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Editorial

Ano Vocacional Redentorista
Tema: O Redentor te chama pelo nome
Lema: Sê forte na Fé e alegre na Esperança
Neste ano, a nossa Congregação Redentorista está vivenciando de forma ativa
um “Ano Vocacional”, que teve sua abertura no dia 1º de agosto de 2013, através de
uma carta convocatória escrita pelo Superior-Geral da Congregação Redentorista,e
que se encerrará no dia 9 de novembro de 2014. Primeiramente se escolheu um
lema que pudesse expressar todo o conteúdo e o projeto pensados para este ano,
ao longo do qual todas as unidades Redentoristas do mundo, assim como também
os Institutos Religiosos Aﬁliados e Leigos Associadosà nossa espiritualidade, estão
convocados a desenvolver diversas atividades e eventos que promovam e divulguem
a vocação redentorista.
Em nossa Província de São Paulo muita coisa já está acontecendo como forma de
concretizar o Ano Vocacional. Em Campinas, por exemplo, os jovens já começaram
a promover encontros para rezar pelas vocações. E também já estão programadas
outras atividades, como uma gincana, momentos de formação e estudo. O grupo de
leigos redentoristas da cidade de Diadema também tem rezado o terço em favor das
vocações.
O Secretariado Vocacional e a comissão responsável pela promoção do Ano
Vocacional na Província pretendem atingir os mais diversos setores, como as
missões, os meios de comunicação, os grupos de jovens, as paróquias, o Santuário
Nacional, entre outros. Para isso, serão realizados alguns eventos em comum, com
a proposta de unir ainda mais o povo em torno da proposta do Ano Vocacional.
Neste mês de fevereiro já começou a passagem de uma Capela Vocacional pelas 18 comunidades da Província de São Paulo.
O ícone percorrerá, até novembro, todas as paróquias e comunidades redentoristas no estado. O encerramento do Ano Vocacional
também será celebrado de maneira especial. A comissão está organizando uma Romaria Redentorista a Aparecida, a ser realizada
no dia 9 de novembro (domingo), no Centro de Eventos Padre Vítor Coelho de Almeida, no Santuário Nacional. Acesse o site A12.
com/vocacional e conﬁra as informações e reﬂexões referentes ao Ano Vocacional Redentorista.
Fr. Daniel Benedito A. S. Siqueira, C.Ss.R.
Secretariado Vocacional Redentorista

Criança Missionária - Jundiaí - SP

Curiosidades Missionárias - Organização de uma Missão
Na forma como está organizada hoje, a realização de uma missão
redentorista acontece ao longo de quatro fases, com duração média de quatro
meses. Na primeira delas, chamada de Fase de Organização ou Missão da
Visitação, a paróquia que está sendo missionada é organizada em rede, ou
seja, a grande comunidade paroquial é dividida em comunidades menores:
Mãe (matriz), Urbanas (vilas, bairros), distritais (distritos) e rurais (fazendas,
bairros). Cada comunidade tem o seu coordenador, chamado coordenador de
comunidade, sendo subdivididas em Setores Missionários, cada um formado
por 30 ou 40 famílias. Cada setor tem um coordenador, chamado coordenador
de setor, formando uma equipe de animação com um grupo de auxiliares
integrada por jovens, crianças e adultos, e todos, como eles deverão ser
moradores do seu próprio setor.
UNIDOS EM CRISTO, COM MARIA, PARA VIVER E CRESCER EM COMUNIDADE. INFORMAÇÕES: pe.inacio@gmail.com
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Pe. Osvaldo Antônio Arrighi C.Ss.R.

