
Noviciado Interprovincial de São Paulo • Ano 1• Número 2 • Abril-Junho 2015

1

Noviciado Interprovincial de São Paulo • Ano 1• Número 2 • Abril-Junho 2015

A fé, como experiência de aproximação de 
Deus, pressupõe sempre uma caminhada, cuja 
meta esperada é o encontro de nossa humanidade 
com o mistério de Deus. Encontro que corrige 
rumos e atitudes, fazendo-nos sair de nós 
mesmos em direção ao Outro (Deus) e aos outros 
(semelhantes). Não há fé sem abertura, não há fé 
sem transcendência, não há fé sem esperança!

Quando se olha o Noviciado apenas 
na perspectiva dos movimentos e trâmites 
institucionais, pode-se reduzi-lo a um amontoado 
de temas e “cursos” preparatórios para as 
exigências institucionais da Igreja, da Congregação 
Redentorista. Para muitos, um ano que logo passa 
e depois, pode-se voltar para a “vidinha de antes”. 
No entanto, na perspectiva da fé, ele será sempre 
o processo do aprender a fazer-se “noviço” do 
Mestre, porque no seguimento de Jesus, somos 

Pe. Marcelo Araújo, C.Ss.R., 
mestre de noviços.

Aprendizes do Redentor
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sempre “neófi tos”, isto é, somos “candidatos” a serem 
iniciados no caminho e nos passos do Redentor. 

Quando orientamos o sentido de nossa vida 
para Deus na única e insubstituível mediação de Jesus 
Cristo, estamos sempre em 
movimento de descoberta 
do rosto misericordioso de 
Deus. O tempo forte de 
oração, refl exão, vivência 
comunitária, recolhimento, 
próprio do noviciado, pela 
vivência do carisma e 
missão da Congregação 
do Santíssimo Redentor, 
quer despertar na pessoa a 
humilde atitude de fazer-se 
em toda sua vida “aprendiz” 
do Redentor.
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Marialis Cultus: A Virgem Maria, modelo da Igreja no exercício do culto. (Papa Paulo VI)

IGREJA E  VIDA CONSAGRADA

16. De acordo com a (LG 63), Maria é exemplo na ordem 
da fé, da caridade e da perfeita união com Cristo.

17. Maria é a Virgem que sabe ouvir, que acolhe a palavra 
de Deus com fé; fé, que foi para ela prelúdio e caminho para 
a maternidade divina.

20. Esta união da Mãe com o Filho na obra da Redenção 
(LG 57) alcança o ponto culminante no Calvário, onde Cristo 
“se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha” (Hb 
9,14), e onde Maria esteve de pé, junto à Cruz (cf. Jo 19,25), 
“sofrendo profundamente com o seu Unigênito e associando- 
-se com ânimo maternal ao seu sacrifício, consentindo 
amorosamente na imolação da vítima que ela havia gerado” 
(LG 58).

21. Exemplar de toda a Igreja, no exercício do culto 
divino, Maria é também, evidentemente, mestra de vida 
espiritual para cada um dos cristãos. Assim, bem cedo os fi éis 
começaram a olhar para Maria, a fi m de, como ela, fazerem da 
própria vida um culto a Deus, e do seu culto um compromisso 
vital. Já no século IV Santo Ambrósio, ao falar aos féis, lhes 
auspiciava que em cada um deles houvesse a alma de Maria, 
para glorifi carem a Deus: “Que em cada um de vós haja a 
alma de Maria para bendizer o Senhor; e em cada um de 
vós esteja o seu espírito, para exultar em Deus!”. (43) Mas 
Maria é modelo, sobretudo, daquele culto que consiste em 
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fazer da própria vida uma oferenda a Deus: doutrina antiga 
e perene, esta, que cada um de nós pode ouvir repetir, se 
prestar atenção aos ensinamentos da Igreja; mas que poderá 
entrever também, se der ouvidos à palavra da mesma Virgem 
Santíssima, quando ela, antecipando em si a estupenda 
petição da Oração Dominical, “seja feita a vossa vontade” 
(Mt 6,10), respondeu ao mensageiro de Deus: “Eis a serva do 
Senhor! Faça-se em mim segundo a tua palavra” (Lc 1,38). E 
o “sim” de Maria é para todos os cristãos lição e exemplo, para 
fazerem da obediência à vontade do Pai o caminho e o meio 
da própria santifi cação.

