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 1.  Palavra do Editor

Começamos a viver um tempo de Deus. 
Um novo tempo de Deus, para ser mais exato. 
É Ele que nos dá este tempo novo como um 
presente e desafio, como graça e caminho, 
como ideal e mistério ao mesmo tempo. E, 
iniciando os primeiros meses de mais um 
ano, temos como desafio a construção da 
paz, da justiça e do amor, onde quer que 
estejamos, na família, no trabalho, na Igreja, 
na comunidade religiosa ou na rua. O tempo 
revela o grande mistério de Deus e ele está 
por detrás de tudo! 

Jesus se apresenta para nós como o 
alfa e o ômega. Ele está mais uma vez se 
apresentando como o Senhor do tempo e da 
eternidade. E não há presente melhor que 
Deus nos pode dar do que mais um ano de 
vida. O nosso agradecimento, portanto, só 
poderia vir de uma forma: vivendo este novo 
ano intensamente para que nele possamos 
cumprir a missão que temos a realizar, se 
quisermos ser fiéis às promessas de Deus.

Temos um ano inteirinho pela frente. 
Um ano que não será apenas da Copa do 
Mundo, mas das eleições provinciais, do 
ano missionário, da celebração dos 120 anos 
de nossa presença no Brasil (1894-2014), 
dos 70 anos da instalação da Província de 
São Paulo (1944-2014) e de muitos outros 

acontecimentos aguardados com esperança e 
determinação.

O início de um novo ano é sempre 
um convite a uma revisão de rumos numa 
caminhada que começou há muito tempo. Ao 
mesmo tempo somos chamados a buscar um 
novo posicionamento diante do futuro que se 
abre. Tempo de esperanças frente as incertezas 
que a vida e a caminhada nos trazem.

Por isso as esperanças se renovam com 
o apostolado Ad Gentes que ganha novo 
dinamismo na Terra de Pedro Donders, com os 
jovens que iniciam sua caminhada no Noviciado 
Redentorista, com a celebração do Ano 
Vocacional e com as atividades missionárias 
nas Obras Sociais, nas paróquias de Miracatu e 
Cidade Tiradentes, e com a vitalidade dos Meios 
de Comunicação Redentoristas.

Tudo isso e muito mais você tem aqui nas 
páginas do nosso Informativo Missionário.

Boa leitura e bom proveito!

Pe. Inácio Medeiros, C.Ss.R.
Redator

pe.inacio@gmail.com

Do coração do homem nasce a guerra ou 
nasce a paz; nasce a vingança, mas ao mesmo 

tempo, nasce a reconciliação e a paz. Ano novo, 
tempo de esperança e paz.

Feliz Ano Novo!

Este ano, quero paz
em meu coração!
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Suriname
De Pedro Donders aos dias 

atuais - Uma terra de Missão

 2.  História e Espiritualidade Redentorista
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O Suriname é um país situado ao norte do Brasil, fazendo 
fronteira com os estados do Pará, com a Guiana Francesa e com 
a Guiana (Inglesa). Sua área é de 163,3 mil km  e sua população 
aproxima-se de 530 mil pessoas, distribuídas em 11 distritos, 
sendo que o maior é o da capital onde se concentra mais da metade 
da população do país. A capital Paramaribo localiza-se na orla do 
Oceano Atlântico, na foz Rio Suriname. A maior parte da área do 
país ainda é coberta por floresta.

Calcula-se que hoje existam 80 mil brasileiros vivendo no 
país, a maior parte trabalhando nos garimpos e minas existentes, 
sobretudo, no interior. 

Em 1866 deu-se a chegada dos redentoristas ao Suriname, 
onde a figura mais destacada é a de Pedro Donders e o trabalho 
que realizou, sobretudo, na capital e no leprosário de Batávia. 

Ele chegou ao Suriname em 
1842, ainda como sacerdote 
diocesano. Quando entrou 
para a Congregação, em 1867, 
já tinha mais de 50 anos, vindo 
a falecer em 1887.

Hoje, seu túmulo 
encontra-se na catedral de 
Paramaribo e uma vez ao mês 
a Igreja Diocesana organiza 
uma romaria ao lugar onde 
existiu o Leprosário de 
Batávia. Quando o leprosário 
foi extinto em 1897 os internos 
foram transferidos para outro 
lugar e as casas, bem como 
todas as instalações, foram 
queimadas. Hoje, lá existe 
uma capela, uma cruz erguida 
no lugar onde Donders 

2



7Informativo da Província

A
nt

ig
o 

C
on

ve
nt

o

ATUAçãO PASTORAl

Nos últimos anos, por razões 
numéricas e pela complexidade da missão, 
frente ao contexto eclesial e cultural, não 
foi possível criar um maior envolvimento 
missionário, realizando a comunidade 
redentorista mais um atendimento 
temporário, com a realização do essencial 
do dia a dia – Pastoral Ordinária. Uma 
das maiores dificuldades para a equipe 
missionária continua sendo a questão da 
língua, que limita bastante a comunicação. 
Aqui se fala o holandês, o inglês e o 
saranatongo como línguas principais.

Três grupos linguísticos e culturais 
são mais fortes, especialmente na capital: 
Chineses, javaneses (vindos da Indonésia) 
e indianos. Eles chegaram ao país a partir 
da extinção da escravidão negra ocorrida 
em 1863. A imigração chinesa começou 
há 160 anos e os primeiros javaneses aqui 
chegaram há 140 anos. Além disso, há os 
negros que são ainda muito discriminados.

Em termos de religião as forças 
predominantes são os hinduístas (27%), os 
muçulmanos (20%) e o cristianismo (47%), 
onde se destacam os protestantes históricos 
(calvinistas). As igrejas neopentecostais já 
começaram a chegar também. Entre os 
cristãos há a predominância dos católicos, 
ainda que não tenham uma fidelidade e 
presença na Igreja. Um ponto importante 
é que há uma abertura da diocese ao 
diálogo inter-religioso e cultural. É muito 
curioso ver uma mesquita e uma sinagoga 
construídas lado a lado na capital.

foi sepultado e algumas poucas casas. No 
programa da romaria faz-se uma via-sacra, 
celebra-se a Santa Missa e partilha-se o lanche 
e a refeição.

O Suriname chegou a ser uma das 
Vice-Províncias da Holanda com mais de 50 
membros, celebrando seu cinquentenário. 
Mas, dos membros da Vice-Província, apenas 
três eram nativos, entre eles o Pe. Moesai e 
o agora bispo emérito Dom Aloisius. Com 
exceção do bispo atual, todos os anteriores 
foram também redentoristas. As vocações 
que por acaso surgissem eram enviadas à 
Holanda. Em Suriname não se chegou a ter 
uma casa de formação.

Após o Capítulo Geral de 1997 em West 
End – EUA, numa reunião extraordinária com 
o Superior Geral da Congregação Pe. Joseph 
Tobin, recém-eleito, a Província de Amsterdã 
entregou o Suriname ao Governo Geral que 
pediu então ao Brasil que assumisse a missão, 
fato esse aceito pelos superiores provinciais 
presentes. Em 2001 chegou a primeira 
turma de brasileiros formada pelo Pe. Paulo 
(Província do Rio), Pe. Dionísio Zamuner 
(São Paulo) e Pe. José Virgílio (Porto Alegre). 
De lá para cá, por aqui já passaram outros 
11 confrades dessas primeiras unidades que 
aqui vieram e também de outras unidades, 
incluindo os que aqui estão.

Informativo da Província 7
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Foto oficial com o Bispo

PASTORAl COM OS bRASIlEIROS

Em 2013 começou-se a dar os primeiros 
passos no sentido de um maior envolvimento na 
pastoral, buscando um dinamismo missionário. 
A comunidade redentorista atende três 
paróquias e quatro comunidades da zona sul de 
Paramaribo (Bairro Latour), e outras duas filiais 
em outra região. 

Diferentemente do Brasil, por causa 
do modelo de Igreja aqui implantado pelos 
holandeses, cada paróquia tem uma só igreja 
que às vezes nem Santíssimo Sacramento 
possui. Só a paróquia maior do Bairro Latour 
tem mais uma comunidade. 

