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Circular CRB/SP – 093/2018
Ref. Participação no Fundo de manutenção 2019.
Revma.(o) Provincial, Membros das Comunidades e do Economato.
Saudações Natalinas e orações desde a Sede da CRB-Regional São Paulo.
Recém terminamos o Ano do laicato expressando a grandeza do Reino, que através de
tantos cristãos, se mantém entre nós como “Sal da Terra e Luz do mundo” (Mt 5,13-14).
Pelo logo acima, reconhecemos que os principais desafios de 2019, passam pela valorização
dos Jovens e da Amazônia, nos sínodos propostos, que certamente merecerão de nossa parte
vigoroso empenho, expressando o Rosto de Cristo em nossa Sociedade, ao qual se somam
os eventos programáticos da CRB/SP, que se encontram disponíveis no site, possibilitando o
agendamento particular, vinculado à formação inicial ou continuada, para o bem da VRC.
O ano que terminamos foi desafiador especialmente pelo seu caráter eletivo, não somente
para a Nação e suas dificuldades maiores, também para a Nova Coordenação da CRB/SP,
dias 01 e 02 de setembro em Assembleia própria. Agradecemos a presença, o interesse e a
participação ativamente generosa de todas (os), igualmente pelos esforços valorizadores dos
Carismas particulares e da Vida Consagrada em geral, que muitíssimo engrandece a Igreja.
Este ano é especial, começando pela mudança do formato de nossa programação impressa,
esperamos que nossas comunidades tenham oportunidade de exibi-las, como um elemento
facilitador da motivação para a participação nos eventos. Ano de eleição para presidência da
CRB Nacional. Enquanto nossa Assembleia Regional será aberta para todos e todas com o
tema: “A vida religiosa em contínua mudança”, dia 03 de agosto, programe-se desde já!
Para a manutenção econômica da CRB/SP, recordo a importância da contribuição anual de
cada religioso (a), através de sua comunidade, presente no Estado de São Paulo, auxiliando
a constituição do fundo de manutenção, assim provendo atividades de animação da VRC.
Manteremos o mesmo sistema: depósito no Banco ITAÚ – Agência 0251 Conta 29685-1
CNPJ 33.460.940/0014-37 , identificação via cópia do comprovante por e-mail, para envio
do recibo. Quanto ao valor calcule conforme folha no verso, para membros em votos
perpétuos e em atividade. Se necessitar ajuda, ligue; precisando negociar faça-o igualmente.
Muito nos alegramos em chegar a todas as comunidades e núcleos existentes no Regional.
Divulgue alegremente os eventos de 2019. Esperamos a presença e a participação positiva
de interessadas (os) em nossas atividades. Acolham a possibilidade de revigorar a VRC,
tornando-a mais compromissada. Deus nos fortaleça com sua bênção sempre e mais!

______________________
Pe. Rubens Pedro Cabral, OMI
Coordenador – CRB/SP.
São Paulo, Dezembro de 2018.