23. Após havermos considerado, assim, Irmãos 
caríssimos, a veneração que a tradição litúrgica da Igreja 
universal e o Rito romano renovado exprimem para com 
a Santa Mãe de Deus, se nos lembrarmos, depois, que a 
Liturgia, pelo seu proeminente valor cultual, constitui uma 
norma de ouro para a piedade cristã e se observarmos, 
ainda, que a Igreja, quando celebra os sagrados mistérios, 
assume uma atitude de fé e de amor semelhante à da Virgem 
Santíssima poderemos compreender quão justa é a exortação 
do Concílio Vaticano II a todos os fi lhos da Igreja, “para que 
promovam generosamente o culto, especialmente litúrgico, à 
bem-aventurada Virgem Maria” (LG 67). Exortação esta, que 

desejaríamos ver, por toda a parte, acatada 
sem reservas e posta em prática com zelo.
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Este é o Ano Jubilar da Mãe do Perpétuo Socorro (2015-2016). 
Comemoramos 150 anos de propagação do ícone dessa mãe tão 
atenciosa e carinhosa que nos acolhe apontando-nos o seu Socorro 
Perpétuo: Jesus. No ícone, podemos contemplar uma mãe repleta de 
ternura e carinho que nos acompanha com seu olhar e, no silêncio, 
toca nosso coração. Seu colo é o que precisamos, seu Filho é quem 
nos socorre! Trocar olhares com Maria é perceber o coração materno 
de Deus. Ele mesmo a escolheu como sua mãe e depois, no leito da 
Cruz, presenteou-nos com tão grande intercessora. Ela desde então 
cumpre sua missão de ser Mãe de toda humanidade. Somos felizes 
porque podemos rogar a intercessão daquela que soube amar a Deus 
sobre todas as coisas e viver o amor e o serviço que dele aprendeu.

Foi o Papa Pio IX quem entregou à Congregação do Santíssimo 
Redentor, no ano de 1866, o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro com 
o pedido de que a tornasse conhecida pelo mundo inteiro. A partir daí, 
os Redentoristas a levam consigo por onde passam, inclusive fazem- 
-na presente nas pregações das Santas Missões. Desse modo, ela 
se torna a Padroeira das Missões. A prática da Província de SP é 
levar a Imagem de Nossa Senhora Aparecida pela identificação com 
o trabalho pastoral do Santuário Nacional. De qualquer forma, a Mãe 
marca presença nas Santas Missões e ganha destaque não só por ser 
a Mãe de Deus, mas por ser para nós um exemplo de seguimento e vida 
missionária. Com isso, os Missionários Redentoristas querem anunciar 

Mãe do Perpétuo Socorro: Olhar atencioso, silêncio inquietante, dá-nos teu colo!

ACONTECEU

uma Redenção Copiosa dando-nos 
o exemplo daquela que foi e sempre 
será a Estrela da Evangelização, a 
Missionária por excelência.

Diante desse ícone do Amor, 
nosso coração encontra Socorro. 
Maria acolhe a Jesus, assustado 
pelos instrumentos de sua Paixão, 
dá a Ele conforto e segurança. Como 
nossa intercessora, ela também 
nos acolhe em seu colo para nos 
dar o que ela tem de melhor: seu 
Filho Jesus, o Socorro Seguro! Ao 
contemplarmos a Mãe do Socorro, 
deixemos nascer do coração esta 
oração: olhar atencioso, silêncio 
inquietante, dá-nos teu colo!

