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EDITORIAL

Que a paz esteja com todos vo-
cês!

A pandemia motivada pelo 
Covid-19 transformou nossos hábi-
tos, mudou totalmente nossos pla-
nejamentos, alterou tudo, mudou 
nossas vidas. 

O distanciamento social 
está mostrando o quanto senti-
mos a falta da presença dos ami-
gos, dos abraços, da boa conversa 
frente-a-frente, aquela conversa 
“jogada fora”. A tecnologia pode 
até tentar suprir a presença do 
outro através das ligações com 
vídeo, das reuniões virtuais, das 
missas transmitidas por aplicati-
vos, etc. Tudo isso minimiza essa 
ausência do outro, o aperto de 
mão, o estar junto, mas não subs-
titui, e nunca substituirá a pre-
sença física. Apenas dão a sensa-
ção de que estamos juntos. Mas 
sempre digo que esse sacrifício 
todo terá seus benefícios quando 
tudo isso passar. Disse: quando 
tudo isso passar, pois a opinião é 
unânime que tudo mudará. Essa 
interferência em nossas vidas 
esta sendo tão grande, que não 
tem como tudo voltar exatamen-

te como era antes. Vamos ver, e 
espero que as mudanças sejam 
para melhor, muito melhor.

Porque falar sobre isso? Pela 
razão de que tudo isso alterou 
também as atividades da UNESER. 
Nossas reuniões agora são virtuais, 
e essa mesma realidade atingiu 
nossos encontros regionais – ERE-
SERes, e até o Encontro Nacional - 
ENESER.

Quando a propagação do Co-
rona Vírus tornou-se mais veloz, 
e mais devastadora, percebeu-se 
a necessidade de cancelar os en-
contros regionais, de forma a pre-
servar a saúde dos participantes. 
Inicialmente tivemos reações con-
trárias, defendendo a realização 
física desses encontros, ou então 
para que fossem transferidos para 
outras datas, mais para o final do 
ano. Mas a realidade era apenas 
uma só: Nada mais seria possível 
em 2020.

Começamos com o encontro 
de Sacramento/MG. Cancelar se-
ria uma frustração, não estava nos 
ideais dos organizadores. Depois de 
muito pensar, chegaram à conclu-
são que o encontro poderia aconte-
cer, mas de forma virtual, utilizando 
aplicativos disponíveis e de uso gra-
tuito.

O encontro aconteceu na 
data programada, com presença 
virtual maciça, inclusive permitindo 
a participação de pessoas que resi-
dem em outros estados, inclusive 
daquelas que não poderiam partici-
par em razão dos custos de viagem, 
estadia, alimentação, etc. 

Na sequência teríamos o en-
contro regional de Tietê, organizado 
pelo Reenturma. Assim como os de-
mais encontros regionais, esse tam-
bém vem crescendo bastante, tanto 
no número de participantes, quan-
to na riqueza da programação. Sinal 
que os organizadores desses encon-
tros colocam todo o seu empenho 
para que tudo seja feito da melhor 
forma possível. 

Assim, o encontro de Tie-
tê também aconteceu, e de forma 
perfeita. Muitos participantes, e de 
uma riqueza enorme quanto a pro-
gramação e também dos debates. 
Esses dois encontros virtuais, Sacra-
mento e Tietê, nos mostraram que 
temos verdadeiras joias entre nos-
sos membros. Precisamos, mais e 
mais, utilizar dos nossos amigos em 
nossos encontros.

Seguindo esse mesmo ca-
minho, e contando com a ajuda 
do pessoal de Sacramento e Tietê, 
realizamos nosso ENESER 2020. De 
forma virtual, mas com uma adesão 
enorme. Tenho plena certeza que 
os dias 17, 18 e 19 de julho de 2020 
ficarão gravados em nossas memó-
rias. Confesso que fiquei apaixona-
do por esse encontro, e me senti 
plenamente realizado.  Novamen-
te tivemos grandes participações, 
grandes revelações.

Em janeiro de 2021 teremos 
nosso retiro anual de forma pre-
sencial. Serão poucos os partici-
pantes, no máximo 25, de forma 
a manter a segurança do distan-
ciamento, mas acredito que será 
muito bom.

A todos, meu sincero abraço, 
e o apelo para que continuem pres-
tigiando nossos eventos, e princi-
palmente prestigiando a UNESER, e 
tendo orgulho de dizer: Eu também 
participo.

Antônio Claudio - Foguinho
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Eu rezo, você será nossos olhos
E nos observará onde nós formos
E nos ajudará a ser sábios
Em tempos em que nós não soubermos
Deixe isso ser nossa oração
Quando nós perdermos nosso caminho
Conduza nos para o lugar
Guie nos com sua Graça
Para um lugar onde nós seremos salvos

A luz que você traz
Eu rezo, nós encontraremos sua luz
No coração restará
E segure isso em nossos corações
A recordação que
Quando as estrelas saírem na noite
Eterna ela será
Na minha reza
Deixe isso ser nossa oração
Quanta fé que
Quando sombras encherem nosso dia
Conduza nos para o lugar
Guie nos com sua Graça
Nos dê fé e então seremos salvos

Sonhamos com um mundo sem 
tanta violência

Um mundo de justiça e esperança
Um dia cada um dando a mão ao 
seu próximo
Símbolo de paz e fraternidade

A força que você traz
Nós perguntamos se essa vida é amável
E o desejo que
Nos observe do alto
Cada um tendo amor
Nós esperamos que cada alma encontre
Em todos e dentro de si
Uma outra alma para amar
Deixe isso ser nossa oração
Deixe isso ser nossa oração
Como cada criança
Como cada criança

Que precisa encontrar um lugar
Guie nos com sua graça
Nos de fé e então seremos salvos
E a fé que
Age sobre nós
Sinto que se salvará

Celine Dion – tradução - Vagalume

The Prayer - O Orador
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MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL
 Queridos irmãos em Jesus, 

nosso Santíssimo Redentor
Saudações de Roma para 

todos vocês que estão participan-
do do 25º (vigésimo quinto) UNE-
SER. É com especial alegria poder 
cumprimentá-los com este vídeo 
durante a festa do Santíssimo Re-
dentor, que toda a Família Reden-
torista ao redor do mundo celebra 
no Domingo, dia 19 (dezenove) de 
julho!

