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             Brasília, 21 de junho de 2021 

 

Prezados/as Superiores Gerais,  Provinciais e Coordenadores/as  de 

Comunidades. 

Saudações fraternas! 

Que a paz de Cristo Missionário do Pai esteja com todos/as vocês. 

O objetivo desta missiva é partilhar com vocês sobre a atual situação do 

curso do Centro de Formação Intercultural – CENFI. 

Como é do conhecimento dos/as senhores/as, há décadas que os cursos de 

formação de novos/as missionários/as que chegam ao Brasil,  acontecem 

initerruptamente no Centro Cultural Missionário – CCM, órgão ligado a CNBB, 

com a parceria da CRB.   Centenas de missionários e missionárias,  que hoje 

realizam trabalhos missionários no Brasil,  passaram por esta instituição. 

Com o advento da pandemia do novo  corona vírus, no início de 2020, 

toda a programação do Centro Cultural Missionário foi cancelada. Por esta 

razão, o curso do CENFI não aconteceu em 2020. E, pelo crescente do número 

de contaminados e mortes, não vai acontecer de forma presencial também em 

2021. 

Porém, mesmo diante das dificuldades, o Centro Cultural Missionário tem 

procurado se reinventar e continuar com a missão que lhe é própria: formar 

missionários e missionárias.  Todos os meses temos realizado cursos de 

formação missionária, com temas diversos,  oferecidos para agentes de pastoral, 

líderes de comunidades, religiosos/as, ministros ordenados, seminaristas, 

catequistas e novas comunidades.  

 No momento está sendo estudada a possibilidade da realização, para este 

ano, do curso do CENFI na modalidade virtual. É de nosso conhecimento que a 

pandemia está mudando o nosso estilo de vida e a nossa maneira de atuar na 

pastoral. Novos desafios são colocados à nossa frente, novas questões surgem a 

cada dia. O curso no CENFI deve ajudar aos novos missionários a enfrentar os 

desafios que surgem durante e após a pandemia. 

A realização do CENFI em 2022 poderá ser presencial, semipresencial ou 

virtual. Tudo vai depender da vacinação e do controle da pandemia. 

 Por gentileza, peço a sua contribuição para nos ajudar a montar o próximo 

curso do CENFI.  Seguem algumas questões: 
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1- No momento há alguém da sua Província ou Comunidade interessado (a) 

em participar do Curso do CENFI? 

 

2- O/a missionário/a da sua Congregação/Província/Comunidade já fala 

português? Precisa de aulas de reforço online? Por quanto tempo? 

 

3- Tem sugestões de temas da atualidade que você gostaria que fosse 

abordado no curso do CENFI? 

 

4- Até 2019, antes da pandemia, o curso do CENFI, na modalidade 

presencial,  tinha a duração de 03 a 04 meses. Em sua opinião, qual 

deveria ser a duração do curso na modalidade virtual ou semipresencial? 

 

5- Caso tenha, observações ou outras sugestões, por gentileza, envie para 

nós.  

Envie a sua resposta para este e-mail: ccm.diretor@gmail.com 

Em Cristo Missionário do Pai, 

Pe. Djalma Antônio da Silva 
Diretor do CCM 

 

 

Queridas Irmãs, queridos Irmãos,  

 

Reforço o convite do Pe. Djalma que há pouco tempo assumiu o CCM 

com tanta disponibilidade. Sabemos que ainda chegam muitos/as 

missionários/as de diferentes países para integrar nossas Comunidades.  Essa 

experiência favorece nossa caminhada eclesial,  conhecimento da realidade, 

enculturação e troca de experiências. Conto com vocês na acolhida do apelo do 

Pe. Djalma.    

 

Um grande abraço a todos/a 

 

 

 

Ir. Maria Inês V.Ribeiro, mad 

Presidente da CRB Nacional 
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