
 

 

São Paulo, 16 de abril de 2021. 

 

Queridos sonhadores,  

 

Como todos sabem, os últimos semestres têm sido desafiadores. Em meio à pandemia mundial 

da covid-19, passamos por diversas fases pessoais, como Sonhar Acordado, como Regnum 

Christi e como sociedade. Nesse tempo, cada um de nós procurou caminhos e formas de se 

reinventar, guiado pelos valores e na busca por um mundo com mais amor.   

Após esses dois semestres e meio, nos encontramos num momento de incertezas quanto a 

como e quando poderemos voltar a ter nossos eventos e encontros. Também estamos num 

momento em que percebemos a necessidade de retomar e esclarecer alguns elementos da 

identidade do Sonhar Acordado como apostolado do Regnum Christi e no contexto da sociedade 

atual, assim como a necessidade de revisar a forma de nos organizarmos para realizarmos a 

missão do Sonhar Acordado de forma leve, dado que se trata de um corpo 100% formado por 

voluntários, incluindo os diversos agentes de direção e coordenação.  

Por esses motivos, comunicamos a vocês que decidimos encerrar as atividades da localidade de 

São Paulo do Sonhar Acordado por tempo indeterminado, a fim de avaliar e considerar os itens 

mencionados e poder retomar nossas atividades com entusiasmo renovado no futuro. Isso 

significa que as diversas equipes do Sonhar Acordado – São Paulo deixam de funcionar como 

tais e que não haverá atividades institucionais ou sob o nome do Sonhar Acordado – São Paulo. 

Esclarecemos que o apostolado Sonhando em Família, assim como a localidade Sonhar 

Acordado – Zona Leste, continuam em atividade, de acordo com as orientações de sua própria 

direção. 

O nosso convite é para que continuemos sendo voluntários sonhadores na vida e, tomara, 

possamos continuar ajudando as instituições em suas mais diversas necessidades nesse tempo 

tão conturbado, seja a título pessoal ou como grupo de amigos, colocando em prática a 

criatividade do amor. 

São muitos os voluntários e atendidos que se beneficiaram e ainda se beneficiam da formação 

e das ações realizadas através do Sonhar Acordado – São Paulo, assim como de vínculos e 

amizades que transcendem esse apostolado. Agradecemos profundamente a Deus e a cada um 

dos voluntários que fazem e fizeram parte da história do Sonhar, por tanto bem realizado. 

Esperamos poder retomar esta corrente do bem num futuro não muito longe de nós. O Regnum 

Christi continua sempre aberto para cada um de vocês, buscando construir um mundo melhor, 

onde reinem a paz e a justiça que vêm do Amor.  

 

Contem sempre com nosso apoio e orações, 

Pe. Sergio Barbosa, LC 

Elisa Ruiz 

Diretores do RC jovens de São Paulo 


