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O martírio na Igreja e na 
Congregação Redentorista

O martírio na Igreja e na Congregação Redentorista.

Você sabe o que foi a 
Guerra Civil Espanhola?

Os Mártires de Cuenca – 
Espanha

Servos de Deus e Bem –
Aventurados redentoristas

Martyrium: Evangelho e 
Missão levados até as 
Últimas Consequências

Segundo a etimologia a palavra 
martírio vem do grego martýrion, que 
signi� ca ‘testemunho’. Pelo latim eclesiástico 
martyriu signi� ca “sofrimento e suplício 
de mártir” (Cf. AURÉLIO, Dicionário, 3ed. 
Nova Fronteira, 1999, p 1292).

Do ponto de vista cristão, 
particularmente no contexto do Novo 
Testamento, o mártir é aquele que preferiu 
morrer a negar a sua fé. Por acreditar na 
veracidade da Palavra revelada leva até às 
últimas consequências a sua missão. Sua 
vida não está e nem é mais importante 
do que o conteúdo da Palavra de Deus 
anunciado e vivido com entusiasmo, ardor 
e determinação. Na história do cristianismo 
muitos morreram pela fé. Por isso mesmo, 
foram os que primeiro receberam o culto 
púbico da Igreja.. 

Com o passar da História a Igreja foi 
se enriquecendo com o testemunho desses 
que, de forma tão heroica. deram a vida pela 
causa do Reino de Deus. Pode parecer que 
não, mas o martírio continua sendo uma forte 

realidade no hoje de nossa Igreja, inclusive 
em nosso Brasil e na América Latina, mesmo 
que estes homens e mulheres de coragem não 
tenham sido ainda reconhecidos pela Igreja.

A história da Congregação 
Redentorista é também redigida com o 
sangue de muitos mártires. Ontem tivemos 
os mártires da Ucrânia e da República 
Tcheca. Hoje temos os mártires espanhóis das 
comunidades de Cuenca, agora reconhecidos 
e os da comunidade de Madri, a espera do 
reconhecimento o� cial.

Muitos cohermanos tombaram na 
sangrenta perseguição desencadeada na 

Pe. Vinicius G. Ponciano, CSsR
Diretor – CERESP

Espanha dos anos que vão de 1936 a 1939, 
durante a Guerra Civil que foi um prelúdio 
para a Segunda Guerra Mundial. 

Neste Informativo do CERESP segue 
os nomes e um pouco da vida dos Missionários 
Redentoristas espanhóis martirizados em 
Cuenca, bem como o contexto da Guerra 
Civil que os vitimou.

Que o sangue desses nossos 
cohermanos possa irrigar, de forma fecunda, 
cada um de  nós para que tenhamos sempre 
disposição para 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” 
(Constituição 1). Que os nossos mártires 
continuem intercedendo por nós, junto a 
Deus e a Virgem Maria, para que a nossa ação 
missionária seja sempre criativa e dinâmica. 
Que ela atenda, de forma e� caz, as “urgências 
pastorais e se esforce por evangelizar os 
homens mais abandonados, principalmente 
os pobres” (Constituição 1) mesmo nos 
momentos de extrema perseguição.
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O que foi.

Um País dividido

Insegurança, confl itos 
e mortes

Consequências da Guerra

Ela foi um dos acontecimentos mais 
dramáticos ocorridos antes da  Segunda 
Guerra Mundial, mais exatamente entre os 
anos de 1936 e 1939. Nela estavam contidos 
todos os elementos militares e ideológicos 
que marcaram o século XX.

Nesse con� ito de um lado estavam 
posicionadas as forças nacionalistas e fascistas, 
aliadas a instituições tradicionais da Espanha, 
dentre elas o Exército e os Latifundiários. 
Do outro lado da moeda estava contida a 
Frente Popular que era a base do Governo 
Republicano Espanhol, representados pelos 
sindicatos, pelos partidos de esquerda e pelos 
partidários da democracia.

Para o grupo de nacionalistas 
o con� ito serviria para livrar o país da 
in� uencia comunista, restabelecendo assim 
os valores da Espanha tradicional. Para isso 
acontecer era preciso acabar com a República 
que havia sido proclamada em 1931 com a 
queda da monarquia.

Já para o grupo da frente popular era 
preciso dar um basta em todo esse avanço das 
forças fascistas que já haviam conquistado a 
Itália (em 1922), a Alemanha (em 1933) e a 
Áustria (em 1934).

