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Editorial

São Pedro
São João

Uma das características que mais define o brasileiro é o
calor humano, tão bem demonstrado no carinho da acolhida e
da hospitalidade de que somos pródigos. Só por isso somos
diferentes dos outros povos do mundo. Como gostamos de
receber as pessoas em nossa casa, nem que seja para um
simples cafezinho!
Quando queremos dizer da bondade de alguém falamos que
a pessoa tem “um grande coração”. Com essa afirmação
queremos dizer do “tudo de bom” que a pessoa é e daquilo que
ela faz.
Em junho celebramos entre outras datas comemorativas o
mês do Sagrado Coração de Jesus, expressando tudo o que
Jesus é e tudo aquilo que ele nos faz.
Quando falamos de seu coração falamos de seu amor
pela humanidade, de sua ternura e de sua misericórdia. Então
podemos dizer: O coração de Jesus é cheio de calor pela
humanidade. Por essa razão a Igreja historicamente ensinou-nos anos a consagrar ao Coração de Jesus, a ter sua imagem
em nossas casas e a dedicar a ele toda primeira sexta-feira de
cada mês.
Junho é tempo de renovar nossas preces e de cantar
aqueles hinos bonitos que há muito tempo se canta nas igrejas
de nossas comunidades: “Coração Santo, Tu reinarás.
Tu, nosso encanto sempre serás”.
Falando de calor humano, não podemos nos esquecer das
festas juninas, dedicadas a alguns dos santos mais populares do
calendário da Igreja: Viva Santo Antônio, São Pedro e São João!
Ao som do acordeom, no calor da fogueira, dançando nossas
famosas quadrilhas, saboreamos comidas deliciosas e fazemos
crescer ainda mais nossa amizade e nossa confraternização.

Santo Antônio

Junho do Coração de Jesus
e do Calor Humano
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Notícias Missionárias
Missões de Mineiros, GO: O mês de junho trouxe a
realização da 3ª Fase das Santas Missões na cidade de
Mineiros, GO. São duas paróquias na cidade: Divino Espírito
Santo, a mais antiga, e São Bento, entregue aos cuidados dos
Monges Beneditinos. Nessas duas paróquias, há uma rede de
33 comunidades e todas foram evangelizadas. A preparação e
a organização da Missão da Visitação e da Missão nas Famílias
ficou com as irmãs Lurdes e Elisete, MAD, e a coordenação
geral foi do Pe. Moacyr.
Missões 2014 e visita dos Olheiros: O ano 2014 será
atípico. Com a Copa do Mundo tomando parte dos meses de
junho/julho e com a Campanha Eleitoral no segundo semestre,

foi necessário começar mais cedo a organização do Calendário
Missionário 2014. No mês de abril os padres Sebastião e
Ademir já realizaram a visitação de várias cidades e paróquias,
atividade entre nós conhecida como de “Olheiros”, e assim que
houver maior definição já divulgaremos as paróquias e cidades
que serão evangelizadas.
Missões do segundo semestre: Para o segundo semestre
deste ano ainda serão missionadas as cidades de Avaré, SP,
com todas as suas seis paróquias, e a cidade de Artur Nogueira,
com suas duas paróquias. Em Avaré, as paróquias que serão
evangelizadas em agosto já estão em plena organização com
a presença das irmãs Teresa Mendonça, Rita e Elza; nos dias
27 e 30 acontecerá a Pre-Missão.
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Missão Interprovincial de Passo Fundo, RS
Foi Dom Pedro Ercílio Simon, hoje, arcebispo emérito de
Passo Fundo, que solicitou as Santas Missões como forma
de preparar a implementação do 16º Plano de Pastoral de
sua Arquidiocese. A URB assumiu o pedido como Missão
Interprovincial e passou a mobilizar as diversas unidades
redentoristas do Brasil.
Pe. Toninho Deziderio foi indicado como Coordenador
da Missão, passando a dedicar-se de corpo e alma a esta
ingente tarefa. Na fase de organização e mobilização das
Santas Missões foram realizadas dezenas de Escolas
Missionárias, tardes e noites de formação nas 13 paróquias
que existem na cidade de Passo Fundo
Depois de um ano e meio de organização chegou o
Tempo Forte de Evangelização, com a realização da 3ª
Fase das Santas Missões de 3 a 30 de maio. Para isso 82
missionários de todas as Províncias e Vice-Províncias do
Brasil fizeram-se presentes. As equipes da Província de
São Paulo e de Porto Alegre trabalharam integralmente
em todo o período da missão. Enquanto isso, algumas
paróquias de outras cidades da arquidiocese foram também
evangelizadas por outras congregações missionárias.
No dia 30 de maio, festa de Corpus Christi, uma grande
concentração, com a presença de mais de 10 mil pessoas
vindas de todas as paróquias marcou o encerramento da 3ª
fase e o início do Tempo de Perseverança. Dom Altieri, atual
arcebispo de Passo Fundo, foi o presidente da celebração.
Procissões saíram de várias paróquias da cidade trazendo
o povo para a celebração.
No final, a cidade e as paróquias foram consagradas a
Nossa Senhora, renovando o pedido para que ela continue
sendo a Estrela da Evangelização, conduzindo o povo no
caminho da perseverança e da santificação.
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Romaria Missionária
Vem aí, a XXIII Romaria dos Coordenadores e Auxiliares ao Santuário Nacional
Lema: No Setor Missionário, chamados a evangelizar – “Eis-me aqui”!
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