A UNESER faz parte des-
ta nossa Família Redentorista 
no Brasil.  Este ano, vocês estão 
realizando esse encontro virtual-
mente em razão da Pandemia de 
COVID-19 (dezenove), que é sen-
tida em todo o mundo. Nossa Fa-
mília Redentorista também está 
sendo profundamente afetada. 
Mais de 100 (Cem) confrades fo-
ram infectados com esse vírus em 

todos os continentes. E 13 (treze) 
vieram a falecer como resultado 
dessa doença. Outros membros 
de nossa Família redentorista 
também foram atingidos e fale-
ceram, incluindo Irmãs, Missioná-
rios Leigos e familiares de nossos 
confrades.  Nós nos lembramos 
de todos vocês em nossas ora-
ções diárias diante do Ícone de 
Nossa Senhora do Perpétuo So-
corro aqui em Roma. 

No Brasil, vocês sabem mui-
to bem, que como Redentoristas 
devemos trabalhar juntos com 
toda a Igreja, para ajudar aqueles 
que mais precisam, estendendo 
nossas mãos para os mais necessi-
tados, para aqueles que perderam 
seus empregos, pelas famílias en-
lutadas. E eu sei que muitos de vo-
cês já estão envolvidos com esses 
trabalhos e projetos sociais para 

alimentar os pobres e dar suporte 
as famílias necessitadas. 

Todos vocês rezam pelo seu 
País e por esse nosso mundo fe-
rido. Por favor não esqueçam de 
rezar também pelo nosso Papa 
Francisco, para que ele nos lidere 
com esperança e coragem nesses 
tempos difíceis. 

Eu desejo a vocês um mara-
vilhoso e abençoado encontro para 
que vocês sejam verdadeiras ben-
çãos também na vida das pessoas. 

Em Cristo, nosso Redentor, eu 
invoco sobre vós as bençãos de Deus:

Que o Senhor esteja convosco. 
Que a Benção do Senhor, 

todo poderoso e cheio de miseri-
córdia, desça sobre vós e perma-
neça para sempre: em nome do 
Pai + do Filho e do Espirito Santo. 

Pe. Michael Brhel 
Superior Geral
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Quando nós perdermos nosso 
caminho 
Conduza nos para o lugar 
Guie nos com sua Graça 
Para um lugar onde nós seremos 
salvos 
 
A luz que você traz 
Eu rezo, nós encontraremos sua luz 
No coração restará 
E segure isso em nossos corações 
A recordação que 
Quando as estrelas saírem na noite 
Eterna ela será 
Na minha reza 
Deixe isso ser nossa oração 
Quanta fé que 
Quando sombras encherem nosso 
dia 
Conduza nos para o lugar 
Guie nos com sua Graça 
Nos dê fé e então seremos salvos 
 
Sonhamos com um mundo sem 
tanta violência 
Um mundo de justiça e esperança 
Um dia cada um dando a mão ao 
seu próximo 

Símbolo de paz e fraternidade 
 
A força que você traz 
Nós perguntamos se essa vida é 
amável 
E o desejo que 
Nos observe do alto 
Cada um tendo amor 
Nós esperamos que cada alma 
encontre 
Em todos e dentro de si 
Uma outra alma para amar 
Deixe isso ser nossa oração 
Deixe isso ser nossa oração 
Como cada criança 
Como cada criança 
 
Que precisa encontrar um lugar 
Guie nos com sua graça 
Nos de fé e então seremos salvos 
E a fé que 
Age sobre nós 
Sinto que se salvará 
 

 

Celine Dion – tradução - Vagalume

 

MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL 
 

  
Pe. Michael Brhel – Superior Geral – Foto A12 



MENSAGENS DO DIRETOR ESPIRITUAL

Desejando que 
todos estejam bem e 
cuidadosos na luta e na 
quarentena do corona 
vírus, envio minha men-
sagem para todos. Com 
nossos encontros pro-
gramados e diante da 
Pandemia o que fazer? E 
o que maravilhoso nem 
a covid19 aguenta a nos-
sa UNESER e todos os 
Encontros programados 
estão sendo realizados. 
Parabéns a todos da Di-
retoria e às coordena-
ções locais. Parabéns a 
todos os coordenadores 
e participantes do III 
ERESER de Sacramento, 
ao de Tietê e, agora, aos 
que estão organizando 
o de Aparecida, de 17 a 
19/7/20. 

Gostei do teste-
munho do ERESER de 
Sacramento. Copio: “Foi, 
como disse Paim, um 
turbilhão de felicidades 
e participações de maior 
parte da diretoria, da-
queles de Sacramento, 
os leigos colaboradores, 
como o Walmor. Foi sim 
uma boa encostada do 
Espírito Santo, iluminan-
do para criar e promover 
a convivência e digni-
dade, a espiritualidade 
cristã e especificamente 
a redentorista. ” Será 
que preciso dizer algo 
mais?!”

