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Fortaleza 18 de setembro de 2021. 

Prot/01 

Querida Vida Religiosa  Regional CRB- CE 

A “Alegria” do Evangelho nos interpela para uma memória agradecida pela Vida Religiosa 

Consagrada desde sua gestação. A felicidade deve ser nossa companheira pelo caminho feito, porque “até 

aqui o Senhor nos ajudou” (1Sm7,12). É evidente que ao longo da história tivemos alguns percalços, 

frustrações e decepções. Mas a motivação real de nossa vida foi Deus que nos chamou – Segue-me!! (Mt 

19,21) e nos disse: “Este é o caminho; siga-o" (Is 30,21). Nele “foram criadas todas as coisas nos céus e na 

terra,... tudo foi criado por Ele e para Ele” (Cl 1,16-17). Nele a nossa vocação/opção de Vida Religiosa 

Consagrada ganha sentido.  

Em Deus nos alegramos pelo(a)s religioso(a)s consagrado(a)s de vida contemplativa e missionária. 

“Gratidão” é a segunda palavra palpitante no coração para com a CRB do Ceará. Trata-se tanto do(a)s 

religiosos(a)s que começaram, da base, a articular e motivar a Vida Religiosa Consagrada, no nosso Estado, 

como pelos que estiveram na linha de frente. Gratidão à equipe de coordenação CRB-CE por serem “luz” (Mt 

5,14) no mundo contemporâneo marcado por feridas socioambientais.  

A “Profecia” é obra do Espírito de Deus agindo em nós. Nosso(a)s fundadore(a)s superaram as 

estruturas estabelecidas e foram sinais proféticos ao começarem a Vida Religiosa Consagrada com um novo 

caminho baseado no carisma, em comunhão com a Igreja. O profetismo religioso tanto nos ajudou a convergir 

para o centro que é Jesus como nos fez estar junto do povo (dos pobres, excluídos, periféricos, abandonados) 

denunciando ao pecado do ser humano contra seu semelhante, as estruturas de violência e promovendo 

caminhos alternativos de caridade evangélica.  

Que a profecia se faça! Em meio à pandemia, ao desgoverno e irresponsabilidade das lideranças sociais 

e políticas: que o evangelho seja anunciado, que não seja permitido o mal, a violência, a injustiça e o sistema 

de morte. Que a luz da vida, da esperança, da fé, da resistência, do amor brilhe sobre nós e salve a vida dos 

que gritam hoje na nossa casa comum.  

“Sonhar juntos” é o primeiro passo da realidade. A caminhada da nova coordenação da CRB-CE 2021-

2024, depende da “comunhão” em um projeto comum de todo(a)s o(a)s religioso(a)s. Assim “esperançamos” 

algumas iniciativas comuns, em comunhão com a CRB Nacional, acompanhar a formação desde a inicial até 

a formação permanente, revitalizar as novas gerações e o Serviço de Animação Vocacional, promover a 

comunhão intercongregacional, buscar acompanhar os núcleos da nossa Regional, acompanhar a Vida 

Contemplativa e cuidar do nosso patrimônio, dialogar com as questões pastorais e sociais da nossa casa 

comum. A verdadeira utopia cristã não estar na salvação integral de todos por si mesmos, em prazos 

materialistas, totalitários e ditatoriais.  

A verdadeira utopia é buscar iniciar processos, dar passos, não na visão imediata do que nos fora 

prometido por Deus, mas na confiança de que Deus nos dará o que prometeu e que tal Reino é maior do que 

imaginamos materialmente. “Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer” (1Cr.3,6) o Reino. 

Comecemos hoje!!! Rezem por todos nós da Coordenação. 
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