Entre a saída dos holandeses e a chegada 
dos redentoristas brasileiros, os diocesanos 
ficaram atendendo essa área. Os redentoristas 
ficaram apenas com a catedral, que depois 
também foi entregue ao clero diocesano. 
O último holandês, Pe. Mülder, deixou o 
Suriname em 2011 e, nesse mesmo ano, a última 
propriedade dos holandeses, uma grande casa 
erguida próxima à catedral também foi vendida. 
A única propriedade que os redentoristas 
possuem agora no país é a casa onde vivem.

Como ação pastoral existe a catequese nas 
escolas, mas que também passa por um processo 
de laicização; há um grupo de pré-jovens, 
equipe de liturgia iniciante (leitores) e, em 2013, 
começou-se com a Novena Perpétua realizada 
na igreja Sagrado Coração de Jesus, aberta aos 
brasileiros nas noites de terça-feira, ainda com 
uma pequena participação. A grande maioria 
dos brasileiros é proveniente do estado do 
Maranhão e de Belém do Pará. Recentemente, 
começou-se um curso de formação bíblica para 
que surjam lideranças e a Igreja ganhe uma 
maior dimensão missionária. 

Nas comunidades formadas por 
surinameses está sendo preparada uma equipe 
de visitação às famílias que traz bastante 
esperança de um crescimento na participação e 
no compromisso com a Igreja.

Na área há dois diáconos permanentes 
da diocese que são surinameses e outros dois 
estão sendo preparados. O trabalho com os 
surinameses é muito lento pelas próprias 
características culturais e étnicas. A equipe 
brasileira tem um programa de duas horas 
numa rádio FM. Seu endereço:

www.radiobrasilsuriname.com

Numa paróquia ou igreja ligada à 
catedral faz-se a Pastoral com os brasileiros 
atendidos pela equipe missionária. A sede 
das reuniões e celebrações já mudou de lugar 
algumas vezes e agora está nessa igreja.

O sonho de se construir uma igreja era 
antigo e agora já se conseguiu um terreno da 
diocese. Com as contribuições do dízimo e 
festas começa a arrecadação de fundos para 
a construção. No projeto há uma igreja, um 
centro comunitário, uma espécie de casa 
paroquial e uma quadra de esportes.

A comunidade redentorista vislumbra 
com a Pastoral junto aos brasileiros a 
possibilidade de um grande crescimento no 
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Foto oficial com o Bispo Casa atual

A presença missionária no Suriname 
é uma Missão “Ad Gentes” de todas as (Vice) 
Províncias do Brasil, aberta à participação 
de todos os confrades. Por isso, renovamos o 
chamado a novos missionários voluntários 
que venham integrar esta importante frente 
missionária da Congregação, não apenas 
pelo fato de o Governo Geral desejar sua 
continuação, mas pela originalidade da missão 
aqui neste país, onde temos o importante 
legado espiritual e pastoral do Beato Pedro 
Donders, e pela possibilidade que a missão 
aqui tem de abrir novos campos e horizontes 
de atuação, especialmente entre os brasileiros, 
cujo contingente já ultrapassa a soma de 80 mil 
no Suriname.

COMPROMISSO

Pe. Inácio Medeiros, C.Ss.R.
Vigário Provincial de São Paulo

Pe.inacio@gmail.com

dinamismo missionário, podendo, inclusive, 
pensar em se deslanchar uma ação missionária 
junto aos garimpos, pois aí há uma forte 
penetração das igrejas evangélicas e dos 
pastores neopentecostais.
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Missão Ad Gentes
Experiência missionária no Suriname

Uma conversa franca com Pe. Dionísio de Foltran Zamuner, C.Ss.R.
– De que forma você acabou indo para o 
Suriname? Já havia ouvido falar sobre o país? 
Tinha o desejo pessoal de ser missionário lá 
ou foram os caminhos da Providência que 
tomaram a frente e o levaram para aquela 
pátria?

Crianças surinamesas de várias raças e línguas 
numa festa popular numa escola católica.

 3.  Perfis e Experiências

Por ocasião das celebrações do ano 2000 o 
Superior Geral dos missionários redentoristas, 
Pe. José Tobin, fez um apelo aos missionários do 
Brasil pedindo voluntários para irem ao Suriname. 
Cerca de 22 se apresentaram. Destes, dois foram 
escolhidos: José Vergilio da Silva e este que lhes 
escreve. Já ouvira falar um pouco daquele país. 

Ele se situa ao norte brasileiro, faz divisa com 
Amapá e Pará. Faz parte da região amazônica 
com uma população de 500 mil. Sem dúvida, 
a luz da Providência divina, o Espírito Santo, 
inspirou superiores e nós a darmos estes novos 
passos.

Como alunos e missionários do Redentor 
somos todos convidados a ter um coração-
mundo, embora ele bata, viva, trabalhe num 
determinado ponto, cidade ou ocupação. Por 
bondade de Deus anteriormente tive a graça de 
trabalhar por 12 (doze) anos em Angola, durante 
o período da guerra civil.
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Experiência missionária no Suriname

– Em que cidade estava morando 
na época, juntamente com quantos 
missionários e de que países eles eram?

– Quais eram suas principais frentes de 
atuação naquele país? Quais eram os 
principais desafios enfrentados?

– Qual é a dimensão da importância 
da presença redentorista no Suriname 
para a evangelização atual do país?

Estava naquela ocasião ajudando 
no nordeste brasileiro nos trabalhos do 
seminário maior, das comunidades e 
paróquias redentoristas em Fortaleza, CE. 
Estava contente e feliz na convivência com 
os confrades, com o povo. Morávamos 
com colegas brasileiros e irlandeses, com 
gente nova e pessoas mais experientes: 8 
seminaristas e 6 padres. É claro que temos 
as dificuldades em qualquer lugar, mas 
quando buscamos Deus, os problemas quase 
desaparecem. No entanto, senti no coração o 
chamado divino para esse novo desafio, para 
uma doação maior. Isso faz-nos lembrar o 
apelo do beato João Paulo II: “podemos dar 
da nossa pobreza”, colocando as pessoas, a 
missão como centro de nossas vidas. Ir para 
um novo país, novas realidades, aprender, 
aprender… conhecer novas culturas, pessoas, 
comidas, costumes, novas crenças... exige um 
nascer de novo, perdendo tudo. Em outras 
palavras, uma boa ocasião para crescer, para 
se converter, para se ter um coração novo, 
um olhar novo a cada dia para com todas as 
pessoas.

A presença missionária redentorista 
no Suriname já é de 150 anos com nossos 
valorosos colegas holandeses. Entre eles 
é bem conhecido o beato Pedro Donders. 
Estamos numa paróquia da periferia da 
capital Paramaribo, talvez a mais pobre e 
numa paróquia do interior em Groningen.

Conforme a tradição local, as grandes 
religiões junto do local do culto constroem 
sempre escolas. Assim temos na paróquia 
seis escolas católicas com cerca de três mil 
crianças. Eis o desafio, pois 15% delas são 
católicas; temos evangélicos, hinduístas, 
muçulmanos, e outros. Numa dessas escolas 

A importância da presença 
redentorista neste local é que o povo 
surinamês vive numa grande família 
com uma riqueza pluricultural e variada 
em termos humanos, sociais, religiosos, 
econômicos. E, como Igreja, podemos 
construir juntos uma nova sociedade, 
novos relacionamentos, numa convivência 
e interdependência mútuas. Sem dúvida, 
uma nova maneira de viver o Evangelho 
e de ser Igreja, que brota desta realidade 
típica local.

Como católicos lá há necessidade de 
mais missionários/as, e como redentoristas 
somos convidados a reviver o Redentor em 

o diretor é muçulmano. E todos os 
meses temos um ou dois encontros com 
alunos e professores nessas escolas. É 
preciso ter uma sensibilidade grande, 
linguagem aberta, diálogo, amizade para 
juntos trabalharmos com a participação 
de todos. Convém notar que o Governo 
estabelece o programa, dá uma ajuda 
mínima, e a entidade cuida, administra. 
Mais de 90% da população é bem 
alfabetizada, falam e/ou entendem o 
holandês, inglês, saranatongo.