Grandes Missionários - Pe. Osvaldo Antônio Arrighi, C.Ss.R.
Nasceu em Tambaú-SP. No dia 8 de fevereiro de 1934 entrou para o seminário redentorista.
Depois de todo o processo de formação, foi ordenado sacerdote em 6 de janeiro de 1947, em
Tietê, por Dom José Carlos de Aguirre, bispo de Sorocaba-SP, que também ordenou muitos outros
redentoristas. Primeiro trabalhou alguns anos como cooperador em nossas paróquias, até que em
1951 fez o 2º Noviciado, na cidade de Pindamonhangaba-SP. A partir daí a maior parte de sua vida
trabalhou como membro da equipe missionária nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Goiás.
Em Garça-SP construiu uma igreja em formato de barco. Era músico, escritor, poeta. Possuía uma
capacidade extraordinária de trabalho. Escreveu e musicou “Brasília – Melodrama do século XX”
como homenagem pela construção da nova capital. Pe. Arrighi,depois que deixou a equipe das
missões, passou os últimos anos de sua vida em São João da Boa Vista-SP, como cooperador em
nossa igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Notícias Missionárias

Dia de Formação em Limeira

Primeiras Missões do Ano
Já estão em andamento as primeiras missões deste ano 2014. A cidade de Iacri, pertencente
à diocese de Marília, e a Paróquia de Santa Luzia, na cidade e diocese de Limeira,estão
vivendo o “Tempo Forte de Evangelização” na fase de organização das comunidades e
formação dos setores missionários. Entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro aconteceu a
visita dos missionários às comunidades da Paróquia Santa Luzia, e entre os dias 12 e 16 de
fevereiro aconteceu também a visita a todas as comunidades da paróquia de Iacri, com o dia
de formação dos Coordenadores e Auxiliares Missionários. Agora, todos os setores já estão
vivendo o tempo da Missão nas Famílias.

No primeiro domingo de fevereiro, como já é tradição, os redentoristas que
celebram o seu jubileu de vida religiosa se reúnem em Aparecida para agradecer
a Deus o dom da vocação. Neste ano, por uma feliz coincidência celebrado como
o Ano Vocacional, entre os jubilares, está o Pe. José Moacyr de Castilho Chagas,
integrante da equipe missionária de São João da Boa Vista, que completa os seus
50 anos de consagração religiosa. Ele tornou-se redentorista no dia 2 de fevereiro de
1964. Já exerceu diversos serviços na Província de São Paulo e, pela segunda vez,
desde 1997,integra a equipe das Santas Missões. A ele nossas preces e gratidão
pela vida doada ao longo de tantos anos.

Pe. Moacyr Chagas

Missionário celebra jubileu

Logo do Programa Nossa Missão

Missão e Comunicação

Os missionários redentoristas que pregam as Santas Missões sempre estiveram presentes nos
meios de comunicação, mas a partir dos anos de 1990 buscou-se intensiﬁcar essa presença, seja
usando os veículos de comunicação interna da Província Redentorista, bem como os meios de
comunicação das cidades missionadas.
Uma das iniciativas de destaque na área da comunicação foi a criação de um programa transmitido
nas manhãs de domingo da Rádio Aparecida. O Programa “Missionários Redentoristas com Você” foi
apresentado pela primeira vez no dia 22 de maio de 1994. Entre os que por mais tempo participaram
desse programa, citamos o Pe. Werner A. Anderer, o Pe. Ferdinando Mancilio, Pe. Mauro José
Matiazzi, Pe. Hélio de P. Libardi, Pe. José Ulysses da Silva e Pe. Ruben Leme Galvão. De 1994 até
agosto de 2006 o programa foi apresentado pelo Pe. Agostinho Frasson. Naquele mês o programa
foi então ampliado para uma hora de duração, o seu nome mudou-se para Nossa Missão, com a
apresentação do Pe. Inácio Medeiros, então diretor da Rádio Aparecida.
Nessa mesma época veio a criação de uma página especial sobre as Santas Missões no Jornal
Santuário de Aparecida. A primeira apresentação se deu na edição de 17 a 23 de abril de 1993.
Está página foi mantida por 10 anos, até 2004, e nela participavam os mesmos missionários que
mantinham a programação missionária na Rádio Aparecida.
Escreva para as Santas Missões: Missionários Redentoristas - Caixa Postal 84 - CEP: 14801.970 – Araraquara, SP
ou então envie e-mail para: pe.inacio@gmail.com - Acesse: www.a12.com/missoes
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