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 1.  Palavra do Editor

A Congregação Redentorista, depois 
de mais de 280 anos de caminhada, encontra-
-se presente hoje nos cinco continentes, 
organizada em mais de 70 unidades chamadas 
de Províncias ou Vice-Províncias. Os 
números ofi ciais das estatísticas indicam que 
os redentoristas continuam diminuindo na 
Europa e nos Estados Unidos onde as unidades 
lá existentes registram o mais alto índice etário. 
São províncias bastante envelhecidas que ainda 
não encontraram uma forma de reencantar os 
jovens e despertá-los para a missão. 

Mas, este decréscimo é compensado pelo 
crescimento na América Latina, África e Ásia, 
continentes onde estão hoje as unidades mais 
fl orescentes, como as províncias da Indonésia, 
do Vietnã, da Nigéria e da Colômbia; as 
unidades indianas e, de modo especial, a nossa 
Província de São Paulo com seus mais de 200 
membros.

Um dos grandes desafi os com o qual nos 
deparamos é, sem dúvida alguma, descobrir 
os novos campos de missão que a Sociedade 
Pós-Moderna coloca diante de nós. Para isso, 
precisamos estar atentos ao sopro renovador 
do Espírito Santo. Dentre eles aparece com 
destaque a ação e a presença nos Meios de 
Comunicação, pois com eles atingimos um 
público enorme e nem sempre participante da 
vida eclesial como um todo.

Neste número do nosso querido 
INFORMATIVO PROVINCIAL falamos da 
TV Aparecida e do Portal A12.com com suas 
estratégias e planejamento para este ano em curso. 

E tem muito ainda. Falamos de 
acontecimentos felizes que marcam estes primeiros 
meses de 2013, mostramos as Obras Sociais como 
uma forma atual de evangelizar, com fotos e toda 
a movimentação do Centro Social São Geraldo, o 
mais novo da Província de São Paulo.

E já que uma das tônicas de nossos dias é a 
refundação, nada melhor do que nos inspirarmos 
na bravura e coragem de nossos confrades 
irlandeses que assumiram uma Nova Missão na 
África e recordarmos páginas felizes de nossa 
história, como a presença dos bispos redentoristas 
no Concílio Vaticano II.

Pra terminar, saboreamos a presença de 
Nossa Senhora em nossas Missões Populares, pois 
“nada podemos sem ela”.

Desta forma, com mais colorido e em novo 
formato, mais um número do nosso Informativo 
Provincial chega em suas mãos. E muitos já o 
recebem também pelos meios eletrônicos de 
comunicação.

Bom proveito e boa leitura!

Pe. Inácio Medeiros, C.Ss.R.
Redator

pe.inacio@gmail.com

Unidades que fl orescem 
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 2.  História e Espiritualidade Redentorista

Congregação
Redentorista – 280 anos de Vida e salvação

 Brasão C.Ss.R.

Os missionários redentoristas do mundo inteiro 
já completaram 280 anos de fundação de sua 
congregação. Um sonho que nasceu em 1732, com o 
jovem Afonso Maria de Ligório, em meio às urgentes 
necessidades pastorais do povo pobre e simples (os 
cabreiros) das altas montanhas de Scala, região sul 
da Itália, e que aos poucos foi ganhando eco e 
força no mundo inteiro. 

Somos um grupo relativamente pequeno, 
constituído de padres e irmãos consagrados. 
Imbuídos do espírito de nosso fundador, 
motivados pelos apelos de Jesus de Nazaré que 
nos interpela a sair de nós mesmos e ir pelo 
mundo inteiro pregando o Evangelho a todas as 
criaturas, convocados “a anunciar o Evangelho de 
modo sempre novo (São Clemente), com renovada 
esperança, corações renovados, estruturas renovadas 
para a missão”, temos consciência de que não somos 
melhores nem piores que ninguém. Temos carisma 
e espiritualidade próprios. E, estamos a serviço 
da Igreja, colaborando no anúncio da Copiosa 
Redenção e levando Jesus Redentor a todas as 
pessoas, sobretudo, aos pobres e abandonados.

Por isso, temos uma história. 
Como toda boa história, ela precisa ter 
início, meio e fi m. Ou seja, introdução, 
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Congregação

Redentoristas reunidos em Aparecida
Daniele Souza

desenvolvimento e conclusão. O início, ou 
a introdução, não dependeu de nós. Nós a 
recebemos da inquietação do coração de Santo 
Afonso e gratuitamente das mãos de Deus. Foi 
Deus quem nos quis, nos amou, sonhou conosco, 
desejou-nos tanto, que: criou, a cada um de nós, 
“à sua imagem e semelhança no amor” (cf. Gn 
1,27). “Criando-nos, deu-nos vida ao soprar em 
nossas narinas um hálito de vida que nos fez 
tornar seres viventes” (cf. Gn 2,7).

E Deus quis precisar de nós ao dar-nos 
uma dupla missão: “Sede fecundos, multiplicai--
vos, enchei a terra” (Gn 1,28) e “Ide pelo mundo 
inteiro, pregai o Evangelho a todas as pessoas 
(...), fazei que todas as nações se tornem meus 
discípulos, batizando-as em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo” (Mt 28,19-20). De 
acordo com a tradição judeu-cristã, estas são 
as tarefas que recebemos de Deus, nossa razão 
de ser e existir neste mundo. Em nosso caso, 
naturalmente, fi zemos escolha pela segunda 
opção.

Para que ela seja cumprida, aí entra nossa 
parte: o meio e o desenvolvimento de nossa 
história. Continuá-la, depende de nós. Ao nos 
criar, Deus nos criou livres. Mas, na fi gura de 
Adão e Eva, erramos, pecamos e nos tornamos 
escravos de nós mesmos. Porém, Deus não 
desistiu de nós. Enviou-nos seu Filho Jesus para 
nos libertar da escravidão do pecado, da dor e do 
poder da morte: “É para que sejamos livres que 
Cristo nos libertou” (Gl 5,1). O que fazemos do 
enredo dessa história, a escolha da melodia que 

continuará embalando-a, o colorido que dará a 
ela vida e esperança, se bem ou mal construída, se 
com luzes ou trevas, se com dores ou alegrias, se 
com desespero ou esperança..., depende de cada 
um de nós, de nossas escolhas e nossas ações. 
Nós escolhemos o que queremos ser. Podemos 
aceitar ou recusar a proposta que Deus tem para 
nós e o sonho que herdamos de Santo Afonso. 
Deus nos possibilita e nos quer vivendo bem 
e felizes. Sabemos que o meio não determina, 
mas infl uencia as nossas escolhas. Fazer escolhas 
acertadas e ter vida feliz não é fácil. Mas, quando 
lançamos as sementes, Deus cuida delas e 
de nós: “Eu, Paulo, plantei; Apolo regou. 
Mas, quem fazia crescer era Deus” 
(1Cor 3,6).  

Neste sentido, 
entra nossa 
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Pe. Edinisio Pereira, C.Ss.R.
Seminário Pe. Pelágio

Trindade, GO 

corresponsabilidade: “o Deus que criou você 
sem você, não quer salvar você sem você” (Santo 
Agostinho). A exemplo do “SIM” de Maria, 
somos corredentores de Deus no processo de 
nossa própria salvação e daqueles a quem Deus 
confi a a nossos cuidados! E, ao recebermos de 
Deus uma missão, que é a de cuidar também dos 
outros, somos também corredentores de Deus no 
processo de salvação de nossos irmãos e irmãs. 
Receber de Deus a coroa, o prêmio da Vitória 
que ele nos oferece, ou a condenação eterna dada 
por ele a quem o renegou  durante a vida terrena, 
depende também de nós.

O fi nal, ou a conclusão dessa história? Não 
nos pertence, mas está em nossas mãos! Continuar 
seguindo e anunciando a Jesus Redentor é para 
nós uma condição básica, essencial e necessária. 
Por isso, ser uma pessoa cristã, autêntica seguidora 
dos passos e das ações de Jesus de Nazaré, sendo 
verdadeiros discípulos e missionários d’Ele, exige 
muito de nós. Não é proposta para seres humanos 
fracos, egoístas, medrosos... É antes de tudo, 
para pessoas fortes, corajosas, destemidas, livres, 
audaciosas... Pessoas que têm coragem “de deixar 
pai, mãe, mulher, fi lhos, irmãos, irmãs, bens 
materiais, e até sua própria vida (...), tomar sobre 
si, seus ombros, sua cruz e segui-lo” (cf. Lc 14,26). 
É ainda, para quem é capaz de “deixar tudo, para 
ganhar tudo” (Santo Afonso).

Com o coração agradecido, alegro-muito 
neste dia por fazer parte deste momento histórico 
de nossa querida congregação: 280 anos! E, por 
fazer parte desta instituição. Quem me conhece, 

me acompanha, me motiva e inspira, sabe 
disso.  Poder continuar esta missão sendo 
coautor desta bela história é para mim um 
prazer e uma grande felicidade. Sinto-me livre 
e motivado para continuar a servir, ajudar, a 
partilhar os dons, talentos, vocação e missão 
com outras pessoas, sobretudo com os pobres 
e abandonados, os preferidos de Deus. Encho-
-me de esperança com as palavras de nosso 
Superior Geral, Pe. Michael Brehl: “Vemo-los 
na fi delidade dos confrades mais idosos e na 
emoção e no entusiasmo dos jovens”. 

