a Amazônia, o Papa Francisco declarou: “O anúncio do 

Evangelho é o primeiro critério para a vida da Igreja. É a sua missão, a sua identidade”. Como 

pessoas consagradas somos chamados/as a doar nosso tempo, nossos talentos para que o mundo 

seja evangelizado, Cristo mais conhecido e amado, o mundo mais habitável e as pessoas mais 

humanizadas e humanizadoras, pois todos somos irmãos e irmãs. 

 

 Mais uma vez, a Conferência dos Religiosos do Brasil, que somos todos/as nós, 

manifestamos total apoio ao Papa Francisco e tudo faremos para que as decisões do Sínodo para 

a Amazônia e as oportunas orientações da Fratelli Tutti sejam colocadas em prática. 

 

 O Triênio 2019/2022 está sendo para a CRB o tempo para intensificarmos as ações 

concretas, em favor da vida e da esperança, neste doloroso tempo de pandemia, a partir do envio 

da Mãe do Ressuscitado: “Façam tudo o que meu Filho disser” (Cf Jo 2,5). “É agora”! 

 

 A todas/os desejo um fecundo Tempo Pascal! Um grande abraço  

  
 

 

 

Ir. Maria Inês V. Ribeiro 

Presidente da CRB Nacional 

  

IMPORTANTE: A CRB Nacional está promovendo um Retiro Nacional, on-line, aberto a 

Consagrados/as, nos dias 01 a 05 de junho, com o Tema “DE FRANCISCO DE ASSIS A FRANCISCO 

DE ROMA” - Assessora Ir. Annette Havenne. Logo mais serão abertas as inscrições. Não percamos 

essa oportunidade! Marque já na sua Agenda. 
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