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Ata da Ducentésima Décima Terceira Reunião da Diretória Executiva e Conselho Pleno do 

Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada virtualmente aos dezoito dias do mês de setembro de 

2021(18/09/2021), com início às 08:30,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 C. dos Santos agradeceu e saudou a todos os presentes 

desejando uma excelente reunião e informando que será a primeira reunião do Conselho 

totalmente gravada. Facilitando assim na elaboração das atas e também uma das peças para o 

futuro museu. Essas reuniões poderão ser salvas para futuras apreciações. Duas ausências 

confirmadas, IS Oraida (em procedimento cirúrgico) e IS Luiz Albino (em missão em Trindade-Go). 

O Presidente passa a palavra ao IS Ulysses  Sebben, Secretário Serra Brasil para, orações iniciais 

e meditação. Rezando ave-maria pela saúde do Presidente Marcílio, IS Célia Mª e IS Oraida. 

Pedindo que todos fizesse uma reflexão para entender o ano de São José, lendo uma mensagem 

do Papa Francisco. Fazendo reflexão do Evangelho de São Lucas (L 8,4-8). O Presidente Marcílio 

dá continuidade a reunião. Primeiro item: IS Sebben colocando a aprovação a Ata 212, tendo a 

aprovação de todos e comunicando a data da próxima reunião que, será no dia 20/10/2021 

sábado, com início previsto para às 08:30. Sobre correspondência, a primeira é do Padre 

Ferdinando Henrique Pavan Rubio, Reitor do Seminário Propedêutico de Franca SP. Pedindo 

ajuda, que será debatido adiante. Outra correspondência é do Dom Pedro Antônio Marchetti 

Fedalto, agradecendo o livro 60 anos de Orações e Trabalho pelas Vocações, a ele enviado. O 

Presidente Marcílio, continuando a pauta, passa a palavra ao IS Aroldo Frederico (Tesoureiro), 

para apresentação financeira. Trimestralidade R$ 29.654,96, Re do CNSBtas R$17.750,00, FVJS 

R$ 1.000,00 doação, Edição de Livros R$ 3.000,00, disponibilidade em 31 de agosto de 2021, c/c 

Banco do Brasil e Caixa do CNSB R$ 5.345,77. Referindo-se a trimestralidade nota-se que tem 

diminuído bastante a colaboração das comunidades. São 65 comunidades com, 356 membros 

mas, não contribuem com efetividade. Foram editados 500 volumes, existindo no momento 40 

volumes. Um trabalho muito bonito e bem elaborado, do IS Sebben. O IS Roberto Sebben 

recebendo os parabéns do, Presidente Marcílio pelo vídeo enviado e falando sobre a possibilidade 

de haver uma versão em português. O IS Roberto Sebben fica com a palavra e, diz que, o vídeo foi 

enviado para ser apresentado na convenção que será realizada, em outubro, em Chicago. Pensou 

em fazer a tradução mas, não terá muito sentido já que, é uma explanação para os estrangeiros, 

que não conhecem o Brasil, o trabalho aqui realizado. Está pensando em fazer um em português, 

um pouco diferente, direcionado aos membros Brasileiros. Em relação as credenciais, elas foram 

pedidas para uma nova votação a pedido do atual Presidente Rubben Gallegos. Ele quer 

representar o Brasil, já que, nós não poderemos estar nos Estados Unidos ainda. Então ele pediu 

que enviasse as credenciais o nomeando como representante do Brasil. Essa votação, já foi 

realizada no México, mas não passou, para que aja uma redução nas taxas devida ao Serra 

Internacional, para países com renda menor que, US$ 15.000,00, anuais, que seria o caso do 

Brasil. Já recebemos 28 e se alguma comunidade ainda tiver interesse, envie pelo WhatsApp que 

será enviada ao Presidente. Uma criação importante foi o grupo de Whats App do Serra 

Internacional. São enviados trabalhos realizados pelo Conselho Nacional, Comunidades, trabalho 

enviado pelo IS Ginaldo, durante sua viagem até Belém e Natal. Atividades importantes como, a 

reunião no Encontro de Formação. O ex-Presidente Mário Biscarth, se referia ao Brasil como um 

país que estava interessado em contribuir, com o Serra Internacional. Hoje a visão é outra, está 

sempre parabenizando o trabalho do Brasil. Para ele o Brasil hoje, é o local que mais se trabalha 



pelas vocações. Foi criado também um Instagram no Serra Internacional onde, está sendo 

publicado bastante coisas, inclusive do Brasil. Estão vendo realmente que, o Brasil está fazendo a 

diferença em trabalho e oração. Em relação as comunidades, é importante saber o número de 

membros que estão contribuindo pois, eles disseram que devemos recolher na realidade atual. 

