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Núcleo de Religiosas/os da Diocese de
Santa Cruz do Sul

Diocesano, Dom Aloísio Dilli que se
apresentou como “IRMÃO”, de todas/os.
Falou sobre a “Iniciação à Vida Cristã na

O Núcleo das Religiosas e dos Religiosos
da Diocese de Santa Cruz do Sul teve seu
encontro anual, no dia 24 de setembro, em
Arroio do Meio. Foi um dia muito rico, de
partilha e conhecimento mútuo.
Contamos com a presença de 60
Religiosas e 2 Religiosos, isto é, da maioria
das comunidades havia alguém presente. A
oração inicial teve como tema central a
Palavra de Deus e o Ano Mariano.
Alegramo-nos muito de podermos ter em
nosso meio a querida Ir. Paula Schneider,
nossa Coordenadora Regional, que fez
memória do nosso Encontro Jubilar dos 60
anos da CRB/RS do qual nem todas as
Irmãs tiveram a graça e a oportunidade de
participar. Foi uma linda conversa
intermediada pela partilha de quem lá
esteve. Confirmamos que esta Celebração
Jubilar foi de grande significado para a Vida
Religiosa. Todas nós gostamos muito das
colocações bem precisas e oportunas que
Irmã Paula fez e que são um grande bem
para convivência fraterna. Ela também
frisou a importância da direção espiritual e
alertou para os perigos da tecnologia que
estão
entrando
nas
Comunidades
Religiosas e que restringe o tempo de
conversa entre as Irmãs e os irmãos.
Contamos também com a graça especial da
presença marcante de nosso Bispo

perspectiva de uma Igreja Samaritana”.
Lembrou que a leitura da Bíblia deve ser
um encontro com Deus que nos fala e com
o Deus com quem nós falamos. Concluiu
dizendo que a Leitura Orante é um lugar
privilegiado de estar com Deus e o
caminho mais seguro de conhecer Jesus e
se encontrar com Ele.
Agradecemos a presença de todas/os,
especialmente a presença de Ir. Paula
conosco. Ainda vibrando pela linda
Celebração Jubilar, nossa saudação a toda
VRC da Regional. Ir. Lori Goettems Coordenadora do Núcleo.
Dia 19 de novembro: Dia Mundial dos
Pobres,
para que as comunidades cristãs se
tornem, em todo o mundo, cada vez mais e
melhor sinal concreto da caridade de Cristo.
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NOVO GOVERNO PROVINCIAL
DAS FILHAS DO AMOR DIVINO

Nova Casa Provincial
IRMÃS DA DIVINA PROVIDÊNCIA
PROVÍNCIA MÃE DA PROVIDÊNCIA
Rua Eng. Ludolfo Boehl, 511 – Teresópolis
91720-150 - Porto Alegre/RS
CNPJ nº 15.029.766/0001-76
Tel.: (51) 3557 3145
Porto Alegre, 11 de setembro de 2017

Queridas Irmãs e Irmãos!
Com um abraço carinhoso chego para fazer a
comunicação oficial da nova Sede Provincial,
da Província Mãe da Providência, das Irmãs da
Divina Providência, que tinha sua Sede em
Lajeado/RS.

Irmã Inês Pretto, Coordenadora Provincial,
no ato da bênção da casa, proferiu com
alegria as seguintes palavras: “A partir
desta data, 15 de Julho de 2017 estamos
estabelecendo a nossa Sede Provincial na
Arquidiocese de Porto Alegre”. E ainda: “A
Casa Provincial é um forte símbolo para
onde converge a vida das Comunidades e
de cada Irmã da Província”.
Assim, a Sede da Província Mãe da
Providência está em novo endereço:
Rua Eng. Ludolfo Boehl, 511 – Bairro
Teresópolis, 91720-150 - Porto
Alegre/RS