Façamos tudo sem reclamar ou 
murmurar, para que, procedendo assim, 
sejamos homens livres de repreensões e 
ambiguidades, uma instituição de verdadeiros 
fi lhos de Deus, que como feixe de luz em meio 
a uma geração cada vez mais distante de si 
mesma, de seus semelhantes e de Deus, segue 
em frente! 

Que sejamos fi rmes em nossa coragem, 
testemunho de vida e em nosso ser missionário. 
Que o Filho Eterno do Pai, que vive no coração 
de cada um de nós, a força e a razão de nossa 
fé, esteja sempre conosco. Que não nos falte o 
carinho maternal da Mãe do Perpétuo Socorro. 
Que o Espírito Santo nos ilumine. Que o Pai 
Eterno nos abençoe sempre. Amém!

Redentoristas reunidos em Aparecida
Daniele Souza
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A12
Temos Vocação para o Futuro  

Ações Pastorais  3. 

Nascimento e Objetivos

No dia 1 de abril de 2010 nascia 
formalmente o portal A12.com, com o objetivo 
de ser um espaço que unisse o trabalho 
de comunicação realizado pelo Santuário 
Nacional, pela Fundação Nossa Senhora 
Aparecida e pela Unidade Redentorista de 
São Paulo. A ideia original era muito boa e 
estava dentro da tendência comunicativa de 
“agregar para valorizar”. Mas na prática, ainda 
que grande esforço tenha sido feito por uma 
equipe de trabalho, havia incerteza sobre 
o trabalho com a internet e o projeto A12.
com, mesmo tendo nascido e se fortalecido, 
apresentava ao longo dos dias muitas falhas, 
sobretudo técnicas e operacionais.

Passados dois anos, e com acessos 
crescentes a cada mês, sentiu-se a necessidade 
de dar um corpo mais robusto ao projeto de 
comunicação pela internet. O portal A12.
com conquistou seu espaço, tornou-se um 
veículo a mais no processo de evangelização, 
projetou-se como plataforma de exposição 
e fortalecimentos de nossas marcas, foi 
conquistando público e cativando internautas. 
Atualmente, são mais de dois milhões de 
páginas acessadas por mês em nosso portal.

E como tem sido o processo de 
manutenção e fortalecimento da marca A12.
com? O que temos feito para que aumentem 
o número de acessos? Quais as novidades em 
nosso portal de internet nesses últimos meses? 
Muita coisa tem sido feita e uma signifi cativa 

melhora já pode ser constatada por aqueles que 
nos acessam diariamente. Aliás, você costuma nos 
visitar? Fica o convite para mergulhar num 
mundo de informação e entretenimento com 
o jeito redentorista de ser. Acesse www.
a12.com!
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Amplo Projeto de Comunicação

Mas falemos do projeto. No começo de 2012, a 
equipe de comunicação de Aparecida, junto com os 
responsáveis pelo Santuário Nacional e com nosso 
Governo Provincial, decidiu que era hora de criar 
um departamento exclusivo para o trabalho com 
a comunicação que nasce pela internet. Como já 
foi dito, os números de acessos ao portal A12.com 
cresciam cada mês e a preocupação em cuidar bem 
desse ambiente. Foi nesse contexto que nasceu o atual 
departamento de trabalho, tendo como diretores os 
padres Daniel Antônio e Evaldo Souza.

Decididos pelos gestores do projeto, o 
próximo passo foi conseguir um local para a 
instalação de toda a infraestrutura necessária para 
que as coisas começassem a acontecer. Depois de 
algumas observações, optou-se por duas grandes 
salas no centro de eventos Padre Vítor Coelho de 
Almeida, que foram adaptadas para receber o grupo 
de trabalho. Este primeiro contingente foi formado 
por alguns colaboradores que já estavam envolvidos 
no projeto desde 2010 e outros colaboradores foram 
contratados. Hoje, temos uma equipe de treze 
funcionários exclusivamente designados para o 
trabalho com a internet.

Temos, por hora, dois desafios principais 
dentro do projeto A12.com, a saber:

- atualização diária de nosso portal com 
conteúdos diversos e manutenção do projeto que 
está online;

- execução de um projeto de 
renovação completa de nosso portal, com 
novas ferramentas, novos layouts e novas 
funcionalidades, que possam oferecer mais 
velocidade na procura da informação e mais 
capacidade de diálogo entre as diversas partes 
que compõem nosso portal.

Além disso, um desafio ainda maior é a 
inserção do portal no ambiente de mercado, 
onde nosso espaço possa ser comercializado 
em vista da própria sustentação do projeto. 
Nossos maiores clientes serão nossas próprias 
instituições, mas esperamos que, em breve, 
outros clientes possam estar presentes em 
nossos espaços digitais.

O portal A12.com renasce cheio de 
vontade de ser referência para os canais 
católicos de internet, pretende lançar-se como 
fonte de informação para os interessados 
em assuntos de igreja e será, certamente, 
um multiplicador dos sonhos e interesses de 
nossas instituições. Os desafios são imensos, 
mas maior é o desejo de acertar, rumo a 
uma comunicação pela vida, onde o lugar de 
destaque será sempre o do Cristo, Redentor da 
Humanidade.

A12.com – aqui temos vocação para o 
futuro! 

Pe. Evaldo César de Souza, C.Ss.R.
Diretor executivo Portal A12.com

Equipe do Portal A12

Pe. Evaldo e Pe. Daniel 
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Nossa Identidade
e Missão

Um portal de orientação católica, que nasce 
sob a inspiração de Jesus Cristo, o Santíssimo 
Redentor, e sob a proteção de Maria, Mãe 
Aparecida. Um grupo de comunicação digital, que 
congrega em si os interesses de três instituições 
distintas, a saber, a unidade redentorista de São 
Paulo, o Santuário Nacional de Nossa Senhora 
Aparecida e a Fundação Nossa Senhora Aparecida, 
com o intuito de fortalecer cada uma delas.

Promover uma cultura de respeito, diálogo 
e interação utilizando todas as novas ferramentas 
digitais, no desejo de unifi car todos os públicos, 
respeitando a riqueza de sua diversidade de cada 
um, mas sem nunca deixar de promover os valores 
cristãos. Ser um portal de internet de referência 
para a Igreja Católica no Brasil, sobretudo como 
informações claras e objetivas para os devotos de 
Nossa Senhora Aparecida. Favorecer a integração 
das instituições que compõem a Rede Aparecida 
levando ao mundo digital qualidade de conteúdo, 
testemunhos de fé e formação, fazendo valer a 
máxima redentorista da redenção para todos por 
todos os meios possíveis.

Promover a ação evangelizadora da Igreja 
como forma privilegiada de estabelecer o Reino de 
Deus por meio de uma comunicação libertadora e 
feita com critérios profi ssionais claros. Estabelecer 
a plenitude de nossa missão, colaborando com 
nossa atividade missionária e evangelizadora. Ser 
referência em produção e difusão de conteúdo, 
levando ao usuário interatividade que ofereça 
qualidade e credibilidade nas informações.

Quem Somos?

Nossa Missão

Nossa Visão
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A TV APARECIDA segue avante num 
contínuo trabalho de celebrar a fé com todos 
aqueles que buscam a Deus e que amam a Nossa 
Senhora Aparecida. É um trabalho que é uma 
missão, que não é meramente uma realização 
humana, mas um esforço de colaborar com o 
projeto de Deus, de ser espaço de felicidade, 
de encontro e de revitalização da vida. Num 
tempo de tantas ofertas religiosas, nosso 
compromisso é com a pessoa feliz e dona de 
sua própria vida. Nossa programação busca 
oferecer entretenimento de qualidade para toda 
a família, além de conteúdos  eclesiológicos 
que contribuem para a formação do 
público, sem deixar de 
lado o cuidado com o 

formato e com a plástica artística. Em 2013 nos 
confiamos a Deus em um ano rico de projetos:

Digitalização do sinal

12 Boletim Informativo

Dando continuidade ao processo de 
digitalização de seu sinal, a REDE APARECIDA 
lançará em 2013 novos canais digitais em 
várias capitais do Brasil. Com os novos canais, 
o telespectador vivenciará uma experiência 
audiovisual mais intensa e agradável ao assistir 
a TV de Nossa Senhora, com imagem e som de 
alta qualidade. Atualmente, o sinal digital da 
emissora está disponível na grande São Paulo, 
no canal 41 UHF e na cidade de Aparecida, no 
canal 52 UHF.

