
Conselho Nacional Serra do Brasil 

ATA DA 210ª. REUNIÃO da DE e CP do MSB/CNSB 

Em 30 de Janeiro de 2021 

Ata da Ducentésima Décima Reunião da Diretoria Executiva e do Conselho 

de Administração do Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada, 

virtualmente. Aos 30 (trinta) dias do mês de janeiro de 2021, com início às 

08h30 conforme Convocação e Pauta, com as presenças consignadas em 

anexo. Em suas palavras iniciais de acolhida o Presidente Marcílio Augusto 

C. Santos, agradeceu e saudou a todos os presentes desejando a todos uma 

excelente reunião. e solicitou que o IS Ulysses Sebben fizesse um momento 

de espiritualidade, meditando I Pedro 1, 22-23, com uma breve reflexão e 

recitação das Orações pelo Papa e pela Igreja e pelas Vocações. Em seguida 

submeteu a Aprovação a Ata da 209ª Reunião, acontecida virtualmente, dia 

14 de novembro de 2020, aprovada sem ressalvas, por unanimidade. 

Determinou para o dia 26 de junho de 2021, a próxima Reunião da 

DE/CNSB. 1. Correspondências e comunicações – dentre as recebidas, 

foram apresentadas: Correspondência Natalina do Presidente do CNSB, IS 

Marcílio Augusto e Hilda Queiroz; Correspondência do IS Alcides Dachery 

sobre Encontro de Formação e Espiritualidade; Correspondência do IS 

Affonso Ianonne para os Bispos do Regional SUL I – SP, sobre o Movimento 

Serra. Falou também sobre as atividades no ano 2020, tendo como principal, a 

edição de 20 mil exemplares do Devocionário Vocacional Serra e que foram 

distribuídos dez mil, restando os outros dez mil para serem vendidos a R$ 

5,00. 2. Atividades da Tesouraria - o IS Aroldo Frederico Hauffe, 

apresentou o resumo financeiro do CNSB, apresentando um saldo disponível 

de R$ 4.081,59 e o Fundo Vocacional Junípero Serra de R$ 46.641,93. A 

Previsão Orçamentária para 2021 é de R$ 55.404,40. Trimestralidade – 

receita de R$ 62.794,29, aproveitou para informar que muitos depósitos 

aparecem sem identificação de quem realizou. Aproveitando a oportunidade, 

o IS Ginaldo de Jesus salientou que o ano de 2020 foi muito atípico devido a 

pandemia, ficando impossibilitados de realizar eventos par formação de 

receita e realizar contribuições para o CNSB, pois não tinha valores 

completos e solicitou a possibilidade de realizar o pagamento com valor 

inferior. O IS Aroldo sinalizou a possibilidade de que fosse realizado o 

pagamento de 50% do valor devido. Essa proposta foi aprovada pelo IS 

Marcílio Augusto, Presidente do CNSB. Todos os demonstrativos foram 

apresentados e aprovados por todos. 3. Plano de Ação - o IS Ginaldo de 

Jesus, apresentou o Plano de Ação da Presidência do CNSB aprovado pelo 

Conselho Nacional a pedido do Presidente IS Marcílio Augusto. Seguiu 



falando sobre o Comunicado 001/2021 do CNSB a respeito da criação dos 

dois grupos de whatsapp oficiais do Movimento Serra do Brasil, explicando 

suas finalidades e objetivo inclusive das regras de convivência. Foram criado 

o ‘CNSBrasil’, grupo da Diretoria Executiva e Conselho Pleno e o ‘MVSerra’ 

para todos os membros do Movimento Serra do Brasil. Continuando, fez a 

leitura de todo o Plano de Ação, explicando item por item, chamando atenção 

para as metas estabelecidas: 1. Aumento de 25% nas assinaturas da revista; 2. 

Aumento de 25% em novos membros Serra; 3. Reavivamento das 

Comunidades Serra existentes; 4. Fundação de 22 novas Comunidades Serra 

até o final de 2022; 5. Reuniões virtuais com os Coordenadores Regionais e 

Distritais; 6. Reuniões virtuais com os Diretores dos Órgãos Auxiliares. 

