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Missão, Vida Religiosa  
e Envelhecimento Humano 

4a Semana de Formação Missionária para Religiosos e Religiosas 
 

 Brasília, 11 a 15 de abril de 2016 
 
 

Prezados Irmãos e Irmãs, 

O Centro Cultural Missionário de Brasília (CCM) e a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) promovem em Brasília, de 11 a 15 de abril de 2016, a 4a Semana de Formação 
sobre MISSÃO, VIDA RELIGIOSA E ENVELHECIMENTO HUMANO. O enfoque desta semana 
será voltado ao tema da participação do ancião e da anciã na missão de Deus. 

A elevação da longevidade humana não é somente um assunto que preocupa a huma-
nidade, tanto nas questões sociais como nas questões geriátricas. É também um estado de graça 
“no qual o Senhor nos renova a sua chamada: chama-nos a cuidar, a transmitir a fé, a rezar e, 
sobretudo, a interceder; chama-nos a estar próximos dos que precisam” (Papa Francisco). Num 
mundo em contínua e rápida mudança, também as nossas pessoas mudam: o processo de enve-
lhecimento nos obriga a uma ressignificação da nossa vocação e uma reconfiguração da nossa 
participação à missão de Deus. 

A realização desta semana de formação visa aprofundar e repensar o sentido e o fun-
damento da vocação à vida consagrada frente ao processo de envelhecimento. É urgente tam-
bém refletir sobre os caminhos da missão diante das transformações em que está envolvida a 
vida religiosa nessa mudança de época. É necessário planejar ações que introduzam à educação 
e ao entendimento do envelhecimento e da velhice, a fim de promover caminhos de maturidade 
humana e espiritual, sentido missionário e participação dos religiosos idosos à missão congre-
gacional.  

Convidamos padres, irmãs e irmãos, administradores de casas de religiosos/as ido-
sos/as, representantes de instituições e organizações missionárias, pessoas ligadas ao cuida-
do de idosos, a participar desse importante momento de formação, para que se sintam sempre 
mais capacitados e qualificados a propor a ousadia do Evangelho diante dos desafios missio-
nários aos quais são chamados. 

Fraternalmente 

 

Ir. Maria Inês Viera Ribeiro, MAD 
Presidente da CRB 

Pe. Estêvão Raschietti, SX 
Secretário Executivo do CCM 



 
 

A PARTICIPAÇÃO DO ANCIÃO NA MISSÃO DE DEUS 
4a Semana de Formação Missionária para Religiosos e Religiosas 

 
OBJETIVO GERAL 

Introduzir à educação e ao entendimento do envelhecimento e da velhice, a fim de promover ca-
minhos de maturidade espiritual, sentido missionário e participação das idosas e dos idosos reli-
giosos à missão congregacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Aprofundar as matrizes culturais que configuram o modo de ocupação humana e proble-
matizar a noção moderna diante da condição da finitude humana, dilemas e tensões entre 
natureza humana x condição humana. 

 Refletir sobre o processo de transformação da Vida Religiosa Consagrada e a participação 
do ancião e da anciã na vida comum e na missão congregacional. 

 Compreender o legado da espiritualidade cristã e sua importância na construção de um 
novo paradigma do sentido e de valores que orientam a vida. 

 
PÚBLICO 

Religiosos e religiosas, representantes de instituições e organizações missionárias, pessoas liga-
das ao cuidado de idosos, interessadas a aprofundar o tema da missão e envelhecimento humano. 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. Segunda, 11 de abril, às 18h00: acolhida e celebração de abertura. 

2. Terça, 12 de abril: ENVELHECIMENTO HUMANO FACE AO TRABALHO, ÓCIO E FINITUDE. 
Ocupação pessoal, inserção comunitária e missão do idoso religioso e em geral – Prof. Ilto-
mar Siviero, doutor em Filosofia e coordenador do Curso de Envelhecimento Humano, Espiri-
tualidade e Cuidado do IFIBE, Passo Fundo, RS. 

3. Quarta, 13 de abril: ENVELHECIMENTO HUMANO E VIDA RELIGIOSA CONSAGRADA EM 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO. Aspectos psicológicos, relacionais e missionários – Ir. 
Maria de Fátima Alves de Morais, ASCJ, psicóloga, doutora em Ciências da Religião, integran-
te da Equipe Interdisciplinar da CRB. 

4. Quinta, 14 de abril: A PARTICIPAÇÃO DO ANCIÃO E DA ANCIÃ NA MISSÃO DE DEUS. 
Perspectivas bíblicas e teológicas – Ir. Tea Frigério, MMX, pós-graduada em Assessoria Bíbli-
ca pela EST – CEBI, coordenadora do Programa de Formação do CEBI. 

5. Sexta, 15 de abril, até 12h00: DESAFIOS E PERSPECTIVAS – Pe. Estêvão Raschietti, SX, Se-
cretário Executivo do CCM. 

 

METODOLOGIA 
Três sessões de manhã de exposições pelos assessores. À tarde, debates, oficinas, grupos de estu-
do e sínteses. À noite, partilhas de experiências entre os convidados. 
 
DATA E LOCAL 
A Semana será realizada de 11 a 15 de abril de 2016, no Centro Cultural Missionário, SGAN 905 
Conj. “C” – Brasília, DF – Fone: (61) 3274.3009. 
 
INSCRIÇÕES 
Poderão ser efetuadas pela internet através do website: www.ccm.org.br. A taxa, incluindo for-
mação e hospedagem, é de R$ 700,00. Vagas limitadas. 


