
    Conselho Nacional Serra do Brasil 

                 Ata da 212 Reunião da DE/CP do CNSB 

Ata da Ducentésima Décima Segunda Reunião da Diretoria Executiva e Conselho Pleno do 

Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada virtualmente ao terceiro dia do mês de julho de 

2021(03/07/2021), com início às 9h00,  conforme convocação e pauta expedida dentro do prazo 

legal, com as presenças consignadas no link do aplicativo Google Meet. Reuniram-se os membros 

do CNSB. O Presidente Marcílio Augusto Carvalho dos Santos agradeceu e saudou a todos os 

presentes, desejando uma excelente reunião. Passou a palavra para IS Ulysses Sebben, Secretário 

Executivo Serra Brasil, para que fizesse as orações iniciais e meditação. Leitura da Carta de São 

Paulo aos Efésios (EF2,19-22) e Evangelho de São João (Jo 20,24-29). Hoje dia 03/07/2021 é o dia 

de São Tomé. Realizou a Oração de São José, em comemoração aos 150 anos da proclamação de 

São José como gratidão Universal da Igreja. Coloca para aprovação a ATA 211, que é aprovada 

por todos. Ficamos acertados da data da próxima reunião, que acontecerá em 18/09/21. Em debate, 

a Romaria deste ano, será presencial ou virtual conforme foi o ano passado, devido a pandemia?  

Ficando a decisão para a próxima reunião. O presidente passa a palavra ao IS Aroldo Frederico, 

Tesoureiro do CNSB, para apresentação financeira. Saldo disponível de R$ 41.063,25, Revistas R$ 

15.050,00, trimestralidade R$ 23.662,66, FVJS R$ 6.000,00 + 1.000,00 de doação. Disponível em 

28/06/2021 Banco do Brasil R$ 8.775,47, Caixa do CNSB R$ 44,47, Saldo com poupança FVJS 

R$43.887,35. No momento existe uma sobrevivência com o financeiro. IS Luiz Albino, Vice-

presidente de Comunicações do CNSB, reforçou o pedido para que aumente a quantidade de 

assinatura da revista do Serra. Existe um grande esforço para manter a revista. IS Joaquim 

Rodrigues, Coordenador Regional Norte, fala sobre as contribuições para o Serra. Várias 

comunidades já encerraram a trimestralidade. Quanto ao valor de assinaturas da Revista, R$ 50,00 

por pessoa anualmente, até o momento está cobrindo as despesas? O IS Aroldo afirma que sim, 

mas está um pouco apertado. Foi perguntado se pode contribuir pelo PIX, sendo respondido que 

não pois, a conta é conjunta. O IS Sebben afirmou que seriam necessárias 500 assinaturas para a 

entrada de R$ 10.000,00 a mais. Seria uma boa contribuição. Alguns pedem o fim da revista, mas 

temos que continuar. O presidente Marcilio Augusto, informou que o Serra de Pesqueira-PE, 

enviou mais 07 assinaturas de revistas. O IS Aroldo informa que a conta do Banco do Brasil de 

Curitiba é uma conta única a qual recebe todos os depósitos, e algumas comunidades não 

identificam esses depósitos, ficando difícil saber de que se trata. Melhor identificação seria 

enviando o comprovante pelo Whatsap, para a devida identificação. O Presidente IS Marcílio 

Augusto, agradece as explicações e passa a palavra ao IS Roberto Sebben, Representante do CNSB 

no Serra Internacional. As pessoas estão interagindo mais pelo whatsap, o que facilita muito, como 

também o Instagran, o próprio Serra Internacional utiliza com várias mensagens, mesmo em 

inglês, porém quem desejar traduzir, é só usar o google tradutor. Informa que foi aprovada a 

isenção do pagamento do DUES Internacional desde que, seja usado para atividades vocacionais 

no Brasil, como exemplo, para a Campanha São Junípero Serra e ajuda ao Seminário de Aracajú. 

