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Pensamentos diferentes
convergem para um
denominador comum: a fé!

atitude colaborativa e consultiva, decorrente das Assembleias
Sinodais, nos remete às origens históricas da nossa Igreja. É possível constatá-la naquilo que os historiadores
eclesiásticos compreendem como
o Concílio Regional de Jerusalém,
conforme apresentado nos Atos dos Apóstolos,
ao debater sobre a admissão dos gentios (não
judeus) à comunidade dos recém-cristãos (At
15,6-29). Na contemporaneidade, o Sínodo dos
Bispos completa 50 anos, sendo considerado
como uma das mais bonitas heranças deixadas
pelo Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965).
A sinodalidade pressupõe a humildade serviçal, promotora de um coração receptivo, em
profundo respeito à consciência das pessoas,
sem abrir mão do essencial, cujo objetivo é
a verdade nas palavras e a misericórdia nas
ações. Não podemos perder de vista que, na
etimologia da palavra ‘Sínodo’ há dois sufixos
bastante significativos para compreendê-lo:
sya (junto) e odòs (estrada). Como se vê é um
caminho a ser construído e percorrido juntos.
Assim, pensamentos diferentes convergem
para um denominador comum: a fé! Não se
trata de democratizar posicionamentos, muito

menos de encobrir o verdadeiro sentido da
doutrina, mas de escutar o que o Espírito Santo, por meio dos padres sinodais, tem a dizer
à sua Igreja (Ap 2,7).
Nesse dinamismo de acolhida estão todos
aqueles que fazem parte da Igreja, enquanto
porção do Povo de Deus, no laicato, no seminarístico, no religioso, no presbiterado e no
episcopado. Ali a autoridade é resguardada
porque se faz serviço, horizontalizando as suas
relações, na obediência exclusiva à vontade
de Deus Pai. Que possamos acolher, então, a
mensagem que decorrerá da Assembleia Geral
Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada entre
07 e 24 de outubro passado. Junto dela pensemos também sobre a “Nova evangelização para
a transmissão da fé”, bem ao modo de valorizar,
suscitar e programar os conselhos paroquiais e
comunitários, em harmonia com a sinodalidade
tão antiga e tão característica da nossa Igreja.
Pe. Michael
Brehl, Superior
Geral dos
Redentoristas,
participou do
Sínodo sobre a
Família nesse
mês de outubro,
incluvise falando
sobre “família
e o princípio da
inclusão”
(temas do
Instrumentum
Laboris, e
também da
Gaudium et
Spes e de outros
documentos
papais).

Goiânia, novembro de 2015

Aniversariantes
Brandolize

2

Nossa História

O fruto de um Santo
Paulo Afonso Tavares
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diagnóstico médico é certeiro, o jovem
padre está definhando de cansaço físico,
ele que abandonou o seu futuro brilhante
nos tribunais do Reino de Nápoles, devido à
corrupção que aí imperou numa causa que ele
defendeu, envolvendo terras e dinheiro, para se
consagrar totalmente a Deus, como sacerdote.
Já como padre, Afonso Maria de Ligório
empreendeu nos diversos trabalhos missionários: as capelas noturnas, onde se praticava a
oração entre os mendigos e marginalizados de
Nápoles, Hospital dos Incuráveis, Colégio dos
chineses, trabalho era o que não faltava, Afonso abraçou com toda a sua alma, todos eles.
Contrariado com a decisão médica e
pressionado pela família e amigos, Padre
Afonso foi para Scala, na costa amalfitana,
para respirar o ar puro das montanhas. Mas
o que era para ser descanso tornou-se trabalho missionário. Pois justamente lá, o jovem
padre encontrou inúmeros cabreiros em total
abandono religioso e social, e o coração dele
se inquietou por eles. Algo deveria ser feito!
Realiza-se, então, o sonho do Pai Eterno para
Santo Afonso. Pois ao fazer o discernimento do seu futuro na gruta de Scala, Afonso
relembra o pedido fervoroso de Irmã Maria
Celeste Crostarosa, para que ele inicie uma
nova família religiosa missionária.

No dia 09 de novembro de 1732, funda a
Congregação do Santíssimo Salvador, que
mais tarde será a Congregação do Santíssimo Redentor, cujos membros atualmente
são conhecidos como missionários redentoristas.
Por isso, obrigado Afonso, por não ter sido
indiferente aos cabreiros de Scala, fundando
para a evangelização dos mais pobres e abandonados essa Congregação, na qual sou postulante e sou chamado a seguir os seus passos
na doação da minha vida pelo o anúncio da
Copiosa Redenção!
Arquivo
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IN ILLO TEMPORE...

DESOBRIGAS: Na primeira metade do século passado, uma pastoral que encantou o Pe. Pelágio
foram as desobrigas. Era uma visita que se fazia aos moradores da zona rural, para “se desobrigarem”
do preceito da confissão e comunhão pascal. Sempre no lombo de animais (mulas, burros, cavalos) e
com alguém de confiança para acertar o caminho e espantar bichos ferozes. As desobrigas duravam
semanas...
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Acontecimentos daqui e dali
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do redentorista Pe. Marciano Vidal,
considerado mundialmente como um
grande renovador do pensamento
moral católico. Informações com o
Pe. Francisco Nairton, C.Ss.R., através
do e-mail encontromissionario2016@
gmail.com

Bispo redentorista

O missionário redentorista, Superior
Provincial de Campo Grande, Pe.
Henrique Aparecido de Lima, no dia
21 de outubro foi nomeado bispo da
Diocese de Dourados/MS. Ele é paranaense de Assis Chateaubriand e está
com 51 anos.

