
 
 

 

Celebrando o Jubileu da  

CRB de Santa Catarina 

 

1º dia - PAIXÃO  

 

Animadora: Conforme a Carta Apostólica de João Paulo II para o jubileu do ano 2000, cuja reflexão diz 

que: “O Ano Jubilar é, por sua natureza, um tempo de chamada à conversão. E esta constitui o primeiro 

tema da pregação de Jesus, com o qual está significativamente conexo o da disponibilidade a crer: 

‘Arrependei-vos e acreditai na Boa Nova’ (Mc 1,15). Este imperativo de Cristo resulta na tomada de 

consciência do fato que ‘se completou o tempo’ (Mc 1,15); o completar-se o tempo de Deus faz-se em apelo 

à conversão”. 

Como Vida Religiosa Consagrada em Santa Catarina, queremos acolher este momento /cinquentenário ou 

de 50 anos de história com o coração cheio de louvor, gratidão, esperança e fé, e de um ardente desejo de 

ter um coração mais humano, fraterno e solidário. Neste Ano Jubilar de graças e bênçãos queremos também 

agradecer porque Deus nos escolheu, nos chamou e nos envia em missão. 

 

Refrão Orante 

Senhor, chamaste-me, aqui estou! Chamaste-me, aqui estou! 

Ô, ô, ô! Ô, ô, ô! Chamaste-me, aqui estou! 

 

Motivação: Neste primeiro dia do tríduo em preparação ao Jubileu da CRB de Santa Catarina, queremos 

lembrar que a Regional de Florianópolis, foi fundada em 28 de Julho de 1870. O Ano Jubilar lembra, 

primeiramente, o sentido de gratuidade da vida e da vocação de Israel. “Israel, Eu te escolhi”, diz Deus. 

Servir a Deus é graça! Perseverar no serviço é graça multiplicada! 

Para Deus mil anos são como um dia, mas para nós, constitui um tempo infindo... São 50 anos de CRB 

Regional de Florianópolis.  

 

ESPERANÇA 

50 anos: PAIXÃO – PROFECIA – GRATIDÃO 

Frei Alexandre Ferreira, O. Carm. 

 

- Venham celebrar / vinde com fervor! 

- Ao Senhor Deus da vida / o nosso louvor! 

 

- É tempo de graça / que o Senhor nos deu! 

- Tantas maravilhas / neste JUBILEU! 

 

- Sempre estás conosco / seja em treva e luz!  

- Temos olhos fixos / em Cristo Jesus! (Hb 12,1) 

 

- Com entusiasmo / a servir o irmão! 

- É nossa missão / vê-lo em Tua PAIXÃO!  

 

- Somos tuas profetizas, / profetas nestes dias! 

- Sim, nos comprometemos / a ser dom-PROFECIA! 

- Não deixem que vos roubem / a esperanças irmãos[ãs]! (Papa Francisco)  

- Louvemos todos (as) juntos, / a Deus em GRATIDÃO! 

 

- Glória à Trindade / bela Comunidade! 

- Nos passos de Maria, / ser sinal de unidade!  

Canto: Um dia escutei teu chamado, divino recado batendo no coração... 



 
 

Recordação da Vida: É um tempo para estar mais atento/atenta aos sinais de Deus na vida das pessoas 

neste momento de pandemia e do que aconteceu nestes 50 Anos de CRB em Santa Catarina. 

→ Quais são os marcos de nossa congregação/CRB, aqui em Santa Catarina? (pessoas, realidades, 

fatos..) 

 

Salmo: 146(145) – Deus é fiel aos oprimidos - Hino de louvor ao nome e ao amor de Deus, testemunhados 

na história.  

 

Ref: Quero cantar ao Senhor, sempre, enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu 

poder. 

 

Leitura Bíblica - Lucas 5,1 -11 

Momento de Reflexão e partilha 

Oração Jubilar 

Deus amoroso, 

Na tua infinita bondade 

Chamaste tantas consagradas e consagrados 

Para te seguirem, te amarem e te servirem. 

