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E a morte foi silenciada
pela ressurreição
Pe. Robson de Oliveira
Pereira, C.Ss.R.

Pe. Marcelo Araújo

Ano XXXIII

perda de um ente querido, muitas vezes, nos
deixa desorientados, quando
não, enfraquecidos. Ali nos
sentimos tomados por um
grande espanto, como se uma
parte de nós também partisse
com a pessoa amada. Dependendo da extensão da dor, as
lágrimas tornam-se constantes, até que consigamos encontrar forças, em Deus, para
darmos continuidade à nossa
existência. Mas, quando nos
deparamos com a verdade da
fé, percebemos que a morte
não é o fim. Nela se encontra o começo daquela nova
existência, testemunhada nos

Evangelhos, cuja travessia
é sustentada pelo amor do
Divino Pai Eterno.
É Ele quem transforma o ato
de falecer em um eterno ressuscitar! Tanto o viver, quanto
o morrer são dois extremos de
uma única existência: sonhada,
criada, doada e, depois, retomada aos céus. Silenciosa, a
morte sempre nos olha, até que
em um determinado momento,
a própria vida pede que ela se
aproxime, para que a mesma
possa prosseguir com a sua
longa caminhada, agora, vivendo na eternidade. Por mais
doloroso que se apresente, por
mais que as Ciências Médicas
possam adiá-la, chega um momento em que somos envoltos
pelo abraço da morte.

A fé não termina com o
morrer. Pelo contrário, inserida na vida, ela segue junto de
Deus. Nem mesmo a morte
possui a última palavra sobre
a fé. Por isso, é tão importante
nos mantermos unidos, na
esperança, mesmo não estando mais com aqueles que
tanto amamos. É fundamental
crer no dom da ressurreição.
Ainda que desconheçamos
especificamente a realidade
futura, pela fé, sabemos que
o Pai já amparou quem não
pertence mais a esta vida. “Ele
vai enxugar toda lágrima dos
olhos deles, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem grito,
nem dor. Sim! As coisas antigas
desapareceram. Aquele que está
sentado no trono declarou: ‘Eis
que faço novas todas as coisas’”
(Ap 21,4-5). É o que cremos
fielmente, para além da memória dos fiéis defuntos!
Brandolize
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JUBILARES – No dia 26 de outubro, durante a Assembleia Capitular, foi celebrado o Jubileu de Sacerdócio no
Santuário Basílica do Divino Pai Eterno: Pe. Zamuner (50 anos), Pe. Ângelo (65), Pe. Casildo (40), (Provincial
Pe. Robson de Oliveira), Pe. Wanderly (30), Pe. Domingos (30), Pe. João Otávio (30) e Pe. Henrique Demartini
(50). Depois foi servido um jantar no Convento da Basílica, com direito a bolo comemorativo.
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Pastoral Vocacional Redentorista
Lucas Evangelista

Pe. Pelágio Sauter,
C.Ss.R.

N

Participantes do Encontro Vocacional na Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Nova Vila)

“Devemos saber estar bem
conosco mesmos e com os
outros, amar o silêncio
e a palavra, a solidão e o
convívio. É a arte de estar
com os outros”

(GUISEPPE COLOMBERO).

N

os dias 27, 28 e 29 de
outubro, a Unidade Redentorista de Goiás
recebeu 24 jovens vocacionados para mais um
momento forte de discernimento vocacional. O Encontro aconteceu na Casa

de Retiros Nossa Senhora
da Assunção, em Goiânia-GO. Para o redentorista, a
missão é exercida de modo
comunitário (cf. Const. 21),
por isso o tema do Encontro foi “A vida comunitária
na vida religiosa consagrada”. Contamos com a
contribuição e testemunho
vocacional de confrades
que nos ajudaram a refletir sobre o apostolado do
amor comunitário, que ultrapassa sentimentalismos
(cf. Jo 13,35).

O próximo encontro,
“Opção de Vida”, será nos
dias 24 a 26 de novembro.
É um Retiro Vocacional somente para os que têm possibilidade de ingressar em
nossos seminários em 2018.
A equipe do SAV agradece os colaboradores e
conta com a oração de
todos, a fim de que a Congregação tenha santas
vocações para a construção do Reino de Deus. (Fr.

Auro Marques, C.Ss.R., promotor
vocacional)

Acervo histórico da CSSR-GO

asceu na Alemanha
em 1878. Eram em 15
irmãos. Ordenado padre em
1907. Quando foi convidado
para vir ao Brasil, aceitou
logo, e em 6 de agosto de
1909, desembarcou no Rio
de Janeiro, com mais quatro confrades. Nunca mais
voltaria para rever a pátria.
Estes 52 anos foram assim
distribuídos: Cerca de 5 anos
em algumas paróquias de
São Paulo, e os outros 47 em
Goiás. Durante esses longos
anos desenvolveu múltiplas
atividades pastorais. Seu
apostolado predileto foram
as “desobrigas” no sertão
goiano. Percorreu centenas
de comunidades, quase sempre a cavalo, tornando-se
conhecido e estimado pelo
povo. Onde mais trabalhou,
foi em Trindade. Os romeiros vinham visitar o Divino
Pai Eterno na festa, mas não
voltavam sem pedir também
a bênção do Pe. Pelágio. Dedicou-se com carinho aos pobres e enfermos. É chamado
“Apóstolo de Goiás”. Morreu
em 23 de novembro de 1961,
com 83 anos e com fama de
santidade. O processo de beatificação tramita no Vaticano.
Já tem o título de Venerável
desde 2014.
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Telefone (62) 4009-1266