Informação passada pelo ex-Presidente Mário Biscarth é que, devemos pagar 0,19% do valor do 

dólar, que é o que os Estados Unidos pagam pois, é a variação do real com o dólar. Então seria o 

valor atualizado do nosso poder aquisitivo. O que impressiona é o trabalho que o Brasil está 

desenvolvendo. O Presidente Marcílio elogia o trabalho do IS Roberto Sebben, e diz, que estamos 

no caminho certo e não devemos nos acomodar e trabalhar mais ainda. O IS Affonso, parabeniza o 

trabalho do IS Roberto Sebben diante dos estrangeiros. Continuando a reunião O Presidente 

Marcílio fala do Plano de Ação, que está dando certo, passa a palavra a IS Hilda (Formação de 

Liderança do Serra). Na pasta da FLS, o resultado está bastante positivo com o IS Ginaldo, muito 

participativo nas palestras e temos tido bons resultados e excelente frequência. Uma das 

preocupações com os encontros é percebido com algumas Regionais e Distritais e, em conversa 

com IS Célia e IS Oraida. Com IS Célia é mais importante pois, será a próxima Presidente e dará 

continuidade a gestão, sendo importante sua participação para, ter uma linha de trabalho e saber o 

que foi e o que está sendo feito, para dar continuidade.  A preocupação é em relação a algumas 

queixas entre, Regionais e Distritais sendo percebido alguns desconforto entre os mesmos pois, 

são queixas em relação a dimensão das Comunidades. Então foram trazidas essas dificuldades as 

quais, são pertinentes e precisam serem trabalhadas. É preocupante pois, temos um movimento 

para que pessoas de ajudem e sejam unidas, para se fortalecerem. Tivemos algumas reuniões 

coletivas e individuais, escutando as partes para entender melhor, o que está acontecendo e 

resolver as questões na melhor forma. No encontro de liderança a proposta é de trabalho e que 

tenham lideres com características que conduzam e saibam indicar pessoas que deem 

continuidade ao trabalho. IS Hilda pede que a IS Célia  fale sobre o assunto pois, participou dos 

encontros. Comenta que acompanha as reuniões e vê com interesse mas, preocupações também 

pois, a base de  relacionamento entre Distrital e Regional é muito importante para que tudo dê 

certo. Parabeniza a IS Hilda ficando à disposição. IS Hilda passa a palavra ao IS Ginaldo que 

segue na questão relacionamento, frisando que a situação é preocupante. Em algumas questões 

não é novidade. Às vezes é a maneira que certas situações são abordadas e pode alguém ser 

magoado. Então os líderes e os coordenadores podem pensar, em copiar Jesus Cristo “Eu sou 

manso e humilde de coração”. Verdades podem ser ditas a questão é, com ela é dita. O 

Movimento Serra é de irmandade, fraternidade e humildade. A IS Célia externa grande 

preocupação, pois não faz sentido um Coordenador Regional ou Distrital ou outro membro do 

Conselho, dirigir-se a outro com tom de autoridade. Isso causa o afastamento do irmão. IS Hilda 

fala que, sentiu necessidade de conversar, pois existia algum desconforto e precisava entender o 

que estava acontecendo e a iniciativa foi tomada conversando com um e o outro para 

esclarecimento. O IS Francisco Gurgel pediu a palavra e concordando com as observações já 

faladas e que, já passou por momentos constrangedores e cita um trecho da Oração do Membro 

Serra” Concede-nos firmeza na Fé, perseverança em nosso compromisso de Serra e amizade 

verdadeira entre nós “. Mas vejo muito isso não ser praticado, entre os irmãos. O IS Sebben com  à 

palavra. Primeiro, elogiando o trabalho feito pela atual gestão. Trabalho este, feito com humildade 

e caridade, e, com isto surgindo verdadeiros lideres, o deixando satisfeito. Segundo, queria que 

fosse apontado, algum erro cometido pois, nas palestras, encontros e correspondências enfim, os 

irmãos, amigos e outros respondem, mas fico esperando que outros respondam e não acontece. 