Agradecemos por ter 

Em terras catarinenses 

Mulheres e homens valiosos, 

Verdadeiros guardiões da esperança e da ousadia. 

Louvamos-te pela missão da Vida Consagrada, 

Na evangelização, escolas, universidades, 

Obras sociais, hospitais, na luta pela terra, 

E pela defesa dos Direitos Humanos. 

Somos CRB celebrando 50 anos de história. 

Queremos caminhar e fazer tudo o que nos disser. 

Celebramos em atitude de memória agradecida 

Por tua fidelidade em sustentar nossa esperança. 

Gratidão pela fé e coragem na vivência da profecia, 

Em todas as gerações. 

Dá-nos a paixão e a ousadia necessária 

Para manter vivo o teu sonho de ser presença junto ao 

povo. Aprendendo e testemunhando o que Tu queres, 

Na certeza de que é possível construir 

E viver numa sociedade inclusiva, justa e solidária. 

Maria, Mãe das consagradas e consagrados 

Ajude a renovarmos o nosso Sim. Amém! 

 

Benção: Deus todo-poderoso nos abençoe na sua bondade e infunda em nós a sabedoria da salvação. 

T: Amém!  

Sempre nos alimente com os ensinamentos da fé e nos faça perseverar nas boas obras. 

T: Amém!  

Oriente para ele os nossos passos e nos mostre o caminho da caridade e da paz. 

T: Amém!  

Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho † e Espírito Santo.  

T: Amém!  

Glorificai o Senhor com nossa vida. Ide em paz, e o Senhor nos acompanhe. 

T: Graças a Deus 



 

 

Celebrando o Jubileu da  

CRB de Santa Catarina 

 

2º dia - PROFECIA  

 

Animadora: Neste segundo dia do tríduo fazemos comunhão com nossos irmãos e irmãs de caminhada em 

nosso Regional e que nestes 50 anos procuraram e procuram hoje viver a profecia. A Vida Religiosa 

Consagrada deve ser apreciada e valorizada por aquilo que é: uma forma profética de viver o Evangelho.  

Viver a profecia nada mais é do que testemunhar a fé e levar a Boa Notícia experimentada em Deus que 

nos impulsiona a estar “em saída”. Somos convidados e convidadas a dar a nossa resposta ao seguimento 

de Jesus. Seus passos, suas marcas, estão na realidade que interpela e convida a criar um clima de Reino de 

Deus, de justiça social, de vida com dignidade para toda a humanidade. 

 

Refrão Orante: 

Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser. Permanece em nós! 

 

Motivação:  

A vida consagrada dificilmente se mantém sem a experiência pessoal do amor de Deus que criou o ser 

humano para amar. Segundo Dom João Braz de Aviz, toda aquela mística do sacrifício, baseada no esforço 

pessoal de domínio da própria vontade, muda com o enamoramento de Deus. Desse encantamento nasce a 

profecia. A profecia é baseada nos três conselhos evangélicos: pobreza, castidade e obediência. 

A profecia é anunciar às pessoas que existe um caminho de felicidade, de grandeza, uma via que te enche 

de alegria, que é precisamente a estrada de Jesus. É a estrada de estar próximo de Jesus. 

 

Abertura 

 

ESPERANÇA 

50 anos: PAIXÃO – PROFECIA – GRATIDÃO 

 

 Frei Alexandre Ferreira, O. Carm. 

- Venham celebrar / vinde com fervor! 

- Ao Senhor Deus da vida / o nosso louvor! 

 

- É tempo de graça / que o Senhor nos deu! 

- Tantas maravilhas / neste JUBILEU! 

 

- Sempre estás conosco / seja em treva e luz!  

- Temos olhos fixos / em Cristo Jesus! (Hb 12,1) 

 

- Com entusiasmo / a servir o irmão! 

- É nossa missão / vê-lo em Tua PAIXÃO!  

 

- Somos tuas profetizas, / profetas nestes dias! 

- Sim, nos comprometemos / a ser dom-PROFECIA! 