Segundo as decisões da Internacional 
Comunista de 1935, elas deveriam se 
aproximar de partidos democráticos de classe 
média para que fosse formada uma Frente 
Popular que teria como função enfrentar 
o sucesso nazi-fascista. Assim, socialistas, 
comunistas, anarquistas e democratas liberais 
deveriam se unir para tentar barrar o avanço 
nazi-fascista.

Com a grave crise econômica da 
década de 30, iniciada pela  quebra da bolsa 
de Nova Iorque em 1929, o governo ditatorial 
do General Primo de Rivera foi derrubada 
e em seguida caiu também a Monarquia. O 
Rei Afonso XIII foi obrigado a exilar-se e 
proclamou-se a Republica em 1931. 

A partir dai a esperança era que a 
Espanha seguisse o caminho das outras 
nações ocidentais, fazendo uma reforma que 
separasse o Estado da Igreja, que aceitasse 
o pluripartidarismo, além da liberdade de 
expressão e a organização sindical. Mas nada 
disso aconteceu. O País conheceu sim um 
violento enfrentamento de classes, seguido 
por uma grande depressão econômica, 
gerando frustração generalizada na sociedade 
espanhola.

O clima de turbulência foi motivado 
pela intensi� cação da luta de classes, 
principalmente entre anarquistas e direitistas 
que provocou inúmeros assassinatos políticos 
e religiosos, o que contribuiu para criar 

uma situação de instabilidade que afetou o 
prestígio da frente popular.

Com isso, a direita estava 
entusiasmada com o sucesso de Hitler que 
se somou ao golpe direitista de Dolfuss na 
Áustria em 1934. Apesar de terem perdido as 
eleições, os direitistas começaram a conspirar 
contra o governo recebendo o apoio de 
militares e dos regimes fascistas (de Portugal, 
Alemanha, e Itália). 

Acreditavam que com esse apoio dos 
militares derrubariam facilmente a Republica. 
No dia 18 de julho de 1936 o  General 
Francisco Franco comandou a insurreição 
do exercito contra o governo Republicano. 
Ocorre que nas principais cidades do país, 
como Madri e Barcelona, o povo saiu às 
ruas e impediu o sucesso do golpe. Com 
isso milícias anarquistas e socialistas foram 
formadas para resistir ao golpe militar.

O país em pouco tempo � cou 
completamente dividido em áreas 
nacionalistas, dominadas pelas forças do 
General Franco e em áreas republicanas, 
controladas pelos esquerdistas. Nas áreas 

A superioridade militar do General 
Franco imposta pela direita, e contando com 
o apoio de forças externas, foi o fator decisivo 
da sua vitória sobre a República. Em 1938 
suas forças cortaram a Espanha em duas 
partes, isolando assim a Catalunha do resto 
do país. Esta é uma das razões pelas quais 
ainda hoje a região da Catalunha busca a sua 
autonomia.

As baixas da Guerra Civil Espanhola 
oscilam entre 330 e 405 mil mortos, meio 
milhão de prédios foram destruídos, metade 
do gado Espanhol foi morto. Além disso, 
a renda per capita reduziu-se em 30%, 
fazendo com que a Espanha afundasse numa 
estagnação econômica que se prolongou por 
quase 30 anos.

Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937, por ocasião da Exposição 
Internacional de Paris. Foi exposto no pavilhão da  República Espanhola. Medindo 
350 por 782 cm, esta tela pintada a óleo é normalmente tratada como representativa 
do bombardeio  sofrido pela cidade  espanhola  de  Guernica  em  26 de abril  de 1937, 
por aviões alemães, apoiando o ditador Francisco Franco. Atualmente está no Centro 
Nacional de Arte Rainha So� a, em Madrid.

Por Pedro Augusto Rezende Rodrigues

www.infoescola.com

republicanas houve uma revolução social, 
terras foram coletivizadas, as fábricas foram 
dominadas pelos sindicatos, assim como o 
meio de comunicação.

A Guerra Civil Espanhola.
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Os Redentoristas 
Espanhóis e a Guerra Civil

Pe. José Javier Gorosterratzu 
Jaunarena C.Ss.R. (1877-1936)

Pe. Ciriaco Olarte Y Pérez de 
Mendiguren C.Ss.R. (1893-1936)

Pe. Miguel Goñi Ariz C.Ss.R.
(1902-1936)

Pe. Julián Pozo Y Ruiz de 
Samaniego C.Ss.R. (1920-1936)

Numa quinta-feira, dia 20 de 
dezembro de 2012, o Papa Bento XVI 
aprovou a promulgação do Decreto sobre 
o Martírio dos Servos de Deus José Javier 
Gorosterratzu e cinco companheiros, 
mártires da Congregação do Santíssimo 
Redentor. Este decreto abriu, � nalmente, 
o caminho para a sua beati� cação, que será 
celebrada em Tarragona, Espanha, em 13 de 
outubro de 2013.