No dia 17/07/2021, haverá reunião do Serra Internacional onde foi solicitado um vídeo mostrando 

atividades do Serra no Brasil. Com isso, seria bom que as comunidades enviassem alguns 

materiais, trabalhos, mostrando suas atividades. Seria interessante para o relatório do Serra 

Internacional. O Presidente IS Marcílio Augusto agradece a participação do IS Roberto Sebben e 

dando continuidade à reunião, comenta que o Plano de Ação. Está sendo bem trabalhado. Na parte 

da Formação de Liderança Serra, foi dado um grande salto, com os encontros de Liderança Cristã e 

dando prosseguimento teremos os encontros para Formação do Membro Serra, porém o que ainda 

preocupa é alcançar a meta das assinaturas das revistas e faz um apelo aos Coordenadores 

Regionais para trabalhar em prol da revista. Comentou sobre o IS Ginaldo de Jesus, Vice-

presidente de Expansão do CNSB, que está fazendo um trabalho muito bom, com as comunidades 

de Aracajú. Passando a palavra para a IS Hilda Queiroz, Diretora de Formação de Liderança Serra 

do CNSB, que fala dos Encontros que foram bons, bem aproveitado e interagido por todos. O 

Movimento Serra está conseguindo fazer um bonito trabalho e devendo ser levado adiante. Vamos 

pedir aos Coordenadores para trabalhar mais em conjunto. Isso melhora muito o programa e nós, 

nos sentimos com mais disposição para trabalhar e dar continuidade aos encontros. O IS Ginaldo 



pede a palavra e informa que tem um casal se oferecendo para dar palestras no curso de formação 

do Serra. Já está acertado que será o casal Cleire e Arcain, para falar sobre os símbolos do Serra. A 

IS Hilda Queiroz elogiou a iniciativa do casal e que venham outras pessoas aumentando a 

participação. Salientou que o fator complicado é a falta dos Coordenadores Regionais, para 

participarem das reuniões. Fica difícil de repassar as informações. Precisamos ter mais 

aproximação para trabalharmos mais. Agradecendo a IS Hilda Queiroz, o IS Marcílio Augusto, 

passa a palavra para o IS Alcides Dachery, Diretor dos Encontros de Formação e Espiritualidade 

do CNSB. O IS Dachery, saudando a todos, informa que no setor Espiritualidade, tentou contato 

com os coordenadores, conseguindo com alguns. Fazendo um levantamento e chegando à 

conclusão de que: por conta da pandemia que impede aglomerações não puderam reunir os 

Serranos. Ficando o compromisso para o segundo semestre, após a vacinação estar mais avançada, 

ficando assim mais fácil marcar os encontros presenciais. A respeito das revistas, não é a favor de 

acabar e sim ampliar, pois precisamos de comunicação é uma interação a mais. Muito obrigado 

pelo amor e trabalho em conjunto, Sempre avante jamais retroceder. O IS Marcílio Augusto 

agradece ao IS Alcides Dachery. Aproveitando a oportunidade, justifica a ausência do IS João 

Rodini, Diretor do FVJS, em virtude do mesmo está comemorando neste dia 50 anos de 

matrimônio com a sua Yolanda, Bodas de Ouro, lembrando que, “Por esse motivo é que o 
homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornam 
uma só carne” (Gênesis 2:24), e em nome do CNSB parabenizo o casal pelo exemplo de união, 

pela vocação matrimonial e rogo a Deus, que Ele continue abençoando com muito Amor, muita 

Luz e Sabedoria na caminhada que escolheram junto com a família, parabéns! O IS Ginaldo de 