- Não deixem que vos roubem / a esperanças irmãos[ãs]! (Papa Francisco)  

- Louvemos todos (as) juntos, / a Deus em GRATIDÃO! 

 

- Glória à Trindade / bela Comunidade! 

- Nos passos de Maria, / ser sinal de unidade!  

 

Hino: Maria de Nazaré, Maria me cativou... 

 

Recordação da Vida: Quais são as realidades que estamos atendendo aqui no estado de Santa Catarina?  

 



Salmo: 146 (145) – Deus é fiel aos oprimidos - Hino de louvor ao nome e ao amor de Deus, testemunhados 

na história.  

 

Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e injustiçados, 

dos pobres e oprimidos, dos injustamente vencidos. 

 

Quero cantar ao Senhor, sempre, enquanto eu viver 

Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. 

 

Ele barra o caminho dos maus, que exploram sem compaixão; 

Mas dá força ao braço dos bons, que sustentam o peso do irmão. 

 

Leitura Bíblica -  João 2, 1-12 

 

Momento de Reflexão e partilha 

 

 Oração Jubilar 

Deus amoroso, 

Na tua infinita bondade 

Chamaste tantas consagradas e consagrados 

Para te seguirem, te amarem e te servirem. 

Agradecemos por ter 

Em terras catarinenses 

Mulheres e homens valiosos, 

Verdadeiros guardiões da esperança e da ousadia. 

Louvamos-te pela missão da Vida Consagrada, 

Na evangelização, escolas, universidades, 

Obras sociais, hospitais, na luta pela terra, 

E pela defesa dos Direitos Humanos. 

Somos CRB celebrando 50 anos de história. 

Queremos caminhar e fazer tudo o que nos disser. 

Celebramos em atitude de memória agradecida 

Por tua fidelidade em sustentar nossa esperança. 

Gratidão pela fé e coragem na vivência da profecia, 

Em todas as gerações. 

Dá-nos a paixão e a ousadia necessária 

Para manter vivo o teu sonho de ser presença junto ao 

povo. Aprendendo e testemunhando o que Tu queres, 

Na certeza de que é possível construir 

E viver numa sociedade inclusiva, justa e solidária. 

Maria, Mãe das consagradas e consagrados 

Ajude a renovarmos o nosso Sim. Amém! 

 

Canto a Maria:  a escolha  

 

Bênção: Que o Deus da Paz nos faça capazes de cumprir sua vontade, fazendo tudo que é bom, agora e 

para sempre! Amém. 

Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Para sempre seja louvado! 

Glorifiquemos o Senhor com /nossa vida. 

Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. 

T: Graças a Deus 



 

Celebrando o Jubileu da  

CRB de Santa Catarina 

 

3º dia – GRATIDÃO 

  
Animadora: Em nossa Missão como CRB, Regional de Florianópolis, queremos, fiéis ao chamado do 

Espírito, assumir a missão de animar, articular e zelar pela Vida Religiosa Consagrada no estado de Santa 

Catarina, na vivência do seguimento a Jesus Cristo, no serviço místico-profético, na promoção da 

comunhão, na diversidade de dons e carismas e na construção de novas relações intercongregacionais, 

eclesiais e sociais. A Vida Religiosa Consagrada desenvolve uma missão muito importante na CRB de 

Santa Catarina, porque muitas Congregações, construíram aqui sua história, seu crescimento, sua expansão 

e, por vezes, também seu declínio, contudo, todas elas à serviço da vida, na Igreja e na sociedade.  

Queremos entoar o nosso Louvor ao Deus Uno e Trino pelos 50 anos de existência, da nossa CRB, que foi 

e continua sendo uma luz muito viva, presente e atuante na vida da gente, desse solo Catarinense. 

 

Refrão Orante: 

Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes 

Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz.  

