
EDITORIAL

Fr. João Paulo de Oliveira

Estamos iniciando o ano 
com a proposta do Ano Vo-
cacional Redentorista que 
significa para a Congrega-
ção do Santíssimo Redentor 
um tempo de intensa reflexão 
sobre a Vocação Missionária 
que todos nós – Padres, irmãos, lei-
gos – partilhamos a partir da Espiritualidade nos 
deixada por Santo Afonso e seus predecessores. O 
objetivo do Ano Vocacional Redentorista é viver, 
promover e difundir a Vocação Redentorista.  É 
importante que o maior número de pessoas possível 
tome conhecimento da Espiritualidade Redentoris-
ta. Para que, assim, possam em suas paróquias, 
grupos ou movimentos, orientar os jovens que de-
sejarem conhecer com mais intensidade a Vocação 
Missionária Redentorista.

Entre os eventos propostos para o Ano Voca-
cional Redentorista, está inserida a Convivência Vo-
cacional que aconteceu no Seminário Santo Afonso 
de 04 a 11 de janeiro.  Este encontro reuniu alguns 
dos jovens acompanhados pelo Secretariado Voca-
cional no ano de 2013, desejosos em discernir o 
chamado de Deus para as suas vidas no seguimento 
da Vida Religiosa. Participaram desse momento 17 
jovens provenientes dos Estados de São Paulo, Mi-
nas Gerais, Paraná e Goiás. Com a ajuda dos pro-
motores vocacionais,  de psicólogos, seminaristas e 
Padres, eles realizaram diversas atividades que ti-
nham como objetivo refletir mais a fundo a Vocação 
Missionária Redentorista e o chamado de Deus para 
as suas vidas.

Este informativo narra a experiência desses 
jovens participantes da Convivência Vocacional de 
2014.  Rezemos por suas vocações e pelos vocacio-
nados  de nossa Igreja. Para que Jesus, o pastor da 
messe, continue enviando, cada vez mais, santas e 
abençoadas vocações para o serviço ao povo de Deus 
que precisa de pessoas dispostas a gastar os seus 
dias em prol da Copiosa Redenção.

Preparação para a convivência

Confira como
foi a missa de abertura

 Participação
dos estudantes na 

Convivência Vocacional

A Convivência Vo-
cacional foi em janeiro 
deste ano, mas a prepara-
ção para que essa semana 
acontecesse começou mui-
to antes disso, tanto para 
a equipe do Secretariado 
quanto para os jovens. Os 
vocacionados percorreram 
um longo caminho de dis-
cernimento, e após parti-
ciparem dos encontros e 
retiro vocacional promo-
vidos pelo Secretariado 
durante o ano de 2013, fo-
ram convidados a estarem 
na Convivência. Foi um 

momento de experiência 
no Seminário Santo Afon-
so, em Aparecida, em que 
os rapazes são convidados 
a conhecer melhor a Con-
gregação e se deixarem 
conhecer também.

Durante o ano, o Se-
cretariado também pro-
moveu as visitas aos vo-
cacionados. Os quatro 
promotores se dividiram 
para ir ao encontro das 
famílias dos rapazes que 
fizeram o processo de dis-
cernimento vocacional na 
Congregação.  

Ao final da Convivên-
cia, encerra-se a primeira 
fase do acompanhamento 
vocacional e inicia-se a se-
gunda, com o ingresso de 
alguns desses jovens nas 
casas de formação. A equi-
pe do Secretariado Voca-
cional sente-se feliz por ter 
cumprido bem a missão de 
acompanhar, estimular, mo-
tivar e animar os jovens no 
discernimento da vocação a 
qual se sentem chamados.

Ir. Ernesto Coelho e 
Thamara Gomes

Ir. Ernesto visita a família do vocacionado Cristiano, em Paraisópolis-MG.

Como fomos acolhidos?
“Fomos bem acolhidos, bem hospe-

dados e isso enriquece até mesmo o con-
vívio no encontro. Parabéns, pois acolher 
bem também é evangelizar. Queremos 
agradecer a equipe de acolhida e o Se-
cretariado Vocacional. Fomos bem rece-
bidos desde quando chegamos. Dando-nos 

as boas-vindas com um sorriso no rosto e 
levando-nos ao local em que ficaríamos 
hospedados. Só temos o que agradecer 
pois esta acolhida nos ajudou a vivenciar 
melhor esse encontro”.

