
 

Roma, 19 de janeiro de 2014. 

 

  

Aos participantes do curso para os votos perpétuos em Belo Horizonte, Brasil 

  

 

 

Querido Pe. Domingos Sávio e queridos jovens confrades: 

    

 

Ao saber que vocês estão reunidos em Belo Horizonte, na Província do Rio de Janeiro, neste curso de 

preparação aos votos perpétuos, quis dirigir-lhes algumas palavras fraternas. Quero lhes falar em meu nome, 

mas também em nome de toda a Congregação do Santíssimo Redentor. 

   Antes de tudo quero felicitar a cada um pela coragem de dizer o “sim” definitivo por meio da profissão 

perpétua dos Conselhos evangélicos: parabéns! O mundo precisa de missionários e testemunhas da 

Redenção e a presença de 20 jovens latino-americanos que querem perseverar na vida redentorista é um 

precioso presente de Deus à nossa Congregação. 

   Deus Pai, em Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, chama todos à vida filial. Essa é a vocação comum que se 

recebe no dia do Batismo, como um chamado universal à santidade, mas que nós, religiosos, procuramos 

radicalizar por meio da profissão dos votos. Mas, particularmente, foi na Família Redentorista que 

escolhemos viver como filhos do Pai Eterno e irmãos em Jesus Redentor. Portanto, nossa vida na 

Congregação deve ser uma resposta de amor e gratidão ao Senhor que tanto nos amou (cf. Const. 56). 

   Neste especial Ano de Promoção da Vocação Missionária Redentorista somos convidados a renovar nossa 

identidade vocacional, por meio do exercício de recordar sempre que Jesus nos chama pelo nome (cf. 1 Sam 

3) a proclamar o Ano de Graça do Senhor (Lc 4,18). Em outras palavras, quero insistir que devemos fazer de 

nossa própria vida na Congregação um anúncio eloquente da redenção que é abundante em Jesus Cristo, 

nosso Santíssimo Redentor, que nos resgatou para si e nos faz partícipes de sua vida filial. 

   Digo-lhes com muita simplicidade, mas com grande afeto, que vale a pena ser um Missionário 

Redentorista. Por isso, peço-lhes que sejam entusiasmados, corajosos, criativos e alegres no quotidiano da 

vida na Congregação. Dessa forma, o rito que vocês logo realizarão nunca perderá a força profética em 

testemunhar que as palavras e os gestos de Jesus são realmente uma boa notícia para a vida do mundo. De 

maneira prática, peço-lhes que a celebração dos votos perpétuos seja preparada com muita criatividade para 

partilhar com os seus familiares e amigos um pouco do carisma e espiritualidade que recebemos de Santo 

Afonso e seus companheiros. 

   Penso, ainda, nas Comunidades Redentoristas em que vocês vivem, os confrades, e nas Comunidades 

Eclesiais nas quais desempenham atividades pastorais, o povo. E por esse motivo, devo dizer-lhes que a 

Congregação do Santíssimo Redentor é “um só corpo missionário” (Const. 2), mas é um corpo plurinacional, 

plurilinguístico e pluricultural. Assim, devemos assumir o espírito de disponibilidade para com a missão 

mais ampla da Congregação: que nenhum de vocês se acomode às fronteiras de sua (vice-)província, mas 

que cada um tenha a consciência de ser parte de uma grande comunidade dedicada a Cristo Redentor para 

evangelizar os mais abandonados de todos os povos. 

   Por fim, expresso também minha gratidão aos confrades que colaboraram na preparação e realização deste 

curso: assessores, formadores e superiores (vice-)provinciais. Que cada um seja revigorado na vocação e 

abençoado com o dom da perseverança. E a vocês, meus queridos confrades brasileiros, argentinos e 

paraguaio, desejo-lhes todo bem! Invoco sobre cada um e sobre suas comunidades, pela intercessão da Mãe 

do Perpétuo Socorro (nossa querida Mãe Aparecida), de Santo Afonso e todos os Santos e Beatos 

Redentoristas, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 

    

Seu irmão no Redentor, 

  

 

Michael Brehl, C.Ss.R.  

Superior Geral  



 