Que o Redentor, nosso 
Socorro Seguro, abençoe esse ano 
Jubilar e as Santas Missões para 
que a exemplo de sua Mãe saibamos 
anunciar a Copiosa Redenção 
com ternura em nossas palavras e 
ações, a fim de fazer perseverar o 
aprendizado e a prática do Amor.

3

Pe. Lucas Emanuel, C.Ss.R., São José dos 
Campos /SP. 

Ir. Alan Zuccherato, C.Ss.R., Espírito Santo do 
Pinhal/SP. 
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Meu nome é Adriano Silva Santos, natural de 
Campina Grande-PB. Nasci no seio de uma família 
católica, marcada pelo afeto, pela partilha e pela 
vivência dos valores cristãos. Minha história vocacional 
é um tanto enigmática, digo enigmática, porque antes 
dos meus 27 anos, não lembro ter manifestado o 
desejo de viver minha consagração batismal de um 
modo tão radical, apesar de ter uma significativa 
admiração pelo sacerdócio. Provavelmente, esse 
sentimento estivesse intrínseco a mim, já que aos 12 
anos iniciei minha atividade pastoral e sempre tive 
como opção de vida: o serviço e o cuidado para com 
o próximo. Como qualquer outro jovem, fiz planos, 
tracei metas e busquei uma qualificação profissional. 
Ao passo que, tudo convergia para seu curso natural: 
casar, formar uma família e anunciar a Boa Nova.  Por 
outro lado, sentia um anseio ecoar em meu coração, 
era mais forte que eu. O fato é que em setembro de 
2009, fui contratado para transportar um grupo de 
jovens vocacionados à cidade de Garanhuns-PE. 
Chegando lá, resolvi participar das palestras apenas 
por curiosidade. Saí dali com o coração ardendo, 
mas, preferi não acreditar que Deus me chamasse a 
tão sublime missão.  Logo pensei: eu tenho 28 anos, 
como posso deixar uma carreira promissora, o negócio 
e ir em busca de um sonho? Inexplicavelmente fui 
seduzido por uma voz que dizia: “não tenha medo, 
pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei” (Is 

Com sereno e atento olhar para os últimos 
tempos, frente às inúmeras e diversas formas de ser 
no mundo, é bom silenciarmo-nos e trazer à mente 
aquela antiga e tão nova interrogação: Quem sou 
eu diante da imensidão do mundo? Qual é nossa 
verdadeira e fundamental essência? A história 
da humanidade, sobretudo a vida, é marcada 
constantemente por inúmeras transformações, 
desde a fecundação do óvulo à sua concepção 
ilustre, rompendo-se no seio fecundo e excepcional 
de uma mulher. A história mostra em si, que viver é 
estar aberto ao devir contingencial que nos convida a 
fazermo-nos no caminho; a evoluirmos; a crescer e a 
responder ao incessante chamado interior que habita 
o interior do nosso coração.

Pulsão de vida, fenômeno denominado 
psicologicamente àquela boa pré-disposição a fazer 
algo, a criar, construir.  O fato de dirigirmo-nos a um 

Adriano Silva Santos
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Adriano Silva Santos

MINHA HISTÓRIA VOCACIONAL. . .

FAZER-SE NO COTIDIANO DOS TEMPOS

41,10). Em 2011, iniciou-se um novo tempo, no qual 
comecei o processo formativo junto aos missionários 
redentoristas da vice-província do Recife. Confiei a 
Deus minha vida, minha vocação, com todos os meus 
dons, virtudes e desvirtudes. Hoje, como noviço, vivo 
um tempo de paz e alegria, de encontro pessoal com 
o Mestre, um tempo propício para examinar nossas 
motivações e aprofundar-me nos ensinamentos de 
Cristo Jesus, bem como experimentar a fundo o 
pulsante anseio afonsiano de continuar os passos 
do Redentor. Alegrai-vos irmãos! Deus nos convida a 
estar com Ele, oferecendo-se como abrigo para que 
possamos nos beneficiar da ternura que brota do Seu 
coração. Que seja copiosa a redenção em nossas 
vidas. Um abraço fortificador!
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Marcos Paulo, Iapu /MG. 