Projetos da 
Rede Aparecida para 2013 
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Aquisição de conteúdos terceirizados
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Missa do Santuário Santa Paulina

51ª Assembleia Geral da CNBB

A REDE APARECIDA adquiriu os direitos de exibição de duas séries estrangeiras de grande 
sucesso, que deverão cativar o público brasileiro, apreciador de dramaturgia. Exibida na TV Espanhola 
Telecinco, a série “Hermanas” é uma comédia que retrata a vida de um divertido grupo de freiras 
que lidam com problemas cotidianos. A outra série, “Mistérios no Convento”, é uma comédia 
investigativa produzida pela TV Italiana RAI em 2011, que tem como protagonista uma freira que usa 
suas experiências anteriores ao convento para assumir o papel de investigadora e ajudar as pessoas. 
Ambas as séries foram sucesso de audiência em seus países e serão exibidas pela primeira vez no Brasil.

A partir de janeiro de 2013, a Missa do Santuário Santa Paulina de 
Nova Trento (SC) passará a integrar a grade de programação da REDE 
APARECIDA, sendo exibida sempre no terceiro domingo do mês, ao vivo. 

Trata-se de mais uma iniciativa da emissora que valoriza as celebrações e 
as particularidades devocionais de cada região do país.

No mês de abril, Aparecida acolherá, mais uma vez, os 
representantes do Episcopado Brasileiro que, sob o olhar de Nossa 

Senhora, se reunirão para traçar os novos caminhos da Igreja 
no Brasil. E a REDE APARECIDA irá transmitir os principais 

eventos, ao vivo, além de abrir espaço para o debate com a 
comunidade através de programas especiais, na 51ª Assembleia 
Geral da CNBB.
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Projetos da 
Rede Aparecida para 2013 
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Hallel Internacional

Cobertura da JMJ 2013

Inauguração do estúdio no subsolo do Santuário Nacional

Milhares de jovens se encontrarão no 
Hallel Internacional de Aparecida para 
uma emocionante festa em preparação a JMJ 
2013, que terá uma programação especial 
com shows, palestras, celebrações e vivências 
religiosas transmitidas ao vivo pela REDE 
APARECIDA. O evento será o último Bote Fé 
fora do estado do Rio de Janeiro e, também, 
um prelúdio para a Jornada Mundial da 
Juventude 2013.

A TV de Nossa Senhora marcará 
presença na cobertura do maior evento 
jovem do mundo. Com equipes posicionadas 
estrategicamente no Rio de Janeiro, a emissora 
apresentará as últimas notícias da Jornada 
Mundial da Juventude através de links, 
programas ao vivo e reportagens especiais. 
Além disso, a REDE APARECIDA participará 
do pool de transmissão das TVs católicas e 
comerciais do Brasil que farão a cobertura total 
da JMJ. A emissora também será responsável, 
de maneira direta, pela transmissão de um 
dos Atos Centrais da JMJ – a Vigília que será 
presidida pelo Papa Francisco I, no sábado à 
noite em Guaratiba.

Um estúdio novo, com equipamentos 
de última geração e gravação em HD será 
inaugurado no subsolo do Santuário Nacional, 
já no primeiro semestre de 2013. Inicialmente, 
os programas Bem-vindo Romeiro, Terço 
de Aparecida e Encontro com os Devotos 
estrearão o novo estúdio, onde os romeiros 
poderão assistir e participar dos programas, 
interagindo de perto com os apresentadores. 
Posteriormente, o estúdio também receberá 
novos projetos e outros programas.

Instalações do estúdio TV Aparecida
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Acessibilidade

Produções internas

Estudo estratégico da programação noturna

O investimento em recursos de 
acessibilidade é mais uma aposta da REDE 
APARECIDA em sua ação evangelizadora. 
Atualmente, 12 horas de programação diária 
da emissora estão acessíveis às pessoas com 
deficiência auditiva através do recurso de 
legenda oculta (closed caption). Além disso, a 
emissora tem realizado testes para implantação 
da audiodescrição – recurso que consiste na 
descrição narrativa de uma obra audiovisual 
proporcionando melhor entendimento às 
pessoas com deficiência visual – que no 
segundo semestre de 2013 deverá passar de 2 
horas para 4 horas semanais e estará disponível 
nas principais sessões de filmes da emissora.

Séries com temas sobre “Nossa Senhora”, 
“Mães”, “Vocações” e “Esperança” são alguns 
dos projetos de produção própria da emissora 
para o ano de 2013. Além do investimento 
em séries, a REDE APARECIDA apostará 
em produções internas com a participação de 
grandes nomes do cenário católico, como o 

A fim de oferecer o melhor conteúdo no 
momento em que o telespectador está disponível 
para assisti-lo, a REDE APARECIDA tem 
realizado estudos estratégicos para a sua grade de 
programação noturna. Em meio a uma infinidade 
de opções que se apresenta diante do telespectador 
no horário nobre da televisão brasileira, a TV 
de Nossa Senhora quer se posicionar como uma 
opção que permita ao telespectador se reencontrar, 
agradecer, e se renovar antes de dormir, tendo a 
certeza de que um novo dia está por vir e que há 
uma nova oportunidade de recomeçar. 

Pe. Josafá de Jesus Moraes, C.Ss.R.
TV Aparecida

Pe. Antônio Maria, Pe. Reginaldo Manzotti, entre 
outros, e em palestras com temas motivacionais 
e espirituais. O investimento em novos temas 
e formatos de programas é consequência de 
estudos que vêm sendo realizados com o público 
da emissora e que têm revelado as preferências do 
telespectador.
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Através dos Projetos de Assistência Social

 4.  Planejamento Pastoral

Nós, Missionários Redentoristas de São 
Paulo, colocamos em prática, por determinação 
estatutária, a obrigatoriedade que as entidades 
filantrópicas têm de praticar gratuidade, através 
de projetos de ação social. Realizamos o que o 
Estado deveria, mas delega às entidades, em 
troca da isenção de impostos. 

O Estado fiscaliza as ações que as 
entidades filantrópicas realizam, através de 
relatórios minuciosos, apresentados ao final 
de cada ano. Por uma questão legal, a nossa 
Instituição CSSR em São Paulo tem essa 
obrigatoriedade de demonstrar o que, onde, 
quando e porque faz os projetos sociais. 

Transparência e visibilidade se tornaram 
imprescindíveis nesse processo, tanto na 
elaboração quanto na execução e prestação de 
contas. A transparência serve para ratificar a 
índole com que as Instituições realizam a sua 

finalidade. A visibilidade demonstra a proporção 
com que as ações são realizadas, na sociedade 
concreta. Os relatórios dão crédito e devem ser 
elaborados com critérios e rigores técnicos. 
Eles são uma ferramenta importantíssima 
para mensurar o impacto, o desenvolvimento 
e a eficácia dos projetos numa comunidade de 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. 
Por isso, a necessidade de profissionalismo nessas 
ações.        

O objetivo dos projetos sociais tem que 
apresentar clareza e precisão. O público alvo tem 
de apresentar carências concretas. Elencamos 
alguns termos que são importantes para um 
projeto de assistência social ser eficaz: inclusão 
social, cidadania, autonomia, independência, 
autoestima. As ações sociais devem, sem exceção, 
promover as pessoas (crianças, jovens, adultos), 
jamais protegê-las para sempre, de modo que os 

Ação Pastoral
por mais cidadania
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Pe. Luís Rodrigues Batista, C.Ss.R.
Superior Provincial 

assistidos se tornem acomodados numa relação 
paternalista. As pessoas que participam dos 
projetos sociais são convocadas a serem sujeitos 
da sua história de vida. 

A nossa Instituição CSSR vai além da 
obrigatoriedade legal. Praticamos ações de 
inclusão social por um imperativo evangélico. 
A finalidade carismática da nossa instituição é 
“continuar o exemplo de Jesus Cristo Salvador, 
pregando aos pobres a Palavra de Deus, 
como disse Ele de si mesmo: Enviou-me para 
evangelizar os pobres”. (Cfr. Lucas 4,16-20). 

Na Igreja, a denominação de nossa 
Instituição: Missionários Redentoristas. Somos 
chamados a anunciar a Redenção, isto é, o amor 
de Deus Pai a todos os homens e mulheres. Essa 
redenção atinge o homem todo, aperfeiçoa e 
transfigura todos os valores humanos, para 
que todas as coisas sejam recapituladas em 
Cristo (Cfr. Efésios 1,10; 1Coríntios 3,23) e 

conduzidas a seu fim: uma nova terra e um novo céu 
(Cfr. Apocalipse 21,1).

Assim, o que temos realizado nos últimos 
tempos, na Província Redentorista de São Paulo, 
através do CAS (Centro de Assistência Social) 
em vários municípios, principalmente em regiões 
pobres, corresponde à obrigação legal diante dos 
órgãos públicos e tem a ver com o Carisma da nossa 
Congregação, fundada por Santo Afonso Maria de 
Ligório. 

Esperamos continuar comprometidos com 
essas ações, enquanto houver pessoas em situação 
de vulnerabilidade social. Esse compromisso nasce 
do Evangelho, jamais do acaso ou empenho de 
confrades que imaginariam que as coisas poderiam 
ser diferentes.    
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Curso de preparação 
para os Votos Perpétuos 

Comunidade Dom Muniz, Belo Horizonte, MG.