Província Nossa Senhora da
Anunciação: RS, PR, Pará e
Equador e com Irmãs também na
África e na Europa.
Durante o 18° Capítulo Provincial, nos
dias 12 a 15 de outubro/ 2017, foram
eleitas as Conselheiras:
Irmã Jacinta Webler, Superiora
Provincial.
Ela tem o apoio e o auxílio de suas
Conselheiras:
Ir. Joseana Pereira Carvalho
1ª Conselheira Provincial;
Ir. Jacinta Koenig
2ª Conselheira Provincial;
Ir. Anita Puhl
3ª Conselheira Provincial;
Ir. Cleusa Mercedes Thomas
4ª Conselheira Provincial.
Parabéns pela nova missão!
Apoio e prece! da VRC do RS

Gratidão, Esperança e Cuidado da Vida!
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Novo Provincial e Conselho
Capuchinhos

Núcleo da CRB de Pelotas celebra
o ano jubilar

Setembro de 2017
Os/as Religiosos/as do Núcleo da CRB de
Pelotas/RS reuniram-se dia 17 de
setembro/17 para refletir, celebrar e
confraternizar-se pela passagem dos 60
anos da CRB/RS e celebrar os jubileus de
25, 50 e 60 anos de VRC das irmãs e
irmãos das diferentes congregações
presentes na Arquidiocese.
Capitulares aprovaram projetos e
escolheram o provincial e conselheiros
para a gestão 2017-2020
Os capuchinhos do Rio Grande do Sul,
elegeram a nova coordenação provincial. Frei
Sérgio Dalmoro, conselheiro Geral da Ordem,
abriu a sessão de eleição, abordando o lema
escolhido pelos capitulares: “Abraçar o
presente com alegria e a missão com
esperança”.
Frei Nilmar Gatto
Foi eleito Ministro Provincial, com 57 anos, é
formado em filosofia, teologia e psicologia.
Esteve à frente da província como conselheiro
provincial por quatro vezes. Coordenou por
muitos anos a formação inicial.
Conselheiros:
Frei Miguel Debiasi
Frei Eudes Capellari
Frei Claudelino Brustolin
Frei Lori Vergani,
A todos o abraço fraterno da VRC da Regional
de Porto Alegre. Desejamos a cada um dos
eleitos a abundância dos dons do Espírito
Santo e muita alegria em sua missão de servir.

No primeiro momento, Ir. Rosane Sturm FPCC proporcionou uma hora de reflexão
sobre o sentido bíblico do jubileu, os 60
anos da fundação da Regional da CRB de
POA-RS e o sentido do jubileu na vida
pessoal de cada consagrada/o, que
dedicou ou dedica sua vida a serviço do
reino neste chão sagrado do RS. A reflexão
proporcionou a retomada do sentido bíblico
do jubileu e estimulou a sintonia com a CRB
da Regional Sul 3. Também fomos
incentivadas/os a louvar e expressar a
gratidão ao Senhor, por todos as
maravilhas que a VRC realizou e continua
realizando na Igreja. Obrigada Ir. Rosane
pela linda apresentação, pela sua
disponibilidade em partilhar com o grupo os
dons que Deus lhe concedeu e os quais
você muito bem sabe colocar a serviço dos
irmãos e do Reino. Deus lhe pague!
O encontro teve continuidade com a
Celebração Eucarística, presidida por Dom
Jacinto Bergmann, Arcebispo de Pelotas e
concelebrada pelos presbíteros presentes.
Na hora da homilia, Dom Jacinto, ao
comentar o evangelho do dia, enfatizou,
que os consagrados e as consagradas são,
ou deveriam ser os especialistas no perdão
e na misericórdia, esse é um motivo para
agradecer, celebrar e reavivar a esperança,
porque a presença da VRC é testemunha
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do amor que gera vida e dá sentido à
consagração que cada um/a fez, e continua
fazendo, diariamente, ao se dispor seguir
Jesus Cristo com um amor renovado na
missão que tem. Na bênção final Dom
Jacinto convidou as/os religiosas/os
jubilares de 25, 50 e 60 anos de VRC para
se colocarem na frente do altar e receberem
uma bênção especial.

