2º semestre 2019
Querida família Regnum Christi,
O ano de 2019 foi um ano muito especial para todos nós. Após muita espera, oração e
renovação, a Santa Sé aprovou a Federação Regnum Christi e os Estatutos, além do
Regulamento dos Fiéis Associados. Esse fato muito nos alegrou e nos motivou a seguir
levando o amor de Cristo para fazer presente o Seu Reino a todas as pessoas, através
de cada uma das vocações: legionários, consagradas, leigos consagrados e leigos em
cada localidade, seção, obra educativa, paróquia e apostolado. Temos inúmeros motivos
para agradecer a Deus pelo ano de 2019, por todas as atividades realizadas e pela
vocação, missão e entrega de cada um! Que 2020 possa ser um ano abençoado para
todos, para que possamos fazer a vontade de Deus para nós e para o Regnum Christi
em nosso país!
Em Cristo,
Colégio Diretivo Territorial
Pe. Cleomar Ferronato, Elena Bartolomé, Pe. André Delvaux, Elisa Ruiz, Luiz Flávio Azevedo e Cláudia
Pirri

Principais atividades do segundo semestre de 2019
AGOSTO
No mês de agosto, mês vocacional, tivemos muitos acontecimentos, sendo que:
Em agosto, quatro postulantes receberam a batina legionária das mãos do diretor
territorial, Pe. Cleomar Ferronato, e iniciaram assim, sua jornada no seminário rumo à
vida sacerdotal como noviços.
Aconteceu a ordenação diaconal dos irmãos Angelo Senchuke, LC e Vinicius Guidi, LC
que serão ordenados sacerdotes em maio/2020.
Além disso, três noviços fizeram sua profissão de votos temporários de pobreza,
castidade e obediência e três irmãos religiosos renovaram os seus votos.
E no mesmo mês, em Monterrey, no México, cinco candidatas fizeram seus primeiros
votos, entre elas, Iasmyn Sartório, do Rio de Janeiro.

Ordenação diaconal do irmão Angelo
Senchuke, LC

Ordenação diaconal do irmão Vinicius
Guidi, LC

Profissão e renovação de votos
temporários de pobreza, castidade e
obediência.

Iasmyn Sartório, do Rio de Janeiro, fez
seus primeiros votos como candidata.

SETEMBRO
Entre os dias 06 a 08 de setembro, aconteceu o II ENCONTRO NACIONAL DE
FORMADORES, em Jundiái/SP, com o tema "Horizontes do Regnum Christi no Brasil"
que reuniu 122 participantes, entre leigos, Legionários de Cristo e consagradas de todas
as localidades.

Nos dias 21 e 22 de setembro, aconteceu o I ENCONTRO NACIONAL DE
RESPONSÁVEIS DO ROGAI AO SENHOR DA MESSE, em Arujá/SP, que reuniu
responsáveis das localidades de São Paulo, São José dos Campos, Curitiba e
Itapecerica da Serra/SP.

Os estatutos da Federação Regnum Christi entraram em vigor e o Regnum Christi agora
tem uma nova forma de governo, os Colégios Diretivos. No Brasil, o COLÉGIO
DIRETIVO TERRITORIAL está composto pelo Pe. Cleomar Ferronato, Elena Bartolomé,
Pe. André Delvaux e Elisa Ruiz, além dos leigos Luiz Flávio Azevedo e Claudia Pirri.

Leigos, padres e consagradas que são diretores de seção se reuniram, em São Paulo,
para um CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DIRETORES DE SEÇÃO e de reflexão sobre
seu papel e sua missão no Brasil e em suas localidades

Chegou em nosso território Ignacio Vivar Mateo, leigo consagrado, que trabalha como
diretor de seção de jovens, em Brasília.

Ainda em setembro de 2019, os Legionários de Cristo realizaram, em Arujá, a
ASSEMBLEIA TERRITORIAL em preparação para o Capítulo Geral, em Roma.

OUTUBRO
De 21 a 28 de outubro, aconteceu, em Sorocaba/SP, a ASSEMBLEIA TERRITORIAL
DAS CONSAGRADAS DO REGNUM CHRISTI, em preparação para a Assembleia
Geral, em Roma.

NOVEMBRO
No final de semana dos dias 23 e 24 de novembro, celebramos a Solenidade de Cristo
Rei em várias localidades, com novas associações e emissões da promessa de entrega.
Além disso, todos os membros fizeram uma renovação especial da sua vocação de
entrega e pertença ao Regnum Christi.
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DEZEMBRO
FESTA DE NATAL, do Sonhar Acordado, reuniu mais de 2.593 voluntários e 2.992
crianças por todo o país, nas localidades de Campinas, Curitiba, Joinville, Jundiaí,
Recife, São José dos Campos, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Brasília.
Veja como foi o dia de Sonho em algumas localidades:
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Em dezembro foi celebrado o JUBILEU DAS CONSAGRADAS, comemorando 50 anos
que as primeiras consagradas entregaram toda a sua vida à Cristo por meio do Regnum
Christi.
Algumas das consagradas do território das comunidades de Curitiba, São Paulo e
Brasília, durante a celebração do Jubileu nas localidades em que se encontram.