Os Junioristas Redentoristas de todo o 
Brasil se encontraram, com muito entusiasmo, 
do dia 3 ao dia 21 de janeiro. Estiveram 
presentes 13 junioristas: Ir. Michael, Ir, 
Diego, Fr. Welington, Fr. Reinaldo e Fr. Elias 
(Província de Goiás); Ir. Walmir Buce e Fr. 
Claudiberto (Província de Porto Alegre); Fr. 
Alfredo (Província do RJ); Fr. José Carlos 
(Vice-Província de Fortaleza); Fr. Agildo 
(Vice-Província de Manaus); Ir. Antônio (Vice-
-Província de Recife); Fr. Denis e Fr. Lucas 
(Província de São Paulo).

Pe. Dalton coordenou o curso, 
dividindo-o em dois módulos. O Primeiro 
sobre o aspecto da realidade da Igreja e a vida 
Religiosa nos atuais tempos, num mundo 
dilacerado pelo pluralismo e o hedonismo. 
E o segundo módulo tratou exclusivamente 
do aspecto psicológico e religioso. Com seu 
espírito dinâmico, Pe. Dalton no primeiro dia, 
antes do jantar, compartilhou o ritual da taça, 
explicando o signifi cado dela nas diversas 
culturas. Apresentou-nos três garrafas de 
vinho frizzante, cada qual de uma origem. 
Elas signifi caram as fases da formação: o início 
(estabilidade), o meio (noviciado) e o término 
(confi rmação). O objetivo foi apreciar esses 

momentos, relembrando o nosso processo de 
vida e, ao mesmo tempo, a nossa caminhada. 

Pe. Paulo Carrara CSsR (Província do Rio, 
MG e EP) trabalhou a temática O lugar da mística 
na vida do Redentorista. A chave de leitura voltou-
-se a Santa Teresa D’Ávila, a grande inspiradora 
para Santo Afonso em suas orações. Ao mesmo 
tempo, tratamos o tema segundo a nossa realidade. 
Percebemos, enquanto grupo, a necessidade de 
aprofundar fundamentalmente a espiritualidade 
Cristã redentora, a base redentorista, em nossa 
vida de consagrados. Vimos, ainda, que é preciso 
deixar o comodismo de lado se quisermos seguir 
radicalmente Jesus, pois há certas justifi cativas 
criadas por nós que esfriam o carisma originário 
de Afonso. Quando institucionalizamos muito 
um carisma este se esvazia. 

Não tão distante do que foi mencionado 
anteriormente, Pe. Vicente Ferreira CSsR, 
provincial da Província do Rio de Janeiro, com seu 
jeito animador e bem próximo, tratou o tema A 
C.Ss.R. desafi ada nesta mudança de época. Outra 
vez abordou-se sobre a nossa vida de clausura e de 
apostolado. Geralmente, encontramos difi culdade 
para dialogar com o mundo abocanhado pelo 
individualismo, consumismo, relativismo, etc. 
Infelizmente, estes fatores tão condenados em 
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nossas pregações estão muito presentes dentro 
de nossas estruturas, causando, de fato, um 
desgaste do carisma, da comunidade, do espírito 
de companheirismo e, até mesmo, dos conselhos 
evangélicos (castidade, pobreza e obediência).

 Nosso confrade conselheiro provincial Pe. 
Inácio Medeiros CSsR apresentou-nos a História 
da Congregação, suas origens e perspectivas 
para o futuro. Para o grupo, torna-se desafi ante 
hoje pregar missões como se pregava no tempo 
de Santo Afonso, que era praticamente contexto 
rural. Para que nossa missão possa atingir o meio 
urbano, diante de um contexto plural, devemos 
contar com apoio de setores já inseridos nessas 
realidades. Não podemos apenas depender de 
nosso instrumento de trabalho que até agora 
vem sendo aplicado. As formas de comunicação 
podem propagar ainda mais nossa missão. 

Quase todas as Unidades têm o rádio e a 
TV inseridos no apostolado. O povo não dá tanto 
atenção às grandes falas bem feitas e complexas, 
mas sim ao caráter simbólico que volta com força. 
Diz Pe. Antonio Viera no Sermão da Sexagésima: 
É preciso pregar aos olhos e não aos ouvidos! 

Para a nossa alegria, o grupo esteve bem 
integrado, com muitas risadas, brincadeiras, 
esportes, visitas na cidade de Belo Horizonte e nas 
casas da Província. Esta motivação fi cou marcada 
na visita às cidades históricas de Minas Gerais, 
Mariana e Ouro Preto. 

Saindo de manhã, atrasados devido ao 
equívoco do motorista sobre o horário, chegamos 
a Mariana. Conhecemos algumas igrejas, 
assistimos a um DVD sobre a história da cidade 
e, depois, participamos de um concerto de Órgão 
de Tubos e sua história na Catedral, dirigido pela 
organista Elisa Freixo. Em seguida, almoçamos 
num restaurante tradicional com comidas típicas 
e partimos, conforme o programado, para Ouro 
Preto.

Pe. Dalton esteve muito motivado, 
mostrando as igrejas de Ouro Preto e os museus. 
Foi o nosso guia nos museus do Aleijadinho e 
dos oratórios. Visitamos a feira de peças de pedra 
sabão e a tradicional cachaçaria que contém as 
raras centenárias cachaças da região. 

Abrindo o segundo módulo, Pe. Dalton 

trabalhou em três dias a temática da integração 
sexual e espiritual de um religioso. Levou-nos a 
perceber, na dinâmica da psicologia, o quanto 
nossa dimensão humana deve ser estruturada 
e integrada. O espírito que nos move para 
sermos dedicados a Deus precisa ser vivenciado 
diariamente, como nossa “esposa”. É preciso, pois, 
vivermos a “Lei” de vida que assumimos para nós 
mesmos que nos dá direção, ou seja, a “Lei” da 
consagração, a “Lei” de sermos redentoristas. 

Para encerrar o segundo módulo, Pe. 
Domingos Sávio, reitor do Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida, pregou um retiro, visando 
à dimensão dos preceitos evangélicos e como 
os viver de uma maneira radical.  Aqui, uma 
personalidade integrada, consciente de sua opção 
de vida, vive feliz realizando o projeto de Jesus 
Cristo, a busca do Reino de Deus. 

Praticamente o Curso proporcionou 
momentos de abertura, aprendizado, convivência, 
participação e oração. Alguns dos nossos 
junioristas já fi zeram os votos perpétuos: os de 
Goiás, Porto Alegre, Rio, Fortaleza e Manaus. 
Ainda está para ser marcado o dia da profi ssão 
dos junioristas de São Paulo e de Recife. Desde 
já, contamos com as orações e o apoio fraternal. 
Permanecemos fi rmes na oração e comunhão. 

Em Jesus, Maria, José e Afonso.
Fr. Denis Francisco Rosa Oliveira C.Ss.R.

Comunidade de Diadema, SP
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Nossa Senhora
Não podemos ter sucesso sem Ela

Pe. João B. Kiermeir escrevia ao Pe. Patrício 
Murray, geral da C.Ss.R., em 1942: 
“Neste ano, esperam-nos muitas Santas Missões em 
cidades importantes e populosas. O patrocínio da 
Mãe de Deus faz com que os padres do Santuário de 
Aparecida sejam acolhidos em toda a parte com grande 
alegria e reverência”.

Duas Santas Missões revelam o lugar e 
a infl uência que Nossa Senhora Aparecida vai 
ocupar no êxito das Santas Missões em nossa 
pátria. Ambas aconteceram no Vale do Paraíba, 
respectivamente em Aparecida, durante a santa 
missão pregada pelos missionários jesuítas 
em 1748, e em Queluz, SP, na missão pregada 
pelos missionários redentoristas em 1902. Elas 
podem ser consideradas protótipos porque 
nelas sobressaiu o misericordioso patrocínio 
da Mãe de Deus, no caminho da conversão 
pessoal e comunitária, uma das características 
principais de nossas Santas Missões, segundo 
Santo Afonso.

A Santa Missão do povoado de 
Aparecida foi pregada em 1748, três anos 
apenas após a inauguração da primeira igreja, 
e início ofi cial do culto a Nossa Senhora sob o 
título da Imaculada Conceição, pelo Pe. Paulo 
Teixeira e um auxiliar, ambos missionários 
jesuítas. Eles deixaram o seguinte relatório 
daquela missão:
“Dois missionários nossos percorreram doze 
paróquias, além de outras capelas de povoados, 
nos quais permaneceram por alguns dias, a fi m 
de atender melhor o bem espiritual do povo. 
Chegaram, fi nalmente, à Capela da Virgem 
da Conceição Aparecida, situada na Vila de 
Guaratinguetá, que os moradores chamam 
Aparecida. Ali, por especial patrocínio da Mãe 

A partir daí, bispos, párocos e religiosos 
começaram a privilegiar nossas Santas Missões 
e os pedidos não cessavam de chegar. Já em 
1919, em carta de 26 de fevereiro, o superior 
vice-provincial, Pe. João Batista Kiermeier 
dava conta ao Padre Geral, Patrício Murray, do 
sucesso de nossas Santas Missões:
“No ano passado nossas casas se empenharam 
muito na pregação das Santas Missões. Neste 
ano, esperam-nos muitas Santas Missões em 
cidades importantes e populosas. O patrocínio da 
Mãe de Deus faz com que os padres do Santuário 
de Aparecida sejam acolhidos em toda a parte 
com grande alegria e reverência. Oxalá fossemos 
em maior número para podermos atender aos 
pedidos dos bispos e dos párocos”.