Núcleo da Diocese de Vacaria

“A Mística e a Profecia são a alma de nosso
ser e missão enquanto consagrados/as. A
Mística é a marca do Espírito que nos
habita. Acontece mediante um processo de
enamoramento e apaixonamento por Deus
e por sua causa; é deixar-se cativar, amar,
seduzir por Deus. A oração é o hábito que
nutre a Mística”.

A oração inicial do dia, fundamentada na
leitura de Mateus 18, 21-35, nos trouxe a
reflexão sobre o amor que constrói relações
saudáveis e duradoras; o ódio é
relacionado à doença; o ódio é como
veneno da alma e destrói qualquer coração.
Jesus nos exorta a perdoar sempre!
Em seguida a Irmã Paula tomou a
palavra e nos repassou o que aconteceu na
celebração do jubileu nos dias 18 e 19 de
agosto. Fez memória, mostrando-nos fotos
e o tema trabalhado pelo Cardeal Dom João
Braz de Aviz. O tema central desta fala foi
sobre “Mística e Profecia da VRC no mundo
em transformação”.
Enfocou que nestes tempos de
incertezas, de desafios, de urgências o
seguimento a Jesus Cristo nos leva a refletir
sobre a dinâmica das relações humanas
para caminhar juntos e entrar no mistério,
porque nós temos o tesouro, mas temos
dificuldade de comunicá-lo aos outros.
Irmã Paula convidou-nos a fazer o
exercício da circularidade e da busca da
finalidade da Congregação como prioridade
e assim redescobrir a beleza da vida em
comunidade. A comunidade nos salva, nos
protege e nos desafia.

Para fortalecer e promover a Mística e a
Profecia da VRC, a CRB Nacional oferece
Subsídios Orantes, da CLAR, que trazem o
Lema “Saiamos depressa ao encontro da
Vida” e o Ícone da Visitação”.

Às 12:00 horas fizemos a refeição juntos e
às 13:15 damos continuidade à assembleia
com a eleição da nova coordenação do
Núcleo. Agradecemos o dia vivido, dando
graças ao Senhor.

A
seguir,
os
participantes
foram
recepcionados numa sala bem preparada e
ornamentada pelas Irmãs do Colégio São
José com símbolos e cores jubilares.
Obrigada Irmãs, pela recepção e acolhida,
pelo encontro alegre, fraterno e celebrativo.
Deus lhes pague pelo carinho e dedicação.

Queridas Religiosas, queridos
Religiosos!
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RELIGIOSAS/OS SE REUNEM PARA
CELEBRAR E CONFRATERNIZAR

O dia 08 de outubro foi um marco
significativo para as Religiosas/os do
Núcleo
da
Diocese
de
Frederico
Westphalen, que teve como objetivo:
celebrar os 60 anos da CRB, RS,
aprofundar a nossa 1ª prioridade, conviver,
confraternizar, planejar o próximo ano.
O ano Jubilar é sempre um momento
de Ação de Graças. Um tempo que nos
remete contemplar e agradecer as muitas
graças que o Senhor concedeu na
caminhada Religiosa durante 60 anos
dedicados ao Reino. Foi uma oportunidade
que nos permitiu conhecer profundamente
nossa Mística e Profecia e o Cuidado da
Vida
Religiosa
em
tempo
de
transformação.
O evento aconteceu na Escola
Nossa Senhora Auxiliadora, Congregação
das Irmãs do Imaculado Coração Maria.
Estiveram presentes aproximadamente 50
Religiosas/os das diversas Congregação
inseridas na Diocese.
A abertura do encontro marcou a
presença alegre de Dom Antônio Carlos
Rossi Keller, Bispo Diocesano. Inicialmente
presidiu a celebração da Eucaristia,
fazendo memória da caminhada dos 60
anos de doação da CRB Regional,