propósito, de colocarmo-nos à busca de um ideal de 
conquista e superação de nossas expectativas, já 
traz indícios de uma força viva que existe em nós. 
Um Chamado! Um vocare existencial que vai além 
dos estritos limites da matéria e da simples razão. 
Chamado este, nem sempre compreendido; que 
às vezes causa espanto e dúvida ao manifestar- 
-se a nós, mas que mesmo assim, se faz resposta 
no excelso e sublime fato de ser quem somos e 
buscarmos a efetivação de nossas motivações 
interiores. Motivações que se originam no decorrer 
de nossa história. Uma história ímpar, que traz em si 
uma espécie de novidade que se esconde em cada 
momento vivido e sonhado a partir da singularidade 
de cada pessoa em seu cenário cultural, contexto ou 
narrativa histórica.

A vida se dá, a vida se revela, se compõe 
de anima e se faz serena. “Quem somos? De 
onde viemos? Para onde vamos?”, são perguntas 
básicas; à primeira vista singelas e ingênuas, mas 
que comportam em si, uma carga excepcionalmente 
profunda e digna de reflexão. Essa indagação se 
estende desde o século VI A.C., até os dias atuais. 
Responder à pergunta: “Que é o homem?” é mais que 
apenas dizer de seus valores, adjetivos e predicados, 
mas é algo que transpassa o viés da seguinte 
suscitação: “Qual é a nossa razão primeira de ser 
enquanto ser?”

Passam-se dias, meses, anos e novas 
concepções e manifestações acerca do “Ser” vão 
surgindo no decorrer de nossa história. Uma longa e 

emocionante travessia que se faz com o passar dos 
tempos, mas que até hoje não teve sua derradeira 
resposta, não se pôde fechá-lo em um conceito. 
O mistério permanece acerca da existência do 
homem; a ciência busca explicações através de suas 
pesquisas, a teologia aponta pra fé e assim vamos 
seguindo; peregrinos nesta terra, autores de nossa 
história, assistidos do alto por Aquele que “É em si” o 
princípio e o fim de tudo; para o qual tudo converge, o 
totalmente Outro. Um Deus que sofre onde o homem 
sofre; que chora onde o homem chora e morre onde 
o homem morre, mas que também ressuscita e se 
faz presente em tudo e em todos. Um Deus-Pessoa, 
no qual existimos, nos movemos e somos. Avante 
caminheiros, a jornada é plena e se faz caminhando!

“Deus é bom!” Com uma das palavras de Dom 
Luciano Mendes, quero dar testemunho daquilo que 
é graça e presença amorosa do Divino em minha 
vida. Sou Rimar César Diniz. Tenho vinte e dois anos. 
Nasci no seio de uma família de tradição católica na 
pequena cidade chamada Bocaina de Minas (MG). 
Foi no “colo” dos meus pais e avós que aprendi as 
primeiras orações. Por volta dos meus seis anos, 
Roberto, meu primo, foi admitido no seminário 
arquidiocesano de Juiz de fora (MG). Nesse período, 
comecei também a dizer que queria ser padre. Aos 
sete anos, dei início à preparação para a primeira 
eucaristia e, com isso, envolvi-me ainda mais com 
a comunidade. Tudo era novidade e muito atrativo. 
Agradava-me muito participar das celebrações e de 
outros eventos da igreja. 