 5.  Faz Parte de Nossa História

E as mensagem, então, desse documento?

A missão da Mãe Aparecida nas Santas Missões
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Altar da Graça

A missão da Mãe Aparecida nas Santas Missões

de Deus, a missão foi muito mais frutuosa. O 
povoado se consumia em acirradas inimizades 
(ardebat acerrmis inimiciis), que, todos, porém, 
desfi zeram reatando publicamente a amizade, 
após o sermão que fi zemos sobre a concórdia 
com o próximo”.

É interessante observar ainda que, entre 
as 12 localidades onde pregaram missões, o 
cronista deu destaque, no seu relatório, a duas 
delas: à missão de São Paulo e de Aparecida. Na 
de São Paulo por causa da participação pessoal 
do santo bispo, Dom Bernardo, que durante a 
procissão da penitência ia à frente, com os pés 
descalços, levando alçada a cruz, e à missão de 
Aparecida, por causa da intercessão evidente 
da Mãe de Deus na conversão do povo.

O mesmo fato acontecerá depois, em 
1902, na cidade de Queluz, onde pregaram os 
missionários redentoristas. O cronista da casa 
de Aparecida, Pe. Lourenço Gahr, deixou-nos 
este relatório que destaca o especial patrocínio 
da Mãe de Deus que aconteceu naquela 
missão e, depois, continuou acontecendo até 
hoje em todas as nossas Santas Missões. Foi 
nessa missão que nossos missionários levaram 
pela primeira vez a Imagem de N. Senhora 
Aparecida. Fato, sem dúvida, providencial para 
o futuro sucesso das missões redentoristas. 

“Ali, escreveu Pe. Gahr, ninguém se 
lembrava de uma missão. Desta vez, foi como 
se a graça de Deus caísse como um raio sobre 
os corações, chamando-os a ouvir a Palavra 
de Deus e a receber os sacramentos. Apesar 
da muita e continuada chuva, a procura do 
confessionário foi intensa desde a madrugada 
até noite adentro. A atração particular desta 
missão foi uma imagem de N. Senhora 
Aparecida, que levamos conosco e a expusemos 
à veneração do povo. Diante da Imagem, os fi éis 
rezavam sem cessar e montavam guarda diante 
da Imagem”.

“A Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, 
que levamos 
conosco, parece 
exercer uma atração 
especial, pois muito 
e piedosamente se 
rezava diante dela”.

A partir de então, o povo apelidava 
os missionários com o nome carinhoso de 
“missionários da Capela ou missionários de 
N. S. Aparecida”.

É um carisma nosso essa integração entre 
as Santas Missões e o Santuário de Aparecida. 
Quem afi rma o contrário desconhece nossas 
origens. E quem trabalha no Santuário sabe 
que, para muitos, o fruto da conversão pessoal 
se completa logo depois da missão mediante 
a confi ssão individual, quando visitam o 
Santuário.

Esta descoberta dos missionários 
alemães tornou-se a “mina de ouro” de nossas 
Santas Missões. 

Pe. Júlio Brustoloni, C.Ss.R.
Comunidade Ir. Bento  -  Potim, SP
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“Santo Afonso estava inflamado do desejo 
de pregar o Evangelho aos infiéis da África e da 
Ásia, como várias vezes escreveu em suas cartas... 
Cuidou ele de acender em seus filhos a chama 
apostólica por meio do voto de evangelizar 
os infiéis proposto nas Constituições (1743)”. 
(Introdução às Constituições)

No Capítulo Geral de 2009 foi decidido que
 “A Conferência da África e Madagascar é 

uma prioridade para toda a Congregação.”
O Provincial de Dublin convidou a 

Vice-Província de Fortaleza, como parte do 
Jubileu dos 50 anos da VP de Fortaleza: “A 
Vice-Província teria interesse num processo 
partilhado de reflexão sobre uma possível missão 
na África, que seria no futuro uma missão 
assumida em parceria pelas duas unidades?” O 
convite foi debatido em capítulo e aceito.

A Visita à África do Provincial e Vice-
-Provincial em outubro de 2010. 

Há 50 anos, Redentoristas da Irlanda 
iniciaram uma nova missão no Brasil. 50 anos 
depois as duas unidades de Dublin e Fortaleza 
iniciaram a busca de uma nova missão em parceria 
em algum lugar na África. Em Outubro de 2010 

A Gênese de um Sonho
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Fortaleza e Dublin
abrem Missão Redentorista na África 

Pe. Michael Kelleher e eu, visitamos várias 
dioceses em quatro países, atendendo pedidos 
de bispos e confrades, sempre bem acolhidos, 
sempre desafiados pelas necessidades humanas 
e missionárias onde andamos.  Em todo canto 
de fato, a messe é enorme. E muitas vezes não 
tem nenhum trabalhador.

Iniciamos a visita na África do Sul, 
principalmente da Diocese de Rustenburg, 
onde nosso confrade Dom Kevin Dowling 
enfrenta uma luta heroica em solidariedade 
com os pobres que trabalham nas minas de 
platina, onde 30% da população sofre de 
Aids. O contraste entre a riqueza das classes 
abastecidas e a miséria dos pobres clama aos 
céus, e nos tocou profundamente.

Em Moçambique visitamos as dioceses 
de Inhambane e Maputo, onde ficamos com 
nossos confrades Argentinos, bem acolhidos. 
Encontramos os bispos que nos convidaram 
para ajudar nas suas áreas. Fomos também à 
diocese de Tete, que faz divisa com Malaui, 
onde o administrador apostólico nos levou 
para várias paróquias. Faz mais de trinta anos 
não tem presença de pastor permanente. 
Ele abre todas as portas da diocese para nós 
redentoristas. Moçambique ainda não se 



23Boletim Informativo

Onde começar?
A) Após a visita anterior, decidimos iniciar 
nossa busca na região do povo Chichewa, uma 
região que se espalha por 6 países (Malaui, 
Moçambique, Zâmbia, Zimbabwe, Tanzânia 
e África do Sul), onde 15 milhões de pessoas 
falam essa língua, conhecida como Chichewa 
ou Chinyanja, basicamente a mesma língua. 
Começamos na província (e Diocese) de Tete, 
Moçambique, onde fomos bem acolhidos e 
nos indicaram o distrito de Macanga, tendo 
com sede distrital Furancungo. (Distrito aqui 
corresponde a munícipio no Brasil, enquanto 
Província corresponde a Estado, mais ou 
menos). Visitamos essa região sete vezes, 
demorando dias e semanas quando possível,  
celebrando nas comunidades rurais (35) e na 
sede, buscando conhecer o melhor possível. 
Estamos tranquilos em indicar Furancungo 
como primeira fundação.

Em Janeiro de 2011 Pe João Bermingham, 
da Província de Dublin, e eu fomos enviados 
pelas duas unidades para investigar onde 
poderíamos começar essa missão em parceria, 
e preparar as bases dela. Depois de seis meses 
visitando várias dioceses na área, conseguimos 
fazer essa relatório com as nossas descobertas.

Preparando o Terreno
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Abertura da Missão Redentorista

abrem Missão Redentorista na África recuperou da Guerra civil que destruiu o país 
depois da independência dos Portugueses. A 
pobreza é muito visível. 

Fomos de carro de Tete para Blantyre 
em Malaui. Aqui encontramos mais desafios 
e convites para ajudar, tanto na diocese 
de Blantyre, como também na diocese de 
Lilongwe, capital do País. Encontramos com 
os bispos, religiosas, leigos, participamos em 
encontros e celebrações. Malaui é considerado 
um dos países mais pobres no mundo. 

Finalmente chegamos em Addis Abeba, 
capital da Etiópia, um pais bastante diferente 
dos outros, onde a maioria é cristão Ortodoxo, 
e uma pequena minoria, católica, muitos 
do rito etíope. O país se orgulha de ter uma 
história e cultura que têm suas origens 5000 
anos atrás. A rainha de Sheba veio daqui, e 
posso imaginar, vendo a beleza escultural das 
pessoas nesse país acolhedor. 
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A língua oficial, como em toda 
Moçambique, é o Português, mas a grande 
maioria não a domina, e usa no dia a dia a 
Chichewa. É uma região pobre, o povo vive da 
roça, agricultura de subsistência e plantio de 
tabaco, e tudo é precário, resultado de quase 
30 anos de guerras sucessivas (1964-1994), 
de secas e  de nacionalizações pelo primeiro 
governo marxista, que desmantelou quase 
todo o sistema educacional e hospitalar do 
país, e não conseguiu montar outro igual ou 
melhor, pelo contrário, ruim mesmo até hoje. 
Durante todo esse tempo a paróquia tem 
sofrido por falta de atendimento pastoral, pois 
durante a guerra foi impossível, e até hoje a 
Diocese não tem pessoal para atender quase 
a metade da sua área geográfica. O povo nos 
acolheu muito bem, em todo lugar pediram 
para a gente ficar, e rezam fervorosamente pela 
nossa chegada. Não temos dúvida que aqui 
seria um lugar bom para uma comunidade 
Redentorista começar.

