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ATA DA 198ª. REUNIÃO da DE do CNSB 
Escritório Sede do MSB, Curitiba, PR, 09 de junho de 2017. 

 
 Ata da centésima nonagésima oitava reunião da Diretoria Executiva do 
Conselho Nacional Serra do Brasil, realizada nas dependências do Escritório Sede do 
CNSB, à Rua: Paula Gomes, 703, 2º. andar, em Curitiba, PR. Aos 09 (nove) dias do 
mês de junho de 2017, com início às 8h30, conforme Convocação e Pauta, com as 
presenças consignadas em livro próprio, à página 52 (cinquenta e dois). Ressalte-se 
que na noite anterior, dia: 08 (oito) de janeiro de 2017, às 20h, nas dependências do 
Hotel Itamaraty, à Av. Presidente Afonso Camargo, 279, nesta mesma cidade, 
reuniram-se Alcides Dachery, Presidente do CNSB; Roberto Abicalaffe, Ulysses 
Sebben, Affonso Iannone e este Secretário, para apresentação e estudo a ser levado  
pelo representante internacional do CNSB, Affonso Iannone, à Convenção  do Serra 
Internacional, dia 23 de junho próximo, em Roma, sobre  soluções possíveis e viáveis 
para a situação dos recolhimentos  das ‘DUES” – Taxa de Real Filiação ao SI,  pelo 
CNSB e um áudio visual - ‘pps’ sobre os 50 anos do Movimento Serra do Brasil. 
Iniciada a Pauta do dia, em suas palavras iniciais de acolhida o Presidente Alcides 
Dachery, agradeceu a presença e saudou a todos os presentes, lembrando que 
justificaram ausência os IS José Ginaldo de Jesus, João Rodini Luiz e José Vicente 
Pinto Ferreira. O Sec. Executivo do MSB Ulysses Sebben fez as Orações Iniciais 
com a leitura de Efésios 2, 8 a 10, seguida de breve reflexão pelos presentes. Em 
seguida todos recitaram a “Oração Jubilar: 300 Anos de Bênçãos”, especialmente 
composta para este “Ano Jubilar Mariano”. 01 – Atividades e comunicações da 
Secretaria - foram submetidas à aprovação as Atas da 197ª. Reunião Ordinária da 
DE, sendo aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. A próxima Reunião da DE, 
deverá acontecer no dia 18 de novembro de 2017, em Aparecida, SP, durante a 30ª. 
Romaria Nocional do Movimento Serra do Brasil. Foi apresentado o Calendário das 
próximas atividades do CNSB, sendo enfatizado que as datas sejam comemoradas e 
participadas por todos. Correspondências e comunicações - foram apresentadas 
diversas e importantes cartas e documentos enviados e recebidos, como da CNBB. 
Em especial, linda carta enviada por nosso Assistente Episcopal D. Angélico Sândalo 
Bernardino, aos Assistentes Eclesiásticos das CSERRA, a quem o Presidente  
determinou constasse desta Ata, penhorado agradecimento. 02 - Relatório da 
Tesouraria. O Tesoureiro IS Aroldo Hauffe, fez a apresentação do Demonstrativo 
Financeiro de JANEIRO a MAIO de 2017, que apresentou o Saldo disponível de R$ 
10.694,88 e o Fundo Vocacional ‘Junípero Serra’ de R$ 62.280,45. O Sec. Executivo 
Ulysses Sebben, explicou que embora algumas vezes tenhamos lançado mão de 
valores deste Fundo para compromissos do CNSB, este Fundo é regido por normas, 
finalidades e regulamentos próprios claramente descritos, de ajuda aos seminários e 
seminaristas. Trimestralidade - Apresentado relatório das Comunidades Serra que 
contribuíram até 31 de maio de 2017.  Revista - Apresentada a situação da renovação 
das assinaturas da Revista “O Serra” para o ano de 2017. Foi lida cartinha enviada, no 
passado, pelo saudoso Ex-Diretor da Revista, Osvaldo Tavares em que o mesmo 
enaltece as qualidades das matérias trazidas nas publicações, a apresentação gráfica 
e evidenciando-se a importância deste órgão de comunicação. 03. Atividades do 
Movimento Serra do Brasil. Neste ano, a 30ª. Romaria acontecerá dentro das 
comemorações dos ‘300 ANOS DE BÊNÇÃOS’, pelo encontro da imagem da 
Imaculada Conceição nas Águas do Rio Paraíba do Sul em 1717. Foi lido o 
Programa/Convite e apresentada uma lembrança a ser oferecida a cada participante, 
no ato de inscrições da Romaria. Salientou-se a presença como palestrante de Dom 
Orlando Brandes, Arcebispo Metropolitano de Aparecida, SP, que fará a palestra no 