Meu contato com os Redentoristas aconteceu 
durante as peregrinações de minha família ao 
Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Outro 
fato marcante foram as missões redentoristas que 

Rimar César Diniz

MINHA HISTÓRIA VOCACIONAL. . .

aconteceram em minha cidade no ano de 1984. 
Esse evento marcou profundamente minha família. 
Sempre me contavam, com entusiasmo, sobre aquele 
momento de animação missionária. Falavam do jeito 
simples e acolhedor desses missionários. Foram 
coisas simples, mas que fizeram muita diferença para 
o meu processo de discernimento. Ao alcançar um 
pouco mais de maturidade dizia para mim mesmo: 
“se um dia eu for padre, quero ser redentorista. Eis 
um estilo de vida que me atrai pela simplicidade”.

No ano de 2008, iniciei meu acompanhamento 
vocacional com a Congregação, vindo a ingressar 
no seu processo formativo no dia 24 de janeiro de 
2009, no Seminário Santo Afonso, em Aparecida. 
Em 2011, vivenciei a experiência do Propedêutico, 
em Santa Bárbara d’Oeste (SP). De 2012 a 2014, 
tive a oportunidade de vivenciar o postulantado, em 
Campinas (SP). Essa etapa possibilitou a expansão 
dos meus horizontes, tanto intelectuais, como 
pastorais. Agora, no Noviciado, partilho a alegria de 
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No dia quatro de abril, Sábado Santo, 
celebramos a Vigília Pascal nas comunidades 
pelas quais fazemos pastorais. Após participarmos 
com o povo, retornamos para nosso seminário 
e demos início ao Lucernário – Celebração das 
Luzes, que acendemos os Círios Pascais de 
nossa comunidade religiosa redentorista. Tendo 
em vista o ano da Vida Consagrada, estiveram 
conosco as religiosas que moram na cidade: Irmãs 
da Providência, que trabalham no Educandário 
Rosa Mística, e as Irmãs da Ação Paroquial, Lar 
São Vicente de Paulo. Também estiveram conosco 
os nossos oblatos redentoristas, alguns amigos, 
padres e seminaristas da diocese de Sorocaba, 
que trabalham na Paróquia Santíssima Trindade: 
Pe. Santo Cândico (pároco) e Pe. Claudinei 
(vigário), e os seminaristas: José e Cristiano. Na 
oportunidade, fizemos uma confraternização para 
festejarmos a Páscoa do Senhor e estreitarmos os 
laços de amizade. Foram momentos agradáveis 
de encontro, partilhas e vivências. 

Páscoa é crermos que podemos nos 
encontrar verdadeiramente com o Ressuscitado 
e, com Ele, renovarmos nossas esperanças de fé, 
amor e caridade, pois a morte é vencida! Desse 
modo, a partir de um convite do Papa Francisco 
para uma Igreja em saída, nós, cristãos, somos 
convidados a ressuscitarmos com Cristo e, 
sem medo, sairmos de nós mesmos em vista 
da missão batismal, ultrapassando nossas 
limitações, angústias, preconceitos e tudo que 
nos impede de vermos com clareza o brilho de 
Sua luz na nossa história. Esta saída de si não 
é sinal de “perdas” e tristezas, pelo contrário, 
é sinal de que, com nosso mestre Redentor, 
tornamo-nos capazes de recebermos Dele a 
verdadeira identidade pessoal e reconhecimento 
da fé que professamos. Somos filhos amados e 
filhas amadas por um único Pai, por mediação 
de Jesus Cristo apresentada em toda sua vida, 
morte e ressurreição, pela união do Espírito Santo 
santificador. Assim, à medida que deixamos nos 

Jesus: Mestre do caminho pascal da humanidade

estar “bebendo” desta abundante fonte espiritual que 
é a Vida Religiosa Consagrada. Muito me encanta 
esse estilo de vida, sobretudo o testemunho daqueles 
que assumem, para valer, a missão. A disponibilidade, 
o desapego, a oração, o amor e a atenção ao povo 
são valores fundamentais para o religioso. Outro 
aspecto indispensável e, porque não, primeiro, é a 
coragem. Coragem para “navegar contra a corrente”, 
para fazer e ser a diferença. Que Santo Afonso e os 
memoráveis redentoristas nos inspirem nos caminhos 
do seguimento ao Redentor! 