Nossos novos Beatos, membros da 
Comunidade de São Felipe, em Cuenca, 
foram martirizados durante a Guerra Civil 
Espanhola, travada entre julho de 1936 e abril 
de 1939. Esta guerra civil serviu como uma 
preparação da Segunda Guerra Mundial. O 
grupo é formado por 05 padres e 01 Irmão:

Nasceu em Urroz (Navarra), em 07 
de agosto de 1877. Aos 14 anos, contra a 
vontade de seu pai, entrou para o Colégio 
dos Capuchinhos, em Lecároz. Aos 16 anos, 
entrou para os Redentoristas; fez sua pro� ssão 
em 08 de setembro de 1896 e foi ordenado 

Nasceu em Gomecha (Álava), em 08 
de fevereiro de 1893, em uma família muito 
religiosa. Incentivado desde a infância para a 
vocação sacerdotal, entrou para a Formação 
Redentorista em 21 de setembro de 1904, em 
El Espino (Burgos) e professou seus votos 
religiosos em 08 de setembro de 1911.

Após ser ordenado padre, em 29 
de julho de 1917, foi para o México como 
missionário, de 1920 a 1926. Retornou à 
Espanha devido ao espírito anticlerical, 
crescente no México naquela época. De 1926 
a 1935, exerceu seu ministério apostólico em 
Madri, na Comunidade do Perpétuo Socorro. 
Em maio de 1935, estabeleceu-se em Cuenca. 
Na noite do dia 31 de julho de 1936, foi preso e 
levado para o local chamado “Las Angustias” 
onde, gravemente ferido, foi deixado para 
morrer após longas horas de agonia.

Nasceu em Imarcoain (Navarra), em 
27 de abril de 1902. Manifestando o desejo 
de tornar-se padre, ainda quando era uma 
criança, entraria para os Redentoristas em 08 
de setembro de 1918 e professou seus votos 
em 26 de agosto de 1920.

Apesar da saúde fraca e uma natureza 
tímida, foi ordenado padre em 27 de setembro 

Nasceu em Payueta (Álava), em 07 de 
janeiro de 1903.

Entrou para o Seminário Redentorista, 
em El Espino, in 1913, onde foi muito 
apreciado por sua seriedade em sua jornada 
espiritual. Professou seus votos em 1920 e foi 
ordenado padre em 27 de setembro de 1925.

Sofrendo de tuberculose desde 1921, 
foi capaz de aceitar a doença com resignação, 
dedicando-se à oração, ouvindo con� ssões e 
cuidando dos doentes. De um temperamento 
sereno, foi muito procurado por seus dons 
como confessor e diretor espiritual.

Em 1928 foi transferido para a 
comunidade apostólica de Cuenca. Muda-
se, então, para o seminário por causa da 
de� agração da perseguição. Ali, em 09 de 
agosto de 1936, foi preso enquanto rezava o 
rosário, foi morto ao longo da estrada que 
leva de Cuenca a Tragacete.

Cuenca é uma terra unida ao berço 
dos redentoristas na Espanha. Em Cuenca 
foi criada a primeira Comunidade estável de 
Redentoristas na Espanha (1864-1868); ali foi 
exposto pela primeira vez na Espanha o ícone 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no 
ano de 1867. Ali, os redentoristas espanhóis 
assumiram a igreja de São Felipe  e o povo 
acorreu em massa para ser atendido.

No dia 16 de fevereiro de 1936 
aconteceram as eleições e em Cuenca ganhou 
a CEDA, cujos resultados foram anulados e 
convocados de novo para 03 de maio: dois 
meses e meio com uma onda de violência e 
intolerância.

Em 1º de maio Cuenca foi tomada por 
grupos de trabalho, que tomaram a cidade e 
tentaram expulsar os Missionários Paules do 
Convento de São Paulo.  No dia 02 de maio 
Paules e Redentoristas foram � car nas casas 
dos amigos e familiares aconselhados pela 
Guarda Civil. Neste contexto ocorreu o seu 
martírio.

Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937, por ocasião da Exposição 
Internacional de Paris. Foi exposto no pavilhão da  República Espanhola. Medindo 
350 por 782 cm, esta tela pintada a óleo é normalmente tratada como representativa 
do bombardeio  sofrido pela cidade  espanhola  de  Guernica  em  26 de abril  de 1937, 
por aviões alemães, apoiando o ditador Francisco Franco. Atualmente está no Centro 
Nacional de Arte Rainha So� a, em Madrid.

padre em 28 de setembro de.
Após alguns anos ensinando em El 

Espino (Burgos) e Astorga (León), viveu nas 
Comunidades de Pamplona (Navarra), Madri 
e Cuenca. Ele era um homem de considerável 
cultura, bem como um missionário 
popular, um confessor e diretor espiritual 
experimentado e procurado. Publicou duas 
obras históricas e escreveu um manual de 
� loso� a.

Em 10 de agosto de 1936, foi preso 
pela Milícia da Frente Popular que o levou 
para o cemitério de Cuenca e o assassinou. 
Ele perdoou seus executores enquanto 
atiravam nele.
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de 1925, e provou ser um pregador vigoroso e 
incansável de Missões Populares.

Após Trabalhar nas Comunidades 
de Nava del Rey (Valladolid), Granada, 
Santander e Vigo, foi transferido, em 1932, 
para Cuenca, onde trabalhou especialmente 
na Igreja Redentorista de São Felipe Neri. Em 
31 de agosto de 1936 foi preso pela Milícia, 
baleado e deixado sangrar até a morte.

Pe. Pedro Romero Espejo 
C.Ss.R. (1871-1938)

Nasceu em Pancorbo (Burgos), em 
28 de abril de 1871. Entrou para a Escola 
Redentorista em El Espino e professou, 
� nalmente, em 24 de setembro de 1889.

Foi ordenado em 29 de fevereiro de 
1896. Era uma pessoa extremamente tímida 
e não dada à atividade missionária expansiva. 
Assim, dedicou sua vida ao ministério da 

Novos Mártires 
Redentoristas - 
Cuenca Espanha.
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Ir. Víctor (Victoriano) Calvo 
Lozano C.Ss.R (1896-1936)

Nasceu em Horche (Guadalajara), 
em 23 de dezembro de 1896. Nitidamente 
inclinado à vida espiritual, queria ser padre. 
Infelizmente, os tempos, a relutância de sua 
família em dar-lhe permissão e a restrição 
� nanceira, atrasaram o início de seus 
estudos. Em 31 de março de 1919, em uma 
carta que deixou com sua família explicando 
suas razões, ele os deixou para tornar-se 
Redentorista.

Em 13 de novembro de 1920 fez sua 
pro� ssão religiosa, tomando o nome de 
Victoriano. Em 1921, foi designado para 
a Comunidade Redentorista em Cuenca, 
onde trabalhou como sacristão e porteiro. 
Embora ele não tenha frequentado a escolar, 
tinha um senso inato de cultura, destacando, 
particularmente, um profundo conhecimento 
do asceticismo. Seus superiores permitiram-
lhe ser um diretor espiritual para as jovens, 
para quem escreveu uma série de retiros e 
outras obras. Em 10 de agosto, foi preso pela 
Milícia, levado ao cemitério de Cuenca, e 
brutalmente assassinado.

Caso você queira aprofundar um pouco mais 
sobre a vida e o martírio dos nossos cohermanos, 
Missionários Redentoristas, você poderá ler o livro NUEVOS 
REDENTORES – Vida y martírio de los Redentoristas 
españoles inmolados em 1936, de autoria do Padre Dionísio 
de Felipe, C.Ss.R., publicado pelo Editorial El Perpetuo 
Socorro, Madrid, em 1962. 
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Santos

Beatos

Veneráveis

Servos de Deus

Afonso M. de Liguori
Geraldo Majella (irmão)
Clemente Maria Ho�  auer
João Nepomuceno Neumann

1696-1787 1816 1839 Itália
1726-1755 1893 1904 Itália
1751-1820 1888 1909 R. Checa
1811-1860 1963 1977 E. Unidos 

Pedro Donders
Gaspar Stanggassinger
Januário Sarnelli
Francisco Xavier Seelos
Nicolau Charneskyj (bispo)
Basílio Velychkoviskyj  Bispo
Zenão Kovalik
Ivâ Ziatek 
Domingos Metodio Trchka