Preparando a missão
Língua: Encontramos uma excelente 

professora de Chichewa, que durante 7 semanas 
nos ensinou, seguindo um Curso Intensivo  de 
Chichewa. Para quem tem um pouco de inglês, 
é uma ótima experiência de aprendizagem, 
não só de língua, como também de elementos 
culturais básicos. Sentimos que é fundamental 
aprender a língua Chewa. 

Ainda não dominamos bem, mas já 
celebramos Missa, batizamos, casamos, ouvimos 
confissões, fazemos pequenas homilias nessa 
língua. Português e Inglês, mesmo oficiais, não 
servem para comunicar com o povão.

Cultura: Também passamos 4 dias 
participando de um curso de formação 
cultural, conduzido por Pe. Claude Boucher, 
em Mua, Malaui, um antropólogo reconhecido 
internacionalmente pelo seu conhecimento da 
cultura Chewa. 

Saúde: Aprendemos a lidar com a ameaça 
de malária e graças a Deus escapamos até agora. 

Vistos: Tiramos visto de seis meses para 
Moçambique, e se a missão se concretizar, e 
se formos enviados pra continuar, sabemos 
como chegar e conseguir visto de residência em 
Moçambique.

Casa: Já conseguimos casas para morar 
nos dois lugares, e em Kanyama tem dois bodes 
e 10 galinhas nos esperando, fruto da celebração 
que fizemos lá antes do Natal...  Furancungo tem 
também um pequeno rebanho a nossa espera. 
Em ambas as comunidades o povo garante: 
vocês não vão passar fome aqui.

B) O segundo lugar que indicamos se encontra em 
Malaui, na Diocese de Dedza, mais ou menos 130km 
de Furancungo, num lugar chamada Kanyama. Aqui 
também recebemos um acolhimento comovente, o 
povo clama, faz anos, por pastores, e a diocese não 
consegue responder.  Malaui  está numa crise política 
e econômica profunda. O presidente perdeu toda a 
credibilidade, caos reina, manifestações, tumultos, 
falta de combustível nos postos, educação e saúde 

Mavambo Zimbabwe

em fragmentos. Um dia numa loja fazendo 
compras, o dono, um Inglês, nos perguntou: 
o que vocês fazem aqui? Quando falamos que 
somos missionários buscando um lugar para 
começar uma missão, ele comentou: “Enquanto 
todos estão querendo fugir, vocês estão 
querendo chegar”. Em Malaui tem duas línguas 
oficiais, Inglês e Chichewa, mas muitas pessoas 
só dominam a Chichewa. Pes. Eridian e Moésio 
podem descrever a recepção que nos deram, e o 
anseio de ter missionários no meio deles.
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pelo bispo, Dom Inácio; ao lado da casa dele 
têm apartamentos onde ficamos à vontade pra 
descansar. Tete, ao lado do grande rio Zambezi, está 
em constante ebulição. A descoberta de grandes 
jazidas de carvão está causando uma corrida das 
multinacionais, incluindo a Vale do Rio Doce... 
Esses dias encontramos dois grupos de irmãs, 
no apartamento vizinho. São brasileiras. Vieram 
para abrir missões aqui na Diocese. Já estão em 
Angola, Malaui, e agora as necessidades da Igreja 
de Tete estão atraindo-as para cá. Elas se alegrem 
com a nossa chegada. Sentimos que aqui é lugar 
bom para uma missão Redentorista, consagrados e 
MRL, das (Vice) Províncias de Fortaleza e Dublin.

Transporte: Também compramos 
uma Honda 125 XL, para facilitar nosso 
trabalho. Tem servido demais. Mas nas 
duas comunidades serão necessários 
carros com tração, pois algumas das 
estradas se tornam precárias durante os 
meses do inverno.

Manutenção: A diocese é 
pobre, e tenta viver de uma maneira 
pobre. Em geral, e em nosso caso, as 
comunidades sustentam uma parte da 
Missão (alimento, luz, água, despesas 
do dia a dia). Despesas extras, nós 
mesmos teremos que assumir. Mas 
todos nos alertam, não cheguem dando a 
impressão que não precisam da ajuda e do apoio 
das comunidades, pois se fizerem, facilmente 
elas vão cruzar os braços...

O que sentimos? Por um lado, um 
grande acolhimento, muita alegria, muita cor, 
muita música e dança, muito desejo que os 
Redentoristas cheguem para caminhar com 
eles. Por outro lado, um povo pobre, sofrido, 
que luta para sobreviver, que tem sofrido 
demais na colonização, nas guerras e injustiças, 
que quer caminhar. Em Furancungo na manhã 
de Natal, ao levantar cedo, vi mais ou menos 
30 mulheres caminhando com enxadas para 
fora da cidade. Perguntei aonde vão assim? Me 
explicaram: era um enterro de uma criança de 
menos de um mês. Só as mães vão, levando 
em seus braços a criança morta. Em silêncio. 
Vimos a mesma cena nos dois dias seguintes. O 
mesmo pensamento passou pela cabeça do Pe. 
João e por minha: “Se pudéssemos iniciar algo 
aqui parecido com a pastoral da criança, quem 
sabe, poderemos fazer milagres aqui também.”

Em Tete, a capital da Província e sede 
da Diocese somos sempre bem acolhidos 

Pe. João - Ponte do Rio Zimbabwe

Após esse relatório houve os capítulos no 
mês de Janeiro em Fortaleza e Dublin, novos 
debates, novas reflexões, e os novos governos 
eleitos decidiram assumir a missão, enviando para 
o Governo Geral as comunicações necessárias. 
Finalmente, no dia 3 de Abril, 2012, o Governo 
geral deu seu “Approbatur”.

No dia 18 de Maio, 2012, Pe João e eu 
voltamos para Moçambique, para a Diocese de 
Tete, para a região de Macanga, para morar na 
cidade de Furancungo. A missão começou.

A Decisão

Tete, 22 de Maio de 2012  -  Bernardo Holmes, C.Ss.R.Po
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8.  A Congregação Redentorista no Mundo

Bispos Redentoristas
no Concílio Vaticano II

O Ano da Fé é, em parte, em comemoração ao 50º Aniversário do início do Concílio Vaticano II 
(11 de outubro de 1962 – 08 de dezembro de 1965). Diversos bispos redentoristas que foram a Roma 
em outubro de 1962 para participar na sessão de abertura do Concílio. Esta foto foi tirada na Casa 
Geral em 06 de dezembro de 1962. Outros bispos redentoristas, não retratados e listados mais abaixo, 
também participaram de parte ou de todo o Concílio Vaticano II.

Fila de trás, da esquerda para a direita:

Dom Antoon Demets, C.Ss.R. • 1905 – 2000

Dom Cleto Loayza Gumiel • 1888 – 1968

Dom Jorge Gottau, C.Ss.R. • 1917 – 1994

Dom Volodymyr Malanczuk, C.Ss.R. • 1904 – 1990

Dom João Batista Muniz, C.Ss.R. • 1900 – 1977

Dom Florencio Coronado Romani, C.Ss.R. • 1908 – 2006

Dom José Brandão de Castro, C.Ss.R. • 1919 – 1999

Dom Stephanus Jozef Maria Magdalena Kuijpers, C.Ss.R. • 1899 – 1986

Dom Marie-Jean-Baptiste-Hippolyte Berlier, C.Ss.R. • 1919 – 1992

Dom Bernardo Leonardo Fey Schneider, C.Ss.R. • 1910 – 1989

 BEL
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NACIONALIDADE • NOME • TEMPO DE VIDA

Logo Ano da Fé
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Bispos Redentoristas

Bispo Coadjutor de Roseau, Dominica, 1946-1954 e Bispo Coadjutor Emérito de Roseau, Dominica, 1954-2000 
• Bispo de Potosi, Bolívia, 1925-1968 • Bispo de Añatuya, Argentina, 1961-1992 • Exarca Apostólico da França 
(Ucranianos) 1960-1982 • Bispo da Barra (do Rio Grande), Bahia, Brasil, 1942-1966 • Bispo de Huancavélica, Peru, 
1956-1982 • Bispo de Propriá, Sergipe, Brasil, 1960-1987 • Bispo de Paramaribo, Suriname, Antilhas, 1958-1971 • 
Bispo de Niamey, Níger, 1961-1984. (O Principal Consagrante de Dom Berlier foi o Papa João XXIII e um dos seus 
principais co-consagrantes foi o famoso bispo da televisão nos Estados Unidos, o Arcebispo D.  Fulton J. Sheen.) • 
Bispo Auxiliar (1952-1956) e Bispo Coadjutor  (1956-1968) e Bispo de Potosí, Bolívia 1968-1983.