Seria importante essa resposta. Principalmente por parte dos Coordenadores Distritais e 

Regionais, que são as pessoas mais importantes do Serra, os dois trabalhando juntos. Em várias 

Regionais isso não funciona por várias razões, e, isso tem que ser estudado por todos. Terceiro, 

seria o Encontro de Formação do próximo ano, que talvez já pode acontecer, presencialmente. 

Então, já pode começar a estudar o tema, bem definido. Talvez, sobre Espiritualidade e o que está 

em discussão hoje. IS Aroldo elogiando o trabalho feito pela IS Hilda, pela condução da Formação 



de Liderança Serra. Importante para o Movimento manter o trabalho e esclarecimento. Presidente 

Marcílio dá a palavra ao IS Alcides Dachery (Encontro de Formação e Espiritualidade), sobre a 

atuação dos Coordenadores, que está fraca. Mas estamos num período de pandemia que, impede 

de fazermos um trabalho importante com reuniões presenciais, deixando os encontros virtuais um 

pouco comprometido. Como Diretor de Encontros de Formação digo que o trabalho de 

Coordenadores Distritais é importante e não desanimem. Com a flexibilização estão melhorando os 

encontros, mesmo com poucos irmãos e distanciamento. Vamos fazer uma boa programação para 

o próximo ano, segundo ano desta gestão. Presidente Marcílio passando a palavra ao IS João 

Rodini (Fundo Vocacional Junípero Serra), sobre o programa adote um padre, não está 

conseguindo ter sucesso. Durante os anos de 2020/21 só a comunidade de Caieiras colaborou 

com R$ 1.000,00(hum mil reais). A esperança está na venda dos livros de autoria do IS Sebben e 

deve ser feito um trabalho forte nas vendas, pois é muito importante e retrata fatos que marcaram 

o Movimento Serra do Brasil. Mas a venda não está sendo fácil então, temos que pedir aos irmãos 

Serranos para comprar. Foram editados 500 livros que precisam ser vendidos. O custo de cada 

livro ficou em R$ 25,00 com isto, a renda fica de 500x25,00, o que daria uma boa renda para o 

FVJS. Com a falta de reuniões presenciais a venda dos livros fica comprometida o que seria uma 

esperança. O IS Sebben está em contato, com outras comunidades e coordenadorias, sobre a 

importância do livro. Esta é a verdade do FVJS, o livro dos 60 anos do Movimento Serra do Brasil, 

precisa ser vendido, pois foi preparado com muito carinho. O IS Ginaldo (Vice Presidente de 

Expansão) fala sobre o surgimento de novas lideranças. O trabalho feito pela IS Hilda está dando 

certo. Em Belém PA, o potencial é muito grande de pessoas que tem capacidade de estarem na 

liderança inclusive, nacionalmente. Os IS Joaquim, IS Osley e IS Adriana são Coordenadores que 

conhecem muito bem, o Serra. O Presidente do Serra Batista Campos o IS João Augusto, tem 

potencial para ser Líder e assumir uma coordenação. No Encontro foi lida uma carta, enviada pelo 

Presidente Marcílio, carta lindíssima e uma mensagem enviada pelo IS Sebben que, foi lida no final 

do encontro.Foi bonito o Encontro e será emitido um relatório, e junto algumas imagens para a 

Revista. O IS Sebben fez uma observação a respeito da escolha do Coordenador Distrital ou 

Regional, o Conselho não deve fazer esta escolha e sim o Serra local. Agradecendo o 

entrosamento da Coordenação da Regional Nordeste II da IS Célia Santiago com o Coordenador 

Distrital e o IS Ginaldo, isso tem gerado um fluxo positivo. A pasta de Expansão entregou no dia 

18/10/2021, o certificado de reconhecimento da bandeira e do ícone São Junípero Serra a 