Adriano Ferreira, Campinas - SP e Caio 
Oliveira, Munhoz – MG.
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Missa de Abertura no Santuário Nacional de 

Nossa Senhora Aparecida

Visita ao Santuário Nacional e a Rádio e TV Aparecida

Na Manhã de domingo 
(05/01/14), sob a proteção 
e festa de São João Ne-
pomuceno Newman, teve 
início a Convivência Vo-
cacional do ano de 2014. 
Dezessete jovens que foram 
acompanhados ao longo 
do ano de 2013 iniciaram 
suas atividades com as en-
trevistas individuais junto 
aos formadores das diversas 
casas da Província de São 
Paulo.

Após as atividades 
iniciais, em procissão se-
guiram entre cantos e 
preces pelas ruas rumo 
ao Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Apareci-
da, onde participaram da 
celebração eucarística, 
presidida pelo Reitor do 
Santuário e concelebrada 
pelos padres formadores: 
Francisco, Anísio e Pedro. 

Padre Domingos Sávio 
enfatizou em sua homilia, 
fazendo-se valer a celebra-
ção da Epifania, que cada 
vocacionado é chamado a 
ser luz que anuncia Jesus 
como a estrela que guiou 
os Reis magos ao menino 
Jesus.

Retornando ao Santo 
Afonso, houve a dinâmi-
ca de apresentações com 
todos os presentes e, de 
forma descontraída e fra-
terna, todos puderam co-
nhecer-se em preparação 
para a semana de ativi-
dades. O dia encerrou-se 
com a oração da noite 
sob a memória e preces 
de São João Newman a 
quem rogamos a inter-
cessão e bênçãos de Deus 
para todos.

Mário Costa, Cruzeiro-SP

Durante a Convivência 
Vocacional, nós vocaciona-
dos redentoristas visitamos 
o maior Santuário Mariano 
do Mundo. Essa visita foi 
monitorada “pela coração 
de Deus” Zenilda, funcioná-
ria da Santuário Nacional. 
Ali ela nos mostrou o San-
tuário e seus significados.

Tivemos a oportuni-
dade de conhecer um lugar 
muito especial que foi a ca-
pela reservada, chamada 

de “Capela dos Apóstolos”. 
Local em que é guardada 
a imagem original da Mãe 
Aparecida, encontrada nas 
águas do Rio Paraíba em ou-
tubro de 1717. Aquela que 
no dia 24 de julho de 2013 o 
Papa Francisco trocou olha-
res nessa mesma Capela.

Em cada canto e em 
cada lugar tem o significa-
do da Mãe Aparecida para 
o devoto que visita a sua 
casa. As portas tem o for-

mato de “mão” que simbo-
liza as mãos do Pai que nos 
conduz ao seu filho Jesus. 
Outro fato que nos chamou 
a atenção é que muitos ro-
meiros vem ao Santuário 
pensando que o nicho de 
Nossa Senhora é o centro 
do Santuário, mas é o altar, 
local do amor de Jesus por 
nós, a parte central do San-
tuário. Em cima do altar 
onde está localizada a cruz, 
ao lado da Cruz na Asa Sul 
está o nicho de Nossa Se-
nhora, simbolizando a cena 
do monte calvário: Maria 
aos pés da cruz intercede a 
todos para seu filho Jesus.

Também tivemos a 
oportunidade de visitar a 
Rádio e TV Aparecida. Co-
nhecemos os estúdios do 
Programa Sabor de Vida, 
em seguida encontramos o 
Missionário Redentorista 
Pe. Evaldo, apresentador 
do Programa Bem-Vindo 
Romeiro. Foi-nos mostrado 

todo o processo que aconte-
ce por detrás das Câmeras: 
sala de produção, camarim, 
jornalismo. Fomos acolhi-
dos também pelo Missioná-
rio Redentorista Pe. Josafá, 
diretor da TV Aparecida. A 
TV de Nossa Senhora é a 
mais nova entre as emisso-
ras Católicas, levando a de-
voção Mariana para as pes-
soas que não podem estar 
presentes na Casa da Mãe.

