Curitiba, 02 de julho 2019
Irmãos e Irmãs na Vida Religiosa Consagrada!
“Fazei tudo o que Ele vos disser! (Jo 2,5)”.
No anseio de experimentar a alegria do vinho novo, como Novas Gerações da Vida
Consagrada, desejamos ser como os servos das Bodas de Caná da Galileia, que confiam e atendem
o pedido de Maria: “Fazei tudo o que Ele vos disser! ”
No desejo de fazer acontecer o milagre do vinho novo em nossas vidas, queremos celebrar a
alegria de nossa consagração a Deus, sua riqueza e diversidade, livres e fiéis ao compromisso
assumido de sermos testemunhas da alegria, embebidos da sabedoria dos valores transmitidos pelas
gerações anteriores, experimentando o vinho novo do presente com paixão e atentos aos sinais que
Jesus nos oferece para fazer tudo o que Ele nos disser.
É nesse horizonte que a equipe da CRB/PR e os grupos das Novas Gerações da Vida
Religiosa Consagrada da Região Sul convidam todos os jovens na VRC a partir do Juniorato, até 10
anos de Votos Perpétuos a participarem do Encontro Inter-regional Sul das Novas Gerações,
com o objetivo de se preparar para o IV Congresso Nacional das Novas Gerações e II Congresso
das Novas Gerações do Cone Sul.

Data: 15 (início às 09h) a 17 (término às 13h) de novembro de 2019
Tema: Novas Gerações: Fazei tudo o que Ele vos disser! (Jo 2,5)
Lema: #MísticaProfeciaNovasRelações
Assessoria: Dom Amilton Manoel da Silva, PC
Padre Joachim Andrade, SVD
Local: Casa das Irmãs da Divina Providência (Província da Santíssima Trindade)
Endereço: Rua Brasilino Moura, 474, Ahú - Curitiba/PR
Taxa de Inscrição: R$ 50,00
Hospedagem e alimentação: R$ 125,00 a diária completa.
Tragam em suas bagagens muita alegria e entusiasmo para serem compartilhados!
Lembramos a todos que haverá atividades noturnas. É importante a sua participação durante
todo o encontro.
As inscrições poderão ser feitas através do site: http://www.crbpr.com.br até o dia 10 de
novembro de 2019.
Para mais informações contatar:
Ir. Eliane Raimundo
assessora@crbpr.com.br
Fone (41) 3224-4031
[

Ir. Silvana Costa Rosa
silvanacostarosa@gmail.com
Fone (41) 99523-8286

Fraternalmente,
Ir. Marcos Santos, FSC
Coordenador das NG da Região Sul
Alegrai-vos!

Regozija-vos!

Ir. Silvana Costa Rosa, FC
Coordenadora das NG da CRB/PR
Cheios de Alegria!

