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Editorial

Os desafios de Evangelizar na realidade urbana
Dentro da chamada modernidade líquida
ou Pós-Modernidade, estamos vivendo o
fenômeno de uma “mudança de época” dos
fatos, envolvendo culturas, costumes, pessoas
etc. Nesse contexto social e religioso, o desaﬁo
é evangelizar as cidades, as quais, com seus
habitantes, vivem realidades dinâmicas:
com relação ao deslocamento rápido das
pessoas para o trabalho e lazer e os espaços
físicos diversiﬁcados com relação à moradia.
Nesse ambiente urbano os desaﬁos para a
evangelização são os prédios, com os muitos
apartamentos, os aglomerados nas periferias,
os condomínios, com suas leis e exigências, e
as típicas favelas urbanas. Aliado a esse fato,
hoje, o ser humano moderno e urbano está
sendo bombardeado por tantas informações
que o deixam indiferente àqueles valores
inerentes ao próprio ser humano, como
pessoa constitutiva dessa realidade social
e religiosa. Esse novo ser humano vive no
isolamento, apesar de estar no meio de tanta
gente, cultivando um relativismo religioso; sem
compromisso com Deus, com a religião, com
sua fé e com o social. Este é o grande desaﬁo para a religião e para a evangelização nos múltiplos ambientes das grandes cidades.
Na questão urbana, notamos ainda as grandes massas que se formam nessas megalópoles, nas quais as pessoas perdem sua
identidade e os valores humanos, parte importante de sua cidadania social e religiosa. Por isso, no processo de evangelização,
é preciso conﬁar na ação do Espírito Santo e aplicar estratégias diferenciadas, contando com o apoio das ciências humanas. O
humano assume então a mediação da ação de Deus na história. A presença profética nessa realidade faz-se oportuna para levantar
a voz em relação às questões de valores e princípios do Reino de Deus.
Pe. Sebastião dos Reis dos Santos, C.Ss.R.
Araraquara, SP

Curiosidades Missionárias - O DIA A DIA DO MISSIONÁRIO

Dia a dia do Missionário

As Santas Missões Redentoristas são um “momento extraordinário da
graça de Deus” e somente acontecem numa paróquia ou comunidade de
vez em quando. Em média, uma missão acontece a cada dez anos ou mais.
Por isso, quando se chega à 3ª fase da Ação Missionária, os redentoristas
procuram aproveitar bem o tempo, com celebrações, cerimônias litúrgicas
e atividades voltadas para toda a comunidade ou para grupos especiais.
Como é o dia a dia de uma missão redentorista:
Horário nas comunidades urbanas, distritos e vilas:
5h: Levantar-se. Alvorada.
5h25: Oração da manhã. Procissão da penitência. Missa ou celebração,
com pregação e ocasião para conﬁssões e atendimento.
Durante o dia: Atendimento das pessoas para conﬁssão ou aconselhamento.
15h: Visita ao Santíssimo e celebração das bênçãos.
19h: Missa ou Celebração Comunitária, pregação e cerimônias especiais.
Obs. Nas comunidades rurais, cada missionário organiza o horário de
acordo com a realidade do povo e do local.
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Pe. José Afonso Zartmann

Grandes Missionários - Pe. José Afonso Zartmann
Em 1902, quando fazia o último ano de Teologia, conseguiu licença para vir trabalhar no
Brasil, terminando seus estudos em Aparecida. A 20 de setembro de 1903 foi ordenado sacerdote,
trabalhando primeiro como professor e depois como missionário.
Foi um dos maiores missionários que a Província de São Paulo já conheceu. Entrou de corpo
e alma no trabalho e soube aliar a sua saúde de ferro um zelo realmente espantoso, que não
conhecia diﬁculdades nem cansaço. A originalidade do Pe. Afonso em seu modo de pregar e
tratar com o povo a princípio foi vista com certa reserva pelos Superiores, mas com o tempo,
deram-lhe toda a liberdade, reconhecendo o resultado de seu zelo, que tudo fazia pelas almas.
Ele era um missionário sui generis. Tinha voz de trovão, dava golpes no peito que ressoavam
pela igreja, e não era qualquer púlpito que aguentava seu peso, seus gestos e seus murros. Mas
ele encantava o povo. Durante muitos anos percorreu o Estado de São Paulo, grande parte de
Minas e Rio Grande do Sul.

Notícias Missionárias
Missão no Santuário Nacional
A Província de São Paulo possui 18 comunidades espalhadas
pelo Estado de São Paulo e, além disso, ajuda outras unidades
redentoristas do Brasil e também o Governo Geral da Congregação.
Nossas áreas de trabalho de ação prioritárias são as Santas
Missões, o Santuário Nacional, os Meios de Comunicação (rádio,
TV, editoras, livrarias e internet) e as obras sociais.
Há uma busca de integração e de parceria entre os que nelas
atuam, por isso mesmo os confrades que se dedicam ao trabalho
das Santas Missões fazem-se presentes no Santuário Nacional
em algumas ocasiões do ano. Nos dias 24 de outubro a 9 de
novembro, enquanto parte da equipe pregava as Santas Missões
na cidade de Artur Nogueira, outra parte realizava sua missão no
Santuário Nacional, substituindo os confrades que tiravam dias de
merecido descanso.

Artur Nogueira

Diácono Luís Almir

Missão de Artur Nogueira, SP
Depois de quase 28 anos as Santas Missões voltaram a
acontecer na cidade de Artur Nogueira, atingindo todas as
comunidades rurais e urbanas das duas paróquias. Foi, de fato,
um tempo da graça de Deus. Depois da missão da visitação
realizada no mês de setembro e a missão nas famílias realizada
entre o ﬁm de setembro e outubro, entre os dias 25 de outubro
e 10 de novembro, aconteceu a Missão nas Comunidades,
realizada por 12 missionários. Agradecemos a Deus mais
essa missão, pedindo a Maria, Estrela da Evangelização, a
perseverança de todos nos frutos das Missões.

Ordenação Sacerdotal
A Província de São Paulo será gratiﬁcada com a
ordenação sacerdotal de mais um redentorista. No dia 8
de dezembro, na cidade de Campestre, MG, o Diácono
Luís Almir Gonçalves receberá a Ordem Sacerdotal pela
oração dos ﬁéis e pela imposição das mãos de Dom Darci
José Nicioli. Para preparar bem esse evento de Igreja as
comunidades rurais e urbanas receberão a visita dos
missionários redentoristas que ali realização uma Semana
Missionária Vocacional, entre os dias 1 e 7 de dezembro. A
coordenação desse trabalho pastoral é do Pe. Ivair, de São
João da Boa Vista, SP.

Data Marcante:
Dia 9 de novembro de 1732 (281 anos), Fundação da Congregação Redentorista por Santo Afonso e seus companheiros.
Acesse: www.a12.com/missoes e tenha muitas informações sobre as Missões Redentoristas.
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