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Estimados /as Irmãos e Irmãs na consagração
Para reavivar a consciência batismal do Povo de Deus em relação à missão da Igreja, o Papa
Francisco escolheu para o mês Missionário Extraordinário 2019 o tema “Batizados e enviados: a
Igreja de Cristo em Missão no mundo”. Trata-se de “pôr a missão de Jesus no coração da Igreja”.
Despertar a consciência da missão missionária da vida e da pastoral é o objetivo deste mês que
está em sintonia com a solicitude pastoral do Papa Bento XV em Maximum Illud e a vitalidade
missionária expressada pelo Papa Francisco na Evangelii Gaudium: “A ação missionária é o
paradigma de toda obra da Igreja” (EG, n.15).
Este é um acontecimento eclesial de grande importância que abrange todas as Conferências
Episcopais, os Membros dos Institutos de Vida Consagrada, as Sociedades da Vida Apostólica,
as Associações e Movimentos eclesiais.
Em sintonia com toda a Igreja a CRB Nacional, motiva-nos a acolher com alegria, a proposta do
Papa Francisco para o Mês Missionário Extraordinário. Preparando-nos para essa bonita
experiência, propõem as Regionais que realizem nos diversos Núcleos uma peregrinação com os
símbolos missionários desse mês extraordinário: A CRUZ e a BANDEIRA acompanhados do
LIVRO GUIA, elaborado para preparar e viver este mês missionário.
Enquanto CRB Regional Curitiba organizamos a peregrinação desses símbolos de modo que,
cada Núcleo pudesse, a seu modo, se encontrar, se reunir, para rezar, refletir, se conscientizar e
participar desse bonito momento da vida missionária de nossa Igreja.
A peregrinação na Regional já aconteceu no Núcleo de Ponta Grossa, Jacarezinho, Cornélio
Procópio, Londrina, Apucarana, Maringá, Paranavaí, Umuarama e continuará percorrendo os
nossos Núcleos até chegar a Curitiba. O desejo da CRB é que todos os Núcleos e Subnúcleos
possam fazer esta experiência de acolhida dos símbolos em preparação ao Mês Missionário
Extraordinário.
Pensamos então, num roteiro de peregrinação que, acontecerá do dia 21 de setembro a 27 de
outubro de 2019 para todos os Religiosos de Curitiba e Região. Por isso, convidamos todos os
Religiosos/as a participarem da Celebração Eucarística de abertura da nossa peregrinação. (Em
anexo segue o Roteiro da peregrinação nos Subnúcleos)
Dia: 21 de setembro de 2019
Horário: às 17h15min
Local: Paróquia Bom Jesus - Praça Rui Barbosa, 149. Centro Curitiba/PR
A conclusão da Peregrinação acontecerá no Subnúcleo Pinheirinho no dia 27 de Outubro de
2019 com um momento de oração, partilha e memória da peregrinação realizada em toda a
Regional. Será momento para estarmos juntos e sairmos juntos ao encontro dos nossos irmãos e
irmãs levando alegria e esperança, pois “Onde quer que haja consagrados, aí está a alegria!”
Papa Francisco.
Abraço fraterno
Pe. Antônio Ramos Moura Neto, OSJ
Coordenador da CRB Regional Curitiba