Comunidade Serra Nossa Senhora do Carmo em Itabaiana SE, e será matéria para a próxima 

revista. No dia 06/10/2021 irá ser entregue o, certificado de reconhecimento, bandeira e ícone de 

São Junípero a Comunidade Serra Nossa Senhora Aparecida em Aracajú, com o Padre Jadilson, 

que é Coordenador dos padres e cleros de Aracajú. Está previsto para o dia 26/09/2021, a 

instalação de uma nova Comunidade no município de Lagarto. No dia 29/08 houve uma missão 

Serra na Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, encerrando o mês de agosto. No final ficou 

acertado a criação de uma Comunidade,já tendo a assinatura de 15 nomes e até a adesão 

chegará a 20 pessoas. No domingo às 07:30 terá o terço vocacional com a missa às 08:00, onde 

no final será entregue um Kit do Serra com Devocionário, folheto do Serra, folheto do terço, as 

orações oficiais do Movimento Serra. Existindo ainda a possibilidade de mais 3 Comunidades. 

Paróquia Sagrada Família, Santuário Nossa Senhora Menina e São Pedro Pescador. E tem 

iniciativas para a Bahia, para que volte a ter o Distrito próprio. quem sabe no próximo ano. Em 

dialogo com IS Adriana e IS Osley, podem ser criados 2 Serras Club no Pará. Um em Barcarena e 

outro em Santarém. Agradecendo ao CN, ao Presidente Marcílio e IS Alcides pela oportunidade de 

ir até Belém e participar do Encontro de Formação presencial após a pandemia. Contando com 70 

pessoas o Encontro foi realizado na Igreja e Colégio Nossa Senhora do Carmo. Patrimônio 

histórico de Belém. Nesse Encontro reuniram-se 4 Comunidades. Serra Belém com 2 membros, 

Serra Belém Fátima, Serra Batista Campos e Serra Castanheira. Agradecendo a Deus pela 

oportunidade, de participar do Encontro e hospitalidade dos IS de Belém. IS Osley pede a palavra 

e saudando a todos justificando a ausência do IS Joaquim (Coordenador Regional Norte), falando 



sobre o Encontro em Belém, agradecendo ao IS Ginaldo e sua esposa Magna a mensagem do 

Presidente e as cartas enviadas, sendo recebidas com carinho. O IS Ginaldo com sua presença 

deixou claro que, mesmo com a distancia e os obstáculos o trabalho está sendo feito. As reuniões 

presenciais estão sendo feitas, desde de junho, afirmando que o Encontro foi uma superação. 

Depois do Encontro foram conseguidos 2 membros e a motivação foi fundamental. Após o 

Encontro os IS estão cheios do Espírito Santo para uma nova caminhada. A Comunidade de 

Manaus está sempre em contato com a de Belém, existindo uma troca de informações. Com a 

palavra a IS Adriana Simões ( Coordenadora do Distrito 109), saudando e cumprimentando a todos 

e ao IS Ginaldo, por sua ida a Belém. Suas palavras enriqueceram o Encontro, deixando claro que 

existe uma verdadeira amizade entre, os Coordenadores e Presidentes das Comunidades 

ajudando uns aos outros. No Pará o trabalho é constante e com as reuniões virtuais, houve uma 

aproximação e um conhecimento de todos. Há um aprendizado, em cada reunião. Quanto a 

cobrança em dólar, do Serra Internacional, não concorda.São realidades diferentes entre Estados 

Unidos e Brasil, como no próprio Brasil tem. Presidente Marcílio passa a palavra ao IS Fernando 

Barreto (Diretor Romaria Nacional, saúda a todos. A atividade de membro da Romaria Nacional, é 

para servi a quem mora em Aparecida e que é Serrano e de elo entre, o Conselho Nacional e o 

Santuário Nacional de Aparecida. A entrada no Santuário continua limitada, com visitantes 

bastante reduzido, mesmo com a vacinação adiantada no Brasil e no mundo, o cuidado se faz 

necessário. O Santuário está com filas extensas de pessoas, fazendo higienização e aferição de 

temperatura. Logo após são levados por seguranças até o local das cadeiras. Não dá para prever 

que, até novembro esteja tudo normalizado.O IS Sebben, em contato com a Secretaria de Pastoral 

do Santuário, confirmou a participação com Romaria organizada. A Romaria Nacional ocupa na 

