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Of. 031/2021 Brasília, 31 de maio de 2021 
 
 

Irmãs e Irmãos na Vida Consagrada – Superioras/es Gerais, Provinciais e 
Conselheiras/os, 

 
 

“Somos todos discípulos missionários em saída” 

Com este Lema, somos chamados/as a iniciar juntas/os um caminho em direção à 
Primeira Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Fazemo-lo como 
Povo de Deus, em comunhão com o Papa Francisco, que no seu vídeo mensagem de 
24 de janeiro de 2021 nos encorajou a percorrer este caminho: “Quero estar convosco 
neste momento e na preparação até novembro... é a primeira vez que isto se faz.... 
Acompanho-vos com as minhas orações e bons votos, avançai com coragem!” 

 
A Assembleia Eclesial terá lugar de 21 a 28 de novembro de 2021, sob o olhar 

amoroso de Nossa Senhora de Guadalupe, na Cidade do México. 
 

Assim, a nossa Assembleia não é apenas de bispos ou de uma elite, como o Santo 
Padre também menciona: “elites iluminadas de uma ideologia ou de outra”, mas de 
todo o Povo de Deus. Daí o seu carácter sinodal, que significa literalmente “caminhar 
juntos”: leigos, leigas, religiosos e religiosas, diáconos, seminaristas, sacerdotes, bispos 
e todas as pessoas de boa vontade que desejam fazer parte deste caminhar em 
comunidade. 

 
A Vida Religiosa Consagrada do Brasil também fará sua parte no processo de 

escuta. Para tal convidamos a todos/as a participar dos momentos previstos por nossa 
Conferência: 

 
Dia 12 de junho – 20h00 – MEMÓRIA DA V CONFERÊNCIA LATINO 
AMERICANA E CARIBENHA – Fundamentos para a preparação à I Assembleia 
Eclesial Latino Americana – Assessor: Pe. Agenor Brighenti - Doutor em Ciências 
Teológicas e especializado em Pastoral Social – Assessor da V Conferência. LIVE 
aberta a toda a Vida Religiosa Consagrada. Basta acessar o Facebook CRB Nacional 
ou o Youtube Comunicação CRB Nacional. 

 
Dia 14 de junho – Das 15 às 16h30 - Momento com Superiores Maiores: Gerais e 
Provinciais e Conselheiros/as. Será disponibilizado um link próprio na inscrição. 
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Dia 18 de junho - Das 15 às 16h30 - Formadores/as e Coordenadores/as de 
Comunidades. Será disponibilizado um link próprio na inscrição. 

 
Dia 22 de junho - Das 20 às 21h30 - Novas Gerações da Vida Consagrada - 
Religiosos/as Junioristas e Professos/as até 10 anos de Votos Perpétuos. Será 
disponibilizado um link próprio na inscrição. 

 
Dia 26 de junho - Formação Permanente - Todos/as os Religiosos/as que não estão 
nos grupos acima. Será disponibilizado um link próprio na inscrição. 

 
Dia 28 de junho - Todos os/as formandos/as das etapas da filosofia (não professos), 
Noviços/as, Postulantes e Aspirantes. Será disponibilizado um link próprio na 
inscrição. 
OBS. 
1. Os Grupos, como Rede “Um grito pela vida”, GRENI, Equipe Interdisciplinar, 
Assessores Executivos, etc, também terão seus momentos para contribuir no processo 
de escuta. 
2. Os encontros de cada grupo se darão mediante inscrição, sem taxa, acessando 
diretamente um link próprio, a ser divulgado. 

 
 

Destaco, queridas Irmãs e queridos Irmãos, que é de suma importância a nossa 
participação.   Se almejamos uma Igreja Sinodal e caminhamos com nosso Pastor, o 
Papa Francisco, esta   hora é nossa!   Entremos no Barco! Juntos/as, ou não somos 
Igreja! 

 
Um grande abraço, desejando um fecundo Mês do Coração Jesus, chama ardente 

de amor pela humanidade. 
 
 
 
 

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