
                              

                              Conselho Nacional Serra do Brasil 

                          Ata da 214ª Reunião da DE/CP do CNSB 

 

Ata da Ducentésima Décima Quarta Reunião da Diretoria Executiva do Conselho 

Pleno do Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada virtualmente aos vinte 

dias do mês de novembro de 2021(20/11/2021). 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 do CNSB. O 

Presidente Marcílio Augusto C. dos Santos agradeceu e saudou a todos os 

presentes desejando, uma excelente reunião. Ausências confirmadas: IS ELIO 

Pedersoli (consulta médica em outra cidade), IS Agenor Gomes (participando, 

indiretamente de uma missão em seu Distrito), IS Cristina (participando da 1ª 

Eucaristia de sua neta), Luiz Albino (em missão). Presidente Marcílio passa a 

palavra ao IS José Ginaldo de Jesus (vice Presidente de Expansão), o mesmo 

passa para a IS Célia Maria (Presidente Eleita) para as orações iniciais. 

Meditação e Reflexão do Evangelho Ef 4,15-16, Salmo 116. IS José Ginaldo 

prossegue a reunião agradecendo as orações e falando sobre o dia Nacional do 

Laicato, comemorado em 21 de novembro, Festa do Cristo Rei. Será um dia de 

reflexão, pois Deus nos encarregou de outras ocupações e nos sentimos felizes. 

IS Ulysses Antônio Sebben (Secretário Executivo), com a palavra. Colocando 

em aprovação a Ata 213ª a qual foi aprovada por todos. Comunicando que a 

próxima reunião será no dia 12/02/2022, sábado às 08:30. Esta reunião será, 

parte presencial outra on line. Correspondências, 2 do Presidente Marcílio: 1ª 

Convidando para uma reunião com Coordenadores Regionais e 2ª sobre 

relatórios de atividades das Comunidades. IS Ulysses Antônio Sebben passa a 

palavra ao IS Aroldo Frederico (Tesoureiro). Saldo disponível em 16/11/2021, 

BB c/c e Caixa do CNSB, R$ 3.675,19. Trimestralidade R$ 42.519,16. Revista 

“O Serra” assinatura R$ 18.900,00. Está em déficit. Vendas do livro “60 anos do 

Serra no Brasil” R$ 21.000,00. FVJS R$ 61.249,72. Contribuição para o FVJS 

R$ 1.000,00, enviada pela Regional l (São Joaquim da Barra) SP. Mensalidade 

do Google Meet R$ 49,00. IS José Ginaldo passa a palavra ao IS Roberto 

Sebben (Representante Internacional), saudando a todos. A Convenção em 

Chicago USA, foi uma Convenção só Americana. A participação do Brasil foi on-

line e está disponível no Instagram. A próxima reunião será em Toronto Canadá. 

Nesta Convenção foi eleito Michael Brac de Toledo, para o lugar do Ruben 

Galegos. O ex Presidente fez um trabalho excelente, falando muito bem do 

Brasil, sendo devoto de Nossa Senhora Aparecida, sendo convidado a participar 

da Romaria. Estão admirados com o Brasil, pelo número de missionários de São 

Junípero Serra, ficando muito feliz. Em 2022, esperamos que através das 

orações, tudo seja diferente. Palavras de Dom Aldair Guimarães. E isso foi que 

o Ex. Presidente quis mostrar, orações. Na transmissão a participação dele será 

em Espanhol, e espero a participação de todos. IS José Ginaldo agradece ao IS 

Roberto Sebben. E quanto ao Plano de Ação, afirma que ficará para a próxima 



oportunidade. Falando sobre as ausências, que ainda persistem, seria muito 

importante a participação de todos. Mesmo assim estamos satisfeito com as 

participações, principalmente nas palestras como, a de Dom Adair Guimarães e 

Padre Jurandir Aguilar                                  . Estamos aguardando a presença 

do Bispo Dom Francisco Biasin. Passando a palavra para o IS João Rodini 

(Diretor do FVJS). A respeito do FVJS, estamos agradecidos ao trabalho do IS 

Ulysses Sebben, pela venda dos livros. O próximo já está sendo trabalhado e 

esperamos que bem melhor, pois existem dificuldades nas comunidades, 

principalmente nessa pandemia. IS José Ginaldo tem projeto para um livro. Será 

em conjunto com os IS, cada um dando um depoimento próprio, contando suas 

experiências. Com a palavra IS Oraida Laroque (Diretora Conselhos Regionais) 

elogiando o trabalho e a participação de todos e que seria bom que, ensinassem 

também. Podemos saber e aprender mais sobre o Movimento Serra. Os 

Regionais, trabalha com os Distritais que trabalha com o Presidente da 

Comunidade. Temos que trabalhar unidos para que seja importante esse 

trabalho, mais e mais. Façamos um estudo para serem criadas novas Regionais. 