salientando: “Por tudo dai graças ao
Senhor”. Na homilia destacou a
importância de cada Comunidade Religiosa
e Congregação presente na Diocese,
tornando conhecido o carisma de cada
Congregação. Motivou para que os
religiosos
intensifiquem
o
acompanhamento de animação vocacional
nas comunidades e nas famílias.
Após concluída a celebração, foi
realizada a apresentação de cada
Comunidade Religiosa, expressando sua
atuação pastoral e expectativas do
encontro.
A presença alegre e animadora de
Irmã Clementina Schneider, assessora da
CRB Regional do Rio Grande do Sul,
refletiu sobre o tema da Celebração dos 60
anos
da
CRB:
“Vida
Religiosa
Consagrada, Mística e Profecia” e o
Lema: “Gratidão, Esperança, Cuidado da
Vida”. Argumentou que a CRB, somos
todos nós comprometidos com a causa do
Reino. Retomou com veemência os 60
anos de História da Regional do Rio Grande
do Sul, destacando: Eis que estou
fazendo uma coisa nova e vocês não
percebem? (Is 43,19). Os 100 anos do
aparecimento de Nossa Senhora de Fátima
em Portugal. Os 300 anos do encontro da
imagem de Nossa Senhora da Conceição
Aparecida no Rio Paraíba do Sul, em São
Paulo e o Ano Nacional Mariano.
Foi
um
dia
magnifico
de
conhecimento, de vivência espiritual e
alerta dos desafios que estão surgindo na
Vida Consagrada, no momento atual de
nossa história. Concluiu-se que a
possibilidade de mudança acontece
quando somos capazes de juntar nossas
mãos, somar forças, erguer a bandeira da
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paz, fazendo acontecer a mudança social.
Unidos seremos mais fortes, para que os
horizontes se ampliem na Vida Religiosa
Consagrada.
Os
participantes
avaliaram
positivamente o encontro, destacando a
alegria
da
convivência,
troca
de
experiências, partilha de vida. O conteúdo
refletido pela Irmã Clementina foi muito rico,
de amplo conhecimento da caminhada da
Igreja no Brasil. Os presentes muito
animados sugeriram que outros encontros
sejam realizados de forma atuante, para
nos fortalecer mutuamente na caminhada
Religiosa. Agradecemos os que vieram de
longe e de perto sem medir esforços, todos
sabiam da validade deste encontro. Ir.
Oraide Luza, Coordenadora do Núcleo.
Jornada do CERNE/RS
No dia 17/08/17 vivemos, com alegria, o
reencontro dos Cernistas, da Regional,
vindos de várias localidades. Fomos
acolhidos no auditório da Livraria Paulus,
em Porto Alegre. Na sessão de abertura,
cada pessoa se apresentou, citando o
próprio nome, Congregação, procedência e
o CERNE do qual participou. Entramos em
clima de oração, a fim de deixar-nos
conduzir pela Palavra de Deus.
A motivação colocou-nos em comunhão
com a Igreja, com a Vida Religiosa
Consagrada e em sintonia com a
celebração dos 300 anos da Mãe
Aparecida, 100 anos de Fátima e os 60
anos de fundação da CRB/RS. Na oração
contemplamos Maria, mulher mística por
excelência. Em Maria a Palavra se fez
Carne. “Alegra-te Maria, o Senhor está
contigo! Sua resposta: “Faça-se em mim a
Tua Vontade”.

