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Circular CRB/SP – 374/2016
Ref. Apresentação de atividades e participação no Fundo de manutenção 2017.
Revma. (o) Provincial e Membros do Economato.
Saudações e nossas orações desde a Sede da CRB- Regional São Paulo.

Com desafios e muitas graças, o Ano Jubilar da Misericórdia passou rapidamente, possibilitando nova
postura quer no trabalho Evangelizador, ou na construção de vínculos nas comunidades, valorizando na
VRC a fraternidade que almejamos. Agradeço todo empenho que permitiu a presença e representação de sua
Congregação nos eventos promovidos pela CRB/SP.
Recém iniciamos o Ano Jubilar Mariano, tempo de agradecer as incontáveis bênçãos que a Mãe Aparecida
representa para o povo em geral e em especial a devoção dos Religiosos e Religiosas espalhados pelo Brasil.
Recebemos com alegria os novos documentos Eclesiais encorajadores dos (as) consagrados (as) em especial
o dirigido aos Irmãos e à Vida Contemplativa, nesses tempos ainda o Anunciai que mantém a expectativa
positiva dos elementos que compõem a vida de todos (as). Parabéns pelos esforços em valorizar esses textos.
A agenda 2017 se encontra disponível no site, onde vários eventos garantem a formação inicial: Aspirinter,
Postulinter, Novinter e Juninter, e a continuada, acentuando os de especialização e atualização Teológica
já reconhecidos, encontros especiais para Irmãos, Ecônomos (as), Coordenadores(as) e Animadores (as), e
muitas outras possibilidades facilitadoras da vida e do crescimento individual e o bem da comunidade.
Na perspectiva da partilha solidária, recordo aqui a importância da contribuição anual de cada religioso (a),
através de sua comunidade específica, presente no Estado de São Paulo, como ação necessária e bem vinda
auxiliando na constituição de nosso fundo de manutenção, provendo atividades e funções de animação ou
encorajamento da VRC, para quais a CRB/SP foi criada. Deus sempre presente, garantiu no passado o
caminho percorrido, nos sustentará neste tempo, para um futuro igualmente brilhante.
Informamos anteriormente a manutenção do sistema para realizar a contribuição. Sendo assim procederemos
da mesma forma, depósito no Banco ITAÚ – Agência 0251 Conta 29685-1 / CNPJ 33.460.940/0014-37
depois a identificação via e-mail, (comprovante com os dados do contribuinte) para envio consequente do
recibo. Quanto ao valor calcule 20% do salário mínimo nacional por religioso (a), em votos perpétuos e em
atividade. Se necessária ajuda para os cálculos, ligue para nós e precisando negociar faça-o igualmente.
Por favor, divulgue a quem de direito e necessidade os acontecimentos 2017. Assim garantimos a presença
de um número significativo de participantes em nossas atividades desde a Sede. Juntos (as) acolhamos o
processo de revigorar a VRC tornando-a produtiva, e compromissada. Deus nos abençoe sempre e mais!

______________________
Pe. Rubens Pedro Cabral, OMI
Coordenador – CRB/SP.
São Paulo, Dezembro de 2016.