Tenho ajudado no 

que posso e me é soli-
citado. Quero ressaltar 
que estes encontros 
são sempre proveitosos 
pelo que possibilitam 
de maior comunicação 
entre os participantes 
e mesmo os momentos 
de solidariedade no so-
frimento dos colegas.  
Nestes dias tão 

 difíceis que to-
dos estamos passando, 
acredito que tudo o que 
fizermos, será impor-
tante para todos nós 
e para a fraternidade 
Redentorista.  Milagres 
não sabemos fazer, mas 
quase..  Só me resta 
dizer parabéns a todos 
e rezemos uns pelos 
outros.

Da minha parte, 
quero comunicar a to-
dos que acabam de sair 
mais 2 livros meus: “Se-
nhor aumenta a minha 
Fé”(Oracional) e “Pan-
demia e Fé” (Reflexão). 
Podem adquirir na Edi-
tora 0800 16 00 04 por 
preço popular. 

E a novidade da 
nova música do Pe. An-
chieta.

E não esqueçam 
“Fiquem em casa”, como 
eu faço. Um abraço e 
uma bênção a todos.

Pe. J. Marques CSsR , 
Potim, 

20/06/2020.
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 Pe. José Marques 

AMIGOS E COLEGAS DA UNESER 

Desejando que todos estejam bem e cuidadosos na luta e na quarentena do corona vírus, 
envio minha mensagem para todos. Com nossos encontros programados e diante da 
Pandemia o que fazer? E o que maravilhoso nem a covid19 aguenta a nossa UNESER e 
todos os Encontros programados estão sendo realizados. Parabéns a todos da Diretoria e 
às coordenações locais. Parabéns a todos os coordenadores e participantes do III ERESER 
de Sacramento, ao de Tietê e, agora, aos que estão organizando o de Aparecida, de 17 a 
19/7/20.  

Gostei do testemunho do ERESER de Sacramento. Copio: “Foi, como disse Paim, um 
turbilhão de felicidades e participações de maior parte da diretoria, daqueles de 
Sacramento, os leigos colaboradores, como o Walmor. Foi sim uma boa encostada do 
Espírito Santo, iluminando para criar e promover a convivência e dignidade, a 
espiritualidade cristã e especificamente a redentorista. ” Será que preciso dizer algo 
mais?!” 
Tenho ajudado no que posso e me é solicitado. Quero ressaltar que estes encontros são 
sempre proveitosos pelo que possibilitam de maior comunicação entre os participantes 
e mesmo os momentos de solidariedade no sofrimento dos colegas.  Nestes dias tão  

 difíceis que todos estamos passando, acredito que tudo o que fizermos, será importante 
para todos nós e para a fraternidade Redentorista.  Milagres não sabemos fazer, mas 
quase..  Só me resta dizer parabéns a todos e rezemos uns pelos outros. 

Da minha parte, quero comunicar a todos que acabam de sair mais 2 livros meus: “Senhor 
aumenta a minha Fé”(Oracional) e “Pandemia e Fé” (Reflexão). Podem adquirir na 
Editora 0800 16 00 04 por preço popular.  

E a novidade da nova música do Pe. Anchieta. 

E não esqueçam “Fiquem em casa”, como eu faço. Um abraço e uma bênção a todos. 

AMIGOS 
E COLEGAS 
DA UNESER
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25 ANOS DE ENCONTROS NACIONAIS 
ENESER - 2020 (Virtual) 

Pe. Carrilo, Pe. Marques e Pe. Nei Ribeiro

Amigos.
De 17 a 19 de julho de 

2020, ocorreu o ENESER, Encon-
tro Nacional da UNESER, que 
seria o 25º evento presencial, 
porém, em função da pande-
mia causada pela Covid 19, foi 
realizado de forma virtual, por 
meio de videoconferências e 
comunicações interpessoais em 
grupos, utilizando-se das mídias 
sociais via internet. Foram dias 
ricos de celebrações religiosas, 
carregados de mensagens e de 
lembranças gostosas, inundados 
de postagens e de saudações 
maravilhosas. Durante os três 
dias, os participantes puderam 
participar de ótimas reflexões, 
de momentos de oração, de ba-
te-papos e de apresentações 

musicais, produzidos pelos pró-
prios ex-seminaristas. Tudo isto 
ocorreu de forma virtual!  A ce-
lebração eucarística, concele-
brada no domingo pela manhã 
pelos Padres José Marques, Luiz 
Rogério Carrilho e Nei Barreto, 
foi transmitida da Comunidade 
religiosa Irmão Bento do Potim. 
O suporte técnico prestado pelo 
Padre Carrilho foi fundamen-
tal para a transmissão da missa 
ao vivo pela internet. O Rito do 
perdão, ocorrido na sexta-feira à 
noite, foi coordenado pelo Padre 
Anchieta, que também compôs 
uma linda música específica para 
este ENESER virtual.

Muita gente participou, en-
viando mensagens da alegria de 
rever seus amigos de tantos anos 

e cheios de saudade dos que já 
partiram. Presenças de todo o 
território nacional, do Paraguai, 
Portugal e Itália. A UNESER con-
tinua firme com seu objetivo de 
agrupar os ex-seminaristas re-
dentoristas de todos o Brasil. 
Neste ENESER de 2020, houve a 
participação de colegas de vários 
grupos pelo Brasil afora: Manaus 
(AM), Varginha (MG), Sacramen-
to (MG), Tietê-conhecido como 
ERESER Tietê (SP), Grupo de 
Ponta Grossa (PR), envolvendo 
pessoas do Paraná, Mato Gros-
so do Sul e do Paraguai. As salas 
de conversa e as transmissões ao 
vivo tiveram boa adesão de pes-
soas. Na abertura de sexta-feira, 
mais de 100 pessoas, no sába-
do de manhã, salas simultâneas 
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25 ANOS DE ENCONTROS NACIONAIS - ENESER - 2020 (Virtual)  

 

  Pe. Carrilo, Pe. Marques e Pe. Nei Ribeiro 

Amigos. 

