
Como o seu nome indica, a Páscoa (Passagem) foi instituída para comemorar a libertação 
dos Israelitas do Egito. A morte de Cristo e sua ressurreição aconteceram durante a celebração 
da Páscoa judaica. Para nós cristãos, é a maior festa pela vitória cheia de triunfo que ela 
comemora: A ressurreição de Jesus, nosso salvador. É a vitória do amor de Deus. Deus é 
amor. O amor venceu a morte. Jesus veio para nos salvar e nos ensinar a amar. Amar como ele 
amou, dando seu testemunho, entregando sua vida pela salvação da humanidade. Somente 
amando realizaremos nossa missão de cristãos. 

Vamos pedir a Jesus que nos conceda a humildade para reconhecermos o nosso NADA sem 
Deus. Vamos pedir a graça da fé. Somente acreditando no poder, no amor e na misericórdia 
de Deus, poderemos caminhar pela estrada desta vida e realizar nossa Missão de Cristãos.

Somente o Amor realiza, constrói. 
QUEM AMA, pratica a justiça, a caridade e sabe perdoar. Quem ama é iluminado pela 

VERDADE DE DEUS. Porque amando compreendemos que viemos a este mundo para 
SERVIR E NÃO SER SERVIDOS. Amando vemos em cada criatura que caminha ao nosso 
lado, pela estrada desta vida, a imagem e semelhança de Deus.

Amando procuramos arrancar do Coração, da mente, do Espírito, o Egoísmo, o Orgulho, a 
Inveja, a Vaidade, a Prepotência e a Ambição. Quem ama reza com a vida a ORAÇÃO QUE 
JESUS ENSINOU. A vontade de Deus é que todos nós procuremos, aqui na terra, AMAR, 
PERDOAR E SERVIR. Assim encontraremos no céu o amor que distribuímos na terra. 

Nesta Páscoa vamos pedir ao nosso Pai que seu amor nos transforme em “SAL DA TERRA 
E LUZ DO MUNDO” (Mt 5,13-16). A ressurreição de Jesus é a vitória do amor. Vamos festejar 
com alegria a ressurreição de Jesus, amando, perdoando e servindo, porque é esta a missão 
do cristão aqui na terra, e é este o testemunho de amor ao Pai. Temos que rezar o PAI-NOSSO 
todos os dias, não somente com a palavra, mas principalmente com a nossa vida. Porque 
nossas ações evangelizam mais que nossas palavras. Deus é luz a iluminar o mundo e nós 
devemos ser refl exo desta luz divina.  

Crer no ressuscitado é fazer do projeto de Jesus o nosso modo de ser e de viver...
Vida centrada na caridade e na justiça, na doação e na comunhão.
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Editorial

Feliz Páscoa!

Curiosidades Missionárias - Vida de Comunidade

UNIDOS EM CRISTO, COM MARIA, PARA VIVER E CRESCER EM COMUNIDADE. INFORMAÇÕES: pe.inacio@gmail.com

O grande foco de toda a Ação Missionária dos Redentoristas é a vida de comunidade. 
Isso se expressa no lema das Santas Missões, no esquema de pregação que acontece, 
sobretudo, na terceira fase das missões, mas especialmente no direcionamento da vida 
da comunidade e da paróquia estruturada como uma Rede de Comunidades no Tempo 
da Perseverança. Mas vida de comunidade não cai pronta do céu. Ela é fruto de todo um 
processo de caminhada. Por isso os Missionários Redentoristas indicam os Passos que 
devem ser dados, a partir de cada missão realizada.

1º Passo: Amizade: Tratar de assuntos mais intimistas, interesses comuns, amizade, 
conversas variadas... No nível de Igreja, acontece por meio das novenas, rezas, CF em 
Família, Natal em Família...

2º Passo: Abertura à Solidariedade: A fi gura de Jesus adquire um novo relevo. No nível 
de Igreja: Visita a doentes, pobres, presos... legitimação de casamentos, discussões de 
algum tema social, como custo de vida, saúde...