Pastoral do Santuário, o título de Romaria Nacional e está confirmada a participação na missa do 

domingo. Essa participação acontece a mais de 30 anos. A data desse ano será 21/11/2021, ao 

meio dia, 12:00 horas, sob a Presidência do Dom Francisco Biasin. Ou seja, a realização do evento 

com Maria e a celebração da Santa Missa no Santuário Nacional, com muita Fé. Na pandemia 

houve um acontecimento bom, os horários no Santuário aumentaram, não só no Santuário mas, no 

Centro de Apoio aos Romeiros, no salão de eventos onde acontece as reuniões da CNSB. O IS 

Sebben pode fazer algum complemento, nos dados já repassados pois, sua ajuda é muito grande 

em todos os anos de Romaria. Sentindo-se muito animado e amor pelo Serra ao ver as atividades 

e narrativas de todos. Teremos um novo ardor missionário, com a Presidência do IS Marcílio 

Augusto e sua esposa Hilda. Parabéns,isso anima em saber que teremos um Serra atuante e 

perseverante. Sempre avante jamais retroceder. Agradecendo o Presidente Marcílio, dá a palavra 

ao IS Sebben que, referindo-se sobre a programação da Romaria se será igual ao ano passado, o 

que todos concordam. Dom Francisco entrará para a missa às 12:00 horas, acompanhado por 10 

membros do Movimento Serra, desejando que o Presidente Marcílio e sua esposa Hilda, 

pudessem ir até a Aparecida participar da missa, com todos os protocolos sanitários, mostrando 

desejo de ir também e convocando, alguns IS para participarem. O Presidente Marcílio diz que tem 

interesse e desejo de ir a Aparecida e a Curitiba, visitar a sede do Conselho. O IS Afonso Iannone 

afirmando que irá a Aparecida, o casal IS Aroldo e Célia, confirmando presença na missa. O IS 

Sebben pede confirmação de quem vai 15 dias antes, sendo necessário que passe os nomes de 

todos os membros, que irão entrar com D. Francisco para a secretaria do Santuário. IS Aroldo 

lendo carta do IS Luiz Albino, sobre a Revista O Serra. Prezados IS, no início do ano de 2020, na 

produção da edição 141 de fevereiro da Revista O Serra, os custos geravam em torno de R$ 

4.100,00 (quatro mil e cem reais), par a impressão de mil exemplares. Hoje, chegando a custar R$ 

5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais) para, oitocentos exemplares. O aumento fica na ordem de 

40%.  Esse se deve ao preço do papel que é cotado em dólar. A alguns anos não havia reajuste 

nas assinaturas, quando no ano passado a DE, decidiu pelo reajuste de 25%, passando a 

assinatura a valer R$ 50,00 (cinquenta reais), abaixo do custo de produção. Além do custo de 

diagramação e impressão, tem a postagem que aumentou bastante. Postagem que precisa de ser 

revisada, para garantir a entrega, custa mais cara. O ideal seria para termos regularmente, 600 



assinaturas anuais e termos uma tranquilidade financeira e também, uma revista com mais paginas 

que, em algum momento se faz necessário. Em 2020 atingimos 404 (quatrocentos e quatro) 

assinaturas. Este ano 360 (trezentos e sessenta). Caso não aja mais assinaturas, este ano ela 

será deficitária. Na edição 146 houve queda no valor de custo, em razão da edição 145 por uma 

pequena variação de cor na capa, que foi reclamada e dada a opção de devolver as revistas ou 

desconto na próxima edição. Em razão disso houve a redução em nova fatura no valor de mais 

deR$ 500,00 (quinhentos reais) na edição 147. Algumas pessoas se voltam para o encerramento 

da revista, mas, se analisarmos os benefícios de um meio tão importante para, o conhecimento 

das atividades do Movimento, vale o esforço. As quatro edições de 2020 somaram um custo total 

de R$ 16.964,00, com uma arrecadação de R$ 17.360,00, saldo de R$ 396,00 reais. Este ano as 

quatro edições, terá uma despesa de R$ 21.604,00, temos arrecadado R$ 18.000,00, um déficit de 

