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Editorial

Páscoa: conhecer melhor para amar mais!

Já estamos vivendo a Páscoa, a maior realidade da fé cristã.
É sabido que o termo Páscoa relaciona-se com aquela noite da passagem de
um anjo, enviado por IAHWEH à terra do Egito, e que tinha a incumbência de matar
todos os primogênitos daqueles que não fossem filhos de Israel. Os israelitas,
por sua vez, seriam identificados pelo sangue do cordeiro imolado, aspergido nos
umbrais de suas portas. Os hebreus, por isso mesmo, identificaram esta noite como
Pessach, que significa “passar por cima ou poupar” (Gn 12, 29).
A Páscoa por excelência acontece, definitivamente, com a “passagem” de
Jesus Cristo no meio de nós. Ele se fez o Cordeiro único e supremo, sacrificado
pelo orgulho e egoísmo dos seres humanos.
Com sua morte e ressurreição. Ele ensinou-nos a amar neste mundo e crer na
feliz Ressurreição, pois venceu a morte que nos amedrontava.
Muitas línguas conservam a semelhança com a palavra hebraica que caracteriza
esse acontecimento único na Terra: Espanhol (Pascua); Italiano (Pasqua); Francês
(Pâques); Russo (Пасха); Grego (Πάσχα); Sueco (Påsk); Romeno (Paşti);
Norueguês (Påske) e Islandês (Paska).

Que Jesus, o Cristo ressuscitado, esteja conosco!
Pe. José Luiz Queimado, C.Ss.R.
Tietê, SP

Missões 2013
Em 2013, as nossas equipes missionárias, formadas hoje por 19 confrades, estarão evangelizando e propiciando um “Tempo
da graça de Deus” a 27 paróquias de 03 estados diferentes:
Abril: Missão na paróquia São Sebastião, cidade de Marília – SP. Pós-Missão na Paróquia Senhor Bom Jesus, Bairro Caxambú
de Jundiaí, SP, e na cidade de Junqueirópolis, SP.
Maio: Missão Interprovincial de Passo Fundo – RS, evangelizando 13 paróquias e 129 comunidades rurais e urbanas.
Junho: Paróquias Divino Espírito Santo e São Bento na cidade de Mineiros – GO.
Agosto e Setembro: Evangelizaremos as seis Paróquias da cidade de Avaré, SP, sendo que na missão de agosto estarão
conosco os noviços/2013.
Outubro e Novembro: Paróquias Santa Rita e da cidade de Arthur Nogueira – SP.
Além disso, estaremos em 02 oportunidades realizando a missão no Santuário Nacional. Nos meses de fevereiro e março lá já
estivemos, substituindo os confrades para que pudessem realizar suas férias merecidas e seu retiro. Voltaremos em outubro para
ajudar durante a Novena e Festa de Nossa Senhora Aparecida.

Missões de Mineiros, GO - 1975, e equipe atual em Sta Rita do Sapucaí, MG - 2012
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Missionários Redentoristas Identificados
Os Missionários Redentoristas, especialmente os da
Província de São Paulo, têm uma identificação própria
através de uma logomarca, e ela tem uma explicação para
se entender seu significado.
Essa logomarca compõe-se de um fundo vermelho com
a mão branca segurando a cruz branca em relevo, que se
eleva, em perspectiva ascendente, sobrepondo-se a um
círculo preto também em perspectiva ascendente.
O fundo vermelho significa o amor de Deus que envolve
a humanidade. A mão branca significa o missionário
redentorista de qualquer nacionalidade, que, apresentando
a cruz, evangeliza anunciando a salvação de Jesus. A cruz
também é branca, porque Jesus veio trazer a redenção,
a vida nova a todas as pessoas. A cruz em perspectiva
ascendente significa a vitória de Cristo pela sua ressurreição.
O círculo preto significa a ausência de Deus, a ausência
de vida, a morte, o pecado. Mas, pela missão, as pessoas
vão se convertendo. Por isso o círculo preto é largo em cima
e estreito em baixo, significando o processo de conversão.
E como consequência da conversão as pessoas convertidas
se tornam também missionárias.
Pe. Werner Antônio Anderer, C.Ss.R.
Araraquara, SP

Um pouco de história
Desde 1897, quando o Pe. Miguél Siebler e Valentin Von Riedl pregaram a primeira missão na cidade de Areias-SP,
este apostolado missionário da Província de São Paulo jamais foi interrompido, mesmo nos anos decisivos do PósConcílio, quando a Igreja, de um modo geral, enfrentou uma séria crise, sendo necessário buscar novos caminhos em
vista de seu “Aggiornamento”.
Milhares de cidades já receberam a graça das Santas Missões, sendo que algumas, conforme os registros e crônicas
missionárias que estão no arquivo de Araraquara, já foram evangelizadas por diversas vezes.
Cidades que mais vezes foram missionadas:
Aparecida-SP: Fevereiro de 1954, maio de 1956 (Renovação), março de 1963, maio de 1975, março de 1985, e
março-abril de 2003.
Araraquara-SP: Maio e junho de 1969 e junho de 1993
Assis-SP: Agosto de 1957, agosto de 1958, março de 1973, julho de 1984 e outubro de 1992.
Jundiaí-SP: Março e abril de 1962, agosto de 1989, março de 2009 e abril de 2012.
Lençóis Paulista-SP: Abril de 1964, outubro e novembro de 1970, abril de 1980 e março de 1994.
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