 

Motivação:  

Nestes 50 Anos, a CRB de Santa Catarina nos faz recordar com gratidão o passado de doação e fidelidade 

dos Consagrados e Consagradas que nos precederam em nossa missão, porque a celebração dos 50 anos da 

vinda de nossas Irmãs e Irmãos de Vida Consagrada em Santa Catarina só tem sentido se for compreendida 

como participação na caminhada do Povo de Deus. Nossa história vem sendo construída pelas mãos de 

centenas de mulheres e homens com carinho e vigor, trabalho e gratuidade, teceram os fios e trançaram o 

tecido multicolorido dos 50 anos de nossa vida e missão em Santa Catarina. Louvor e Gratidão a Trindade 

Santa. 

 

Abertura  

ESPERANÇA 

50 anos: PAIXÃO – PROFECIA – GRATIDÃO 

 

Frei Alexandre Ferreira, O. Carm. 

 

- Venham celebrar / vinde venham com fervor! 

- Ao Senhor Deus da vida / o nosso louvor! 

 

- É tempo de graça / que o Senhor nos deu! 

- Tantas maravilhas / neste JUBILEU! 

 

- Sempre estás conosco / seja em treva e luz!  

- Temos olhos fixos / em Cristo Jesus! (Hb 12,1) 

 

- Com entusiasmo / a servir o irmão! 

- É nossa missão / vê-lo em Tua PAIXÃO!  

- Somos tuas profetizas, / profetas nestes dias! 

- Sim, nos comprometemos / a ser dom-PROFECIA! 

 

- Não deixem que vos lhes roubem / a esperanças irmãos[ãs]! (Papa Francisco)  

- Louvemos todos (as) juntos, / a Deus em GRATIDÃO! 

 

- Glória à Trindade / bela Comunidade! 

- Nos passos de Maria, / ser sinal de unidade! 

http://www.ihu.unisinos.br/562648-a-pec-55-e-mentirosa-afirma-conferencia-dos-religiosos-do-brasil-crb


Hino: Quero Ouvir Teu Apelo. 

1. Quero ouvir teu apelo, Senhor, ao teu chamado de amor e responder. 

Na alegria te quero servir, e anunciar o teu reino de amor. 
 

E pelo mundo eu vou. Cantando o teu amor. 

Pois disponível estou para servir-te, Senhor. 

 

Recordação da Vida: 

→ Quais são nossos sonhos e esperanças para a Vida Religiosa Consagrada em Santa Catarina? 

 

Salmo: 146 (145) – Deus é fiel aos oprimidos - Hino de louvor ao nome e ao amor de Deus, testemunhados 

na história.  

 

Ref: Quero cantar ao Senhor, sempre, enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. 

 

Leitura Bíblica - Mateus 28, 16-20 

Momento de Reflexão e partilha 

Oração Jubilar 

Deus amoroso, 

Na tua infinita bondade 

Chamaste tantas consagradas e consagrados 

Para te seguirem, te amarem e te servirem. 

Agradecemos por ter 

Em terras catarinenses 

Mulheres e homens valiosos, 

Verdadeiros guardiões da esperança e da ousadia. 

Louvamos-te pela missão da Vida Consagrada, 

Na evangelização, escolas, universidades, 

Obras sociais, hospitais, na luta pela terra, 

E pela defesa dos Direitos Humanos. 

Somos CRB celebrando 50 anos de história. 

Queremos caminhar e fazer tudo o que nos disser. 

Celebramos em atitude de memória agradecida 

Por tua fidelidade em sustentar nossa esperança. 

Gratidão pela fé e coragem na vivência da profecia, 

Em todas as gerações. 

Dá-nos a paixão e a ousadia necessária 

Para manter vivo o teu sonho de ser presença junto ao 

povo. Aprendendo e testemunhando o que Tu queres, 

Na certeza de que é possível construir 

E viver numa sociedade inclusiva, justa e solidária. 

Maria, Mãe das consagradas e consagrados 

Ajude a renovarmos o nosso Sim. Amém! 

Benção:  

O Senhor nos abençoe e nos guarde;     

O Senhor faça resplandecer 

o seu rosto sobre ti 

e nos conceda graça; 

O Senhor volte para nós o seu rosto 

e te dê paz. 

Abençoe-vos o Deus todo poderoso 

O Pai, o Filho e o Espírito Santo. 

Amém! 