De 17 a 19 de julho de 2020, ocorreu o ENESER, Encontro Nacional da UNESER, que seria 
o 25º evento presencial, porém, em função da pandemia causada pela Covid 19, foi realizado 
de forma virtual, por meio de videoconferências e comunicações interpessoais em grupos, 
utilizando-se das mídias sociais via internet. Foram dias ricos de celebrações religiosas, 
carregados de mensagens e de lembranças gostosas, inundados de postagens e de 
saudações maravilhosas. Durante os três dias, os participantes puderam participar de ótimas 
reflexões, de momentos de oração, de bate-papos e de apresentações musicais, produzidos 
pelos próprios ex-seminaristas. Tudo isto ocorreu de forma virtual!  A celebração eucarística, 
concelebrada no domingo pela manhã pelos Padres José Marques, Luiz Rogério Carrilho e 
Nei Barreto, foi transmitida da Comunidade religiosa Irmão Bento do Potim. O suporte técnico 
prestado pelo Padre Carrilho foi fundamental para a transmissão da missa ao vivo pela 
internet. O Rito do perdão, ocorrido na sexta-feira à noite, foi coordenado pelo Padre Anchieta, 
que também compôs uma linda música específica para este ENESER virtual. 
 
Muita gente participou, enviando mensagens da alegria de rever seus amigos de tantos anos 
e cheios de saudade dos que já partiram. Presenças de todo o território nacional, do Paraguai, 
Portugal e Itália. A UNESER continua firme com seu objetivo de agrupar os ex-seminaristas 
redentoristas de todos o Brasil. Neste ENESER de 2020, houve a participação de colegas de 
vários grupos pelo Brasil afora: Manaus (AM), Varginha (MG), Sacramento (MG), Tietê-
conhecido como ERESER Tietê (SP), Grupo de Ponta Grossa (PR), envolvendo pessoas do 
Paraná, Mato Grosso do Sul e do Paraguai. As salas de conversa e as transmissões ao vivo 
tiveram boa adesão de pessoas. Na abertura de sexta-feira, mais de 100 pessoas, no sábado 
de manhã, salas simultâneas com mais de 50 em cada uma, no sábado à tarde, mais de 150 
pessoas. 
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com mais de 50 em cada uma, 
no sábado à tarde, mais de 150 
pessoas.

Os apoios recebidos foram 
também maravilhosos.  Come-
çando com a Palavra do nosso 
Geral, Pe Brehl, do Pe Rogério, 
dos Provinciais, Pe Marlos (SP), 
Pe Nelson Antônio Linhares (RJ, 
MG, ES), Amarildo (AM), bem 
como a voz dos bispos: D. Orlan-
do Brandes, D. Messias, D. Sales, 
D. Darci, D. Magela, D. Zenildo. 
Vários padres, entre eles forma-
dores e professores, também en-
viaram suas mensagens carinho-
sas, elogiando a realização do 
evento. Foram momentos mar-
cantes e animadores.

Um dos momentos altos foi 
a videoconferência do Roberto 
Malvezzi, conhecido entre nós 
por Gogó, com a duração de três 
horas, contando com uma fala 
inicial, seguida de debates, com 
a intervenção de colegas, intera-
gindo com o Malvezzi. Profundo 
conhecedor do tema “Ecologia 
Integral”, com foco na questão 
da água, e ao mesmo tempo, 
com valiosa experiência e atua-
ção no movimento popular, deu 
uma brilhante contribuição para 
o ENESER de 2020. Contou sobre 
sua experiência do Sínodo da 
Amazônia em Roma como convi-

dado pelo Vaticano na condição 
de perito, narrando o processo 
de preparação ocorrido como o 
próprio Sínodo, transcorrido em 
outubro de 2019. Abordou os 
problemas pastorais, culturais e 
sociais da Amazônia, destacando 
as gravíssimas questões da água, 
das queimadas, do abandono 
político, bem como da atuação 
religiosa missionária, entre ou-
tros assuntos. Constrói-se hoje, 
sob a coordenação do Cardeal 
D. Cláudio Humes, a Igreja da 
Pan Amazônia, contando com 
esforços de comunidades, indí-
genas, leigos, religiosos, padres 
dos nove países englobados na 
Amazônia. Esta conversa sobre 
o Sínodo da Amazônia propiciou 
excelentes informações, ótimas 
reflexões, ponderações e provo-
cações que certamente ajudarão 
todos a entender esse movimen-
to novo que a Igreja faz, com o 
incentivo do Papa Francisco.

A organização do ENESER 
virtual esteve sob a responsa-
bilidade de uma maravilhosa 
equipe, com suporte técnico, 
com moderação de salas, com 
postagem de mensagens, com 
a preparação de vídeos, grupo 
esse organizado pela Direto-
ria da UNESER. Valeu o esforço 
na preparação, garantindo-se 

o bom andamento do evento e 
o reconhecimento positivo dos 
participantes. É bonito ouvir os 
muitos testemunhos de agrade-
cimento e de parabéns a toda a 
Equipe coordenadora.

Como novidade nesse ENE-
SER, devemos destacar a criação 
do grupo de Mulheres, que rea-
lizou uma belíssima videoconfe-
rência tratando da questão do 
convivência social nesta situação 
da pandemia. Nesta sala, deno-
minada Madre Costrarrosa, par-
ticiparam mais de 50 mulheres. 
O grupo formado está entusias-
mado e se propõe a continuar 
com eventos específicos para as 
mulheres.