A Rádio Aparecida 
leva a devoção a Nossa Se-
nhora há mais de 85 anos, 
tendo como 
grande propa-
gador da fé ma-
riana o Servo de 
Deus Pe. Vitor 
Coelho de Almei-
da. Grande parte 
dos romeiros 
ainda lembra de 
seus programas 
como “Os pon-
teiros apontam 
para o infinito” e 

a Consagração a Nossa Se-
nhora Aparecida, realizada 
sempre às 15h. Estes são 
alguns dos lugares em que 
os Missionários Redentoris-
tas estão presentes para le-
var a Copiosa Redenção e a 
Devoção da Mãe Aparecida 
para todas as pessoas que 
precisam.

Luiz Felipe Pereira, 
Taubaté-SP

Fernando da Gama 
Barbosa, Praia Grande-SP

Thiago Ceará Pereira, 
Hortolândia-SP.
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Momento Esportivo

Nesta Convivência 
Vocacional tivemos vários 
momentos bons e maravi-
lhosos. Soubemos amar o 
redentor e sua mãe Maria 
Santíssima. Mas também 
tivemos momentos de ora-
ção, partilha e principal-
mente alegria. A alegria 
nos contagiou desde o co-
meço até agora. Somos 
pessoas alegres que gosta-
mos de partilhar algo.

Uma dessas alegrias foi 
o esporte, quando tivemos 
descontração e fizemos aqui-
lo que uma criança gosta de 
fazer que é brincar. Tivemos 
futebol e voleibol, mas pode-
mos incluir também os nos-
sos momentos de recreação 
que aconteceram todos os 
dias depois do almoço com 
jogos de ping-pong, sinuca, 
pebolim, dama, dominó, xa-
drez e outros. No futebol em 
um dia com bastante sol, pu-
demos apreciar a bela natu-
reza dada por Deus. Foi um 
momento de muita alegria 

e isto nos ajudou em nossa 
caminhada vocacional. Este 
momento aconteceu primei-
ramente na terça-feira, por 
volta das 17h30 no campo 
do Seminário Santo Afonso. 
Começamos com alguns chu-
tes diretos, até começarmos 
a parte coletiva, onde fize-
mos duas equipes diferentes. 
Brincamos e nos divertimos 
bastante. O outro momento 
esportivo foi na sexta-feira, 
começamos às 16h30 com 
alguns chutes e treinamen-
to de passes e longos depois 
criamos duas equipes.

Paralelamente ao fu-
tebol aconteceram diversas 
partidas de vôlei com os 
vocacionados. O vocacio-
nado Bruno José nos relata 
como foi a sua experiên-
cia: “Nesse dia eu aprendi 
a jogar vôlei, não sabia. 
Mesmo assim joguei bem, 
foram momentos agradá-
veis e divertidos onde não 
jogamos para ganhar, mas 
para ajudar e ensinar uns 

aos outros, os que 
sabiam ajudavam 
os que não sabiam, 
partindo do lema da 
nossa Congregação 
de viver em comu-
nidade”. Foram 
momentos inesque-
cíveis, onde todos 
nós estávamos reu-
nidos em um só lu-
gar e pelas mesmas 
propostas: vivermos 
alegres e felizes no 
amor de Deus.

Jeferson Aparecido 
Amorin, Sales-SP

Experiência de Trabalho na 
Convivência Vocacional

Acreditando no princípio de zelo 
pela casa de Deus, a Semana de Con-
vivência Vocacional de 2014 reservou 
um dia especial no período matutino 
de 8 de janeiro. Os 17 vocacionados 
realizaram uma atividade especial, 
para alguns inusitada e diferente em 
relação às outras: a limpeza (e ma-
nutenção) de algumas partes da casa. 
Fazer a limpeza de um ambiente de 
trabalho é sempre gratificante e mui-
to bom. Na Convivência Vocacional 
todo trabalho foi realizado com empe-
nho e dedicação.