CURITIBA

SÃO PAULO

BRASÍLIA

COLÉGIOS REGNUM CHRISTI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀O Regnum Christi promove a formação integral de apóstolos, que
exercem uma liderança cristã em seu entorno. Os Colégios do Regnum Christi
"assumem e buscam realizar a mesma missão” (ideário dos Colégios do Regnum Christi,
nº 10).
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀No segundo semestre de 2019, a comunidade educativa de cada colégio
não mediu esforços em prol da formação integral, sendo que muitas ações foram
realizadas e resultados significativos foram alcançados. Todos os colégios estiveram
envolvidos em iniciativas como: a adoção da plataforma Google for Education, estudos
para o fortalecimento do Ensino Médio e adequação à nova BNCC, aprofundamento da
aplicação de uma disciplina que seja formativa, desenvolvimento de um projeto de
avaliação vocacional para os alunos do Ensino Médio.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Veja o que foi destaque em cada Colégio:
COLÉGIO EVEREST CURITIBA

Os alunos da primeira turma do Colégio a
prestar vestibular, a 3ª Série do Ensino
Médio
2019,
obtiveram
excelentes
resultados no vestibular e foram aprovados
nos
cursos
de
Direito,
Química,
Administração, Engenharia, Arquitetura,
Relações
Internacionais,
Odontologia,
Sistema de Informação, Fisioterapia, como
também em faculdades internacionais! Além
disso, 10 alunos representarão a escola no
National High School Model United Nations
(NHSMUN), maior conferência modelo do
mundo, com centenas de escolas e milhares
de delegados, realizada na sede das
Nações Unidas e no New York Hilton
Midtown.

COLÉGIO EVEREST RIO DE JANEIRO
O colégio chegou ao final do ano de 2019
marcado como o primeiro ano completo da
acreditação AdvancED. Um processo de
quase três anos com o objetivo de manter o
colégio na trajetória da melhoria contínua e
no cumprimento da missão. Além disso, 18
alunos participarão do National High School
Model United Nations (NHSMUN). Os
alunos do 3º ano também obtiveram
excelentes resultados no vestibular, sendo
aprovados em cursos como: Medicina,
Engenharia,
Arquitetura,
Comunicação
Social, entre outros.

COLÉGIO MÃO AMIGA - ITAPECERICA DA SERRA/SP
Conquistas e gratidão expressam os
sentimentos mais marcantes do 2° semestre
de 2019, que foi marcado pela primeira
turma do Ensino Médio a concluir seus
estudos no colégio, sendo que os muitos
alunos obtiveram aprovação nos cursos
de Ciências Econômicas, Sistema de
informação, Design gráfico, Análise e
desenvolvimento de sistema, Odontologia,
Engenharia, entre outros. Eles ingressam na
Universidade, etapa de estudos que deve
fazer a diferença para alunos e famílias de
uma
região
desfavorecida
sócio
culturalmente. Destacamos, também, a
construção do edifício para o Ensino Médio,
quadras esportivas, sanitários e ampliação
do refeitório como uma conquista para toda
a comunidade educativa desse Colégio que
é mantido pelo gesto generoso de inúmeros
benfeitores.
COLÉGIO EVEREST BRASÍLIA
Alguns alunos do Colégio Everest Brasília
foram finalistas na Olimpíada Brasileira de
Matemática e os alunos do Ensino
Fundamental II participaram da sua primeira
simulação da ONU. No âmbito pastoral,
destacamos o grupo de mães do Colégio
que foi crismado com a presença de Dom
Marcony, arcebispo de Brasília.

COLÉGIO MÃO AMIGA JOÃO PAULO II, EM BRASÍLIA
Em seu segundo ano de funcionamento, 48
alunos concluíram a última série da
Educação Infantil e ingressaram para o
Ensino Fundamental I. O Colégio recebeu
64 novos alunos, totalizando agora a oferta
de uma formação de qualidade para 164
crianças de escassos recursos, da região do
Paranoá.

ORGANOGRAMA DO TERRITÓRIO

ORGANOGRAMA DAS LOCALIDADES

FIQUE LIGADO
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, em Roma, acontecem o CAPÍTULO GERAL
DOS LEGIONÁRIOS DE CRISTO, a ASSEMBLEIA GERAL DAS CONSAGRADAS e a
ASSEMBLEIA GERAL DOS LEIGOS CONSAGRADOS.

Redes sociais
facebook.com/RegnumChristiBrasilOficial/
www.instagram.com/regnumchristibrasil/
regnumchristi.com.br/
comunicacaorcbrasil@gmail.com

Promotores vocacionais
CONSAGRADAS
MARIA JOSÉ PAZOS

mjpazos@regnumchristi.net

LEIGOS CONSAGRADOS
IGNACIO VIVAR MATEO

ivivar@arcol.org

LEGIONÁRIOS DE CRISTO
PADRE MAIRON GAVLIK MENDES

mgavlik@legionaries.org

