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Circular CRB/SP – 563/2017
Ref. Apresentação dos desafios e participação no Fundo de manutenção 2018.
Revma. (o) Provincial, Membros das Comunidades e do Economato.
Nossas saudações e orações desde a Sede da CRB-Regional São Paulo.
Solene e alegremente terminamos o Ano Jubilar Mariano e recém anunciamos, para o bem da Igreja do
Brasil, outra desafiadora tarefa anual: Valorizar com alegria muitíssimos Leigos e Leigas expressando a
grandeza do Reino, que se mantém entre nós como “Sal da Terra e Luz do mundo” (Mt 5,13-14).
Certamente este merecerá de nossa parte todo empenho, permitindo expressar o Rosto de Cristo em nossa
Sociedade, ao qual se somam os muitos eventos da ativíssima CRB/SP.
A programação geral de 2018 se encontra desde outubro p.p. disponível no site, possibilitando confecção
das agendas particulares vinculadas à Formação inicial: Aspirinter, Postulinter, Novinter e Juninter, ou
da Formação continuada, acentuando neste ano os encontro de Provinciais, Ecônomos (as), Formadoras
(es), Animadores (as), e demais possibilidades facilitadoras da vida, do crescimento individual, para o
bem das comunidades, para os quais esperamos bastantes participantes.
Ressalto que no ano que terminamos foram sentidas por demais algumas perdas: Interrompemos a missão
de caráter intercongregacional em Vendaval, encerramos o curso de especialização de formadores, bem
como o de atualização teológica por falta de inscrições, parcerias bem sucedidas junto á PUC São Paulo a
quem agradecemos. Outros eventos foram mais positivos, a manutenção de nossa agenda programática
executada com participação comprometida da VRC na mesma. Parabéns pelo esforço valorizador de tudo.
Este ano será especial também por causa de nossa Assembleia Eletiva (01 e 02/ Setembro), para a qual
convocamos Provinciais, Representantes, Animadoras (es) de Núcleos e demais interessadas (os), com os
devidos credenciamentos legitimando o seu voto. Esperamos receber indicações para a composição e a
organização da Equipe de Coordenação. Apresente-se com alegria ou nos indique pessoas qualificadas
para tais serviços. Igualmente aguardamos indicações para Secretaria Executiva, conforme carta anterior.
Na manutenção da partilha solidária, recordo a importância da contribuição anual de cada religioso (a),
através de sua comunidade, presente no Estado de São Paulo, auxiliando na constituição de nosso fundo
de manutenção, assim provendo as atividades de animação ou encorajamento da VRC, para quais a
CRB/SP foi criada. Conforme informamos manteremos o mesmo sistema para realizar sua contribuição:
depósito no Banco ITAÚ – Agência 0251 Conta 29685-1 / CNPJ 33.460.940/0014-37 a identificação
via cópia do comprovante por e-mail, para envio consequente do recibo. Quanto ao valor calcule 20% do
salário mínimo nacional por religioso (a), em votos perpétuos e em atividade. Se necessitar alguma ajuda
para realizar os cálculos, ligue para nós e precisando negociar faça-o igualmente.
Fizemos grandes esforços para chegar a todas as comunidades existentes em nosso Regional. Divulgue a
todas (os) os eventos de 2018. Esperamos a presença e a participação positiva de um número significativo
de interessadas (os) em nossas atividades desde a Sede. Acolham a possibilidade de revigorar a VRC,
tornando-a juntamente com todos os Cristãos, mais compromissada. Deus nos abençoe sempre e mais!
______________________
Pe. Rubens Pedro Cabral, OMI
Coordenador – CRB/SP.
São Paulo, Dezembro de 2017.