Atuamos nas diversas pastorais, 
comissões, movimentos da paróquia e 
da diocese. Por três anos mantivemos 
uma rádio FM, com programação 
diferenciada em cinco línguas e também 
com a emissão na internet. Há poucos 
meses esta rádio foi assumida pela 
diocese. Tínhamos aos nossos cuidados 
a catedral São Pedro e São Paulo, a maior 
igreja em madeira na América Latina 
e Caribe. Ali está o túmulo do beato 
Donders. Por muitos anos sustentamos 
e dirigimos o único jornal católico 
semanário do país: Omhoog (Para o 
alto). Estamos presente junto às várias 
raças e grupos linguísticos: indianos, 
negros, índios, haitianos, brasileiros, 
pessoas de fala inglesa, espanhola.
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Redentoristas e bispo Wim de Bekker, Tobin, então geral; Bernardo 
Holmes (agora em Moçambique), Luiz Carlos, Jean (da Holanda), Mosai, de 

batina (surinamês falecido em 2013), e Pe. Dionísio Zamuner (à direita)

vista de uma nova missão, seguindo nossos 
antecessores e buscando ser presença atuante 
junto do povo mais abandonado, animados 
por novas esperanças.

– Como o senhor avalia essa experiência 
missionária além-fronteiras? Quais são os 
principais frutos?

Essas experiências sem fronteiras, 
partindo para outros mundos das pessoas, 
culturas, religiões, países… exigem de você 
um recomeçar a vida, sonhar, descobrir 
experiências, valores, partilhando e 
comungando em outras esferas nunca 
vivenciadas anteriormente. É como você 
viajar cada dia para um local novo, admirar 
a beleza da vida, penetrar na intimidade 
humana, das estruturas sociais, e sentir juntos 
a presença da vida divina que é comunhão 
de amor. É descobrir o tesouro que existe 
em cada pessoa, costumes, tradições, 
organizações, crenças, na natureza.

Hoje, só temos que nos abrir e 
viver fora de nós. O centro, a razão de ser 
missionário/a, a vida, o céu é: pessoa/grupos 
com que nos relacionamos, é a partilha, 
a comunhão, a comunicação em vista de 
sermos uma só família. Portanto, o segredo 
eterno é morrer para se ter nova vida, perder 

para se ganhar, como o Redentor passando 
pela cruz de cada dia para sentir a alegria 
da vida nova, da ressurreição. Mesmo tendo 
a certeza de nossa impotência, fraqueza, 
erros, acreditamos que o Espírito pode usar 
disso tudo para o bem. Que frutos provêm 
daí? Uma liberdade de si, de tudo, para ir ao 
encontro das pessoas buscando ser amor, 
bondade; uma paz indizível, uma alegria e 
gosto de viver novos, disposição para novos 
desafios e missões.

Crianças surinamesas numa festa popular



13Informativo da Província

Ações Pastorais  4.  

A promoção da cidadania é a linha mestra 
que norteia todo o trabalho de assistência social 
promovido pela Congregação do Santíssimo 
Redentor da Província de São Paulo. Nos sete 
centros de Assistência Social (CAS) e no projeto 
de inclusão digital, que contam com a atuação 
redentorista, os beneficiários têm acesso a uma 
ampla rede de ações que colocam o processo de 
autonomia e emancipação cidadã como pilar 
fundamental.

As   atividades, criativas e transformadoras, 
são capazes de gerar mudanças na vida das pessoas 
e de suas comunidades. Os beneficiários dos 
projetos têm a oportunidade de frequentar oficinas 
que funcionam como espaços de convivência, 
descontração, liberdade de expressão, capacitação 
e geração de renda.

Para a Congregação do Santíssimo 
Redentor, o grande diferencial dos projetos 
sociais desenvolvidos está em fazer com que a 

Assistência Social
na Província Redentorista de São Paulo

estrutura de cada um assegure aos destinatários 
os seus direitos básicos. Nesse sentido, busca- 
-se que os parceiros e colaboradores tenham um 
espírito de abnegação na promoção humana e 
social, entregando-se a um trabalho voltado para 
o crescimento humano e fraterno. Em suma, é 
a dedicação à promoção dos beneficiários com 
vontade política e cristã (segundo a espiritualidade 
redentorista) de vê-los realizados.

O trabalho está pautado pela qualidade 
da assistência prestada, que prima pelo 
conhecimento da realidade das localidades 
atendidas, identificando os principais problemas 
vividos e as situações de risco a que a população 
está exposta.

Os projetos oferecem assistência integral 
e contínua, desenvolvendo ações educativas, 
com ênfase também na formação dos recursos 
humanos, que devem estar sempre adequados à 
proposta de trabalho.
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EVOlUçãO 

A Província Redentorista de São Paulo 
é reconhecida como entidade filantrópica 
desde os anos 1950. No entanto, foi a partir 
de 2002 que as atividades começaram a se 
profissionalizar, com a criação do Projeto SOS 
Família, em Aparecida (SP).

A ideia era começar o trabalho com cinco 
famílias, “mas aí passou-se para dez, dada a 
quantidade de pessoas que se encontravam 
em situação de exclusão total. Visitamos a 
periferia da cidade e fizemos um elenco de 
onde as pessoas estavam precisando mais. Foi 
assim que tudo começou”. 

Foi a partir do final da década de 1990 
que o foco da filantropia foi direcionado 
como uma espécie de sinônimo de cidadania. 
Essa mudança de marcha representou um 
grande desafio para o trabalho capitaneado 
pela Província Redentorista de São Paulo. 
“As entidades filantrópicas tiveram que se 
reposicionar totalmente. E a congregação teve 
que mudar seu foco também. Como entidades 
precisam fazer uma escolha sobre sua área de 
atuação – educação, saúde ou assistência social 
–, optamos por essa última, com a qual sempre 
trabalhamos”, relata padre Jadir.

Conforme as instruções e informações 
recebidas das instâncias governamentais, os 
trabalhos começaram a ser sempre pautados 

por projetos, com detalhamento de público- 
-alvo e envolvendo profissionais competentes 
da área de assistência social. “Isso não foi muito 
fácil. Sendo entidade religiosa, estávamos 
muito envolvidos com o assistencialismo e a 
prática da caridade. Da caridade não podemos 
nem queremos abrir mão, uma vez que temos 
a opção pelo Evangelho. Mas abandonar 
o assistencialismo foi difícil, porque nossa 
ação estava muito nessa linha, e de repente 
estávamos num ponto de partida da cidadania, 
o que é aprendizado que chega ao que temos 
hoje.”

Entre 2002 e 2009, a assistência social 
prestada pela Congregação esteve em uma 
linha extremamente profissionalizada. A partir 
de 2010, a profissionalização não foi deixada 
de lado, mas foi percebida a necessidade de se 
colocar nisso tudo o carisma de evangelização 
à maneira dos redentoristas. Nesse sentido, já 
foram promovidas três assembleias para passar 
aos colaboradores – que são cerca de 70 – o 
“colorido” da ação evangelizadora e missionária 
da congregação em tudo que se faz.

“Os centros estão localizados onde há 
presença redentorista, mas os projetos são 
executados no dia a dia pelos profissionais. Não 
podemos esquecer que estamos praticando 
assistência social enquanto redentoristas e, 
se somos nós que praticamos, devemos dar 
um colorido a essa prática de assistência, e é 
preciso passar essa convicção aos parceiros e 
funcionários.”

14 Informativo da Província

Funcionária Brinquedoteca
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Pe. Jadir Teixeira, C.Ss.R.
Santa Bárbara d’Oeste, SP

DIFERENCIAl

O grande diferencial dos projetos de 
assistência social da Província Redentorista de 
São Paulo é fazer com que a estrutura de cada 
um assegure ao destinatário que se está dando o 
que é seu: justiça. E fazer com que os parceiros e 
funcionários tenham um espírito de abnegação 
na promoção humana e social, entregues ao 
trabalho voltado ao crescimento humano e 
fraterno, bem como dedicados à promoção 
dos destinatários com vontade política e cristã 
de vê-los como pessoas humanas livres e felizes 
em sua vida.

O Evangelho nunca é um agente 
dificultador na assistência social redentorista. 
Isso porque não há preferência ou exclusão 
dos destinatários. Acolhe-se a todos, 
independentemente de religião. Se a pessoa 
está em situação de exclusão e vulnerabilidade 
social, é acolhida para ser iniciada no processo 
de cidadania.

