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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL 
 

REGIONAL SUL 3 
 

Setor Liturgia 

Porto Alegre, 7 de junho de 2019 
 
 
Aos 
Referenciais e Coordenadores (Arqui)Diocesanos de Liturgia 
Referenciais e Coordenadores (Arqui)Diocesanos da IVC 
 
 

Caríssimos Amigos e Amigas é com grande pesar que viemos comunicar o cancelamento do 
Seminário Regional de Liturgia, assim como todas as atividades relacionadas a vinda de Goffredo 
Boselli ao Rio Grande do Sul. Na madrugada do último dia 6 de junho, Boselli nos enviou um email 
comunicando o agravamento do estado de saúde de sua mãe e a sua impossibilidade total de se 
afastar de seu país neste momento tão delicado. 
 
Reforçamos então, nesta Carta, o comunicado que todas as atividades nas quais estaria presente 
Goffredo Boselli, estão a partir deste momento canceladas definitivamente, e aqui citamos: o 
Seminário Regional de Liturgia (CECREI - São Leopoldo), Conferência em Pelotas, Conferência na 
ESTEF (Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana) e Conferência na PUCRS 
(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). 
 
Agradecemos a colaboração: dos Bispos do Regional Sul 3 da CNBB, do Setor Regional de Liturgia, 
o Recanto Marista Medianeira, do Centro de Espiritualidade Cristo Rei, da Escola Superior de 
Teologia e Espiritualidade Franciscana e do Centro de Pastoral e Solidariedade da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Igualmente, a cada irmão, a cada irmã de boa vontade 
que respondeu com alegria e entusiasmo, aos eventos programados. 
 
Lamentamos por este momento e pedimos sinceras desculpas pelos possíveis transtornos que 
estes cancelamentos possam causar. Que o Bom Deus continue a guiar nossos passos em prol de 
uma liturgia que revele, sempre mais, o seu Mistério de Amor por sua Igreja. 
 
 
                                                                                      Fraternalmente 
                                                  

  

 
 
 

Pe. Luciano da Costa Massullo 
Coordenador do Setor Regional de Liturgia – CNBB Sul 3 

 

 