Jesus pede a palavra para falar sobre o FVJS, fazendo um pedido de colaboração e quem puder 

colaborar que o faça. Foi recebido a importância de R$ 1.000,00 para o FVJS, de uma comunidade 

de São Paulo, não lembrando o nome no momento. IS Sebben, a respeito do FVJS, diz que deveria 

ser feito uma campanha para ajudar os Seminários e que vai lançar um livro e toda a arrecadação 

vai ser doada ao FVJS, e quando sair este livro enviará uma mensagem para dizer que está 

disponível. O livro FALA DAS HISTÓRIAS DOS EX-PESIDENTES DO SERRA DO BRASIL, 

Documentos do Conselho Nacional e início do Serra do Brasil. Sendo muito interessante. O custo 

do livro R$ 25,00 chegando a custar no final R$ 50,00. IS Roberto Sebben comunicou que o Serra 

Internacional recebeu uma solicitação em português solicitando uma ajuda para um seminário, 

porém esse o seminário não é no Brasil. O Serra Internacional ajuda os seminários que estiveram 

precisando, bastando solicitar através de carta proveniente dos Conselhos. O IS Marcílio Augusto 

agradece e passa a palavra ao IS Francisco Gurgel, Vice-presidente de Atividades Vocacionais. 

Fala na criação de uma campanha para a ajuda do FVJS, sendo oferecido um título de 

reconhecimento. O IS Sebben, sugeriu ser um diploma, que foi aprovado e que será preparado pelo 

IS Ulisses Sebben. IS Gurgel, fala do mês de agosto que é o mês vocacional. Dentro do plano de 

ação estamos organizando uma programação para todo mês, onde a cada domingo do mês de 

agosto, tem uma comemoração específica segundo a CNBB: 1. Domingo – é dedicado a vocação 

matrimonial; 2. Domingo – para os pais; 3. Domingo – Vocações religiosas e consagradas; 4. 

Domingo – para o laicato; 5. Domingo – para a catequese. Solicita que os coordenadores junto à 

comunidade trabalhem para as vocações. Vamos nos unir e trabalhar mais, para ser bem festivo o 

mês de agosto para as Comunidades Serras do Brasil. IS Sebben, a respeito ao mês de agosto, diz 

que seria viável enviar, aos Coordenadores Regionais uma cópia da programação das festividades, 

e que poderia usar o diretório litúrgico para o mês de agosto. Sendo bom também, intensificar a 

campanha internacional de orações pelas vocações e que o conselho tem impresso, quem desejar é 

só pedir. O Presidente Marcílio Augusto, fez uma sugestão ao IS Ginaldo de Jesus, para que, no 

mês de agosto o Serra de Aracajú promovesse os encontros sobre as vocações. Sugestão aceita. 

Passa a palavra a IS Oraida, Diretora da Coordenação Regional do CNSB. Sentindo-se feliz em 

compartilhar com os serranos. Agradecendo ao IS Valmor presidente de Pelotas, ao Alcides 

Dachery pela disposição e alegria de vida e agradecida a Deus. Parabenizando ao IS Jorge Tonet, 

pela palestra. Informa também que veem mantendo contato com os Coordenadores Regionais e 

que com perseverança alcançaremos nossos objetivos. IS Ginaldo pede que as comunidades criem 

palestras para que haja mais comunicações e se conheçam muitas pessoas alegres e felizes em 

participar do conhecimento mútuo. Passando a palavra para o IS Fernando Barreto, Diretor da 

Romaria Nacional do CNSB. Agradecido e parabenizando o presidente Marcílio, pelo andamento e 

condução da Presidência. Saudando ao IS Rodini e sua Esposa, pela passagem dos 50 anos de 



casados. Em relação em Relação a Romaria diz que vem falando do momento complicado que 

ainda estamos passando para fazer a Romaria presencial. IS Sebben esteve em contato com a 

secretaria Nacional do Santuário de Aparecida, mas não tem nenhuma expectativa para acontecer. 

Portanto deve ser igual ao ano passado. Existe a dúvida que mesmo que abra, muitas pessoas não 

irão. IS Fernando Barreto finalizando, diz que no momento o mais indicado é a Romaria virtual. 