“A prática dos projetos sempre respeita 
as pessoas, incentivando-as a assumir a própria 
opção religiosa, caso possuam. Daí o porquê 
de nossos profissionais serem muito bem 
preparados nesse sentido. O Evangelho é um 
agente de muita eficiência para a pessoa tomar 
consciência de sua cidadania. Não fazemos 
nenhuma discriminação, pois queremos 
que todos sejam pessoas de fato. O nosso 
testemunho transborda em nosso agir”.

As ações sociais são concretizadas em 
consonância com as legislações vigentes, de 
tal forma que se rompe com o paradigma 
do assistencialismo, da benemerência e 
do favor e se parte para a consolidação da 
assistência social como direito de cidadania.

A Província Redentorista de São 
Paulo pode afirmar que tem uma Pastoral 
de Assistência Social, pois é parte de sua 
missão responder aos anseios mais urgentes 
das pessoas por vida e dignidade.

Um ponto marcante é que os 
beneficiários dos projetos recebem 
conscientização sobre economia doméstica. 
Ao invés de cesta básica, cada família recebe 
um vale alimentação. Há testemunhos de 
pessoas que sequer haviam entrado em um 
supermercado e, de repente, podem ir a esse 
ambiente.

Isso acontece em uma perspectiva de 
busca da autonomia, elevação da autoestima 
e promoção de cidadania. O trabalho 
de orientação com as famílias envolve 
conscientização sobre o consumo adequado 
e correto dos produtos, elaboração de uma 
lista com todos os itens que precisam ser 
comprados, pesquisa de preços por meio 
de encartes do supermercado, atenção aos 
supérfluos, não fazer compras com pressa, 
ler os rótulos dos alimentos, verificar data 
de validade e condições da embalagem e 
guardar o cupom fiscal do caixa para o caso 
de se precisar trocar algum item.

Informativo da Província 15
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 5.  Planejamento e Formação

Minha História Vocacional
Noviço Ângelo Rodrigo 

Busso Martins Bertho
Eu, Ângelo Rodrigo Busso Martins Bertho, nasci na cidade de 

Sorocaba-SP, no dia 30 de janeiro de 1988. Filho de Edvaldo Martins 
Bertho e de Maria José Busso (sou o filho único desse casal). Meus pais 
são separados e meu pai está em uma segunda união, da qual tenho um 
irmão chamado Matheus, que está com quatro anos de idade.

Desde criança, sinto esse chamado de Deus em minha vida. 
Ingressei na Congregação do Santíssimo Redentor, no Seminário Santo 
Afonso em Aparecida, SP, no dia 31 de janeiro de 2003, aos 15 anos de 
idade. Naquele momento, prossegui com os estudos do Ensino Médio 
e a etapa do Propedêutico na mesma cidade, no Seminário Nossa 
Senhora Aparecida, onde fiquei por dois anos. 

Realizei meus trabalhos pastorais no Santuário Nacional como 
ministro extraordinário da Eucaristia na Pastoral da Acolhida. Também 
trabalhei na casa de idosos (Lar Nossa Senhora Aparecida), na formação 
de coroinhas, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Comunidade 
Sagrada Face) e na pastoral Carcerária, pela Arquidiocese de Aparecida.

Em 2008, dando continuidade ao processo formativo, fui para 
a cidade de Campinas, SP, realizar os estudos filosóficos (na época 
bacharelado), mas cursei apenas um ano na PUC-Campinas. Naquele 
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Chamo-me Mauricio José de Oliveira; 
nasci no dia 29 de novembro de 1985, sou filho 
de Rita Conceição da Silva Oliveira e Benedito 
José de Oliveira Filho, natural da cidade de 
São José dos Campos, SP. Vivi naquela cidade 
até meus 24 anos, quando decidi responder ao 
chamado que Deus me fazia.

Desde pequeno, sempre fui encaminhado 
na fé e crença no Deus único e salvador, por 
meio de minha mãe, tanto que entrei para o 
grupo de coroinhas de minha comunidade, 
na qual trabalhei por muito tempo. Algum 
tempo depois, formei-me acólito, passando a 
atuar em minha paróquia e, mais tarde, tornei-
me cerimoniário, trabalhando diretamente na 
catedral e nas paróquias da diocese. Durante 
aquele período, tive a chance de trabalhar e 
construir um caráter de pessoa responsável por 
mim mesmo e pelos outros, também ajudei 
minha família.

período, trabalhei na Paróquia diocesana 
de São José Operário (comunidade Nossa 
Senhora das Graças), prestando serviços na 
liturgia, com os coroinhas e grupo de jovens 
(PJ). Durante os anos de 2009 e 2010, estive 
afastado do seminário, voltando ao convívio 
familiar, ajudando em casa e trabalhando.

Querendo dar continuidade ao meu 
processo formativo, retornei à Congregação 
do Santíssimo Redentor no ano de 2011, 
quando pude prosseguir com meus estudos 
filosóficos. Hoje, com a graça de Deus, já me 
encontro na etapa do Pré-Noviciado, etapa 
esta que nos ajuda muito na preparação 
para o ingresso na etapa seguinte. Participo 
de uma comunidade pequena, com apenas 
mais um pré-noviço, Mauricio José, e 
nosso formador, o Pe. Maciel Pinheiro. 
Temos, nessa etapa, aulas de formação que 
visam a espiritualidade Redentorista, como 
também aulas de espanhol e português. Nas 
terças e sextas-feiras, temos nossas aulas de 
Educação Física com as turmas do primeiro 
e do segundo ano, as quais são realizadas no 
Seminário São Clemente: são aulas que nos 
ajudam muito em nosso processo formativo 
e em nossa saúde. A convivência com os 
demais se dá também por meio das missas 
comunitárias, às sextas-feiras, e de nosso 
jantar de confraternização no mesmo dia.

Faz três anos que exerci serviços 
na Paróquia de Santo Afonso, a qual é 
confiada aos Missionários Redentoristas. 
Lá, auxilio na formação e coordenação dos 
acólitos e coroinhas das treze comunidades 
a nós confiadas, e também acompanho, 
diretamente, a comunidade Nossa 
Senhora Rainha da Paz, juntamente com o 
seminarista Odair, do primeiro ano. 

Sou muito feliz em pertencer a esta 
família e grato a todos os formadores de 
todas as etapas pelas quais passei e ao 
desta que estou. Rogo sempre a Deus e ao 
nosso Pai Santo Afonso, juntamente com a 
Virgem Maria, pela minha perseverança e 
pela minha santificação, para que eu possa, 
com a graça divina, ser um Missionário 
Redentorista Santo. 

Ângelo Rodrigo Busso Martins Bertho
Noviço

Noviço Mauricio 
José de Oliveira
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Mas, dentro de mim, algo ainda não 
estava completo, faltava algo em meu interior, 
algo que me completasse e me satisfizesse 
por inteiro. Foi quando decidi fazer alguns 
encontros vocacionais com os padres de 
Aparecida, os missionários redentoristas, os 
quais me ajudaram em meu discernimento 
vocacional, encaminhando-me em direção ao 
chamado de Deus em minha vida.

No dia 31 de janeiro de 2010, ingressei 
no seminário do propedêutico redentorista, 
situado na cidade de Santa Barbara D’ Oeste,  
SP. Foi, para mim, um período no qual pude 
conhecer um pouco mais a Congregação do 
Santíssimo Redentor e seu fundador, Afonso 
Maria de Ligório, e todos os santos e beatos 
redentoristas. Durante todo o ano que lá estive, 
pude trabalhar a minha dimensão humano- 
-afetiva e também me preparar para enfrentar 
um mundo novo, o mundo da Universidade.

No propedêutico, conheci muitas 
pessoas que muito ajudaram em meu processo 
de discernimento, profissionais como nossa 
psicóloga Adriana e pessoas simples, as quais, 
com seus exemplos de vida, mostraram-me 
realmente como é ser humano diante das 
situações que nos rodeiam a cada momento. 
Contei também com o auxílio de meus 
irmãos, que comigo estavam em busca de 
um objetivo em suas vidas. Também não 
posso me esquecer dos formadores que me 
acompanharam e acreditaram em minha 
capacidade de crescimento humano, os padres 
Gabriel Mariano e Sebastião Fernandes.

