
 

 

Animar, formar e acompanhar a VRC 

 

 

São Paulo, 13 de dezembro de 2022 
 

CRB/SP – Circular 20/2022 
Ref.: Encontro Formativo JPIC / Rede um Grito pela Vida   
 
Revma(o) Provincial, Formadoras(es) e membros das Comunidades.  
Saudações e orações da Equipe da CRB Regional São Paulo. 
 
 

“Hoje, há cada vez mais feridos. A inclusão ou exclusão da 
pessoa que sofre na margem da estrada define todos os 
projetos econômicos, políticos, sociais e religiosos. Dia a dia, 
enfrentamos a opção de sermos bons samaritanos ou 
viandantes indiferentes” (FT 69) 

 

A CRB-SP, por meio dos Grupos de Reflexão: JPIC - Justiça, Paz e Integridade da Criação e a Rede um 

Grito pela Vida, vem convidar os religiosos envolvidos nas pastorais sociais, em ações ambientais e humanitárias, 

bem como a leigos com eles engajados nesses serviços, para participarem do Encontro formativo, que tem como 

finalidade: fazer análise de conjuntura, compartilhar, fortalecer e articular as ações que a vida consagrada no 

estado de São Paulo vem realizando quanto à luta pela justiça, a construção da paz, o cuidado da Casa Comum 

e o compromisso para erradicação do Tráfico de Pessoas. 

Data: 11 de fevereiro de 2023 

Horário: 8h30 às 16h 

Local: Local: Sede da CRB – SP   

Rua Profº Sebastião Soares de Farias, 57 - Bela Vista - São Paulo – SP 

Taxa: R$ 30,00 (será pago no dia. Caso alguém precise de recibo – trazer os dados necessários) 

 

O almoço será partilhado - cada participante traz algo para colocar em comum. A CRB oferecerá os lanches 

no período da manhã e à tarde. 

Solicitamos a inscrição via site – www.crbsp.org.br ou via telefone (11) 3141 2566 - (11) 94881 5362. A 

inscrição deverá ser realizada até dia 04 de fevereiro de 2023.  

Contamos com a presença de cada Irmão e Irmã que atua junto aos menos favorecidos e pobres do Reino, 

para que juntos possamos fortalecer e animar nossa caminhada nesta Regional. Suplicamos as luzes do Espírito 

do Senhor sobre nossas vidas e missão. 

Fraternalmente,   

 

 
            

                 Ir. Sirlene Cararine Batista, csac                     Ir. Ana Maria A. Ladeira, ODN 
                      Ir. Magali Gavazzoni, FCM                            JPIC / Rede um Grito pela Vida 

                                    Assessoras Executivas da CRB-SP                               
 

http://www.crbsp.org.br/