Compromisso

Durante o ano de Noviciado, além do
acompanhamento diário do mestre
dos noviços, acontecem muitas semanas com estudos e reflexões especiais
com assessores gabaritados. Direito
Canônico também foi objeto de estudos dos onze que fazem o Noviciado
Interprovincial em Goiânia. O assessor
foi o Pe. Rogério Ramos, da Província
de São Paulo.

Missionários

“A moral e os novos cenários de famílias”, este será o tema do IV Encontro
Nacional das Equipes Missionárias
em Fortaleza entre os dias 25 a 29
de janeiro de 2016. A assessoria será
Arquivo

Direito Canônico

A Paróquia Nossa Senhora da Guia
(Trindade II) recebeu o Projeto Compromisso com o lema: “Ser cristão
sem deixar de ser jovem”. Dezenas de
jovens das Comunidades estiveram
reunidos nos dias 30 e 31 de outubro,
com encerramento dia 1º de novembro
numa grande celebração no Gisásio de
Esportes do Maysa I.

Assembleia Provincial

Brandolize

Pe. Vicente Ferreira (foto), redentorista
da Província do Rio, esteve presente
nos dois primeiros dias da Assembleia
da Província de Goiás que se realizou
entre os dias 13 e 16 de outubro e refletiu sobre “Vida Religiosa e contexto
cultural atual”. Ele ilustrou suas exposições com suas pesquisas sobre o nosso tempo e o pensamento do filósofo
italiano Gianni Vattimo.

Noviços em Aparecida
”Com Maria, em Jesus, chegamos
à Glória”! Esse foi o tema rezado e
meditado pelos devotos de Nossa
Senhora Aparecida em seu Santuário Nacional em Aparecida/SP e em
muitas comunidades pelo Brasil. E os
noviços redentoristas (do Noviciado
Interprovincial de Tietê/SP) puderam
acompanhar e rezar o tríduo final da
Padroeira do Brasil no próprio Santuário Basílica. Foi um momento único e
marcante na vida de cada noviço que

se sentiu acolhido por Maria em sua
casa. Momento de Graça! Depois da
festa, no dia 13 de outubro, os noviços
desceram a Serra do Mar e conheceram
as praias de Ubatuba. Foram dias
agradáveis, passeando em comunidade, com momentos de partilha e
convivência. Uma viagem histórica
na terra da Padroeira e na praia. Uma
bênção do Pai Eterno na vida de todos
nós noviços. (Informou: Ueuber de Oliveira

Filho – noviço da Província de Goiás)
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Seguindo o Redentor

Os vocacionados no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade

O

IV Encontro Vocacional de 2015,
com o tema”Venha seguir o
Redentor”, aconteceu nos dias 23, 24
e 25 de outubro no Centro Social Pai
Eterno, em Trindade. Participaram 23

jovens vindos de diversos estados do
Centro-Oeste. O encontro “Opção de
Vida” acontecerá no dias 27, 28 e 29
de novembro. Nesta ocasião, aqueles
jovens que fizeram a caminhada vo-

cacional redentorista e que se sentem
aptos a viver a vida religiosa serão
convidados a ingressar em nossos
seminários no ano de 2016. (com informações do Pe. Marcelino)

Seminaristas e o Redentorarte
N

o dia 09 de outubro aconteceu no Salão Paroquial da Matriz
do Divino Pai Eterno em
Trindade a edição 2015
do Redentorarte. Trata-se
de um evento promovido
pelos seminaristas da Congregação do Santíssimo
Redentor de Goiás com a
finalidade de “Anunciar o

Redentor através da arte”.
Para isso são apresentadas
músicas, poesias, encenações teatrais, etc. Compareceu um bom público de
amigos, familiares e confrades. Neste ano o evento
focalizou especialmente a
figura do missionário Pe.
Pelágio Sauter que comunicou o amor do Pai Eterno
com seu jeito simples de
ser, com dedicação aos pobres e enfermos, com suas
bênçãos e celebrações, in-

clusive utilizando da
música e do teatro.
Uma célebre canção
deste exímio missionário é a “Ave-Maria
do Pe. Pelágio”, conhecida e cantada em
todo o Brasil. Entre
os participantes do evento
estava o Superior Provincial, Pe. Robson de Oliveira,
que acolheu a todos e destacou a importância de um
evento como esse para a
formação dos nossos futuros missionários. O “Grupo
Desencanto”, que proporciona aquele espetáculo da
Paixão e Morte de Cristo
nas estações da Via-Sacra
na Rodovia dos Romeiros
na Sexta-feira Santa, também colaborou com ence-

nações. O Redentorarte
contou sempre com o apoio
da Congregação Redentoristas e neste ano foi organizado pelos seminaristas
Felipe Digom Machado,
Kayo José Teles, Carlos
Henrique Ferreira Alves,
Paulo Afonso Tavares e o
grupo do Seminário Padre
Pelágio. A reportagem da
AFIPE esteve presente,
inclusive para divulgação
no Programa Pai Eterno. O
público saiu satisfeito e os
protagonistas sentiram um
impulso maior para desenvolver suas capacidades
artísticas para o trabalho
missionário no anúncio do
Redentor.
(com informações do postulante
Carlos Henrique Ferreira Alves)