Provincial: Pe. Robson de Oliveira
Conselho Provincial:
Pe. Paulo C. Nunes, Pe. Elismar,
Pe. Domingos e Pe. João Otávio
Jornalista responsável:
Rafael Vieira - GO 01078 JP
Redator:
Maurício Brandolize
orapidinho@gmail.com
www.redentorista.com.br
www.orapidinho.com.br
Tiragem: 4.250 exemplares

IN ILLO TEMPORE

1957 (?) – Pe. Pelágio Sauter, acompanhado do Pe. Nelson Antonino, pároco de Campinas, abençoa o novo maquinário gráfico da J. Câmara & Cia na nova sede da empresa, na
Avenida Goiás, em Goiânia.
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Acontecimentos daqui e dali
Arquivo

Arquivo

Sem dúvida é a publicação mais popular
e tradicional de oração e reflexão para
famílias e comunidades no tempo do
Advento em preparação para o Natal...
E neste ano o Natal em Família abre as
comemorações do seu Jubileu de Ouro. O
diretor geral da Scala Editora, Pe. Paulo
Júnior, solicita a colaboração dos padres e
irmãos redentoristas para ajudar a contar
e registrar a memória deste importante
trabalho missionário.

Congresso 2018
De 29 de janeiro a 02 de fevereiro acontece em Aparecida/SP, promovido pela
URB, o Congresso Missionário Redentorista com o tema “Identidade Redentorista numa Igreja em saída”. Presença
do Pe. Geral que preside a Eucaristia de
abertura do encontro. Diversos conferencistas vão falar sobre Eclesiologia (Igreja
em saída), Missiologia (Missão renovada
e no contexto urbano), Identidade Redentorista (Missão de Redenção, Rumos
atuais da CSSR, Atualidade da Missão
Redentorista). No programa constam
ainda: passeio de confraternização na
Casa da Pedrinha e visita guiada ao
Santuário Nacional.

Aniversariantes
Fotos: Arquivo

O Apóstolo de Goiás
Pe. Bariani vai completar 101 anos
em dezembro. Semanas atrás fez
esta poesia sobre o Pe. Pelágio
Vindo de sua bela Alemanha
Ele, jovem missionário,
Novo sol o aquece e banha
Como um Anjo: Padre Pelágio
De a cavalo pelos sertões
Ávido por salvar muitas almas
Pela manhã, à tarde e serões,
Rindo, sorrindo conquista a palma.
Firme, seguindo seu ideal
Foi seu viver: Jesus e Maria
Servo fiel, um servo legal.
Músico de teclado e canto
Sempre amigo, mestre e guia.
É de Goiás: Apóstolo Santo!

Pe. Marcelo Araújo
05/11 Pe. Henrique Strehl (87)
Trindade/paróquia

06/11 Pe. Clóvis (90)
Campinas

06/11 Dom Leonardo (67)
Bispo aux. de Brasília

07/11 Pe. Vanilson (49)
Brasília-DF

09/11 Fr. Jildemar (31)
Juniorista

12/11 Pe. Abdon (61)
Campinas

23/11 Pe. Manoel (50)
Paraíso-TO

28/11 Thiago Azevedo (26)
Juniorista

19/11 Ítalo Pereira (20 anos) Postulante | 28/11 Antoniel (25) Postulante | 30/11 Matheus Farias (22 anos) Postulante

O novo coordenador da Conferência para a América Latina
e Caribe dos Redentoristas é o
Pe. Marcelo Conceição Araújo,
da Unidade de São Paulo e assumirá o cargo de coordenador
a partir de janeiro de 2018. Ordenado sacerdote em 1994. Trabalhou na Congregação como
formador, diretor do Seminário
e também como diretor da
Editora Santuário. Nos últimos
anos, era o mestre do noviciado
interprovincial da Unidade de
São Paulo, na cidade de Tietê.
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Assembleia Capitular 2017
E

ntre os dias 23 e 27 de outubro, o Hotel Liguori, em
Trindade, recebeu 74 missionários redentoristas de Goiás,
Tocantins, Mato Grosso e Distrito Federal, para o Capítulo da
Unidade Redentorista de Goiás
(padres, irmãos, e representantes de junioristas).
O primeiro dia dos trabalhos
contou com a assessoria do coordenador eleito para a Conferên-

cia Redentorista da América Latina e Caribe, Pe. Marcelo Araújo.
Ele apresentou uma partilha dos
trabalhos do XXV Capítulo Geral
da Congregação, cujas decisões
deverão ser aplicadas em todas
as unidades redentoristas do
mundo, para efetivar o espírito
da reestruturação.
No segundo dia, a reflexão
partiu de uma carta circular,
escrita pelo Superior da Unidade

Reunião em grupo

Pe. Jesus Flores presidindo uma Celebração Eucarística

de Goiás, Pe. Robson de Oliveira.
A mensagem, dentro do espírito
do Capítulo Geral, serviu de base
para trabalhos em grupo e revisão da caminhada missionária e
fraterna dos confrades.
O restante do tempo foi
dedicado ao conhecimento e estudo sobre as decisões do Capítulo Geral, a partir da realidade
de Goiás. Foram apresentados
e aprovados dois postulados:

um a respeito da criação de
uma comissão que vai cuidar
do patrimônio e da memória
histórica da Congregação no
Brasil Central; o outro determinou a realização, em breve, de
um ano pastoral missionário
dedicado à divulgação da vida
e das virtudes do Venerável Pe.
Pelágio Sauter, cujo processo de
beatificação tramita no Vaticano.

(www.redentorista.com.br)

Pe. Paulo Cézar coordenando a Assembleia Capitular

Momento de confraternização

