
As férias chegaram! Quer notícia melhor do que esta. Chegaram aqueles dias tão esperados. Mas as férias são somente 
um tempo de “pendurar o boné”? Não. As férias são isso e muito mais. Alguns setores da sociedade adotam este tempo como 
intervalo para descanso, revisões, planejamentos. Outros setores proporcionam férias escalonadas aos seus funcionários, para 
que não haja interrupção da produção. Mas, enfim, todo mundo, em alguma época do ano, tem seu momento de desligamento 
das atividades normais, para recuperação de suas energias, para que possa seguir adiante após um tempo de descanso, de 
revisão das atividades e programação para o que se segue. Ninguém pode passar todo o tempo da vida em plena atividade, sob 
pena de desgaste físico e mental irreversível. 

Nas “férias” o ser humano não só descansa e recupera energias, mas pode também atender a outros valores que compõem 
a vida humana. As férias são tempo em que o trabalhador ou estudante pode dedicar-se um pouco mais ao lazer ou ao encontro 
com a família e amigos. Não raro se aproveita as férias para um curso de aprendizado, de aprofundamento de suas capacidades. 
Por isso existem os chamados “Cursos de Férias”, que por serem de curta duração e não exigirem total dedicação de tempo 
ajudam a aperfeiçoar os conhecimentos do trabalhador ou estudante.  

E da religião? Será que podemos tirar “férias religiosas”? Será que convém deixar de lado nossos compromissos religiosos, a 
título de descanso, já que estamos gozando das férias? Parece que não. Se, justamente nos domingos e feriados, no decorrer do 
ano, somos convidados à participação nas celebrações, com muito mais razão nas férias é que deveríamos dispor de mais tempo 
para tratar das “coisas” da alma ou de nosso lado espiritual. Em meio às atividades de descanso próprias das férias, não podemos 
dar folga aos nossos esforços espirituais, pois o que ouvíamos em outras épocas, ainda hoje vale para nós: “cabeça vazia é oficina 
do diabo”! É verdade!  Na hora em que relaxarmos a guarda espiritual, seremos vítimas. O próprio Jesus nos adverte: “Vigiai e orai 
para não cairdes em tentação” (Mt 26,41). Por isso, há quem, corajosamente, aproveita suas férias para um retiro espiritual, ou 
um curso de assuntos religiosos, num bom aproveitamento do tempo, sem o desgaste próprio das atividades rotineiras. Que bom 
seria se, nas férias, aproveitássemos o tempo para a leitura de um bom livro, de um livro de espiritualidade, ou participássemos 
de um “encontro espiritual”, ou coisa semelhante, pois ao mesmo tempo em que descansaríamos, enriqueceríamos nossa vida 
com Deus e com o próximo. Por isso, para que as suas sejam merecidas, faça um projeto de “férias saudáveis em Deus”. BOAS 
FÉRIAS!  
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Depois do dia de formação que marca o início da segunda fase das Santas Missões, 
o tempo das Missões nas Famílias, cada Setor Missionário prepara um andorzinho ou 
uma capelinha com a imagem de Nossa Senhora. Com ele as famílias vão se reunindo 
pela oração, pela leitura e vivência do evangelho. No começo as pessoas ficam um pouco 
intimidadas, mas aos poucos aumentam a união, a camaradagem e o conhecimento, e 
o setor caminha para formar umas das bases da vida da comunidade. Essa é uma fase 
de conhecimento, pois muitas vezes pessoas que eram vizinhas de rua, ou moravam 
num mesmo prédio, mal se conheciam e travam agora uma sólida amizade. Cada noite, 
realiza-se uma pequena procissão no setor. Essa cerimônia, além de ser uma expressão 
da fé e da religiosidade do povo, é também uma maneira de chamar a atenção daqueles 
que estão afastados da comunidade.Pr
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Dia de Formação, Procissão do setor e reunião nas Famílias
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Grandes Missionários – Pe. Balduino Birk, C.Ss.R.

Notícias Missionárias

Missões de Monte Belo e Carangola

Rádio Redentorista

Era gaúcho de Selbach, pequena cidade da região de Passo Fundo. Nasceu no dia 3 
de setembro de 1922. Entrou para o Pré-Seminário de Cachoeira do Sul-RS, em dezembro 
de 1934. Em janeiro de 1936, veio para o Seminário Santo Afonso, em Aparecida-SP, onde 
terminou o curso secundário. Fez o noviciado em Pindamonhangaba-SP, no ano de 1942. 
Professou na Congregação Redentorista no dia 2 de fevereiro de 1943. O seminário maior foi 
feito no Seminário Santa Teresinha, em Tietê, e foi ordenado sacerdote em Aparecida, no dia 
2 de outubro de 1948. No ano de 1979, foi transferido para Tietê, dedicando-se às Missões 
Populares, principalmente ao trabalho exigente das confissões, passando longas horas no 
confessionário. Pe. Balduino pertencia à Província de Porto Alegre, mas a 2 de setembro de 
1986 pediu e obteve adscrição à Província de São Paulo. Ele era irmão do Pe. Artur Birk. Nos 
últimos anos estava com saúde bem precária por causa de problemas cardíacos e circulatórios. 
Faleceu no dia 11 de fevereiro de 1996.

Um dos campos mais propícios à propagação do Evangelho são os Meios de 
Comunicação. Por isso, há muitos anos os missionários redentoristas empenham-se 
neste vasto campo de missão. No último dia 27 de junho, festa de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, a Rádio RB2 de Curitiba-PR, pertencente à Fundação Vítor Coelho de 
Almeida e administrada pelos padres Mauro Vilela e Inácio Medeiros, celebrou os seus 
90 anos de fundação. Ela é a primeira rádio do Paraná e uma das primeiras do Brasil. 
Desde 2011, quando foi adquirida pela Província de São Paulo, a RB2 vem renascendo 
e retomando sua missão. Acesse: www.radiorb2.com.br

O Pe. Luiz Carlos Treider, C.Ss.R., e a Irmã Maria Stella Christofoletti 
já estão encaminhando todos os preparativos para que as Santas Missões 
possam acontecer com muito proveito do povo de todas as comunidades 
rurais e urbanas de Monte Belo, MG, na Diocese de Guaxupé. Em Carangola, 
por sua vez, as três paróquias já estão vivendo os dias abençoados das 
missões. Entre os dias 2 e 6 de julho, aconteceu a visita dos missionários 
a todas as 34 comunidades das paróquias. O Dia de Formação dos 
evangelizadores missionários aconteceu com grande participação nas 
paróquias que agora já vivem o tempo das Missões nas Famílias.
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Procissão

Animação Missionária Redentorista em Campinas, SP
Entre os dias 7 e 14 de dezembro deste ano, a Animação 

Missionária Redentorista, organizada pelos Junioristas da 
Província de São Paulo e Vice-Província de Recife, será 
realizada na Paróquia Jesus Cristo Libertador, em Campinas- 
-SP. Sob a administração do Pe. André Bordignon, a Paróquia é 
organizada em 10 comunidades, com uma população estimada 
em 70 mil habitantes.

Desde novembro de 2013, quando aconteceu a abertura do 
Ano Missionário na Paróquia, começaram as visitas e a constante 
presença dos Junioristas nas comunidades, preparando cerca 

de 160 coordenadores e auxiliares para a organização dos setores missionários. Os próximos passos serão a formação 
dessas lideranças para bem animar o povo de Deus nas Novenas celebradas nas Famílias, antecedendo a Semana de 
Animação Missionária.