3º Passo: Nasce a Consciência Crítica: Busca dos porquês dos males sociais (corrupção, violência, desigualdades) estruturados na 
sociedade. No nível de Igreja e Sociedade: Crescem os protestos e mobilização. Participação em Movimentos Sociais e ONGs.

4º Passo: As Comunidades se diluem na Massa: Os membros das comunidades e grupos se diluem na massa, assumindo cargos, 
animando os movimentos populares, sendo fermento na massa. No nível de Igreja: Testemunho cristão nos diversos ambientes, mesmo na 
política. Ocupação de cargos públicos com espírito cristão.

5º Passo: Novos Céus e Nova Terra: Onde justiça e Paz se abraçarão. A caminhada propicia já aqui e agora a organização de um Mundo 
Novo, e no futuro a Parusia e a Cristifi cação do Universo.
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Grandes Missionários – Pe. Henrique (Ari) Barros, C.Ss.R.

Notícias Missionárias

Missão Jovem

Missão Interprovincial

Foi um dos nossos grandes pregadores de retiros. Nasceu em Juiz de Fora- MG, a 1º de 
setembro de 1890, professando na C.Ss.R. em 1911. De 1923 a 1940 trabalhou nas Missões, 
principalmente em São Paulo e Minas. Foi depois o primeiro Superior da Casa de São João da Boa 
Vista, e ainda assistente da Ação Católica no Bairro da Penha. Como missionário, Pe. Barros era 
conhecido como um ótimo pregador. Exato e caprichoso, redigia suas conferências com perfeição 
e sabia apresentá-las com muita clareza, numa linguagem viva, rica de exemplos e citações. 

Era homem de fé profunda e piedade sincera. Amava a Congregação, interessado por tudo 
que lhe dizia respeito, e levava muito a sério a observância regular. Gostava de uma boa prosa, e, 
em matéria de futebol, era torcedor fervoroso. Um caráter íntegro, homem positivo, metódico de 
intenções retas, primava pela ordem em tudo; basta dizer que até o fi m da vida, todos os dias de 
manhã, limpava e ordenava seu quarto. Passou seus últimos anos em Araraquara, onde era muito 
estimado.

Entre os dias 13 e 30 de março aconteceu em Limeira, na Paróquia 
de Santa Luzia, a terceira fase das Santas Missões, atingindo todas as 
suas sete comunidades. Um dos frutos dessa missão foi a criação de 
mais uma comunidade, dedicada ao Servo de Deus, Pe. Vítor Coelho 
de Almeida.

Em Iacri, a missão aconteceu entre os dias 19 e 30, atingindo 
também todas as suas comunidades e setores. E agora, em todas as 
comunidades evangelizadas “é tempo de ser Igreja, caminhar juntos 
e participar”.

“Morrer ao pecado e renascer em Cristo para uma vida nova e plena.”
Com esse lema, dentro da programação da 3ª etapa das Santas Missões 

Redentoristas,  que foram realizadas na Paróquia de São Luiz Gonzaga, em Iacri, 
aconteceu uma noite especial para a juventude no dia 22 de março, a partir das 
21 horas, na igreja matriz, com muita música, animação, sorteio de brindes aos 
participantes e, claro, louvação e oração jovem. E foi bonito perceber que o jovem 
ainda tem lugar para Jesus em sua vida e em seu coração!

Agora já é defi nitivo. A próxima missão interprovincial, integrando as equipes 
missionárias redentoristas do Brasil, bem como unindo no esforço missionário 
todas as Províncias e Vice-Províncias, acontecerá em Trindade, GO. E o 
ano será 2016! Proximamente se formará uma equipe de coordenação para 
iniciar os trabalhos iniciais de preparação desta missão que atingirá todas as 
comunidades eclesiais desta terra que, desde 1894, recebe os missionários 
redentoristas e onde por longos anos viveu o Pe. Pelágio, o apóstolo de Goiás.
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Missões de Março – Iacri e Limeira