Rimar César Diniz

envolver pelo Cristo, fazemos e refazemos nosso processo 
pascal com Ele genuinamente. Permitamos entrar na 
escola de Maria que nos oferece e ensina a amar Seu Filho 
Jesus, o Bem-Aventurado da humanidade e o canal pascal 
de todos que decidem aderir ao Seu projeto de amor, 
amando a vida, as pessoas, o mundo e a natureza. Feliz e 
abençoada Páscoa!!!  

Jonas Pádua, Inconfidentes /MG.
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Partilhar minha história vocacional é também 
testemunhar a ação de Deus em minha vida. Quando 
criança, eu ia às Missas e aos encontros de oração 
com minha avó. Todos diziam que eu seria padre, 
mas confesso que essa história me deixava com 
muita raiva. Após um período na catequese, recebi 
o convite para ser coroinha e logo aceitei. Com o 
passar do tempo, eu me dedicava cada vez mais 
aos serviços pastorais, sobretudo à catequese e à 
juventude, e isso despertou em mim o desejo de doar 
toda minha vida à obra de Deus. Depois de muito 
resistir, iniciei o acompanhamento vocacional em 
2009, e ingressei no aspirantado redentorista no ano 
de 2011, em Trindade/Go. Desde o primeiro contato 
com a congregação, chamaram-me a atenção e a 
alegria com que os missionários serviam a Cristo e 
o anúncio da misericórdia divina, apesar dos nossos 
pecados. Neste ano de noviciado, sigo com o desafio 

Neste tempo de graça 
que é o noviciado, a formação, 
tanto na dimensão intelectual 
como espiritual, tem sido de 
fundamental importância para o 
amadurecimento e a vivência da 
vida religiosa redentorista. Este 
bloco de formação foi composto 
por temas próprios da dimensão 
vocacional, como: Teologia da Vida 
Consagrada, Espiritualidade dos 
Santos Redentoristas e Teologia do 
Seguimento. No qual, na primeira 
quinzena do mês de abril, fomos 
agraciados pela presença do 
padre Lourenço Kearns,  C.Ss.R., 
o qual na oportunidade, nos 
ministrou o curso sobre Teologia 

Thiago Azevedo

MINHA HISTÓRIA VOCACIONAL. . .

de continuar ouvindo a voz de Deus, que a cada dia 
me convida a dar continuidade à obra redentora de 
Jesus Cristo. Ele me chamou e eu disse “eis-me 
aqui”, e dessa decisão não me arrependo, “porque eu 
sei em quem depositei a minha fé” (2Tm 1, 12).

Thiago Azevedo

Tempo de Graça que é o Noviciado

CURSOS E  VIVÊNCIAS

da Vida Consagrada. Neste curso, Pe. Lourenço 
apresentou a história e o ser da vida consagra, onde 
de forma profunda e clara, levou-nos à compreensão 
da mesma, como a vivência da aliança batismal em 
sua radicalidade. 

Após estudarmos a vida religiosa e sua 
essência, na primeira quinzena de maio, Pe. Luiz 
Carlos CSsR, nos agraciou com o curso sobre os 
santos redentoristas. Com paixão e apreço, nos 
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Adriano Alves, Campo Grande /MS.