Domingo, dia 19 de novembro no subsolo do Santuário Nacional sobre “Ano Jubilar 
Mariano – 300 Anos de Bênçãos e 30 Anos da Romaria Serra.” O Presidente Dachery, 
falou das Prioridades de sua gestão: Recuperação das CSerra, Dar apoio aos 
Bispos, Padres e Seminaristas e Campanha de novos membros para as CSerra. A IS 
Ester Abicalaffe – Coordenadora do Treinamento de Lideres Serra, disse que nas 
próximas abordagens de seu trabalho será mais simples, objetivo, através da projeção 
de slides para maior interatividade entre coordenadores e participantes. Encontros de 
Aprofundamento Espiritual - foi apresentada uma relação por Regionais, Distritos 
Local e Representante do CNSB, muitos já acontecidos neste primeiro semestre de 
2017, todos sempre com a presença de um representante do CNSB. O IS Ulysses 
Sebben, falou de sua participação no EAE do Regional Nordeste I – Palmares, Vitória 
de Santo Antão e Recife, quando teve a oportunidade de visitar a IS Neusa Guerra, 
grande líder do MSB naquela região. Congresso Sacerdotal, em Recife, PE, no ano 
de 2018, - Por ocasião de reunião realizada em Vitória de Santo Antão, o Pe. Mons. 
Maurício Diniz de Souza, Assistente e fundador da CS local, com o total apoio dos IS 
Marcílio Augusto, Albérico Matos e Agenor Gomes, propôs a realização, pelo 
Movimento Serra do Brasil, de Congresso Sacerdotal, já no próximo  ano (2018), em 
Recife. A proposta foi trazida pelo Secretário Executivo e, apresentada à DE do CNSB 
que, por unanimidade, foi  prontamente aprovada.  04 – Serra Internacional - o IS 
Affonso Iannone, informou que 70 convencionais seguirão do Brasil, para a 
Convenção Internacional que acontecerá em Roma dos dias 23 a 25 de junho de 
2017, quando o Santo Padre concederá uma audiência especial. Também usará de 10 
minutos para apresentação dentro da Convenção de um breve histórico dos “50 Anos 
do Movimento Serra do Brasil”, com apresentação de um ‘PPS’, muito bem elaborado. 
O IS. Ulysses Sebben  preparou Relatório de Situação do Movimento Serra do Brasil 
que será apresentado à Diretoria Executiva (BOARD) do Serra Internacional.  O 
demonstrativo tem como finalidade propor recolhimento das Taxas (DUES) devidas ao 
Serra Internacional em valor fixo pelos próximos anos e propor, ainda, seja criado um 
título novo e próprio para as Comunidades Serra 'pobres', não Agregadas ao SI que 
ficariam isentas de recolhimento de taxas. O título sugerido seria: 'Comunidade 
Vocacional São Junípero'. A proposta, segundo o IS Affonso Iannone, Representante 
Internacional, é  perfeitamente cabível, pois outros vários países serão beneficiados 
com ela, quando aprovada.  05 – Outros assuntos – Caderno de Informações - Foi 
lembrada a Mensagem do Papa para o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, já 
transcorrido. O Projeto Comunhão e Partilha de ajuda aos seminaristas das dioceses 
pobres, que está inserido no Carisma do nosso Movimento e finalidade da existência 
do ’Fundo Vocacional Junípero Serra’. Foi ainda informada à reativação e o 
expediente do Escritório: às 3as, 4as e 5as feiras, de 9h às 12h. Os atendentes serão 
os IS Aroldo Frederico Hauffe e sua esposa IS Célia Maria Klotevski Hauffe, também 
membros da  DE e residentes em Curitiba, com telefone (41) 3092 0897, e.mail 
cnsb@movimentoserra.org.br' e site  www.movimentoserra.org.br.  O IS Ulysses 
Sebben, falou da necessidade de se encomendar alguns impressos de orações e 
cartaz vocacional, que foram autorizados. Palavra Livre - O Presidente Alcides 
Dachery, ofereceu a palavra a cada um quando foram ouvidas manifestações de apoio 
e incentivo a continuidade do trabalho vocacional, prioridade em nossa Igreja. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Pres. Alcides Dachery, reiterou seu agradecimento e 
empenho de todos e solicitou ao Diácono presente, que presidiu as orações finais e, 
em seguida, concedendo a bênção com a Imagem de Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida. Eu, __________ Fernando G. Teixeira Barreto, Secretário do CNSB, lavrei 
e assino a presente Ata da Reunião da DE do CNSB, juntamente com o Presidente, 
submetendo-a a aprovação.  
   
  Curitiba, 09 de junho de 2017.  Memória de São José de Anchieta. 
 
 
  Alcides Dachery                            Fernando G.Teixeira Barreto  
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