E apareceram, como desa-
fios para o futuro, várias suges-
tões, das quais destacamos:

1ª- Que os Encontros da 
UNESER possam ser virtuais e pre-
senciais ao mesmo tempo.

2ª - Dar formação aos mem-
bros da UNESER com a colabora-
ção dos padres casados e outros.

3ª- Avaliar a possibilidade 
de realizar Missão Leiga Virtual.

4ª - Realizar eventos com te-
mas específicos de forma virtual. 

Pe José Marques CSsR. 
Potim – 20/0 7/20

Diretoria da UNESER
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A história dos jovens leigos da UNESER,
“ex-ternos” seminaristas redentoristas

Seminário de Tietê – anos 70

A mensagem está ali. Bem 
ali onde posso vê-la todos os dias.

Desde quando? Desde há 
muito... 

Toda vez que passo por ela, 
arrisco um olhar. Sinto a corres-
pondência e com muita frequên-
cia paro e fico admirando sua 
beleza, a profundidade de seu 
conteúdo. Enquanto estou ali, pa-
rado, não posso negar um sorriso 
e, uma alegria me invade o cora-
ção. Tenho certeza que foi feita 
para mim. Sua essência me inspira 
e me faz meditar sobre tudo o que 
ela tem a me dizer e me lembrar. 
Mais importante que tudo: ela me 
anima a continuar caminhando, 
alegre e contente porque me diz, 
claramente, que faço parte da his-
tória de uma grande Congregação 
que me acolheu.

Esta história, a minha, não é 

diferente das centenas, das milha-
res, que certamente narram uma 
misteriosa relação. Então posso 
afirmar que é “a nossa história.” 
Lembra, faz memória, de quem se 
abrigou por anos pelos corredores 
dos seminários redentoristas em 
diversas cidades e províncias Re-
dentoristas.

Estou me referindo à bela 
mensagem do Padre Luiz Carlos 
de Oliveira, C.Ss.R., que fazendo 
uma leitura das Constituições da 
Congregação, elaborou uma adap-
tação com rara beleza de conteú-
do e significados. Como gesto de 
gratidão a coloquei num quadro e 
afixando-a na parede de casa para 
meditações constantes.

Mais que uma simples men-
sagem a narrativa reflete muito 
bem sobre momentos de transi-
ção na história de vida dos milha-

res de “ex-ternos” seminaristas re-
dentoristas.

Acredito que tenha sido sob 
a inspiração do Concílio Vaticano 
II. Sim, a história, a nossa história, 
tem fundamentos preciosos por-
que introduziu novos caminhos 
para todos. 

Acredito, também, que foi 
inspirado nas orientações do CVII, 
o Concílio que escancarou os bra-
ços sobre os leigos, que um jovem 
padre redentorista pensou no fu-
turo daqueles garotos que esta-
vam deixando os corredores dos 
seminários da Congregação.

Eram todos chamados a um 
novo caminho, uma missão de lei-
gos para leigos, uma nova meta e 
um novo estilo de vida na grande 
seara, mencionaria o Padre Luiz 
Carlos em sua releitura alguns 
anos mais tarde. 
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A história dos jovens leigos da UNESER, 
“ex-ternos” seminaristas redentoristas 

 

 
Seminário de Tietê – anos 70 
 
A mensagem está ali. Bem ali onde posso vê-la todos os dias. 
Desde quando? Desde há muito...  
Toda vez que passo por ela, arrisco um olhar. Sinto a correspondência e com muita 
frequência paro e fico admirando sua beleza, a profundidade de seu conteúdo. Enquanto 
estou ali, parado, não posso negar um sorriso e, uma alegria me invade o coração. 
Tenho certeza que foi feita para mim. Sua essência me inspira e me faz meditar sobre 
tudo o que ela tem a me dizer e me lembrar. Mais importante que tudo: ela me anima a 
continuar caminhando, alegre e contente porque me diz, claramente, que faço parte da 
história de uma grande Congregação que me acolheu. 
 
Esta história, a minha, não é diferente das centenas, das milhares, que certamente 
narram uma misteriosa relação. Então posso afirmar que é “a nossa história.” Lembra, 
faz memória, de quem se abrigou por anos pelos corredores dos seminários 
redentoristas em diversas cidades e províncias Redentoristas. 
 
Estou me referindo à bela mensagem do Padre Luiz Carlos de Oliveira, C.Ss.R., que 
fazendo uma leitura das Constituições da Congregação, elaborou uma adaptação com 
rara beleza de conteúdo e significados. Como gesto de gratidão a coloquei num quadro 
e afixando-a na parede de casa para meditações constantes. 
 
Mais que uma simples mensagem a narrativa reflete muito bem sobre momentos de 
transição na história de vida dos milhares de “ex-ternos” seminaristas redentoristas. 
 
Acredito que tenha sido sob a inspiração do Concílio Vaticano II. Sim, a história, a nossa 
história, tem fundamentos preciosos porque introduziu novos caminhos para todos.  
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A iniciativa de não perder 
contato com aquelas “crias” da 
Congregação foi para muitos um 
importante apoio na transição de 
vida que estariam vivendo naque-
les anos de vida. Então, se organi-
zou uma reunião para que, unidos 
fôssemos preservando os ensina-
mentos Afonsianos em nossas vi-
das de leigos, agora conscientes 
de um trabalho a ser feito em nos-
sas origens.

O padre Hélio de Pessatto 
Libardi, C.Ss.R., em seus primeiros 
anos de sacerdócio, juntamente 
com outros professores da época 

como os padres Marcos Teodoro 
Moser, Roberto Escudeiro, Rodol-
fo Anderer, as professoras Mali 
Moura, Célia Catto, entre muitos, 
começou a colocar em contato 
alguns daqueles jovens, de modo 
que seguissem trocando experiên-
cias e se amparando mutuamente. 
Sabiam os educadores que naque-
le enorme contingente de “ex-ter-
nos” seminaristas de Santo Afonso 
havia leigos que também abraça-
riam as missões que o Concílio Va-
ticano II fazia florescer. 