Em 13 de Fevereiro de 2011, cheguei à 
cidade de Campinas, SP, na casa de formação 
dos estudos filosóficos redentorista, São 
Clemente. Ao chegar nessa casa, fui recebido 
por parte de meus novos colegas, pois o 
restante não havia chegado ainda, e, com 
eles, pude aprender muita coisa. Claro que no 
começo não cheguei conversando, brincando 
etc., pois também não tinha intimidade 
alguma com eles, afinal mal os conhecia, mas, 
aos poucos, fui conquistando suas amizades e 
confianças. 

Na reunião que tivemos logo no início 
do semestre, para definirmos as pastorais e 

comunidades que acompanharíamos, tive a 
graça de ficar na comunidade Nossa Senhora 
do Carmo, junto com o pré-noviço Tiago, 
que ficou lá até a metade do ano. Naquele 
momento, pude vivenciar vários momentos 
de alegrias (brincadeiras, festas e visitas) e 
de tristezas (perdas familiares e mudanças 
dos mesmos) com aquelas pessoas. Houve 
momentos em que brinquei muito, fiz muitas 
estripulias, mas, em outros, falei sério e fui 
firme em algumas decisões. Foram ricos os 
momentos nos quais aprendi, com o povo, a 
viver com seriedade e espiritualidade a vida 
que escolhi para mim.

Hoje, como noviço, fico feliz em poder 
partilhar um pouco de minha experiência com 
os novos postulantes que chegam a nossa casa 
e em especial aos que vão para a comunidade 
que acompanho até hoje, comunidade essa que 
me acolheu e adotou como um de seus filhos. 
Também me alegro por estar em uma pastoral 
(vocacional), na qual posso ajudar a muitos 
jovens que, assim como eu, querem responder 
ao chamado que Deus realiza a cada instante.

Mauricio José de Oliveira
Noviço

Vocação
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Comunidade Pe. Agenor
Cidade Tiradentes

A comunidade surgiu nos primeiros 
anos da década de 1980 a partir de um trabalho 
pioneiro das irmãs xaverianas, que depois 
deixaram a região. O pioneiro do trabalho 
redentorista na região foi o Pe. Rudolf Croon, 
assim que deixou a reitoria do Santuário 
Nacional. Depois dele cerca de 20 confrades já 
passaram pela comunidade. Na origem estava 
o sonho de se ter uma comunidade inserida 
numa realidade de periferia e num meio 
popular. A comunidade de formação teve 
início em 1987.

Da área pastoral, antes atendida, foram 
criadas diversas paróquias entregues ao clero 

HISTóRIA

diocesano. Hoje, são três realidades distintas, 
mas ao mesmo tempo confl uentes: Comunidade 
religiosa, de formação e de pastoral (Paróquia 
Senhor Santo Cristo).

O bairro da Cidade Tiradentes também 
vem passando, como parte de uma grande 
cidade, por um processo acentuado de 
mudanças. Mudou a realidade eclesial, passando 
da realidade de CEBs e Pastorais Sociais, para 
um modo de ser Igreja mais espiritualizante; 
mudou também a realidade social e econômica 
da maioria de sua população, pois hoje o bairro 
já goza de uma situação social e estrutural bem 
melhor.

Vocação e Missão de uma Comunidade de Periferia

Informativo da Província 19
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Um grande avanço conseguido foi a 
atuação dos estudantes junioristas na pastoral 
e no acompanhamento das comunidades 
e pastorais que formam a paróquia. Nesse 
sentido, o fato de a comunidade de formação 
estar situada numa periferia permite que os 
estudantes façam uma síntese entre aquilo que 
estudam e o que vivenciam na prática do dia 
a dia.

Do ponto de vista da atuação pastoral 
dos redentoristas o desafio maior da 
atualidade localiza-se na busca de conciliação 
do modo de ser Igreja mais engajado, baseado 
na nucleação de comunidades e setores em 
rede com o atual cenário de Igreja, dando 
uma marca genuinamente redentorista a esta 
realidade eclesial.

VOCAçãO E MISSãO
Hoje, a atuação da comunidade redentorista 

volta-se ao resgate de alguns valores importantes 
que se perderam nesses últimos anos. O fato de 
ter acontecido muitas mudanças, seja de pessoas, 
como de realidade de Igreja, nestes últimos 
tempos, também contribuiu para acentuar esta 
problemática. Diversas comunidades perderam 
a identidade, pois processou-se ainda uma 
centralização da vida da comunidade paroquial 
na matriz e nas mãos do pároco.

A saída encontrada está sendo a divisão 
de trabalhos e competências entre os membros 
da comunidade redentorista, resgatando muitas 
lideranças, dando novo vigor às comunidades.
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A presença dos estudantes da Vice- 
-Província do Recife na comunidade possibilita 
uma maior integração em todos os níveis, 
bem como o conhecimento e a interação com 
outras comunidades e frentes pastorais da 
província. A visão de congregação que aqui se 
vive é bem mais abrangente e a oportunidade 
de se aproveitar as diversas experiências é bem 
maior.

A teologia desenvolvida no ITESP tem 
tudo a ver com a realidade daqui por ser bem 
“pé no chão”, e aqui se aprende não só a viver, 
mas a fazer a teologia prática da vida a partir 
dos conceitos aprendidos no instituto. Um 
dos limites, porém, é a limitação da reflexão 
teológica pela exiguidade de tempo. Ganha-se 

INTEgRAçãO
pelo lado da pastoral, mas perde-se no sentido do 
tempo para um maior aprofundamento.

É preciso que haja uma continuidade de 
projetos, para que as mudanças e transferências 
não se tornem um empecilho na construção de 
um modo de ser Igreja. 

Na divisão dos serviços da casa e no encontro 
com os demais grupos de junioristas se percebe 
um crescimento significativo. Há uma forte 
impressão de que os membros da comunidade 
se querem bem e um se preocupa com o outro. A 
comunidade é bem aberta, recebendo a presença 
de pessoas do povo e visitando as casas das famílias 
com assiduidade.

No sentido da reestruturação sonha-se 
com a possibilidade de um maior intercâmbio 
de pessoas entre as duas unidades e essa ideia 
precisa ser mais amadurecida para que se possam 
alargar os horizontes a um nível mais amplo do 
ser redentorista.



22 Informativo da Província

Miracatu
Um Pouco de História e Memória do Passado

 6.  Nossa História Recuperada

A VIlA DA PRAINHA

Em meados do século XVI, apenas 
os municípios de Iguape e Cananeia eram 
conhecidos na vasta região do litoral paulista, 
mais precisamente no vale do Rio Ribeira. 
Iguape, uma das primeiras regiões colonizadas 
pelos portugueses após o descobrimento do 
Brasil, tornou-se um entreposto comercial 
da região. Os rios eram as únicas vias de 
transporte e comunicação que ligavam aos 
demais pontos distantes da região. O rio 
principal deles é o Ribeira que recebe os 
afluentes mais importantes: rio Juquiá-Guaçu 
e o rio São Lourenço.

Miracatu deve sua origem a um 
imigrante francês, Pierre Laragnoit, que em 
1842, fugindo das guerras napoleônicas, 
estabeleceu-se com seus filhos à margem 
esquerda do Rio São Lourenço, após ter 
comprado terras e escravos. Em 30 de junho 
de 1871, fundaram Miracatu, com o nome de 
Prainha. A povoação foi elevada à categoria 
de distrito de paz no dia 6 de abril de 1872, 
por força da lei provincial, n. 35.

A emancipação política do município 
deu-se em 30 de novembro de 1938. 

Posteriormente, dada sua localização estratégica 
dentro da região do vale do Ribeira, foi criada 
a comarca de Miracatu no dia 24 de junho de 
1967.

Hoje, o município conta com uma 
população aproximada de 35.000 habitantes, 
sendo 16.000 habitantes moradores na região 
rural. Predomina a monocultura da banana. A 
BR 116 – Regis Bitencourt atravessa o município 
de um extremo a outro em direção a São Paulo 
e a Curitiba. 