ESP

EUA

PER

EUA

EUA

DEU

POL

BEL

CAN

Dom Luis Franco Cascón, C.Ss.R. • 1908 – 1984 

Dom Tomás Francisco Reilly, C.Ss.R. • 1908 – 1999

Dom Carlos Maria Jurgens Byrne, C.Ss.R. • 1903 – 1980

Dom William Tibertus McCarty, C.Ss.R. • 1889 – 1972

Padre William Gaudreau, C.Ss.R. • 1897 – 1968

Dom José Clemente Maurer, C.Ss.R. • 1900 – 1990

Dom Maxim Hermaniuk, C.Ss.R. • 1911 – 1996

Dom Alphonse Marie Van den Bosch, C.Ss.R. • 1894 – 1973

Dom Philippe Lussier, C.Ss.R. • 1911 – 1986

Fila da frente, da esquerda para a direita:

NACIONALIDADE • NOME • TEMPO DE VIDA

CARGo(S) oCuPAdo(S) • ÉPOCA DO CONCÍLIO

Vaticano - Basílica de São Pedro

Logo Ano da Fé
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Padres Redentoristas na comunidade Worcester – EUA

Bispo de San Cristóbal de La Laguna o Tenerife, Espanha, 1962-1983 • Prelado  (1956-1969) e Bispo de San 
Juan de la Maguana, República Dominicana, 1969-1977 • Bispo de Huancavélica (1949-1954), Bispo Militar 
do Peru (1954-1956) e Arcebispo de Trujillo, Peru, 1956-1976 • Bispo Militar dos Estados Unidos (1943-1947), 
Bispo Coadjutor de Rapid City, Dakota do Sul (1947-1948) e Bispo de Rapid City, Dakota do Sul 1948-1969 • 
12º Superior Geral dos Redentoristas 1954-1967 • Bispo Auxiliar de La Paz, Bolívia (1950-1951) e Arcebispo 
de Sucre, Bolívia, 1951-1983 • Criado Cardeal em 1967, Cardeal-Presbítero da Igreja de Santo Afonso, na Via 
Merulana, Roma. Participou de duas eleições Papais em 1978 • Bispo Auxiliar de Manitoba (Ucranianos), Canadá  
(1951-1955), Bispo Coadjutor de Manitoba (Ucranianos), Canadá (1955-1956) e Arcebispo de Winnipeg 
(Ucranianos), Manitoba, Canadá 1956-1992 • Vigário Apostólico de Matadi, Congo (Rep. Dem.) (1938-1959) e 
Bispo de Matadi, Congo (Rep. Dem.), 1959 – 1965 • Bispo de Saint Paul, em Alberta, Canadá, 1952-1968

CARGo(S) oCuPAdo(S) • ÉPOCA DO CONCÍLIO
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Prelado de Coari, Amazonas, Brasil, 1964-66, Bispo Prelado de Coari, Amazonas, Brasil, 1966-1973 1966-1973 • 
Bispo Coadjutor de Roseau, Dominica, Antilhas (1956-1957) Bispo de Roseau, Dominica, Antilhas, 1957-1993 
• Prefeito de Fada N’Gourma, Burkina Faso, 1959-1964 • Bispo de Fada N’Gourma, Burkina Faso, 1964-1979 • 
Prefeito de Udonthani, Tailândia, 1953-1965, Bispo de Udonthani, Tailândia, 1966-1975 • Bispo Auxiliar de São 
Paulo, São Paulo, Brasil (1955-1964), Arcebispo Coadjutor de Aparecida, São Paulo, Brasil, 1964-1977 • Prelado 
das Ilhas Virgens, USA  (1960-1977), Bispo de Saint Thomas, Ilhas Virgens Americanas, USA, 1977-1985 • Bispo 
Auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro, Brasil (1962-1969), Bispo de Presidente Prudente, São Paulo, Brasil 
(1969-1975), Arcebispo Coadjutor de Niterói, Rio de Janeiro, Brasil (1975-1979), e Arcebispo de Niterói, Rio de 
Janeiro, Brasil 1979-1990 • Bispo de Ponce, Porto Rico, 1947-1963, Bispo Auxiliar de Nova York, Nova York, USA 
(1963-1970) • Bispo de Juazeiro, Bahia, Brasil, 1963-1973, Bispo Auxiliar de São Salvador da Bahia, Brasil, 1973-1995 
• Bispo de Paranaguá, Paraná, Brasil, 1963-1989 • Bispo de Florida (Milo), Uruguai  1929-1960, Bispo Emérito de 
Florida, Uruguai, 1960-1970 • Bispo Auxiliar de Toronto (Ucranianos), Canadá, 1964-1980, Bispo dos Santos Cirilo 
e Metódio de Toronto (Eslovacos), Canadá. 1980-1996 • Vigário Apostólico de Reyes, Bolívia, 1957-1970 • Bispo 
de Ponce, Porto Rico (1929-1946), Bispo Coadjutor de Monterey-Fresno, Califórnia, USA (1946-1953), e Bispo de 
Monterey-Fresno, Califórnia, USA, 1953 – 1967.

Bispos Redentoristas que participaram de uma ou mais sessões do Concílio Vaticano II:

Dom Mário Roberto Emmett Anglim, C.Ss.R. • 1922 – 1973

Dom Arnold Boghaert, C.Ss.R. • 1920 – 1993

Padre Alphonse Chantoux, C.Ss.R. • 1920 – 1998

Dom Marcel Pierre Marie Chauvin, C.Ss.R. • 1914 – 2004

Dom Clarence James Duhart, C.Ss.R. • 1912 – 1998

Dom Antônio Ferreira de Macedo, C.Ss.R. • 1902 – 1989

Dom Edward John Harper, C.Ss.R. • 1910 – 1990

Dom José Gonçalves da Costa, C.Ss.R. • 1914 – 2001

Dom James Edward (Jaime Eduardo) McManus, C.Ss.R. • 1900 – 1976

Dom Tomás Guilherme (Thomas William) Murphy, C.Ss.R. • 1917 – 1995

Dom Bernardo José Nolker, C.Ss.R. • 1912 – 2000

Dom Miguel Paternain, C.Ss.R. • 1894 – 1970

Dom Michael Rusnak, C.Ss.R. • 1921 – 2003

Dom José Alfonso Tscherrig, C.Ss.R. • 1903 – 1982

Dom Aloysius Joseph Willinger, C.Ss.R. • 1886 – 1973
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NACIONALIDADE • NOME • TEMPO DE VIDA

CARGo(S) oCuPAdo(S) • ÉPOCA DO CONCÍLIO

Gary Ziuraitis, C.Ss.R.
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 9.  Notícias Redentoristas

Na Foto, O Fato
O ano de 2013 mal começou e fomos brindados com uma série de acontecimentos felizes. São 

celebrações, encontros, estudos, cursos que mostram a vitalidade de nossa unidade redentorista 
e a presença da Congregação na vida da Igreja no Brasil.
Desta forma, temos por ordem:

01. De 03 a 20 de Janeiro aconteceu em Belo 
Horizonte, na Comunidade Dom Muniz, o 
Curso de Preparação para os votos perpétuos 
com a participação de junioristas de quase 
todas as unidades redentoristas do Brasil. Da 
Província de São Paulo participaram Fr. Denis 
e Fr. Lucas. 

02. No dia 20 de janeiro aconteceu em Tietê, 
SP, numa concelebração eucarística a Profissão 
Religiosa de 07 jovens de nossa Província, 
depois de um ano de preparação.

03. No dia 29 de janeiro, Pe. Inácio Medeiros, 
redator deste Boletim Informativo, que já tinha 
sido escolhido como Conselheiro Provincial 
(dia 09 de janeiro), foi eleito como Vigário 
Provincial.

Participantes do Curso de Preparação para os Votos Perpétuos
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Informou: Pe. Roni, C.Ss.R. 

04. Entre os dias 28 de janeiro e 01 
de fevereiro aconteceu a Assembleia 
da Vice-Província de Recife com a 
participação do Pe. Luís Rodrigues, 
Superior Provincial, e Pe. Hélcio 
V. Testa, vogal da Província de São 
Paulo.

Hoje é um dia de grande alegria para nós que nos encontramos 
nesta Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Celebramos a Festa da 
Apresentação do Senhor e é também o Dia Mundial de Oração pela 
Vida Consagrada; bem como é um dia especial para os Missionários 
Redentoristas, em que celebramos o jubileu de treze confrades, assim 
como a posse do novo Reitor deste grande Santuário. 

Há um vínculo profundo e especial que nos une a todos, numa 
grande festa, nesta celebração. Este vínculo é a Encarnação de Jesus, 
nosso Redentor e nosso Irmão, que é a razão para esta festa. Jesus é 
também o coração da Vida Consagrada. Jesus é a alegria e a esperança 
de nossos jubilares. E é a presença de Jesus, a Palavra feito Carne, que 
tornou santa esta grande Basílica, construída em honra de sua Mãe.

Neste contexto, celebramos nossos Jubilares hoje. Através de Jesus 
Redentor, esses treze homens entregaram suas vidas a Deus. Como 
declaram as Constituições Redentoristas, nossa profissão religiosa dos 
votos faz todos os redentoristas verdadeiramente missionários, quer 
estejamos envolvidos em diferentes atividades do ministério apostólico 
ou impedidos de trabalhar em tudo, quer estejamos ocupados em vários 
serviços em nome da Congregação ou dos confrades; ou estejamos 
avançados em idade, doentes ou incapacitados para o trabalho externo, 
ou quer, acima de tudo, estejamos sofrendo e agonizantes pela salvação 
do mundo (Constituição 55). Todos somos missionários!