R$ 3.604,00. O sentimento é que um meio de comunicação como esse, não deve ser 

descontinuado, seria um retrocesso. O grupo RD Coordenadores, foi criado para a comunicação 

com os Coordenadores Regionais e Distritais e Auxiliares, então tem um objetivo específico que é, 

a comunicação da DE com os Coordenadores, não tendo motivo para ser encerrado. O que existe 

é uma violação de sentido, sendo enviadas mensagens, para qual o grupo não foi criado. Foi 

criado o grupo MS mensagem, aberto a todos e não é usado. Portanto faz-se necessário a 

compreensão de cada um, quando houver assunto para um grupo posta só nele. Desejando a 

todos uma feliz reunião, estando em oração por todos. Sempre avante IS Luiz Albino Paiva (Editor 

da Revista O Serra). O IS Sebben dando sua opinião sobre a revista. Perguntando o que acham, 

sobre um levantamento de custo porquê, o mesmo que é feito em Brasília, está muito alto para 

oitocentos exemplares nos correios tem a possibilidade de fazer um contrato a custos menores. Os 

IS Aroldo, Osley e Ginaldo concordam. Nos correios tem formas e preços diferentes no envio, 

podendo ser enviada com impresso, o preço é mais inferior. Não pensar agora em aumentar 

número de páginas, mantê-la seria mais indicado. O tipo de papel também encarece, o mais fino é 

mais barato, a nossa, o papel é de muita qualidade. Seria possível reduzir os custos na produção, 

observando certas particularidades. IS Sebben, concorda com o IS Ginaldo. O Presidente Marcílio 

confirma aprovação da proposta do IS Sebben e passa a palavra ao IS Francisco Gurgel (Vice 

Presidente de Vocações). Falando sobre o mês Vocacional, que foi através do WhatsApp que em 

algumas Comunidades, foram realizadas, e, muitas informações não foram dadas. Foi sugerido 

que fosse informado o mês vocacional. em cada Comunidade Serra, seria interessante para o 

trabalho do próximo ano. Agradecendo ao IS Ginaldo o que foi realizado no mês vocacional, os 

encontros, orações, foi muito bonito. A IS Adriana Simões ressaltando que o Pará foi bastante 

atuante. Elogiando o terço vocacional rezado pelo IS Ginaldo, no momento em as famílias a 

atuarem juntas. Pois são nelas que nascem as vocações. Presidente Marcílio falando sobre o 

Congresso Sacerdotal em Palmares no dia 10/09/2021 em que ele, o IS Agenor,IS Lucinha e IS 

Hilda e a Presidente da Comunidade, visitaram o recém empossado Bispo de Palmares D. 

Fernando Barbosa. Visita de cortesia e explanação do Movimento Serra sobre, a possibilidade do 

Congresso Sacerdotal ser em Palmares., ficando entusiasmado, mas pedindo cautela. Outro 

assunto a assinatura do Google Meet premium que permite, uma reunião sem limite de 

permanência podendo ser gravada. É um mês de experiência já que a assinatura trará uma 

despesa de R$ 50,00, para o Conselho, precisando da aprovação de todos. Todos aprovam, 

agradece. Agradecendo ao IS Agenor na recepção da comitiva durante a visita do Bispo. O 

Presidente pede o aval do IS Rodini, sobre a solicitação do Padre Reitor do Seminário de Franca, 

pedindo ajuda no valor de R$ 3.700,00 para a aquisição de um forno industrial elétrico, onde 

residem atualmente 14 seminaristas e 9 na etapa de Filosofia além dos Reitores das turmas. Com 

essa aquisição teriam uma economia de gás de cozinha, pois possuem uma pequena usina de 

produção de energia solar. IS Rodini, alegando que no ano passado, já havia sido feita uma 

doação para o Seminário de Franca, pelo Presidente na época o IS Roberto Abicalaffe, através do 

FVJS. Doação esta no valor de R$ 1.300,00, para a compra de um freezer. Não obstante o exposto 

acima, pode ser atendido, mas, salvo o melhor juízo e sem comprometer o caixa do FVJS. O IS 



Elio Pedersoli (Coordenador da Regional Sul), informou que sempre ajuda ao Seminário e que 

houve um desconforto quanto ao pedido, pois o mesmo foi feito direto ao Conselho quando, 

deveria ter passado pela Comunidade Serra de Franca. O mesmo é bem assistido pelo Distrito 52. 

