
Certa é a palavra: 

“Bendito seja o Deus e 

Pai de nosso Senhor 

Jesus Cristo  que, 

segundo a sua grande 

misericórdia, nos 

gerou de novo para 

uma viva  esperança, 

pela ressurreição de 

Jesus Cristo dentre os 

mortos” (1 Pd 1:3)     

Então... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 

À semelhança de Santa Maria Madalena, religiosas e religiosos são chamados à profética 

mensagem em palavras, testemunhos e ações, que anunciem a presença do Ressuscitado 

em meio às trevas de quaisquer espécies, neste ano em especial as que eventualmente 

brotem das violências. 
 

Ilumine o caminho Senhor dirigindo nossos passos para o encontro das “coisas novas” que 

a luz da ressurreição nos permite ver; encorajadas(os) pela profissão de fé, vivamos o 

chamado recebido como vocação única, ao verdadeiro amor de onde brotam as nossas 

perseveranças. 

 

Façamos acontecer na força que a Ressurreição contém, uma muito Feliz e Santa Páscoa, 

para as comunidades, as distintas pastorais, o povo fiel com quem alegremente nos encan-

tamos e igualmente em nossas fraternas casas religiosas, onde Jesus Vivo certamente 

habita. 
 

Pe. Rubens Pedro Cabral, omi 
Coordenador da CRB — Regional São Paulo 

Mulher toma o teu cântaro e vai  
 

Mulher. Toma o teu cântaro e vai... Anuncia que és mulher, mulher 
como tantas neste mundo, mas não deixes de dizer que: Tu és 
mulher apaixonada, mulher fecundidade gerando o novo. Mulher 
que ama porque é livre. Mulher capaz de 'quebrar o frasco' e derra-
mar o bálsamo sobre os irmãos, de inundar a sala de perfume.  
 

Tu és mulher ungida-consagrada, encarnada na história, sem medo 
de amar, de lutar, e sem ódio de 'brigar' pela justiça. Tu és interces-
sora para que a 'água se transforme em vinho', o pão seja partilha-
do, para que o pequeno seja olhado, a mulher seja acolhida, o 
homem ajudado, e o 'rosto materno' de Deus revelado.  
 

Sim, toma o teu cântaro e vai... Derrama as flores de teu jeito 
feminino e enfeita este mundo tão quebrado... Abre teu útero e 
gera o novo porque tudo está tão velho e machucado... Rasga o espaço que é só teu... 
Abraça, acolhe, gera, partilha, reza, ama, chora, vibra... mas não esquece: Tudo é Dom. Tu 
és um Dom!  
 

Inclina teu coração e reza:  
Deus Pai-Mãe, teu amor me fez mulher. Tua ternura ma-
ternal me inunda, como água derramada na vasilha, en-
chendo-lhe todos os cantos. Jesus-irmão, obrigada por 
escolher a mulher como tua mãe, esposa e discípula.  
 

Espírito, Deus da vida e da comunidade, fecunda nossa 
vida, dá-nos ousadia e coragem! Integra mulher e homem, 
parceiros de um mundo novo e mais irmão. Amém. 
 

 
 

Helena T Rech 
“As duas faces de uma única paixão”!  

Paulinas 

 

ALEGRAI-VOS

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

Dia Nacional da Mulher 

 

06/07                      
Tema:            Análise de Conjuntura - Desafios e Esperanças 
Assessoria:   Daniel Seidel 
Local:             CRB-SP                                Investimento: R$ 75,00 
 

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

Assessoria:   Dr. Sergio Monello 
Local:             CRB-SP                                Investimento: R$ 150,00 
  

27/28 
Formadores e Animadores Vocacionais 
Tema:            Afetividade e Sexualidade 
Assessoria:   Patrícia Henrique 
Local:             CRB-SP                               Investimento: R$ 75,00 
 

20 /21/ 22  Novas Gerações - Nos passos do Bom Pastor 
Assessoria:     Ir. Lilian  
Local:              Campinas                          Investimento: R$ 60,00 
 

Postulinter 06 a 08/03/18 

Antropologia Teológica  

Assessor: Pe. Mauro Negro, osj 

Novinter I – 13 a 15/03/18 

Mistagogia na Formação Litúrgica 

Assessora: Ir. Penha Carpanedo, pddm 

Novinter II – 20 a 22/03/18 

Teologia dos Votos 

Assessora: Ir. Ivoni Lourdes Fritzen, fcr 

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


