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Editorial
Maio, mês que carinhosamente dedicamos a Maria. Dentre tantos outros possíveis,
dois impulsos para a acolhermos sempre mais junto de nós, conforme apelo de seu
Filho na cruz, quando no-la deu por Mãe. E tê-la em casa para a conhecer sempre
mais. E conhecê-la para a ter sempre mais por mestra, pois mãe é a mestra da vida.
Ela apenas iniciava a gestação de seu Filho, quando soube que sua idosa parenta
Isabel estava já no sexto mês de gravidez. Às pressas, põe-se imediatamente a
caminho pelas montanhas de Judá para prestar ajuda à outra gestante. “Ela entrou
na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a
criança pulou de alegria em seu ventre, e Isabel ﬁcou repleta do Espírito Santo.” E sob
inspiração do Espírito, com força, exclamou: “Bendita sois vós entre as mulheres!”
Mas, que sentido tem essa saudação? Dá-nos, nossa Mãe, alguma lição de vida
nesse episódio?
O reencontro de Isabel com sua parenta trazia-lhe alegria. E mais, sua gravidez
em idade avançada somava motivos para Isabel exultar com essa fraterna, solidária
e até inesperada visita. Todavia, eram bem mais grandiosas as razões do júbilo de
Isabel!
O texto bíblico realça que João Batista, ainda no ventre de Isabel, com apenas
seis meses de gestação, chega a pular de alegria, e que Isabel “ﬁcou repleta do
Espírito Santo”. Esses fatos é que parecem levar Isabel àquela saudação.
Sim, “bendita sois vós entre as mulheres!” porque “bendito é o fruto de vosso
ventre!” Esse “Fruto bendito” não se apossa apenas do “ventre”! Maria lhe abre por
completo o coração, ela mesma em todo o seu ser!
Maria, a bendita ensinando mulheres e a todos nós como sermos benditos entre
nós: de tal modo acolhermos Jesus que Ele nos divinize, faça-nos portadores até
do Espírito a quem nos está ao lado. Aliás, vocação já de Abraão, nosso grande
pai na fé: “Abrão, te abençoarei... de modo que te tornes uma bênção... em ti serão
abençoadas todas as famílias da terra!”
Mãe Aparecida, gostamos de vos pedir a bênção! Ansiamos ser abençoados
por vós! Ensinai-nos a acolher a bênção de vossa vida, o vosso Jesus, não
tanto no ventre (possível só a vós) quanto no coração e na vida (acessível
a todos nós!) para que divinize tudo em nós. Que também nossa saudação
comunique alegria e até o Espírito aos irmãos!

Visita de Nossa Senhora a Isabel

Bendita sois vós entre as mulheres!

Pe. Domingos Sávio da Silva, C.Ss.R.
Reitor do Santuário Nacional
Aparecida
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Coordenadores e Auxiliares

A Setorização das Comunidades
As Santas Missões Redentoristas têm como meta a conversão
individual e social, voltada para a vida de Igreja. E como grande estratégia
de ação, a criação de uma “Rede de Comunidades” focada na setorização,
ou seja, a organização dos Setores Missionários que são os pequenos
grupos de famílias (de 15 a 30), conforme a realidade local. Por meio
deles, faz-se o levantamento sociorreligioso ainda na primeira fase das
missões e se convoca a participação de todos nas missões. Na segunda
fase da missão, os coordenadores e auxiliares desses setores serão os
protagonistas da evangelização missionária domiciliar. Na terceira fase,
participarão das cerimônias e de outros serviços comunitários. Na quarta
fase, serão células vivas de perseverança na comunidade, promovendo
entre as famílias a fraternidade, a oração, o estudo do evangelho e a
vivência cristã. Deste modo a missão é conﬁada aos leigos da própria
comunidade.
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Padre Costa, como era conhecido, nasceu em 8 de julho de 1921, em Aparecida-SP. Entrou
para o Pré-Seminário de Pindamonhangaba em 1933 e, depois de passar por todas as etapas de
formação, foi ordenado Sacerdote em São João da Boa Vista no dia 28 de julho de 1946, por Dom
Manuel da Silveira Delboux, Bispo de Ribeirão Preto.
Iniciou sua vida apostólica como Vigário Cooperador da Paróquia da Penha, em São Paulo,
No primeiro semestre de 1951 fez, em Pindamonhangaba, o Segundo Noviciado, preparando-se
para as Missões Populares. Trabalhou como missionário em várias etapas: De agosto de 1951
a dezembro de 1953, morando em Araraquara. Em 1954 e 1955 morou na casa de Cachoeira
do Sul, RS. Exerceu outros trabalhos e, de 1962 a 1965, voltou ao trabalho popular missionário,
morando em São João da Boa Vista, Penha e Araraquara. Em 1965 trabalhou como Missionário
das Fábricas, em São Paulo, SP. Voltou ainda uma vez mais às Santas Missões, de 1979 a 1984,
morando em Sacramento, MG, e São João da Boa Vista. Veio a falecer no dia 21 de janeiro de
2006, em Guaratinguetá, SP, aos 85 anos.

Pe. José Augusto da Costa,C.Ss.R.

Grandes Missionários – Pe. José Augusto da Costa,C.Ss.R.

Notícias Missionárias
Prepare-se:
Um recado dos Missionários Redentoristas a todos os Coordenadores e auxiliares e
aos organizadores de romarias. Já está programada a nossa

Missões 2014

Carangola

As três equipes missionárias já estão a pleno vapor, exercendo sua atividade pastoral-missionária em várias paróquias e comunidades escaladas conforme o Calendário Missionário
deste ano. A cidade de Carangola, MG, já recebeu a primeira visita da Equipe de Coordenação
Redentorista nas pessoas dos padres Ivair, Renato e do Diácono Denis. E os preparativos
para as missões estão se desenvolvendo com grande empenho das “Forças Vivas” de suas
comunidades. Ao mesmo tempo três paróquias da cidade de Alfenas-MG já estão vivendo
intensamente a graça das Santas Missões. Entre os dias 8 e 25 deste mês viverão a 3ª fase,
Tempo Forte de Evangelização. Além das equipes missionárias da Província de São Paulo, 11
estudantes redentoristas de várias unidades, que fazem o seu noviciado em Goiás, também
participarão.

Como é de praxe, em meados do ano em curso, os missionários redentoristas
escolhem algumas paróquias e cidades entre aquelas que estão na lista de espera
para receberem a visita de um “olheiro”, como é designado aquele missionário que,
em nome de todo o grupo, visita as paróquias e cidades para avaliar as condições
necessárias e suﬁcientes para a realização das missões. Diversas cidades que
solicitaram a realização das Santas Missões serão visitadas entre os meses de junho
e julho para a composição do Calendário Missionário 2015.

Pe. Ademir e Pe. Sebastião
Olheiros 2015

Missões 2015

Mineiros, GO

Renovação das Missões
Os missionários voltarão a Goiás. Entre os dias 20 e 27
de julho as paróquias do Divino Espírito Santo e São Bento,
da cidade de Mineiros de Goiás, receberão novamente os
missionários redentoristas para o tempo de Renovação
das Missões que aconteceram em junho de 2013. Na
fase chamada de Pós-Missão as comunidades e setores
reanimam o seu viver e a sua caminhada.
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