
  

ALEGRAI-VOS

“Onde estiver um(a) consagrado(a) aí está a alegria” Papa Francisco, AVC – 2018 

Rua Prof. Sebastião Soares de Farias, 57 – 7º Andar –  Bela Vista / São Paulo-SP – 01317-010 – Fone: (11) 3141-2566 – www.crbsp.org.br  

   

Queridas/os irmãs/os  
 

               Alegrai-vos no Senhor! 
 

 O nosso primeiro ALEGRAI-VOS de 2018 chega no mês de 
março e, com ele, a liturgia traz duas celebrações, o dia 19, festa de 
São José, e o dia 25, o “Sim” de Maria nossa mãe: "Eis aqui a  
serva do Senhor, faça-se em mim a tua Palavra", que alegram 
muito o coração e nos fazem refletir sobre a Consagração Religiosa. 

José e Maria foram obedientes a Deus. Formaram a Sagrada 
Família de Nazaré e, com muito cuidado, ternura e carinho se     
prepararam para acolher o Verbo Encarnado.  

Olhando para eles, a Vida Consagrada do Regional São Paulo 
quer renovar seu “Sim” e, preparar junto aos leigos, a melhor    
maneira de viver o batismo buscando superar todo tipo de violência 
que o Verbo Encarnado continua a sofrer na pessoa do(a) Irmão(a).       

A oração da Campanha da Fraternidade deste ano diz: Ele 
veio trazer paz e fraternidade à terra e, cheio de ternura e 
compaixão, sempre viveu relações repletas de perdão e  
misericórdia. 
 Façamos como Maria que após o seu “Sim” a Deus, sai às 
pressas ao encontro da vida.  
        Vamos olhar e cuidar daqueles(as) que estão com a vida    
ameaçada. Neste tempo de quaresma somos convocados a ir a esse 
encontro. 
 

Ir. Inês Camargo, ftos 

 

Encontro de Provinciais – 28/02/18  
Serviço de Autoridade 

Assessora: Ir. Inês da Costa Camargo, ftos 

      

  No dia Mundial da Vida Consagrada, 02/02, a Conferência dos Religiosos do 
Brasil-SP organizou uma celebração Eucarística, na paróquia Imaculada    
Conceição, para louvar e agradecer a Deus pela vida de cada Consagrado(a), 
e, pelos dons e carismas colocados a serviço da Igreja e da sociedade na  
grande cidade de São Paulo. A cerimônia foi presidida pelo arcebispo Dom 
Odilo Pedro Scherer juntamente com o coordenador da CRB/SP, Pe. Rubens 
Pedro Cabral, omi.  

Dia Mundial da Vida Consagrada  

  

ABRIL 

06 e 07 -  Análise de Conjuntura - Desafios e Esperanças 
Assessoria:                DANIEL SEIDEL 
Local: CRB-SP           Investimento: R$ 75,00 
 

10/11/12 -  Ecônomos e Obras Sociais  
                         Estatutos-Regimentos e Regulamentos-Direito Canônico 

Assessoria:                 DR. SÉRGIO MONELLO 
Local: CRB-SP            Investimento: R$ 150,00 
 

INFORMAÇÕES: (11) 3141-2566 

Novinter II – 06 a 08/02/18 
Bíblia – Comunidade Joanina  

Assessor:  Pe. Shige Nakanose, svd 