Seguindo as recomendações dos 
auxiliares, os jovens seguiram um ro-
teiro para o devido cumprimento das 

tarefas. Trabalhando em duplas ou em gru-
pos, eles organizaram a sala de palestras, 
o refeitório, a capela, os quartos e os cor-
redores. Depois de a casa ficar limpa e or-
ganizada o olhar dos orientadores demons-
trava satisfação. Já os jovens vocacionados 
tiveram a sensação da alegria de servir ao 
próximo.

O individual se uniu para manter o 
bem estar de um ambiente comum. Cada 
um colaborou com a limpeza, limpando o 
local para o qual foi designado. Cada voca-
cionado deu o melhor de si para o conforto 
de todo o grupo.

Régis Dagoberto, Limeira-SP
Silvano Teodósio, Novo Gama-GO.

Participação dos orientadores na 
Convivência Vocacional

Me lembro ainda 
como se fosse hoje, era 
também o princípio do 
mês de janeiro do ano de 
2008, estava eu aqui no 
Seminário Santo Afonso 
participando da Convivên-
cia  Vocacional daquele 
ano. Aquela foi uma se-
mana muita rica e intensa 
permeada de muitas ativi-
dades, descobertas, do sur-
gimento novos amigos, de 
belos momentos oracionais 
e, claro, de muita alegria. 

É engraçado como o 
tempo passa rápido, este 

ano estou eu novamente 
participando da Convivência 
Vocacional agora no papel 
de orientador com a mis-
são de acompanhar  mais 
de perto os vocacionados 
em seu  processo de discer-
nimento e descoberta voca-
cional. Juntamente comigo 
trabalharam nesta convi-
vência mais cinco orienta-
dores: Pe Pedro Paulo, Pe. 
Francisco, Pe. Sebastião, 
Ir. Claudio e Fr. João Pau-
lo. Juntos, nos dedicamos a 
ajudar da melhor maneira o 
possível esses jovens duran-

te a semana de Convivência.
Digo que valeu muito a 

pena retornar novamente à 
Convivência depois alguns 
anos, estar em contato com 
os vocacionados conviven-
do e fazendo esta experiên-
cia com eles. Essa semana 
me ajudou a reviver nova-
mente minha história voca-
cional e a voltar novamente 
aquele amor primeiro que 
me fez vir para a Congre-
gação para ser um  Missio-
nário Redentorista. 

Fr. Daniel Shandão, CSsR 
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Show Missionário Sob o Olhar Clínico e Afetuoso

A participação dos Estudantes Redentoristas 
na Convivência de 2014

Durante os dias 05 
a 11 de janeiro aconte-
ceu em Aparecida-SP, no 
Seminário Redentorista 
Santo Afonso, o último 
encontro com os jovens vo-
cacionados redentoristas. 
Esse encontro conhecido 
como Convivência dá ao 
jovem que pretende ingres-
sar na Congregação uma 
bagagem daquilo que ela 

vive como princípio: viver 
em comunidade.

E, para que isso ocor-
resse, foi preciso o auxílio 
dos estudantes redentoris-
tas. Durante esse período de 
convivência, nós, estudantes 
da Congregação, ‘deixamos 
tudo para ganhar tudo’. Par-
ticiparam dessa convivência 
os seminaristas: Matheus 
Furriel, Leonardo Vaz, José 

Sérgio, Robério Santana e 
Marcos Lucas. Disponibili-
zamos uma semana de nos-
sas férias para ajudarmos 
no encontro. Onde também 
nos aprofundamos e nos dei-
xamos ser levados por esse 
mistério, por essa razão que 
fomos chamados a anunciar 
Jesus Cristo; e como nos di-
zia Santo Afonso: Para os 
mais pobres e abandonados. 

Todos os jovens que 
pretendem ingressar na 
Congregação Redentorista 
passam por essa etapa, a 
qual é de suma importância, 
onde leva os jovens a apro-
fundar um pouco mais na 
espiritualidade, terem um 
momento de encontro com 
Cristo e com o próximo, 
aprofundando-se na vida 
dos Santos e Beatos Reden-
toristas. 