Após longos anos de ca-
minhadas, a União Nacional dos 

Ex-seminaristas Redentoristas – 
UNESER segue escrevendo sua 
missão, desde o início com pre-
sença animada e agora com o 
apoio de familiares que também 
adentraram ao Reino, com as bên-
çãos de Santo Afonso, São Cle-
mente entre outros tantos santos 
redentoristas.

A riqueza da mensagem que 
está reproduzida abaixo, e para a 
qual olho constantemente, admi-
rado, se encaixa como elemento 
de estímulo para prosseguir na 
caminhada e continuar o convívio 
fraterno, pois:

“pode ser que se sinta conquistado como tantos outros foram”,
 escreveu o padre Luiz Carlos, em sua leitura das Constituições da Congregação.

E assim conclui seu inesquecível texto:
“Pode ser que circunstâncias digam que você
 poderá amar mais e melhor em outro lugar do Reino.
Mas nem por isso você se desliga e deixa
 de viver esta espiritualidade de explodir o Reino.
 É direito o seu.
Você viveu conosco e adquiriu sua parte no lote de Afonso.
Curta-o a valer e volte sempre para nos animar
 a continuar fazendo nossa parte.
Não se distancie e beba sempre desta fonte.
 Alimente-se de nossa mesa comum no mistério que nos é oferecido.
Participe de nossos trabalhos como missionário leigo, no seu meio.
Dê sua colaboração com os dons que possui.
Não se esqueça de estimular jovens a
 levarem avante a luta de Afonso pelo Redentor.
Você é muito querido para nós.
 Não queremos perdê-lo de vista.
 Deixe sempre seu endereço.
 Traga os seus para que os conheçamos.
Foi muito bom tê-lo conhecido.”

Tenho firme convicção que aqueles jovens, hoje pessoas experientes, igualmente seguem reconhecidos 
e renovam constantemente o mantra que os anima e os congrega em volta dos carismas de Santo Afonso.

Uma vez Redentorista, sempre Redentorista!

Pedro Luiz Dias
Estudou nos Seminários Santa Terezinha e Santo Afonso

Apoiador dos Missionários leigos junto aos Povos Ribeirinhos de Guajará-Mirim, RO.
É estudante de Teologia na Faculdade São Bento, em São Paulo.
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ENCONTRO VIRTUAL 
TIETÊ  -  MAIO/2020

E agora, o que fazemos? 
Esta foi a pergunta que 

fizeram a equipe de Tietê que 
organizam e conduzem o Encon-
tro de Ex-seminaristas Redento-
ristas de Tietê (ERESER), nosso 
Reenturma.

Na reunião de preparação, 
tudo pensado e defi nido. Porém, 
fi cou a dúvida se a realização do 
encontro seria efeti vada ou não. 
Decidimos dar sequência aos pre-
parati vos e decidir conforme o 
bom senso recomendasse

A Pandemia veio e nós não 
cancelamos, adiamos. Mas a per-
gunta pairou entre nós.

E agora, o que fazemos?
A experiência de Sacramen-

to que fi zeram seu encontro de 
forma virtual nos deu uma luz e, 
muito rapidamente e empolgados 

pensamos e decidimos que se algo 
deveria ser feito, seria alguma coi-
sa a parti r de Sacramento.

A equipe, capitaneada pelo 
Rangel, nosso “guru da tecnolo-
gia”, foi criando os caminhos para 
a realização do 1º Encontro Virtual 
dos Ex-Seminaristas Redentoristas 
de Tietê.

Já tí nhamos uma experiên-
cia acumulada de anos anteriores 
quando solicitávamos de nossos 
amigos o envio de pequenos ví-
deos de apresentação e recados 
quando na impossibilidade da 
presença fí sica no evento. Nos 
contatos realizados enfati závamos 
a importância do vídeo, uma vez 
que sendo virtual, essa ferramen-
ta seria de vital relevância.

Encontrar, contatar, convi-
dar, ouvir e agradecer. Todos os 
ex que passaram por Tietê, Padres 

Formadores, Professores, ex, mes-
mo que não tendo passado por 
Tietê, fazem parte da Família Re-
dentorista.

Evento montado:
Abertura e Recepção; Rito 

Penitencial e Sala Virtual na sexta 
(15/05)

Sala Virtual; Refl exão do Bor-
toleto; Sala Virtual no sábado.

Sala Virtual; Missa pelo Fa-
cebook direto do Seminário Santa 
Terezinha; Rito à Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, quadro iti -
nerante; Homenagem ao Pe Savas-
sa; Encerramento e Despedida no 
domingo.

O ponto alto do Encontro 
foi sem dúvida, a refl exão primo-
rosamente feita pelo nosso amigo 
Bortoleto. Com muita simplicida-
de, competência e propriedade, 
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ele conseguiu captar o espírito do 
ERESER. Sua refl exão discorreu so-
bre a ideal de Santo Afonso funda-
dor da CSSR. Santo Afonso pensa-
dor, fi lósofo, advogado e teólogo, 
Bispo do século XVIII nos deixa 
com herança o amor incondicio-
nal a Jesus Cristo. Conti nuar Jesus 
Cristo junto aos excluídos.

Pensando isso, Bortoleto 
vê o ERESER como um canal que 
nos aproxima, e que procurando 
traduzir Santo Afonso, cria um 
espaço de amizade, de memória. 
Um canal, um caminho para orga-
nizar nossa fé, nosso desejo que 
foi semeado dentro do Carisma 
Afonsiano e queremos conti nuar 
culti vando.