Juntos, esses confrades deram, livremente, quase oitocentos anos 
de serviço consagrado ao povo de Deus como Missionários Redentoristas. 
Hoje, nós os reverenciamos, celebramos e rezamos por eles. Alguns 
não puderam estar aqui, mas estão assistindo esta celebração pela TV 
Aparecida. Porém, todos estão incluídos em nossas orações: 

Pe. Rubem Leme Galvão, Pe. Rômulo Cândido de Souza, 
Pe. Jaime van Woensel, Ir. Estanislao, Pe. Geraldo Camilo de Carvalho, 

Pe. Carlos da Silva, Pe. Gabriel Hosfstede, 
Pe. Teodoro Trommelen, Pe. José Marques Dias, 
Pe. José Ulysses da Silva, Pe. Ronoaldo Pelaquin, 

Ir. Albino da Silva Valente, Ir. Paulo Sebastião Brasil.

(Aqui foram somados os nomes dos padres jubilares de Goiás 
presentes: Jesus Flores, Ney, Macedo, Everson)

Meus queridos confrades, em nome da Congregação, e em 
nome de toda a Igreja, eu os agradeço por consagrarem suas vidas ao 
serviço missionário. Obrigado por compartilharem a si mesmos com 
a Congregação Redentorista! Que Deus continue a abençoá-los com 
alegria e esperança, assim como vocês entregaram suas vidas pela 
Copiosa Redenção, em união com Jesus Redentor! Que nossa Mãe 
bendita acompanhe sempre vocês com seu amor materno e proteção.

05. No dia 02 de fevereiro, em 
concelebração eucarística no Santuário 
Nacional tivemos a festa da renovação 
dos compromissos religiosos dos 
Jubilares 2013. Desta celebração 
trazemos parte da homilía proferida 
na celebração pelo Pe. Michael Brehl, 
Superior Geral da Congregação 
Redentorista, que se fez presente tanto 
na celebração dos jubilares, como na 
ordenação episcopal de Dom Darci.

Parte da homilía proferida na celebração pelo Pe. Michel Brehl 
Superior Geral da Congregação Redentorista
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07.  No dia 03 de fevereiro tivemos, ainda no 
Santuário Nacional, a celebração da ordenação 
Episcopal de Monsenhor Darci José Nicioli, agora 
bispo auxiliar de Aparecida.

06. No mesmo dia 02 de fevereiro, o Pe. 
Domingos Sávio da Silva foi empossado como 
novo reitor do Santuário Nacional. Das mãos 
de Monsenhor Darci, recebeu, num gesto 
simbólico, as chaves do Santuário Nacional.

Pe. Domingos Sávio, C.Ss.R.
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DIA 04 DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA
Até às 16h: Chegada e hospedagem
19h30 – Missa de abertura no Santuário Basílica do Divino 
Pai Eterno (Missa com o povo)
20h30 – Jantar
21h15 – Apresentação da proposta do Encontro 
22h30 – Descanso

DIA 05 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA
7h15 – Café da manhã nas Pousadas
8h – Saída para Caldas Novas – dia de lazer, convivência e 
integração
17h – Retorno de Caldas Novas
20h – Jantar 
21h – Noite livre

DIA 06 DE FEVEREIRO – QUARTA-FEIRA
7h15 – Café da manhã nas Pousadas
8h – Oração de abertura
8h30 – Início dos Trabalhos: Comunicação na Missão – 
Fundamentação e Mística (Professor Leomar Brustolin)
12h – Almoço
14h30 – Retomada dos Trabalhos 
17h30 – Banho
19h – Missa na Igreja Santíssimo Redentor

20h – Jantar 
21h – Noite de Apresentações das Unidades
22h30 – Descanso

DIA 07 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA
6h30 ou 7h – Missa no Santuário Basílica ou Matriz 
Transmitida pela Rede Vida
8h – Café da manhã nas Pousadas
9h – Início dos Trabalhos: Comunicação na Missão – 
Instrumentos de trabalho e MCS (Pe. José Vergilio, C.Ss.R.)
12h – Almoço 
14h30 – Apresentação e encaminhamentos da Missão 
Interprovincial de Passo Fundo (Pe. Toninho Deziderio, 
C.Ss.R.)
18h – Banho
20h – Jantar e Gaudeamos
22h30 – Descanso

DIA 08 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA
7h15 – Café da manhã nas Pousadas 
8h – Oração 
8h30 – Conclusão e encaminhamentos
11h – Missa de encerramento 
12h – Almoço 
14h – Saída das Pousadas

CONGREGAÇÃO DO SANTÍSSIMO REDENTOR - URB
MISSÃO POPULAR - “A Comunicação na Missão”

Participantes do III Congresso Interprovincial de Missões Populares

Pe. Domingos Sávio, C.Ss.R.

Programação

08. Entre os dias 04 e 08 de fevereiro, em 
Trindade, GO, aconteceu o III Congresso 
Interprovincial de Missões Populares do qual 
colocamos em anexo a programação. 
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DIA 04 DE FEVEREIRO – SEGUNDA-FEIRA
18h – Celebração Eucarística (Equipe do SIER)
19h – Jantar
20h – Convívio & Descanso
DIA 05 DE FEVEREIRO – TERÇA-FEIRA
06h30 – 07h30 – Café
08h – Oração da Manhã – Pe. Afonso Tremba 
08h30 – Estudos e Refl exões
Assessor: Pe. Márcio Fabri dos Anjos, Missionário Redentorista da 
Província de São Paulo
Tema: Problemas e Desafi os para a Pastoral da Reconciliação na 
Sociedade que se Encontra na Interface da Modernidade/Pós-
modernidade (fl uida ou gasosa)
10h – Cafezinho
10h30 – Estudos e Refl exões
11h45 – Aperitivo
12h – Almoço
14h30 – Estudos e Refl exões
15h30 – Cafezinho
16h – Uma conversa nos grupos a respeito do tema tratado pelo 
Assessor
17h – Plenário – Parecer dos grupos e considerações fi nais feitas pelo 
Assessor
17h45 – Intervalo
18h – Celebração Eucarística (Pe. Márcio Fabri dos Anjos)
19h – Jantar & Convívio e Descanso
DIA 06 DE FEVEREIRO – QUARTA-FEIRA
06h30 – 07h30 – Café
08h – Oração da Manhã – Pe. Afonso Tremba (local: Auditório Pe. 
Geraldo Pires)
08h30 – Estudos e Refl exões
Assessor: Pe. Antônio Niemec Missionário Redentorista da (Vice) 
Província da Bahia
Tema: Perspectivas Bíblicas (AT e NT) da Reconciliação
10h – Cafezinho
10h30 – Estudos e Refl exões

11h45 – Aperitivo
12h – Almoço
14h30 – Estudos e Refl exões
15h30 – Cafezinho
16h – Uma conversa nos grupos a respeito do tema tratado pelo 
Assessor
17h – Plenário – Parecer dos grupos e considerações fi nais feitas 
pelo Assessor
17h45 – Intervalo
18h – Celebração Eucarística (Pe. Antônio Niemec)
19h00 – Jantar & Convívio
DIA 07 DE FEVEREIRO – QUINTA-FEIRA
06h30 – 07h30 – Café
08h – Oração da Manhã – Pe. Afonso Tremba 
08h30 – Estudos e Refl exões
Assessor: Dom Lelis Lara – Missionário Redentorista (Bispo emérito 
de Itabira-MG)
Temas: a) A Reconciliação nos Documentos Ofi ciais da Igreja 
Magistério; b) Orientações para melhor atuação da Pastoral da 
Reconciliação na sociedade que se encontra na interface moderno/
pós-moderno
10h – Cafezinho
10h30 – Estudos e Refl exões
11h45 – Aperitivo
12h – Almoço
14h30 – Estudos e Refl exões
15h30 – Cafezinho
16h – Uma conversa nos grupos a respeito do tema tratado pelo 
Assessor
17h – Plenário – Parecer dos grupos e considerações fi nais feitas 
pelo Assessor
17h45 – Intervalo
18h – Celebração Eucarística (Dom Lelis Lara)
19h – Jantar & Convívio e Descanso
DIA 08 DE FEVEREIRO – SEXTA-FEIRA
Retorno para as Comunidades
06h – Café

1ª ETAPA DOS ESTUDOS INTERPROVINCIAIS
Seminário Santo Afonso

Cronograma
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09. Também entre os dias 04 e 08 de 
fevereiro, aconteceu a 1ª etapa dos Estudos 
Interprovinciais no Seminário Santo 
Afonso, Aparecida. Promoção conjunta 
do CERESP e do SIER, Secretariado 

Interprovincial de Espiritualidade. A 
programação também colocamos aqui como 
registro da história. A segunda etapa dos 
mesmos estudos aconteceu entre os dias 04 
e 08 de março.
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