Miracatu, terra boa de se viver, com o 
encanto das matas e das montanhas, que em 
tupi-guarani significa “terra de gente boa”.
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FUNDAçãO: O TERRENO DA SANTA

A PRIMEIRA MISSA

A FUNDAçãO DA “PARóQUIA”

Por escritura pública lavrada no 
Cartório do Distrito de Paz de Santo Antônio 
de Juquiá, a 14 de junho de 1871, Pedro 
Laragnoit fez doação de terras, no valor 
de 300$000 (trezentos mil réis), para o 
patrimônio, onde devia ser construída a Igreja 
de Nossa Senhora das Dores – até então, o 
povo reunia-se num pequeno oratório da Vila 
–, e mais 100 metros de terreno destinados à 
construção do Cemitério.

Em 1872, Pedro fez ao bispado de São 
Paulo o pedido para a construção da capela 
“a mais apropriada possível para os ofícios 
divinos”, sob a invocação de Nossa Senhora 
das Dores. A igreja ficou concluída em abril 
de 1873, com a respectiva torre de madeira.

No dia 12 de junho de 1873, os sinos 
repicaram anunciando a celebração da 
primeira missa na Igreja de “Nossa Senhora 
das Dores de Prainha, pelo Padre Salvador 
Torello, com a presença da família Laragnoit 
e famílias do Vale, a saber: José Antônio 
da Silva Leite, Manoel Francisco Martins 
de Castro, Diogo Martins Ribeiro, Sabino 
Ribeiro Coutinho, Antônio Feliciano Pupo, 
Luiz Severiano da Silva Leite, Manoel 
Francisco Ribeiro, Manoel Domingos de 
Oliveira e outros que a história não registrou” 
(cf. A Vila de Prainha, de Paulo de Castro 
Laragnoit).

A Paróquia de Nossa Senhora das Dores 
de Prainha foi criada em abril de 1912, por D. 
Lúcio Antunes de Souza, bispo de Botucatu. 
O primeiro Pároco nomeado foi o Pe. João 
Marques da Silva Faia, de nacionalidade 
portuguesa. Suas principais iniciativas: curso 
de catequese para crianças, Irmandade de 
Nossa Senhora das Dores, Apostolado da 
Oração, existente até hoje. Em 1913 reformou 
a Igreja, construindo uma torre de alvenaria. 
No Natal de 1914 foi transferido para cidade 
de Tietê, SP, e substituído pelo Pe. David 
Corso, de nacionalidade italiana, época em 
que foi colocado o cruzeiro em frente à Igreja 
Matriz.

O bispo de Botucatu substituiu o Pe. 
David Corso, em junho de 1915, pelo Pe. 
Antônio Manoel da Silva Antunes, português 
da província de Minho. Em 1925 a Santa Sé 
criou a diocese de Santos, desmembrada de 
Botucatu, sendo eleito como primeiro Bispo 
D. José Maria Pereira Lara. Assim, a Paróquia 
de Nossa Senhora das Dores de Prainha 
passou a pertencer à nova Diocese de Santos.
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Pe. Gervásio Fabri dos Anjos, C.Ss.R.
Paróquia Nossa Senhora das Dores

Miracatu – São Paulo

COMUNIDADES DA PARóQUIA 
NOSSA SENHORA DAS DORES E 
SEUS PADROEIROS 

Igreja Matriz: Nossa Senhora das Dores
Jardim Yolanda: Sagrada Família
Jardim Miracatu: Nossa Senhora Carmo
Jardim Ubirajara: Nossa Senhora das Graças 
Vila Kamaiti: Sagrado Coração de Jesus
Pedro Barros: São Pedro
Comunidade Santa Rita: Santa Rita
Oliveira Barros: Santa Rita de Cássia
Vila São José: São José
Biguá: Santa Luzia
Jardim Alvorada: São Geraldo
Musácea: Santa Cecília
Areado: São Lourenço
Vale do Kiri: Nossa Senhora Aparecida
Chora: Nossa Senhora de Fátima
Pedra do Largo: Santo Antônio
Engenho: Santo Antônio
São Lourenço: São Lourenço
São José do Lambari: São José Operário
Jaracatiá: São Roque
Três Irmãos: São João Batista

São Francisco: São Francisco
Ribeirão Bonito: Santo Antônio
Serraria: São Judas Tadeu
Jacuguaçu: Nossa Senhora Aparecida
Sumidoro: São Bento 
Vista Grande: Nossa Senhora Aparecida
Mitra: São Paulo apóstolo
Vila São Pedro: São Pedro
Panelas: São Judas Tadeu
Mutuca: Nossa Senhora do Carmo
Divisor: Nossa Senhora Aparecida
Mela Mico: Nossa Senhora de Fátima
Faú: Santa Isabel
Biguazinho: São Benedito
Moraes: Nossa Senhora de Fátima
Peninche: Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro
Barra Funda: São José
Divisor de Cima: Nossa Senhora Aparecida
Sudelpa: Santo Afonso
Matzuda
Obs. Segundo os dados da diocese, ano de 
2004, na diocese de Registro existiam 15 
paróquias, 62 comunidades urbanas e 246 
comunidades rurais, perfazendo um total 
de 308 comunidades.

Membros dos Institutos afiliados
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Família Redentorista  7.  

Institutos afiliados,
vivendo um mesmo carisma

Há algo novo que nos chama atenção na 
história Redentorista. A Mensagem do XXIV 
Capítulo Geral – II Parte é dirigida não só a todos 
os Redentoristas, como aos Leigos Associados e 
aos MEMBROS DOS INSTITUTOS AFILIADOS.

Mediante esta “atenção do Capítulo Geral”, 
um coração sensível, atento ao espírito de família, 
pensou em chamar os Institutos Afiliados para 
comunicar a Mensagem. Assim nasceu o 1º 
Encontro dos Institutos Afiliados à Espiritualidade 
Redentorista, por iniciativa do Pe. Victor Hugo 
Lapenta, C.Ss.R., com o apoio de Ir. Maria Inês 
Vieira Ribeiro, MAD, nos dias 10 a 12 de março 
de 2011, com o específico objetivo de partilhar 
o conteúdo da Mensagem do XXIV Capítulo 
da C.Ss.R. e traçar metas para uma caminhada 
comum.

Participaram do Encontro Irmãs das 
Congregações Oblatas do Santíssimo Redentor, 
Monjas Redentoristas, Mensageiras do Amor 
Divino, Filhas de Fátima e Copiosa Redenção e 
os Redentoristas Pe. Victor Hugo e Vinícius G. 
Ponciano.

Como uma das propostas foi a continuidade 
dos encontros, aconteceu o 2º Encontro 
dos Institutos Afiliados à Espiritualidade 
Redentorista, 28/2 a 1/3 de 2012, com o tema A 
ESPIRITUALIDADE REDENTORISTA COMO 
FUNDAMENTO PARA A MISSÃO E AÇÃO 
DA(O) CONSAGRADA(O), sendo assessor o Pe. 
Eugênio Bisinoto, C.Ss.R. Nessa oportunidade 
refletiu-se também sobre “OS INSTITUTOS 
AFILIADOS E O SERVIÇO DE ANIMAÇÃO 
VOCACIONAL”. Participaram do encontro Irmãs 
dos Institutos já citados acima.

Membros dos Institutos afiliados

Encontro dos Institutos afiliados à Espiritualidade Redentorista  - Aparecida - SP
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E aconteceu o 3º Encontro dos Institutos 
Afiliados à Espiritualidade Redentorista. Dessa 
vez com o tema CONHECENDO A VIDA E 
ESPIRITUALIDADE DA VENERÁVEL MARIA 
CELESTE CROSTAROSA, O.Ss.R., tendo como 
assessor o Pe. Luís Carlos Oliveira, C.Ss.R., 
nos dias 12 a 14 de abril de 2013. Participaram 
os mesmos Institutos, mais a recém-fundada 
comunidade Missionárias da Redenção. Para 
esse encontro o Superior Geral, Pe. Michael 
Brehl, C.Ss.R, enviou-nos uma bela carta (cf. 
Informativo da Província de SP – edição n. 232 – 
setembro e outubro de 2013).

Finalmente, perguntamo-nos: Produziu 
algum resultado? Com certeza! Absoluta!