Eu sou o noviço Paulo Roberto, natural de 
Belém do Pará. Vou contar a minha história de vida 
vocacional que começa com o meu desejo pessoal 
de seguir o chamado de Deus ao sacerdócio na vida 
religiosa consagrada, servindo aos mais necessitados. 
Quando tinha 18 anos de idade, no ano de 2001, 
ingressei no seminário da Arquidiocese de Belém, 
mas decidi sair porque não havia terminado o ensino 
médio. Continuei ajudando a comunidade onde moro 
chamada: Santíssimo Redentor, exercendo cargos 
de coordenador de grupo de jovens, coroinhas, grupo 
de oração e evangelização nas famílias. Em 2009, 
ingressei na Congregação Missionária Xaveriana, 
mas depois de alguns meses morando no seminário 
xaveriano, senti um desejo por um carisma mais 
dinâmico e de uma vida mais dedicada aos pobres. 
Em 2010, conheci no curso de filosofia um seminarista 
redentorista chamado Marcelo Aguiar, ele me ajudou 
a entrar no seminário Redentorista. Em novembro de 
2012, houve mudanças na formação, a filosofia foi 

Paulo Roberto

MINHA HISTÓRIA VOCACIONAL. . .

transferida para a cidade de Porto Alegre/RS, onde 
estudei na PUC-RS o curso de filosofia. Atualmente 
estou fazendo o noviciado em Tietê/SP, vivendo 
novas experiências e desafios em minha vida. Um 
novo lugar e novas conquistas a serem abraçadas 
com a confiança em Deus.

Paulo Roberto

apresentou a história e a espiritualidade de cada 
santo de nossa congregação, aumentando assim, o 
interesse e a paixão pelos mesmos.

Por sua vez, Pe. Maikel, CSsR, nos brindou 
com o curso sobre a Teologia do Seguimento, onde 
nos apresentou as virtudes do discípulo, olhando a 
figura de São José, e o discipulado como aquele que 
faz a experiência de encontro com Cristo e o Pai.

Portanto, a formação tem nos levado a uma 
profunda experiência do Cristo nosso Redentor. 
E assim, propiciado um amadurecimento tanto na 
dimensão vocacional, como na dimensão humana.
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Confraternização Pascal                Missa no Lar São Vicente Oração na Quinta-Feira Santa          

Convivência Confraternização com os Missionários Itinerantes

MURAL DE FOTOS:

Trabalho Externo
Arrastão contra a dengue na cidade

Pastoral 
Celebrando em comunidade

Pastoral – Caminhada Penitencial
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SEMINÁRIO SANTA TERESINHA - No coração da missão, abraçamos a reestruturação. Seja um Missionário 
Redentorista! Rua: Rua do Expedicionário - 133 • Tietê/SP • CEP: 18530-000 • Tel: (15) 3285-4050 • www.a12.com/
vocacional • e-mail: noviciadoenoticia@hotmail.com

ANIVERSARIANTES DA COMUNIDADE 

23 – Adriano Silva Santos 
30 – Pe.  Marcelo Conceição Araújo (Ordenação sacerdotal) 

16 – Pe. Luiz Carlos da Cruz (Natalício)

06 – Jonas Luiz Pádua 
10 – Pe. Rogério Gomes (Ordenação sacerdotal)
24 – Alisson Matos
27 – Pe. Rubem Leme Galvão (Natalício)

Abril

Maio

Junho

Ucranianos

* De 13 a 16 de Abril: Teologia da Vida Consagrada – Pe. Lourenço Kearns, C.Ss.R; 
* De 04 a 07 de Maio: Espiritualidade dos Santos Redentoristas – Pe. Luiz Carlos de Oliveira, C.Ss.R; 
* De 11 a 14 de Maio: Teologia do Seguimento – Pe. Maikel Pablo Dalbem, C.Ss.R; 
* De 08 a 11 de Junho: Retiro – Ir. Maria Aparecida Rosendo, ASCJ; 
* De 14 a 19 de Junho: Novinter – Missiologia e Espiritualidade Missionária – Vinhedo/SP; 
* De 22 a 25 de Junho: História da Espiritualidade – Pe. Luiz Carlos de Oliveira, C.Ss.R;  
* De 29 de Junho a 03 de Julho: Constituições e Estatutos da Congregação Redentorista - Pe. José Afonso 
Tremba, C.Ss.R.

CALENDÁRIO DE ASSESSORIAS EXTERNAS: 


