
TOQUES DO TAMBOR AMAZÔNICO – n. 103 – 28/02/2012 

Estimados Irmãos, formandos e amigos(as): 

Na data de 22 a 27 de fevereiro, um expressivo grupo de religiosos(as) se reuniu na Casa de 

Retiro Vila Kostka, em Itaici – Indaiatuba, São Paulo. O importante seminário convocado pela CRB 

previa, inicialmente, a participação de significativo número de pessoas. No entanto, as inquietações 

comuns a todas as Congregações de Vida Religiosa Apostólica motivaram mais do que o dobro das 

adesões previstas e, finalmente, 420 lideranças – regionais, provinciais e gerais – a se colocarem 

juntas em verdadeiro mutirão de reflexão, estudo, 

convivência, oração, busca de entendimento e 

concretização de sonhos e sinalizações para a Vida 

Religiosa Consagrada em nossos dias. 

Pude participar dessa experiência tão rica 

representando o nosso Distrito Marista da Amazônia. 

O Irmão Danilo Correia, do Conselho Distrital, 

também participou representando a CRB Regional de 

Manaus. Estivemos juntos com nossos Irmãos 

Provinciais: Wellington Medeiros, Joaquim 

Sperandio e Inácio Etges. O Irmão Wesley participou 

em nome da CRB Regional de Vitória. Já o Irmão Afonso Murad expôs o tema: Busca de maior 

leveza e agilidade institucional. O Irmão Valdicer Facchi, com especialistas da PUCPR, coordenou 

uma das oficinas denominadas partilha de boas práticas sobre a busca por maior leveza e agilidade 

institucional. Sua temática foi: Diálogo sobre Um Caminho de Sustentabilidade de Institutos 

Religiosos. Outra dessas oficinas - Reestruturação Global da Instituição: UMBRASIL - foi 

coordenada pelo Irmão Inácio Etges. 

A convocação do Seminário visou, dentre outras intenções, aprofundar duas das prioridades 

da CRB para o triênio atual (2010-2013): 

Prioridade 1: Redescobrir o sentido profundo da VRC, revitalizando a paixão por Jesus e 

seu Reino, mediante a escuta da Palavra de Deus, a oração encarnada, a contemplação sapiencial 

da realidade, o compromisso discipular missionário, a convivência com os irmãos e irmãs e a 

comunhão com toda a criação.  

Prioridade 6: Buscar maior leveza institucional da VRC e ampliar as fronteiras 

congregacionais, por meio da intercongregacionalidade, da partilha do carisma com outras 

pessoas e grupos de redes e parcerias.  

O encontro teve por tema a questionante passagem bíblica:  

Vida Religiosa – “a loucura que Deus escolheu para confundir o mundo” (I Cor 1,18-31). 

Transcrevo, para a sua reflexão, alguns trechos retirados de subsídios apresentados no 

seminário: 

A escolha do tema quer ser uma resposta aos apelos que a conjuntura destes nossos tempos 

complexos está continuamente fazendo aos Religiosos e às Religiosas. Nos dias atuais, somos 

interpelados(as) a oferecer ao mundo as razões da nossa esperança e a testemunhar concretamente 

a nossa opção de vida a serviço do Reino. 

Deus não escolheu filósofos, nobres, sábios, magistrados, mas abriu a porta a todos. 

Começou com o fraco, vil e desprezível e reuniu todos sob um único manto, uma única 



denominação: irmãos. Segundo Paulo, o fundamento disso é o chamado: vós que recebestes o 

chamado de Deus (ICor 1,26). Os que se reúnem no chamado do mesmo Deus tornam-se irmãos. 

A Vida Religiosa Consagrada imersa num mundo de profundas e aceleradas mudanças há 

que retornar às fontes e revitalizar a paixão pelo 

Reino. Só um coração apaixonado é capaz de 

arriscar a vida, alimentar a utopia e fazer 

opções claras e objetivas... A opção precisa ser 

constantemente alimentada, pois somente uma 

perseverante e generosa fidelidade pode atingir 

o definitivo. 

No horizonte da missão da VRC, fazer a 

opção pelos crucificados, implica buscar maior 

leveza e agilidade institucional. Fazer com que 

nossas estruturas possibilitem ações 

missionárias proféticas e sapienciais que respondam a desafios emergentes. 

O Seminário contou com assessorias especializadas nas diferentes áreas da VRC: Teológica, 

Bíblica, Psicológica, Missionária e Formativa. As principais temáticas abordadas foram: 

– Iluminação bíblica sobre o tema do Seminário: ERB 
– O exercício da contemplação sapiencial desta realidade, como atitude a ser cultivada – Irmã Delir Brunelli 
– Leitura multidisciplinar dos “sinais dos tempos”, a partir da sondagem realizada de forma on-line – ERM, 

ERT, ERB, ERP 

– Análise da sondagem; pontuação de grandes questões e de ausências significativas – Pe. Marcio Fabri 
– Conversão ao núcleo identitário da VRC (cf. Mc 3,13-14) – Padre Carlos Palácio 
– A vivência “hoje” do núcleo identitário da VRC  – Irmã Annette Havenne.  
– Busca de maior leveza e agilidade institucional – Irmão Afonso Murad 
– Pontuação sobre estruturas pessoais e interpessoais “pesadas” – ERP 
– Partilha de boas práticas sobre a busca por maior leveza e agilidade institucional – Vários 
– Pessoas Consagradas hoje, protagonistas do amanhã. Sinais que apontam para um modelo novo – Irmã 
Bárbara Bucker 
– Assembleia Geral Ordinária da CRB e preparação 
da XXIII Assembleia Geral Eletiva. 
– Leitura dos processos de reflexão deste Seminário 
e sua influência para a VRC – Padre Palácio e  Irmã 
Annette 

Ter participado desse encontro formativo 

tão profundo, desafiante e motivador foi uma 

bênção para mim. Mas eu gostaria que você 

também usufruísse dessa fonte de graça. Para 

tanto, enviaremos aos Irmãos o texto-base do 

encontro. E farto material está disponível no 

blog e site: wwww.crbnacional.org.br 
Saímos de Itaici motivados, animados, 

desafiados a continuar esse processo de reflexão e busca de mais claridade de nossa identidade de 

Vida Religiosa Apostólica, de caminhos de missão e presença adequada nas realidades emergentes. 

Precisamos envolver muito mais gente nessa dinâmica.  Não trazemos respostas prontas para as 

tantas interrogações. Mas nos animamos a irmos sem medo na continuação dessa busca de 

fidelidade, criatividade e felicidade vocacionais! 
Fraternalmente, Ir. João Gutemberg  

jgutembergfms@gmail.com 

http://www.crbnacional.org.br/

