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Querido Papa Francisco 

Nós, Vida Religiosa Consagrada do Brasil, neste momento tão complexo da 
história, fazemos eco às palavras de São Paulo: 

Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos; não usamos de 
engano nem torcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, mediante a clara 
exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos, diante de 

Deus. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados; ficamos 
perplexos, mas não desesperados; 

somos perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não destruídos. 
Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus 

também seja revelada em nosso corpo (2 Cor 4,2.8-10) 

 

Santo padre,  

A Vida Religiosa Consagrada  acompanha com o olhar fixo na história e no seu 
pontificado esses tempos tão preocupantes para a vida da Igreja e do mundo. Sua 
presença sempre próxima do Povo de Deus, com gestos e palavras, ajudando-nos 
a “contemplar as estrelas”, como o senhor mesmo pediu às lideranças religiosas 
no Iraque, para saber escutar a voz de Deus e seguir seus caminhos.  

Na busca sincera de internalizar e traduzir em atos concretos a nossa adesão ao 
seu Magistério, organizamos no mês de maio um Seminário Nacional, 
envolvendo as cinco regiões do Brasil, para refletir sobre a Encíclica Fratelli 
Tutti e a Exortação pós-sinodal Querida Amazônia.  

Foram cinco momentos de intensa reflexão com assessoria qualificada de 
religiosos, religiosas e cristãs leigas, que nos ajudaram na aproximação e 
compreensão dos elementos que ambos documentos provocam para a VRC.  

A participação extrapolou nossas expectativas provando assim que a VRC está 
sedenta e aberta à escuta de suas palavras neste tempo de provações da pandemia. 
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Como o senhor deve saber, o Brasil ainda vive o pico da pandemia, as vacinas 
chegam lentamente, o governo mantém uma atitude negacionista e estamos 
aproximando-nos da triste marca de 500 mil mortos vítimas da COVID-19 e mais 
de 16 milhões de infectados e recuperados, graças ao bom Deus! Muitos 
religiosos, religiosas, padres, bispos, seminaristas e familiares nossos foram 
sepultados sem direito a velório. O sentido de luto e perda grita aos céus por 
justiça. 

No entanto, continuamos firmes na fé, mesmo que “pressionados de todos os 
lados”.  

A CRB Nacional continua atuante. Organizamos um retiro anual, 
intercongregacional  online,  com a participação de 500 religiosas (os) com o 
tema “De Francisco de Assis a Francisco de Roma”. Foi um momento de intensa 
espiritualidade.  

Estamos preparando a Escuta Eclesial para a Assembleia Latino-americana e  
Caribenha, iniciando com um momento único para a toda a VRC fazendo 
memória da Conferência de Aparecida e, na sequência, cinco encontros online 
com todas as categorias de pessoas consagradas para promover o mais possível a 
participação neste momento de escuta: 1. Gerais, Provinciais e Conselhos; 2. 
Coordenadores/as de Comunidade e Formadores/as; 3. Formação Permanente;  4. 
Novas Gerações (Junioristas e Religiosos/as até 10 anos de Profissão Perpétua);  
5. Formandos/as (Postulantes e Noviços/as).  

Caríssimo e amado Papa Francisco, costumamos dizer aqui no Brasil “estamos 
juntos”! Estamos em comunhão com o seu profético magistério!  A sua sincera 
busca da verdade e superação dos escândalos eclesiais e sua firme e 
reconciliadora palavra ajuda-nos a manter viva nossa esperança.  

Imploramos ao Espírito Santo de Deus que lhe conceda saúde, coragem e ardente 
profecia! 

Unidos na oração e na certeza de que o “caminho se faz caminhando”. Um grande 
e caloroso abraço da VRC do Brasil. 

 

Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro, mad 
Presidente 

 

Pela Diretoria da CRB Nacional e toda a Vida Consagrada 