Se estamos restruturando, precisamos ter um novo olhar. Sugestão para ser 

discutida na próxima reunião. O IS José Ginaldo passa a palavra ao IS Fernando 

Barreto. Essa reunião está fazendo parte da Romaria. Às 18:00 horas será 

iniciada a 34ª Romaria Nacional do Movimento Serra do Brasil, no Santuário da 

Nossa Senhora Aparecida. Padre Braz Romeiro, Assistente Eclesiástico dará as 

saudações e as orações iniciais. Logo após virão as bençãos do IS Ulysses 

Sebben, seguindo com o Padre Jurandir Guimarães. A IS Célia Maria com o 

Ramalhete Espiritual. No domingo dia 21/11/2021 será a solenidade de 

encerramento com Dom Francisco Biasin. A palavra seria do IS Luiz Albino     

(Vice Presidente de Comunicações) que por motivos de força maior, está 

ausente da reunião. Ficando com a palavra então o IS Ulysses Sebben, 

destacando a situação do baixo número de assinaturas da Revista o Serra fato 

este que, vem gerando falta de equilíbrio financeiro, ameaçando a manutenção 

da mesma. O IS Ulysses Sebben apresentou uma proposta de uma gráfica do 

Paraná, onde o valor da revista seria inferior ao valor atual. A revista permanece 

sob a coordenação do IS Luiz Albino, que poderá continuar recebendo as 

matérias, fotos e elaborando a formatação etc., e enviar por e-mail, para o 

Secretário Executivo IS Ulysses Sebben  que enviará para gráfica, e 

poderá ele mesmo, efetuar o endereçamento e encaminhamento aos 

destinatários. Outra sugestão é que a revista passe a ser editada de forma on 

line, ou forma híbrida, ou seja, impressão de uma pequena quantidade- uma para 

cada Comunidade, e a outra para ser enviada por meio eletrônico. O IS João 

Rodini diretor do FVJS sugeriu, a título de economia, que apenas a capa seja 

colorida, a parte interna em preto e branco. Ficou definido as sugestões 

apresentadas serão analisadas, e a decisão ficará para a próxima reunião da 

Diretoria Executiva, a ser realizada em 12 de fevereiro de 2022. A IS Oraida 

Laroque dando uma sugestão para que, quando ingressar um novo membro, já 

ser informado que existe a revista e será necessário fazer uma assinatura. 

ISJosé Ginaldo opinando sobre o assunto diz que, ficaria muito comprometido 

para a pessoa. O IS Joaquim (Coordenador Região Norte), falando que, no Serra 

de Belém PA tem pessoas sem condições e que dividem a revista. O IS José 



Ginaldo passa a palavra ao IS Francisco Gurgel (Vice Presidente de Vocações) 

saudando a todos e, achando muito acertada a decisão de fazer o encontro de 

Aparecida on line, devido as condições da pandemia. Alguns encontros e 

atividades do Serra aconteceram apenas, nas datas históricas como, o domingo 

do Bom Pastor, mês vocacional, na oração pela Santificação do Clero e outubro 

que o mês Missionário. Datas que fazem parte do calendário do Serra. 

Desejando fazer uma programação vocacional para o ano 2022, aguardando 

alguma sugestão para ser apresentada, na próxima reunião do Conselho 

Nacional. Feliz Ano Novo a todos. IS José Ginaldo fala sobre as atividades de 

Expansão e tem partilhado nos grupos. Sabemos que alguns irmãos tem 

realizado atividades de Expansão em suas regionais e distritais. E com 

autorização do Bispo de Santarém será criado o Serra de Santarém e em Óbidos 

que pertence a diocese de Santarém. Tendo a possibilidade também, de um 

Serra em Barcarena. IS Joaquim esteve no Seminário de Belém, e fez uma 

exposição do Serra para os novos Seminaristas para, quando se tornarem 

Padres tenham, a sensibilidade que o Movimento Serra é um Movimento 

Vocacional e a igreja só tem a ganhar. IS José Ginaldo sobre o ano para o Serra 

diz que foi proveitoso. Com possibilidade de criação do Serra em, 2 ou 3 na 

Regional Norte. Em Aracajú foram entregues 2 cartas de agregação, uma no 

Santuário Nossa Senhora Aparecida, ficando a promessa para a criação de 

outra. Na cidade de Lagarto no dia 19/12/21, haverá a posse da Diretória de 

Santa Terezinha. Existe planos para reativar o Movimento Serra em Salvador 

para a Bahia voltar a ter seu próprio distrito. A fase de Expansão está muito bem. 

IS Ulysses  Sebben falando sobre o museu. A próxima reunião será para tratar 

do assunto, pois, será instalado em Curitiba, local da próxima reunião. Já tendo 

material encaixotado para ser levado em fevereiro para Curitiba. Nessa mesma 

reunião será lançado o novo livro, sendo a renda revertida para o FVJS. Com a 

palavra IS Edgar Pimentel, falou que esteve em contato com a Coordenadora de 

Apucarana PR, e ficou acertado que para o ano haverá uma abertura de 

afirmação do Serra local. IS João Rodini informando que, no dia 12/12/21 haverá 

a Ordenação de 3 Sacerdotes em Ribeirão Preto. Presidente Marcílio Augusto, 

fazendo as considerações finais. Agradecendo a participação de todos. O 

ISUlysses Sebben com as orações e bençãos, rezando a Ave Maria, e 

agradecendo a Nossa Senhora pela interseção na reunião. “São Paulo quando 

escreve aos Colossensses, 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 de 

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

Ata da 214ª Reunião conjunta de DE e CP do CNSB, juntamente com o 

presidente, dela fazendo duas cópias, com o mesmo teor idêntica forma para ser 

apensada aos Livros próprios, submetendo-a aprovação. Recife, 20 de 

novembro de 2021, na memória de Santo Edmundo.            

             



Marcílio Augusto C. dos Santos                           Maria do Socorro C. de Sena 

Presidente do CNSB                                            Secretária do CNSB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

  

                                      

                                      

                                                 

    

    