Já no primeiro Encontro nos propomos 
“criar espírito de família”, aprofundar a 
espiritualidade redentorista, integrar o serviço 
de animação vocacional e a formação de todos 
os Institutos da Família Redentorista. Isso vem 
acontecendo, com a troca de experiências, 
comunhão, e o mais significativo aconteceu na 
Jornada Mundial da Juventude. Foi produzido 
um folder da Família Redentorista e amplamente 
divulgado!  

Trabalhamos como “família”, durante todos 
os dias na Feira Vocacional, na Quinta da Boa 
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Ir. Maria Inês Vieira Ribeiro
Mensageira do Amor Divino

Superiora Geral

Vista, no Rio de Janeiro. Para o “Ano Vocacional”, 
na Província de São Paulo, estamos integrando a 
Equipe: Padres, Irmãs, Irmãos e Leigos. No Noviciado 
Redentorista de Tietê, tem acontecido, há vários anos, 
encontros entre noviços e noviças.   

Essa comunhão e integração não acontecem de 
uma hora para outra. São necessários muitos passos, a 

quebra de muitos tabus, preconceitos, 
atitudes machistas ou feministas. 
Vamos em frente! 

Vamos acreditar e apostar na 
maravilha da comunhão que existiu 
entre Afonso, Celeste e Geraldo!

Louvamos a Deus pela 
promulgação do decreto sobre a 
heroicidade das virtudes da Madre 
Maria Celeste (3/6/13), fundadora 
das Irmãs Redentoristas, grande 
inspiradora da C.Ss.R., figura 
feminina da nossa espiritualidade. 
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Os Redentoristas
e os Meios de Comunicação Social no Brasil

Sem dúvida alguma, sem a comunicação, em 
sentido amplo, não há a possibilidade da evangelização. 
E, como são tantos os meios que utilizamos para a 
comunicação, poderíamos até dizer que o campo 
do anúncio da Boa Nova se amplia com esses meios. 
Impressos, Rádio, Televisão e Internet de maneira 
conjunta fizeram e fazem com que a Palavra Redentora 
atinja milhões de pessoas.

A Igreja no Brasil tem acompanhado o percurso 
histórico do crescimento dos meios de comunicação. 
Particularmente, os Missionários Redentoristas têm 
sido presença atuante no que diz respeito à comunicação. 
Embora, em um passado não tão longínquo, a presença 
desses missionários tenha sido evidenciada por sua 
atuação nas Santas Missões, Santuários e espaços 
paroquiais, sempre houve preocupação e atuação na 
área técnica, operacional e gerencial dos meios de 
comunicação.

Se pensarmos na Imprensa, surgida no século XV 
e amplamente utilizada no século XVIII para produção 
de jornais, verificaremos que o jornal católico mais 
antigo do Brasil, em circulação, é produto do trabalho 
dos redentoristas. O Jornal Santuário tem história 

 8.  Pelas Províncias e Vice-Províncias
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para contar e conta 
muitas histórias. Isso é 
resultado da promessa 
que os redentoristas 
depositam nos meios 
de comunicação. 

Da pequena 
tipografi a utilizada 
para a impressão do 
jornal, começada em 10 
de novembro de 1900, 
até os dias de hoje, os 
impressos são quase 
incontáveis nas províncias 
e vice-províncias, sejam 
para a comunicação entre os 
próprios missionários, sejam 
para a evangelização do povo 
de Deus. Nesse campo, os 
Redentoristas no Brasil possuem: Gráfi ca Bom Jesus (Bahia); Gráfi ca Editora, 
com parque gráfi co e editorial (Província de Goiás); Jornal “Santuário de 
Aparecida” (Província de São Paulo); Informativo da Província de São 
Paulo; Revista Santuário (Província de Campo Grande); Revista Perpétuo 
Socorro (Província de Campo Grande); Revista Redentorista “Família do 
Devoto Perpétuo” (Província de Campo Grande); “Cartinha” (Província 
de São Paulo); Informativo “Contact” (Província de Campo Grande); 
Informativo “Ká Entre Nós” (Vice-Província de Recife); “Noticiário” (Vice- 
-Província da Bahia); boletim mensal “Axé da Bahia” (Vice-Província da 
Bahia); Informativo “Akikolá” (Província de Minas, Rio, Espírito Santo). Há 
também aqueles que escrevem sistematicamente em jornais e revistas que 
circulam em suas regiões.
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Com o surgimento da radiodifusão 
no Brasil, logo os missionários redentoristas 
colocaram-se como pioneiros no meio religioso 
frente à nova possibilidade de evangelização. 
A primeira transmissão radiofônica em nosso 
país deu-se em 7 de setembro de 1922, com um 
transmissor posicionado no alto do Corcovado, 
no Rio de Janeiro. Já no ano de 1937, portanto 
15 anos depois, iniciaram-se as tratativas para 
implantação da mais antiga rádio de iniciativa 
redentorista no Brasil. A Rádio Aparecida só 
chegou a ser inaugurada no dia 8 de setembro de 
1951. Seguiram-se desde então os investimentos 
nesse meio de comunicação, tanto na Província 
de São Paulo, como nas diversas outras 
unidades redentoristas do Brasil. E hoje, os 
empreendimentos são muitos: Rádio Bom Jesus 
(Vice-Província da Bahia); Radio Educadora 
AM e FM (Província do Rio, Minas, E. Santo); 
Rádio Difusora de Goiânia (Província de Goiás); 
Rádio Xavantes de Ipameri (Província de Goiás); 
Rádio Vox Patris FM, geradora da programação 
da Rede Pai Eterno FM, com 16 emissoras 
nos estados de Goiás, São Paulo e no Distrito 
Federal (Província de Goiás); Rádio Aparecida, 
integrante da Rede Aparecida de Comunicação, 
que gera programação para a Rede Católica de 
Rádios em AM, FM e Ondas Curtas (Província 
de São Paulo); Rádio RB2 – Curitiba (Província 
de São Paulo); Rádio Difusora AM (Província 
de Campo Grande). Somem-se aqui os espaços 
utilizados por confrades nas rádios em todo o 
Brasil.

Mais recentemente temos visto que as 
TV’s católicas têm crescido em audiência e 
evangelização no Brasil. A Igreja é rica em 
carismas e isso se percebe nas particularidades 
dos diversos canais televisivos. A TV Aparecida 
surge também para ser um diferencial 
evangelizador. Nesse diferencial estão o carisma 
e a maneira redentorista de evangelizar. Embora 
saibamos que a TV Aparecida está associada 
diretamente aos missionários redentoristas, 
indiretamente sabemos também que existem 
iniciativas concretas do empenho redentorista 
em outras TV’s católicas ou não de todo o Brasil. 
No campo televisivo temos: TV Aparecida, 
presente na TV por assinatura, canal HDTV, 
canal aberto, pela parabólica, sintonizada 
em 18 estados, 16 capitais e 223 municípios 
(aos cuidados da Província de São Paulo); 
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Logo   TV Aparecida  HD

Logo Com a Mãe Aparecida  10 anos



31Informativo da Província

Transmissão de celebrações através da TV Brasil 
Central, da PUC TV, da TV Anhanguera (afi liada 
da Rede Globo) e da Rede Vida (imagens são 
geradas pela equipe própria da produtora do 
Santuário de Trindade, que também produz 
vários programas, tais como: “Novena dos Filhos 
do Pai Eterno”, “Novena do Perpétuo Socorro”, 
“Programa Pai Eterno” e “Novena de Nossa 
Senhora das Graças”, esta, transmitida por três 
emissoras afi liadas do SBT para o oeste do Mato 
Grosso) (Província de Goiás).

Neste breve elenco de atividades na área da 
comunicação, e seus diversos meios, percebemos, 
vez ou outra, que os missionários redentoristas 
estão ou na vanguarda ou recuperando o tempo 
muitas vezes “perdido” de entrada nesses meios. E 
isso tem acontecido no que diz respeito à Internet, 
que engloba e perpassa todas as mídias, pois se 
utiliza de sites e das redes sociais para multiplicar 
seu potencial de comunicação. A internet consegue 
concentrar todas as mídias para comunicar: webtv, 
webrádio, jornais e revistas online. Com a internet 
ganha-se em interatividade, custos e liberdade 
expressiva para anunciar o Evangelho. Já estamos 
inseridos na rede com trabalhos em todas as 
Províncias e vice-províncias: sites das instituições 
e de seus trabalhos pastorais, webrádios, redes 
sociais (Twitter, Facebook, fanpages, blogs etc.). 
Merece destaque o “Portal A12.com” que, mantido 
pelo Santuário Nacional e pela Província de São 
Paulo, vai aos poucos se tornando referência de 
conteúdo para a Igreja no Brasil e no mundo.