Nossos encontros em Tietê 
sempre pautaram em não deixar 
esmorecer a vontade de nosso 
saudoso Pe Libardi; Procurem. 
Encontrem nossos amigos. Fale 
com eles. Convidem para que 
esteja entre nós. Vamos ouvi-los 
e agradecer por nossa convivên-
cia.

A refl exão do Bortoleto, pela 
riqueza de suas colocações não 
podia fi car restrita a um áudio 
com começo, meio e fi m. Promo-
vemos então, de comum acordo 
com Bortoleto que, tão logo fi n-
dasse sua exposição pelo grupo de 
WhatsApp, iríamos para a Sala Vir-
tual onde um debate sobre o tema 
seria desenvolvido.

Foi neste espaço que senti-
mos o quanto o carisma redento-
rista, a formação que nos marcou 

dentro dos seminários reden-
toristas, ainda hoje tem eco em 
nossos corações. Numa conversa 
descontraída, mas, consistente e 
de alto nível, era visível a alegria 
de todos pela possibilidade de 
rever e conversar com velhos e 
saudosos amigos. Ver como cada 
um tinha uma contribuição a so-
mar.

Nosso amigo, Rubens com 
muita propriedade salientou que 
mais importante do que aconte-
ceu é o que ainda pode acontecer, 
o que o grupo pode fazer aconte-
cer fora de seu núcleo. 

Paulinho de Almeida tam-
bém ressaltou que o Carisma 
Redentorista carrega consigo o 
“desejo de transformação, que 
rompe amarras, quebrando ro-
tinas.”

Nossa equipe, após nossa 
reunião de avaliação, de comum 
acordo entendeu que nosso en-
contro foi coroado de sucessos. 
Foram mais de 150 envios entre 
vídeos e áudios que proporcio-
naram emoções das mais signifi-
cativas e emocionantes. Durante 
todo o encontro, sexta, sábado 
e domingo, mais de 1300 posta-
gens desfilaram pelo nosso gru-
po de WhatsApp o que mais de 
que dobrou em novas inserções, 
centenas de fotos que remonta-
vam a 30/40/50 anos no tempo. 
Estiveram entre nós, 09 padres 
entre amigos contemporâneos e 
formadores, 03 padres licencia-
dos que foram nossos formado-

res, 05 diáconos, 02 professoras 
que também tiveram importân-
cia em nossa formação e nos dão 
a alegria da amizade. Passaram 
por Tietê aproximadamente 200 
saudosos e sempre queridos 
amigos.

Nossos mais sinceros agra-
decimentos ao apoio da UNESER 
pela constante presença, em to-
dos os momentos desde a organi-
zação, durante e pós encontro.

Ao saudoso e sempre pre-
sente entre nós, Pe Hélio de Pessa-
tt o Libardi, nosso respeito, nosso 
carinho e eterno agradecimento 
pela infl uência positi va e perene 
em nossas vidas.

As nossas esposas, presen-
tes em todos os momentos, sem-
pre compreensivas e com dedica-
ção total, nosso carinho e nosso 
amor pela amizade e companhei-
rismo. Foi nossa intenção que nes-
te encontro isso fi casse acentua-
do, que elas mais do que estarem 
ao nosso lado, que fossem tam-
bém vistas e referenciadas como 
parte importante e essencial de 
nossos eventos. Não na retaguar-
da, não à frente, mas juntas.

A Equipe Organizadora fez o 
que ti nha que ser feito com alegria 
e muito carinho. Porém, quem 
abrilhantou nosso encontro foi 
você que nos honrou com sua pre-
sença, que nos deu o privilégio de 
ouvi-lo, que nos deu a sati sfação 
de vê-lo.

 
Muito obrigado
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UMA VEZ REDENTORISTA, 
SEMPRE REDENTORISTA.

Galvão - Pela equipe - Achiles/Divani * Côrtes * Francisco/Valderez * João/Silvana * Lima/Fabíola 
* Osvaldo/Dalva * Rangel/Cleide * Galvão/Stella Maris.

E agora um repente...
Eh... eh... eh... 
Tô chegando em Tietê 
Essa coisa virtual
Ereser é o canal
Tô doidinho pra te vê.

Vou fazer esse repente
De repente vou falar
Mim perdoem os amigos
Se de todos  não lembrar
Peço a Santa Teresinha
A nossa Virgem Maria
Para nos abençoar.

Vou começar perguntando
Por Tucano, por Patão
Pelo maestro Salinho
Pelo sargento Galvão
Corintiano Tolosa
Inferno do Palmeirense 
Nosso eterno Libardāo.

Brandolize tanto tempo
Que agente não se vê
Paulinho minhoca, Barriga

Poker, Castelo, Painé 
Garricha, Tifu e Tatá
Cabeção chega pra cá
Onofre cadê você?

Mais será o Benedito
Cria, Fordeco,  Amaral
Zacarias, Costa Curta, 
Renatinho, Cascavel
Bastiola e Gervásio
Côrtes, Adilson José
Neguinho,  Crabi  Papinha
Grilo, Belo, Bortoleto
Mortadela e Achiles, 
Paladine meu irmão
Nesse Expresso virtual
Um abraço fraternal.

Pe. Pessatto Libardi
Toda nossa gratidão
Pe. Afonso Paschotti
Leardine, Copetão
Pe. Devassa e Siqueira
Lembro do seu vozeirão 

Albertine, irmão Altino
Todo clero da missão
Façam uma festa no céu
Cuidado com João de Abreu
Com o peteleco na mão.

