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CRB/SP – Circular – 659/2018
Ref. CONVOCAÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DO MUTIRÃO ESTADUAL NGs CRBSP.

Religiosas (os) de até 10 anos em votos, (Novas Gerações VRC) Provinciais,
Animadoras (es) de Núcleos, das Congregações, Ordens e Institutos.
Regional CRB- São Paulo
Recebemos, através da Coordenação responsável pelas Novas Gerações, no Regional,
Ir. Ana Célia e Ir. Dinailtom, a comunicação oficial, para a celebração do evento
acima, visando fortalecer os laços fraternos de nossas juventudes e a necessária interrelação entre todos no grande mutirão, que contempla o grito dos pobres, como grito
pela vida, e acontecerá entre os dias 14 e 16 de setembro p.f., com cronograma de
horários conforme apresentação, para o qual todas (os) serão muito bem vindas (os).
Felizmente, graças mais uma vez à generosidade das Irmãs de Nossa Senhora da Conceição
de Castres ( Irmãs Azuis), o Colégio Notre Dame sediará esse evento, garantindo um local
de fácil acesso, com muitos recursos internos para o referido encontro e a convivência
sempre benéfica entre membros da VRC, multiplicando ainda as bênçãos desse encontro
com as orações de todos e todas, que se envolvem buscando entrosamento, visibilidade,
novos desafios acalentadores dos sonhos das juventudes, cumprindo as prioridades de 2015.
Tratando-se de evento oficial, a CRBSP cumprirá sua função de suporte para divulgação, a
organização geral e os aspectos relativos ao gerenciamento das despesas; assim todas (os) os
interessados deverão fazer sua inscrição, seguindo as instruções anexas garantindo sua
presença e participação ativa posterior. Nesse aspecto esperamos contar com o apoio dos
responsáveis e a iniciativa corajosa dos seguimentos de todas as Juventudes em até 10 anos
de votos, sejam bem vindas (os)!!
A pauta oficial, seus responsáveis e animadores, bem como toda programação segue anexa,
o início e o encerramento também estão abaixo. A Vida Religiosa é um grande dom à
Igreja, celebremos essa bela realidade em Mutirão!
Pe. Rubens Pedro Cabral, omi – Coordenador CRBSP.
MUTIRÃO ESTADUAL DAS NOVAS GERAÇÕES CRB – REGIONAL SP

Data: 14 a 16 de setembro de 2018
Horário: Início 18:00h (sexta) Término 12:30h (Domingo)
Tema: Grito dos pobres: grito pela vida!
Assessorias: Diversas e Hospedagem solidária
Local: Colégio Notre Dame- Estação Metrô Sumaré – Linha Verde– SP.