Por fim, foi uma se-
mana muito profunda, onde 
nós também demos o nosso 
sim, esse sim contínuo, que 
a cada dia devemos respon-
der e estarmos dispostos. 
Assumindo esses pequenos 
trabalhos, estamos assumin-
do o ser missionário, desde 
o começo doando-nos para 
a Igreja, para a Congrega-
ção e, principalmente, para 
o povo de Deus. Que Maria, 

a Mãe do Perpétuo Socorro, 
abençoe os nossos vocacio-
nados e todos aqueles que 
estavam trabalhando para 
que essa convivência fosse 
um momento de encontro, 
de decisão e de resposta 
para com aquilo que fomos 
convidados: dar continuação 
ao projeto de Cristo.

Marco Lucas, Seminarista 
Redentorista, Sorocaba-SP 

Uma das primeiras 
atividades da Convivência 
Vocacional foi realizada 
com a direção dos psicólo-
gos Pe. Geraldo de Paula, 
Ir. Cidinha, Dr. Luzia e Dr. 
Adriana. 

Nós, vocacionados, 
tivemos a oportunidade de 
conhecê-los no domingo, 
após a missa em que parti-
cipamos no Santuário Na-
cional, aonde eles e nós par-

tilhamos experiências para 
que houvesse uma primeira 
apresentação.

O grande contato se 
deu na segunda-feira, onde 
eles nos ofereceram um tes-
te que nos possibilitou uma 
reflexão sobre a nossa per-
sonalidade. Posteriormente, 
participamos de dinâmicas 
que tinham por objetivo nos 
levar a um autoconhecimen-
to. Afinal, somos imagem e 

semelhança de Deus, por 
isso nos conhecendo, pode-
mos ouvir a voz de Deus que 
ecoa em nós mesmos.

Em nome de todos os 
vocacionados agradece-
mos a contribuição dada 
por esses excelentes pro-
fissionais. Cremos que o 
nosso caminho vocacional 
será mais iluminado após 
termos entrado em con-
tato com a competência e 
a sensibilidade deles. Que 
Deus os abençoe para que 
possam continuar ajudan-
do a desbravar vocações e 
fomentar a boa escolha da 
vocação alheia pelos seus 
testemunhos concretos de 
realização profissional.

Cristiano Alberto, 
Paraisópolis-MG

Daian Vilela,
Campos Gerais-MG

Na Convivência Vo-
cacional, os vocacionados 
foram surpreendidos como 
uma atividade divertida e 
interessante: o “Show Mis-
sionário”. Tudo começou às 
20h, da quarta-feira do dia 
08/01, onde os vocacionados 
foram divididos em 3 grupos 
com a finalidade de apre-
sentarem uma peça teatral 
contando a vida dos santos: 
Afonso, Clemente e Geraldo.

Depois de se prepara-
rem e ensaiarem com grande 
interação, chegou o grande 
momento no dia seguinte. 
Fomos surpreendidos com 
apresentações que contavam 
de um modo respeitoso e des-
contraído a vida dos santos. 
É de grande importância res-
saltar o esforço, a felicidade, 
o talento e a realização total 
de cada vocacionado por te-
rem, de uma forma simples e 
dedicada, contado a história 

e homenageado os grandes 
santos da Congregação Re-
dentorista. E, assim, contri-
buíram não só para eles, mas 
para todos os que participa-
ram do evento.

No final da apresen-
tação fomos surpreendidos 
com o bonito discurso do 
Missionário Redentoris-
ta, Pe. Ferreira, que nos 
relatou que ele próprio, 
quando entrou para o se-
minário,  utilizou diversas 
vezes daquele espaço para 
declamar  poemas em sua 
época de seminário menor. 
Entre as obras que ele de-
clamou com grande desen-
voltura está o poema “O 
navio negreiro” de Castro 
Alves, um verdadeiro lega-
do da literatura no Brasil.

Marco Aurélio, 
Apucarana – PR e Renan 

Gabriel, Cruzeiro-SP

Secretariado Vocacional Redentorista
Província de São Paulo

www.a12.com/vocacional
email: vocacional@a12.com

Tel: (12) 3105-2245