Quanto ao pedido será visto a maneira de atende-lo. O IS Sebben opinando que, o FVJS não terá 

como contribuir com o Seminário, este ano. O debate entra na pauta da próxima reunião ou 

próximo ano. Todos concordam. Presidente Marcílio concorda com o IS Rodini, quanto a visitação 

ao Seminário e também adiar o assunto para a próxima reunião. Presidente Marcílio passa a 

palavra para o IS Sebben para que fale, sobre o museu. Estão comentando se haverá custo, não 

haverá. Pede apenas autorização para que, junto com o IS Aroldo (Tesoureiro), faça um 

levantamento sobre a possibilidade, etc. O que pode ser decidido é o local onde, será instalado o 

museu se, na sede em Curitiba ou não convém monta-lo. Material já tem bastante, por isso é 

necessário ter um local para colocar todos os objetos, lembranças da história dos 60 Anos do 

Serra do Brasil. Presidente Marcílio aprova a criação do museu com Sede em Curitiba e o 

levantamento a ser feito e todos concordam. Sobre a venda dos livros, um relatório foi enviado a 

todos os Serranos. Foram vendidos 269 e alguns já enviaram o comprovante. Foram enviados 

também para 200 pessoas, mas parte delas são Bispos e outras autoridades, portanto não 

pagarão. Já está sendo preparado o livro de São Junípero Serra em português até fevereiro, pois 

existe no Brasil. Presidente Marcílio pede informação sobre onde encontrar a imagem de São 

Junípero Serra se na internet ou outro local. O IS Edgar Pimentel, elogiando o IS Afonso Iannone 

por perseverança com o Serra. No encontro que teve com o Padre Alci, do Espírito Santo, foi 

pedido aos Serranos, para que não faltem as reuniões do Conselho e colocando-se a disposição, 

pois ama o Serra. Registrando o falecimento da IS Luci Castro, de Uberlândia, acometida de 

câncer. Grande formadora e amava o Serra. Parabenizando o Presidente e o IS Agenor, pela 

posse do Bispo D. Fernando Barbosa, de Palmares. Presidente Marcílio falando sobre a 1ª Expo-

paroquial, que acontecerá na Comunidade de Jardim São Paulo em, Recife- PE. Sob o comando 

do Monsenhor João Carlos. Exposição esta em que, todas as pastorais irão expor seus trabalhos. 

O IS Ginaldo falando do próximo Congresso que poderá acontecer em Palmares. Pedindo a 

intervenção de Nossa Senhora da Conceição, para que aconteça. O Presidente dando sua opinião 

sobre o assunto, não vê Palmares com estrutura para sediar tal evento. O IS Sebben queria muito 

a Convenção do próximo ano, fosse no Recife, mas o Presidente, não tem condições de organizar 

e não tem uma comissão para fazê-lo. Deixando os Serranos do Pará para organizar o evento. O 

IS Jorge Tonet cumprimenta a todos, a todos e agradece ao IS Sebben pela acolhida dada a ele e 

sua esposa Mª de Lourdes e ao Padre Jurandir (Diretor Espiritual), conversaram bastante. 

Visitaram a IS Rita, Coordenadora do Distrito 108. Presidente Marcílio encerra a reunião 

agradecendo a presença de todos e passando a palavra ao IS Sebben, para as orações finais. 

“São Paulo quando escreve aos Colossenses, no final da carta diz: Que a palavra de Cristo habite 

em vós em abundância com sabedoria, instruí-vos e aconselha-vos uns aos outros movidos pela 

graça, cantai a Deus em vossos corações com salmos, hinos e cânticos. E tudo que fizermos ou 

dissermos que seja sempre em nome do Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco Ele está no 

meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém! Eu Maria do Socorro Camelo 

Sena, Secretária do CNSB para o biênio 2021/2022, lavrei e assino a presente Ata da do 213ª 

Reunião conjunta de DE/CP do CNSB, juntamente como o presidente, dela fazendo duas cópias, 

com o mesmo teor idêntica forma para ser apensada aos Livros próprios, submetendo-a 

aprovação. Recife, 20 de setembro de 2021, na memória de Santa Fausta. 
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