José Armando Passerat
Miguel de Netta
Alfredo Pampalon
José Xavier Gorosterrazu Jaunarena
Ciríaco Olarte Pérez de Mendiguren
Miguel Goñi Ariz
Julião Pozo y Ruiz de Samaniego
Ir. Victoriano Calvo Lozano
Pedro Romero Espejo

Antônio Losito
Bernardo Lubienski 
Isidoro Fiorini
Ir. João Batista Stoeger
Ir. Rosário Adduca
Ir. Celso Alonso Rodrigues
Ir. Santiago Margusino Fernández
Ir. Ángel Vesga Fernández
Guilherme Janauscheck
Francisco Barrechegurem Montagut
Maria de la Concepción B. Garcia
Francisco Pitocchi
José Leone
Emanuel Ribera
Vitório Loyodice
Vitor Coelho de Almeida
Pelágio Sauter
Antônio Solare (leigo)
Marcel Van (irmão)
Maria Celeste Crostarosa
Romano Bachtalowski
José Palewski
Casimiro Samoronski
Vicente Renuncio Toribio
Antônio Girón González
Donato Jiménez Viviano
Crescêncio Ortiz Blanco
Ângelo Martínez Miquélez
José Maria Urruchi Ortiz
Ir. Bernardo (Gabriel) Sáiz Gutiérrez
Ir. José Joaquim (Pascoal) Erviti Insausti
Ir. Nicásio Pérez del Palomar Quincoces
Ir. Gregório Zugasti Fernández
Ir. Aniceto Lizasoain Lizaso
Ir. Rafael (Máximo) Perea Pinedo

1805-1887 1982 Holanda 
1871-1899 1988 Alemanha
1702-1744 1996 tália 
1819-1867 2000 E. Unidos
1884-1959 2001 Ucrânia
1903-1973 2001 Ucrânia
1903-1941 2001 Ucrânia
1899-1952 2001 Ucrânia
1886-1959 2001 Eslováquia

1772-1858 França
1787-1849 Itália
1868-1896 Canadá
1877-1936 Espanha
1893-1936 Espanha
1902-1936 Espanha
1903-1936 Espanha
1896-1936 Espanha
1871-1938 Espanha

1838-1917 Itália
1846-1933 Polônia
1867-1956 Itália
1810-1883 Áustria
1793-1869 Itália
1896-1936 Espanha
1863-1936 Espanha
1886-1936 Espanha
1859-1926                   Áustria
1881-1957                   Espanha
1905-1927                   Espanha
  Itália
1829-1902 Itália
1811-1874 Itália
1834-1916 Itália
1899-1987 Brasil
1878-1961 Brasil
1861-1945 Argentina
1933-1959 Vietnam
1696-1755 Itália
1897-1985 Ucrânia
1867-1944 Polônia
1889-1944 Polônia
1876-1936 Espanha
1871-1936 Espanha
1873-1936 Espanha
1881-1936 Espanha
1907-1936 Espanha
1909-1936 Espanha
1896-1936 Espanha
1902-1936 Espanha
1859-1936 Espanha
1884-1936 Espanha
1877-1936 Espanha
1903-1936 Espanha

Nome     Idade     Beatifi cado    Canonizado    País

Nome     Idade     Beatifi cado     País

Nome     Idade       País

Nome     Idade       País

reconciliação e à vida religiosa de meditação, 
oração e morti� cação, testemunhando, para 
os outros, um grande espírito de pobreza.

Após estar nas comunidades de 
Astorga (León) e Madri, foi transferido para 
Cuenca. Com a eclosão da Guerra civil, foi 
forçado a deixar a comunidade e viver, como 
foi o caso de outros colegas, com uma família 
local, em sua casa particular. Para escapar 
da atenção dos perseguidores e continuar a 
exercer o apostolado, escolheu mendigar nas 
ruas da cidade.

Detido várias vezes pela Milícia, 
en� m em maio de 1938 foi capturado e 
levado à prisão onde, atendido � sicamente 
e espiritualmente por outros padres 
prisioneiros, morreu de disenteria, em 29 de 
maio.

A História da 
Igreja, de ontem 
e de hoje, foi 
e continua 
sendo marcada 
pelo sangue 
de homens e 
mulheres, que 
pelo simples 
fato de professar 
a fé em Jesus 
Cristo ou por 
agir de forma 
coerente com os 
princípios éticos 
e cristãos, foram 
sacrifi cados.

Santos, Beatos e Bem-Aventurados Redentoristas.