Está chegando ônibus em Aparecida, quem sabe até novembro melhore mais. Estão melhorando o 

acesso, estão colocando mais bancos para os romeiros. Vamos aguardar! IS Sebben diz que muitas 

pessoas acham que tem que ir lá aos pés de Nossa Senhora. Não, as orações podem ser feitas em 

casa, sendo atendidas pela mãe. IS Ginaldo dizendo que o mês de agosto e o mês de São João 

Maria Vianney. Tendo recebido um convite de ordenação de um Padre, que será transmitida online 

na última segunda feira de agosto. O Presidente IS Marcilio Augusto, recebeu um convite da 

Regional Norte, do Casal Osley/Joaquim a respeito da festividade no dia 28/08. Será o encontro de 

Formação e Espiritualidade, será presencial. IS Joaquim, gostaria que todos estivessem presentes, 

mas, sabe que se torna um pouco complicado. Referindo-se ao Presidente Marcílio e ao IS Sebben, 

porém o IS Ginaldo se prontificou para ir. IS Joaquim, dizendo que o encontro será bem-

organizado e tem um espaço muito bom. Sendo criada uma taxa no valor de R$ 80,00 por pessoa, 

sendo negociada. Será bom revê-los. IS Ginaldo dando a ideia de o encontro ser transmitido para 

quem não puder comparecer. Como o próximo item a ser falado será a expansão, comunica que no 

dia 18 de julho será celebrada a entrega da Bandeira e as Insígnias e o retrato de São Junípero 

Serra a Comunidade Serra de Nossa Senhora do Carmo e de Nossa Senhora Aparecida no próximo 

mês de outubro. Será um dia festivo para as Comunidades. O Presidente passa a palavra ao IS 

Sebben, para falar sobre a criação de um museu na sede do CNSB. IS Sebben dizendo que não 

gosta de falar muito, mas que falaria. Seria um museu na sede do Conselho, em Curitiba, onde 

reuniríamos objetos, documentos, imagens e áudio visual em um só local. IS Oraida, alertando que 

já tem algo parecido, na sede, na capela. IS Sebben falou que, o que estivesse na Capela ficariam lá 

e os outros objetos iriam para o museu. O IS Aroldo fala que as salas podem ser aproveitadas. IS 

Sebben alega que seria na Sede em Curitiba e já tem alguns utensílios que podem ser aproveitados. 

IS Ginaldo com entusiasmo a criação do museu. Seriam expostos outros objetos como as 

bandeiras, os sinos. O IS Alcides achando uma ótima ideia pois quando as pessoas fossem a 

Curitiba visitariam o museu. IS Gurgel diz que viaja muito e uma das vezes procurou a Sede para 

conhecer melhor. O presidente dizendo que o museu não teria só objetos, mas, memórias e 

documentos e teríamos um acervo muito rico. Passa a palavra ao IS Sebben. Temos 3 grupos: o 

CSNBrasil, MVSerra e o RD Coordenadores, que poderia ser extinto, ficariam 2 grupos oficiais. O 

MV para todos os Serranos e o CNSB, para o Conselho. Sendo melhor para lidar, pois os grupos 

estão muitos repetitivos, tomando muito tempo. IS Ginaldo dando razão para o IS Sebben achando 

que os grupos podem ser mais simplificados. Seria colocado um aviso para o encerramento dos 

grupos. O Presidente dando algumas justificativas e ao mesmo tempo concordando que tem 

excesso, e sendo aprovada a criação do museu e a redução dos grupos de WhatsApp, comunica que 

para esse ano, a Romaria ficaria de forma virtual, como o ano passado. Considerações Finais - 

passada a palavra ao Presidente do CNSB, IS Marcílio Augusto para suas considerações finais, ele 

agradeceu mais uma vez. 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. 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 212ª 

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, 03 de julho de 2021, na memória de SÃO TOMÉ. 

Marcílio Augusto C. dos Santos                                  Maria do Socorro Camelo Sena 

         Presidente do CNSB                                                    Secretária do CNSB 

 