Pe. Daniel, C.Ss.R.
Ir. José Torres, C.Ss.R.

Um dos desafi os redentoristas 
dos dias de hoje é lançar a Palavra 
vivida onde não foi semeada. Para isso, 
contamos com a efi ciência dos meios 
de comunicação e especialmente 
do nosso testemunho pessoal e 
comunitário. Talvez, ainda utilizemos 
timidamente esses instrumentos. É 
preciso que despertemos, em nossas 
comunidades, para o uso dos novos 
e efi cientes meios capazes de acessar 
o terreno do coração do povo a 
quem somos chamados a evangelizar. 
Dessa forma, estaremos anunciando 
o que ouvimos ainda na escuridão, 
repetindo à luz do dia, e proclamando 
sobre os telhados o que escutamos em 
segredo (cf. Mt 10,27).
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NOTA DO REDATOR:

Em 2014 celebramos duas datas 
de extremo signifi cado. Os 70 anos da 
implantação da Província de São Paulo e 
os 120 anos de nossa presença no Brasil. 
Por isso, em cada número de nosso 
Informativo traremos algo que nos ajude a 
reviver esta história, rememorando nossas 
conquistas e avanços e projetando o nosso 
viver. Não são apenas listas com nomes que 
se sucedem, mas são expressão de muita 
doação para que a “Copiosa Redenção” 
possa sempre acontecer.

01. Pe. Gebardo Wiggermann: 1894 – 1904
02. Pe. Roberto Hansmaier: 1904 – 1912
03. Pe. José Clemente Heinrich: 1912 – 1915
04. Pe. João Batista Kiermeyer: 1915 – 1921
05. Pe. Tiago Klinger: 1921 – 1926
06. Pe. Estêvão Maria Heigenhauser: 1926 – 1930
07. Pe. Francisco Wand: 1930 – 1935
08. Pe. Leonardo HeckL: 1935 – 1939
09. Pe. Geraldo Pires de Souza: 1939 – 1947
* Último Vice-Provincial e 1º Provincial
10. Pe. Antônio Ferreira Macedo: 1947 – 1955
11. Pe. José Ribolla: 1955 – 1969 
12. Pe. Amador Leardini: 1969 –1975
13. Pe. José Carlos de Oliveira: 1975 – 1979
14. Pe. José Ulysses da Silva: 1979 – 1985
15. Pe. Carlos da Silva: 1985 – 1990
16. Pe. Hélio de Pessato Libardi: 1990 – 1996
17. Pe. Carlos da Silva: 1996 – 2002
18. Pe. José Ulysses da Silva: 2002 – 2005
19. Pe. Luís Rodrigues Batista: 2005 – 2014

Pe. Inácio Medeiros, C.Ss.R.
Redator

pe.inacio@gmail.com

 9.  Um Jubileu a ser celebrado

Vice-Provinciais e
Provinciais de São Paulo – 1894 a 2014

Pe. Antônio F. Macedo, Pe. 
Estêvão Maria Heigenhauser, 

Pe. José Francisco Wand, Pe. José 
Clemente Heinrich, Pe. Geraldo 
Pires, Pe. João Batista, Pe. José 

Ribola, Pe. Helio P. Libardi
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Notícias e Informações  10.  

Pe. Mário Narte
Biografia

No dia 16 de fevereiro do ano de 1976, 
no sítio Baraúnas, zona rural de Gararu, SE, 
nascia Mário Narte dos Santos Gomes, filho 
de José Gomes Filho (Zé Braúna) e de Evanda 
Lima dos Santos (Vanda). Dos onze filhos 
do casal, Pe. Mário era o nono da família. 
Pessoas humildes, que para sobreviverem 
tinham que batalhar com a força que é digna 
de todo sertanejo, o que não foi diferente 
com todos da família. Pe. Mário e todos os 
seus irmãos seguiram os passos de seus 
genitores, ajudando em todos os afazeres, 
seja na agricultura, na pecuária e até mesmo 
na lida doméstica, mesmo porque todos se 
desdobravam em suas obrigações. 

Padre Mário recebeu o sacramento do 
batismo ainda bebê em 27 de agosto de 1976 
na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Glória, 
SE.

Aos seis anos Pe. Mário iniciou seus 
estudos na escola rural do povoado local, indo 
do pré-escolar até a quarta série. Em 1o de 
junho de 1986, fez sua primeira eucaristia na 
capela de São Sebastião (Baixinha) pertencente 
à paróquia de Gararu, SE. Aos 11 anos, no 
povoado São Mateus, iniciou o ginásio, mas 
concluiu somente a sexta série; por falta de 
transporte teve que parar suas atividades no 

ano de 1988. Somente cinco anos depois voltou a 
estudar quando recebeu um convite do Pe. Luiz, 
pároco da cidade de Aquidabã, SE, começando 
aí também sua caminhada em busca da vida 
religiosa, e ali concluiu o ensino fundamental. 

No dia 19 de dezembro de 1993, recebeu o 
sacramento da Crisma na Paróquia de Senhora 
Santana em Aquidabã.

No ano de 1995, Pe. Mário fora transferido 
para Garanhuns, PE, onde cursou o ensino médio 
e ingressou no seminário menor nesse mesmo 
ano. Em 1998 mudou-se para Recife, onde 
cursou filosofia durante os quatro anos seguintes 
pela Universidade Federal de Pernambuco – 
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Uma Praça chamada
Padre Lauro

Padre Lauro Masserani, com seu jeito tieteense de ser, 
se foi muito rapidamente. Era um entusiasta das Missões 
Populares, especialmente no desafio de evangelizar o grande 
meio urbano. No Bairro de Sapopemba, última comunidade 
onde viveu, existe uma praça que leva o seu nome. A ele, nossa 
justa homenagem.

Francisca (sua irmã)

UFPE. Na cidade de Tietê, SP, no ano de 
2003, ingressou no noviciado de Santa 
Teresinha, voltando a Garanhuns no ano 
seguinte. No dia primeiro de fevereiro de 
2004 professou os votos temporários na 
Congregação do Santíssimo Redentor, 
na Igreja do Perpétuo Socorro. Ainda em 
2004 sofreu a perda de seu genitor, mas 
superou com a força de nosso poderoso 
Deus. Logo após a celebração dos votos, 
foi para Fortaleza, CE, onde cursou 
teologia no Instituto Teológico Pastoral 
do Ceará – ITEP, entre os anos de 2004 e 
2007, e ainda durante esse período cursou 
Especialização em Processo Matrimonial 
Canônico na Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul – PUCRS.

Realizou sua profissão perpétua em 
primeiro de agosto de 2007 e, ainda no 
mesmo ano, no dia 14 de dezembro, teve 
sua Ordenação Diaconal na Matriz de 
Nossa Senhora Salete, bairro Bela Vista, 
Fortaleza, CE.

Sendo assim aproximava-se o grande dia. 
Depois de uma longa jornada, no dia 23 de 
maio de 2008, na Igreja Matriz de Bom Jesus 
dos Aflitos, paróquia de Gararu, SE, realizou 
sua Ordenação Sacerdotal, local onde celebrou 
a primeira missa, no dia seguinte. No mesmo 
ano, foi morar em Arapiraca sendo auxiliar 
na formação do aspirantado. Em 2010, seguiu 
para a comunidade da Madalena/Recife, onde 
passou a ser o formador do Postulantado. 
Em Março de 2011, iniciou o trabalho das 
Obras das Vocações Religiosas Redentoristas, 
trabalhando com afinco para conseguir 
recursos para a formação dos seminaristas 
redentoristas. 

Em Janeiro de 2012, assumiu os trabalhos 
da livraria redentorista e economato da Vice-
Província do Recife, residindo em Campina 
Grande até o fim. Deixou a todos uma história 
de fé, humildade e dedicação. Um exemplo 
para todos nós.
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