Entoando o canto “Santa Mãe Maria,
nesta travessia...” acolhemos a imagem de
Nossa Senhora Aparecida – a fiel discípula
de Jesus. Proclamamos e interiorizamos Lc
1,46-56 e rezamos a oração do Cernista.
Caminhamos motivadas/os pelo tema:
“Maria, mulher profética, com a assessoria
de Dom Donizeti de Souza, bispo auxiliar de
Porto Alegre. Da fala dele destacamos:
Profeta é aquele/a que vive uma
profunda experiência de Deus. Experiência
que transforma o ser, o falar e o agir de
homens e mulheres; - a pessoa profética
fala o que Deus põe em sua boca; - é
afinada pela Palavra de Deus e tocada pela
graça, torna-se mensageiro (a); - vê a
realidade com os olhos de Deus – fruto da
experiência. A postura profética exige a
coragem da denúncia dos contra-valores. É
o que apreendemos do Magnificat que
sacode as consciências e aponta para a
ação de Deus.
Dom
Donizeti
recapitulou
os
testemunhos proféticos da Bíblia: Ana,
Débora, Miriam, Rute, Judite, João
Batista... Maria! E Jesus é o maior Profeta.
Evidenciou alguns profetas de hoje: Dom
Helder Câmara, Madre Teresa de Calcutá,
Francisco
de
Assis...
os
nossos
Fundadores todos. Maria é pobre e simples.
Sua vida é já uma manifestação de Deus!
No seu Magnificat, em Lucas, mostra que
Deus mexe com a questão religiosa, social,
política e econômica. Imersa e consciente
da realidade, Maria canta a história do amor
de Deus que liberta. Amor que se estende
a todos, os de ontem e os de hoje.
A mensagem profética, do Magnificat
questiona a VRC. Chama atenção aos
orgulhosos – Deus eleva os humildes! Na
ordem econômica, a profecia é o anuncio de
que os famintos serão saciados! Citando o
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carmelita, Fr. Ciro Garcia: “Os fundadores
todos foram místicos e profetas”,
alimentaram-se da Palavra de Deus, da
oração e da Eucaristia. O assessor concluiu
a reflexão, dizendo que “não há autêntica
mística que não leve a uma atitude
profética”. A manhã deste encontro
culminou com a Celebração Eucarística. À
tarde, após uma alegre animação, fez-se a
dinâmica em pequenos grupos, partilhando
vivências significativas do CERNE. Seguiuse com a composição da nova equipe
articuladora
do
CERNE/RS
e
a
programação para 2018. Profundamente
agradecidos por esta rica jornada nos
unimos novamente em oração e alguns
foram ao aeroporto para a acolhida da
Imagem de Nossa Senhora Aparecida,
trazida pela presidente da CRB Nacional
para a VRC do RS. Ir. Gentila Richetti, ICM

Celebração do
25º

quadriênio 2017-2021. “Vi a miséria, ouvi
o clamor, conheci o sofrimento e desci
para libertar” (cf Ex3,7) foi o lema que nos
acompanhou, nos inquieta, nos questiona e
nos envia em missão.
No Capítulo foi apresentado e
aprovado o Documento da Formação, que
nos possibilita contemplar a presença do
Reino, desde a “Vida em Betânia” e “a
Missão da Betânia”, junto aos sem voz e
sem vez da sociedade.
Para o Governo Geral da Congregação,
foram eleitas as Irmãs:

Ministra Geral: Ir. Iriete Lorenzetti
Conselheiras:

Capítulo Geral

Ir. Lourdes Castagna
Ir. Vania Simone Martins

Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora
Aparecida

“Comecemos vida nova todos os dias”
Madre Clara Maria
Nos dias 19 a 26 de outubro,
precedido de 3 dias de retiro, aconteceu o
25º Capítulo Geral de nossa Congregação
- Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora
Aparecida, realizado na Betânia Nossa
Senhora Aparecida – Casa Mãe, em Porto
Alegre/RS.
Discípulas de Cristo na itinerância
e universalidade, comprometidas com a
Vida foi o tema que conduziu o processo de
preparação, realização e projeções para o

Ir. Celia da Costa Santos
Ir. Leila Lucini
As irmãs capitulares confirmaram a
escolha de Ir. Celia da Costa Santos como
Secretária e Ir. Leila Lucini como Ecônoma.
Agradecemos a sintonia pelo bom êxito do
Capítulo Geral e continuamos contando
com vossas orações para que possamos
ser instrumentos de esperança, de alegria,
de paz e bem no mundo. Fraternalmente,

Queridas irmãs eleitas, a VRC da Regional desejalhes sabedoria e muita luz na missão frente à
Congregação. Deus as abençoe!
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