Confirmou que o Plano de Ação estava em pleno acordo com o Estatuto do 

Movimento Serra do Brasil. Feito isso, passou a palavra para os Vices 

Presidentes e Diretores dos Órgãos Auxiliares, onde eles explicaram os seus 

Planos de Ação e como iriam agir, se comprometendo em seguir o Plano de 

Ação Nacional. A IS Hilda Queiroz – Diretora do FLS, falou sobre a 

necessidade de termos novos líderes e que através de reuniões virtuais esse 

tema será bem trabalhado. O IS Alcides Dachery – Diretor do EFE, informou 

que foi elaborada uma apostila que deverá servir como sugestão para a 

realização do EFE. Solicitou, ainda, que os Coordenadores Distritais 

comunicassem o dia de seus Encontros para que seja criado um calendário e a 

indicação de um membro da DE para a participação. O IS João Rodini – 

Diretor do FVJS, comunicou que vai reativar a campanha “Eu ajudei a formar 

um Padre”.  A IS Oraida Medeiros – Diretora do CR, ressaltou a necessidade 

de união para que possamos ouvir, planejar e agir, tentando minimizar as 

possíveis dificuldades encontradas em cada Distrito.  O IS Fernando Barreto 

– Diretor do RN , falou sobre a possibilidade da permanência dos Membros 

do Movimento Serra por mais um dia em Aparecida para que a nossa 

Romaria seja renovada, com novos eventos e participação, senão de todos, 

mas de um bom número de participantes. O IS Francisco Gurgel – Vice 

Presidente de Atividades Vocacionais, salientou a necessidade de festejarmos 

as datas comemorativas do Movimento Serra, principalmente no mês de 

agosto, por ser o Mês Vocacional. O IS Luiz Albino – Vice presidente de 

Comunicações, falou sobre a reunião realizada com os CR e CD, onde 

mostrou toda situação da revista “o Serra”, solicitando a renovação do 

cadastro dos Bispos e a insistência de novas assinaturas, com novas matérias 

envolvendo Seminaristas, Padres e Bispos, colocou como meta alcanças 600 

assinaturas em 2021 e 750 em 2022. O IS Jorge Tonet – Coordenador 

Regional Sul II, falou da Campanha desenvolvida em seu Regional, onde 

cada CS deve apresentar um novo casal para fazer parte do Serra até o final 

de 2021. Retomando a palavra, o IS Ginaldo de Jesus, em rápidas palavras 

ratificou as solicitações e propostas que acabavam de ser feitas. 4. 

Representantes Internacionais: O IS Roberto José Sebben, comentou que 

na última reunião, no dia 09 de janeiro, também virtual, o Presidente 

Internacional, IS Rubens Gallego, ficou muito impressionado com a grandeza 



da nossa Romaria e disse que a Romaria do Movimento Serra do Brasil é o 

evento mais importante do Serra Internacional. Fez um apelo pela 

continuidade da Campanha “Missionários de São Junípero Serra” e falou 

sobre a situação do Brasil referente ao pagamento do DUES, dando uma 

notícia maravilhosa, pois tivemos a nossa dívida do ano de 2020 perdoada 

desde que comprovados gastos em impressos vocacionais, no Brasil. A 

próxima Convenção Internacional está prevista para acontecer em Toronto, 

Canadá. O IS Affonso Iannone, ressaltou a importância do pagamento da 

contribuição ao Serra Internacional, pois é com essas contribuições, que 

realiza trabalhos de expansão. 5. Palavra Livre - dando continuidade, foi 

concedida a Palavra a quem desejasse falar. O IS Joaquim Rodrigues – 

Coordenador Regional Norte, disse que ainda não concluiu seu planejamento, 

mas que logo seria enviado ao CNSB. 6. Assuntos diversos: Foi, em seguida, 

estudada a data da próxima reunião da DE/CP que ficou acordada para o dia 4 

de julho de 2021. O Presidente IS Marcílio Augusto propôs a realização de 

uma reunião extraordinária no mês de abril para uma avaliação do Plano de 

Ação, sua data, a ser definida, será comunicada com antecedência. 7. 

Considerações Finais - passada a palavra ao Presidente do CNSB, IS 

Marcílio Augusto para suas considerações finais, ele agradeceu mais uma vez 

o apoio recebido, no Plano de Ação, por todo o Conselho Nacional, 

salientando a importância, que essa “engrenagem” funcione de forma 

eficiente, com todos os envolvidos, para que obtenha êxito. Agradece a 

participação de todos em disponibilizar o seu tempo para participar da reunião 

do CNSB. Agradeceu ao IS Ulysses Sebben pelo apoio dispensado, por ter 

ajudado na condução da reunião, assim como ao IS Ginaldo de Jesus pelo 

pronto atendimento para coordenar a reunião e pelo apoio de sempre. 

Lembrando o slogan “Sempre avante, jamais retroceder” e desejando Paz e 

Bem a todos, encerra suas palavras. O IS Ginaldo de Jesus também agradeceu 

a participação de todos e principalmente pela confiança a ele depositada pelo 

Presidente do CNSB, IS Marcílio Augusto, em apresentar o Plano de Ação e 

de conduzir a reunião do CNSB, desejando saúde e sorte na gestão 

2021/2022. 8. Oração e Bênção - passada a palavra para o Secretário 

Executivo, o Diácono Ulysses Sebben para as Orações finas e sua bênção 

diaconal aos participantes. Rezou a Ave Maria e deu a bênção Diaconal. Eu, 

Maria do Socorro Camelo Sena, Secretária do CNSB para o biênio 

2021/2022, lavrei e assino a presente Ata da 210ª Reunião conjunta da DE e 

CP do CNSB, juntamente com o Presidente, dela fazendo duas cópias, com 

mesmo teor e idêntica forma, para ser apensada aos Livros próprios, 

submetendo-a a aprovação. Recife, 30 de janeiro de 2021, na memória das 

Santas JACINTA MARISCOTTI, MARTINHA e de São MATIAS DE 

JERUSALEM. 

 
Marcílio Augusto C. dos Santos                                  Maria do Socorro Camelo Sena 

         Presidente do CNSB                                                      Secretária do CNSB 


