
                                                                                                          
 

Brasília, 01 de abril de 2022. 

 

Estimadas coordenações da CRB e Cristãos Leigos ligados aos Carismas 

Congregacionais! 

 

 Com o desejo de encontrá-los bem, queremos chegar até vocês com o 

convite para o I Seminário Nacional de Partilha de Carisma. Abaixo, é possível 

encontrar a proposta e a programação.  

Tema: Sinodalidade 

Quando: 27 e 28 de maio de 2022 

Horários: 27/05 - 19h15min às 22h15min; 28/05 - 8h30min às 12h 

Formato: Plataforma Zoom 

Inscrições: Pelo site da CRB – de 18 de abril até 20 de maio 

 

JUSTIFICATIVA 

O Papa Francisco, acompanhado por um grande contingente de Bispos, 

Religiosos/as e Cristãos Leigos e Leigas, vem fomentando uma Igreja sinodal, onde 

todos/as compreendam-se como iguais e originados do mesmo Batismo. Chega ser 

incisivo ao dar a entender que “caminhar juntos”, sem a preocupação de posição 

hierárquica, é necessário e fundamental para a construção de uma Igreja em saída.  

No entanto, ainda temos muito a avançar, pois a realidade aponta muitos 

retrocessos: como é o caso do clericalismo e do fundamentalismo católico, o perigo 

do formalismo, do intelectualismo e do imobilismo.  

A Assembleia Eclesial apontou diversos desafios (sinais e clamores que os tempos 

estão mostrando e que precisam ser escutados), com base numa dura realidade 

eclesial, política, social e econômica, nos diferentes países da América Latina e 

Caribe, reafirmando que o caminho sinodal é fundamental para a superação desses 

problemas. É importante dizer que as ações pastorais são necessárias, mas não 

esqueçamos que a realidade é superior as ideias, que a autoridade também emana 

do serviço e que o Amor consiste mais em obras do que palavras.  Levando esses 



                                                                                                          
 

elementos, entre outros, em consideração e tendo a consciência de que os Carismas 

Congregacionais têm muito para contribuir nesse caminho é que se justifica a 

promoção deste I Seminário Nacional de Partilha de Carismas, tendo como tema 

principal a “SINODALIDADE”. Buscando priorizar a reflexão e o debate, mais do 

que a produção de documentos. 

É importante registrar que a realização deste Seminário faz parte das ações 

planejadas pela CRB Nacional para o ano de 2022. 

 

OBJETIVO GERAL  

Este I Seminário Nacional de Partilha de Carismas, promovido pela CRB Nacional, 

quer: 

Aprofundar a compreensão sobre a Sinodalidade, a fim de fortalecer Cristãos 

Leigos e Leigas e Religiosos/as, no Espírito, inspirados nos quatro sonhos do Papa 

Francisco: Um sonho social; um sonho cultural, um sonho ecológico e um 

sonho eclesial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Integrar e partilhar os diferentes Carismas, sob o espírito de sinodalidade, 

fortalecendo a Intercongregacionalidade e a Interculturalidade, enriquecendo a 

Comunhão, a Missão e a Participação; 

• Compreender que a diversidade dos Carismas não ameaça a unidade desde que 

não se feche em particularismos e exclusivismos (EG 130-131); 

• Estimular para que Cristãos Leigos e Leigas e Religiosos/as, numa relação de 

comunhão, contribuam para uma Igreja sinodal e em saída.  

PROGRAMAÇÃO 

27/05/2022 - 19h15min às 22h15min 

O quê Horário Como? 

Acolhida 19h15  

Mística  19h30 Momento orante 

Falas de abertura 19h50  



                                                                                                          
 

Orientações 20h20 Objetivos do Seminário/ Orientações gerais 

Palestra 01 20h30 Agenor Brighenti 

Plenária 21h15 Perguntas e contribuições dos Participantes 
para o Palestrante 

Oração 21h45 Momento Orante para encerramento do dia 

 

28/05/2022 - 8h30min às 12h 

O quê Horário Como? 

Acolhida 8h30   

Mística  8h40 Momento Orante 

Palestra 02: 

Testemunho do jovem 
em sua caminha em 
relação a Igreja 

Sinodal 

8h55 Deives Fernandes Rueda (jovem da Colômbia- 

Participou da I Assembleia Eclesial 
Latinoamericana e Caribe- Leigo Vicentino 
Desafio como Cristão leigo na Igreja, 

protagonismo jovem na caminhada Sinodal  

Introdução aos grupos 9h40 Patrícia Cabral (CNLB/CRB - Amazonas) 

Grupos 9h50   

Plenária 10h40 Ecos dos grupos 

Síntese final 11h20 Breve recorrido dos dois dias e apontam 
esperanças e desafios 

Encerramento/Oração 11h30 Oração final 

 

Convidamos para que possam fazer a divulgação e motivar a 
participação dos Cristãos Leigos ligados aos Carismas Congregacionais.  
 

 
 

Edison C J Oliveira 
Coordenador Partilha de Carismas /CRB 

 

 
Ir. Maristela Ganassini, fscj 

Assessora Executiva Setor Juventudes CRB Nacional 

 
 

 