Somos todos os herdeiros
De Santo Afonso Maria
São Geraldo, São Clemente
Nossa Santa Teresinha 
São as palavras do Bepo
Nesse encontro virtual
Peço ao Cristo Redentor
A nossa Mãe e Rainha
Abençoe o ERESER
Uma vez Redentorista
Rendentorista hei de ser.

Cantado e tocado, esse re-
pente fica diferente. Um cheiro, 
Boa viagem a todos. Bom regresso 
e Deus abençoe a todos os idealiza-
dores e organizadores desse ama-
do encontro.

João Joanilson (Pernambuco)
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 Ao saudoso e sempre presente entre nós, Pe Hélio de Pessatto Libardi, nosso 
respeito, nosso carinho e eterno agradecimento pela influência positiva e perene em 
nossas vidas. 
 As nossas esposas, presentes em todos os momentos, sempre compreensivas 
e com dedicação total, nosso carinho e nosso amor pela amizade e companheirismo. 
Foi nossa intenção que neste encontro isso ficasse acentuado, que elas mais do que 
estarem ao nosso lado, que fossem também vistas e referenciadas como parte 
importante e essencial de nossos eventos. Não na retaguarda, não à frente, mas juntas. 
  A Equipe Organizadora fez o que tinha que ser feito com alegria e muito 
carinho. Porém, quem abrilhantou nosso encontro foi você que nos honrou com sua 
presença, que nos deu o privilégio de ouvi-lo, que nos deu a satisfação de vê-lo. 
  

 Muito obrigado 
 
 UMA VEZ REDENTORISTA, SEMPRE REDENTORISTA. 
 

 Galvão 
 Pela equipe 

 Achiles/Divani * Côrtes * Francisco/Valderez * João/Silvana * Lima/Fabíola * Osvaldo/Dalva * 
Rangel/Cleide * Galvão/Stella Maris. 

 
 

 
 
Tietê – 1974 

 

E agora um repente... 
Eh... eh... eh...  
Tô chegando em Tietê  

Essa coisa virtual 
Ereser é o canal 
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Depoimentos sobre o Encontro de Tietê

Como foi bom ver o rosto, ouvir a voz de tanta gente que marcou nossas vidas. 
Quero terminar este dia, com um trecho do comentário do

 Evangelho de hoje do jesuíta Pe. Adroaldo:
Mesmo “isolados socialmente” devido à pandemia, a conversação nos liberta da solidão e do 

fechamento, fazendo-nos crescer na transparência. As inúmeras possibilidades de conversar são en-
contros que nos reconciliam com a vida, nos movem a crescer e a sair de nosso isolamento. Ela nos 
permite sentir que formamos parte da vida de outros e nos ajuda a levantar-nos quando as perdas, 

os fracassos, 
as enfermidades... tornam difícil nosso caminhar.

Um abraço no coração de todos.
Dom José Luís Salles

Querido Salim, Galvão e equipe, e demais participantes. 
O melhor de um encontro não é o que aconteceu, mas, o que ainda pode acontecer. 
Não é só o que este grupo pode fazer consigo mesmo, 
mas como pode multiplicar-se pra fora de si mesmo. 
Mas tudo exige um renascimento conforme o grupo se inspirou muito bem na fala de Borto, 
e pela colaboração de cada uma e cada um. 
O mundo está sedento de coisas novas. Não vamos ficar preso ao passado, mesmo emocionante. 
Nada de “voltar ao normal de antes” da pandemia. 
O mundo sabe que o ‘normal’ não deu quase nada certo. 
Merecemos uma Páscoa de um Novo Mundo! E o mundo começa com cada um/a de nós. 
Agradeço pela participação. Abraço.
Rubens

O empenho constante de humanizar o indivíduo, as relações, a sociedade. 
Revigorados no ideal comum, no objetivo de edificar uma nova realidade, alimentados pelo 
compartilhamento de vivências e de expectativas, renovados na esperança, iluminados pela 

fé - “bebendo no próprio poço” -, seguimos no percurso da vida.  Vida a ser preservada, cuidada 
com esmero, com dignidade oferecida a todos, buscando compreender 

a natureza e o que ela nos reserva. 
Que o Senhor da Vida e da História nos proteja e nos guie pelo caminho da luz! 

Afetuoso abraço a todos!
Valeu! Vale a pena!

Osvani
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Esse Encontro Redentoristas Tietê não foi só daquele grupo, foi também nosso. 
Foi da nossa primeira oportunidade de fazermos de forma virtual, acabou “contaminado” 
positivamente e saiu uma beleza de convivência. Ali tiveram tempo de planejamento e execução, com 
equipe organizadora quase toda de Tietê, sempre em casais. Tivemos ali abertura, 
celebração penitencial, videoconferências sobre pandemia e seus impactos, principalmente quanto a 
como os leigos podem continuar sendo redentoristas, pois como Benedito Sérgio, 
essa possibilidade foi dada a todos estudantes, que nos seminários, passaram
Vicente Alves

Concordo Rubens.  Tenho comigo que o carisma alfonsiano carrega consigo o desejo de 
transformação, rompendo amarras e quebrando rotinas.  Sempre imaginei a ideia de missão como uma 

prática que quebra a rotina para que o novo possa acontecer.  
Foi bom “ ver” todo mundo e comungo contigo a ideia de que a memória é sempre 

revitalizadora e nunca uma volta ao passado.  Que o carisma da transformação necessária 
renasça em cada um de nós para enfrentarmos os tempos difíceis e deixemos como herança 

o sonho de um mundo novo para as próximas gerações.  
Grande abraço.

Paulo Roberto de Almeida

Não pude participar ativamente do encontro como deveria. Vi uma parte 
do debate após a vídeo conferência do Bepo e muitos depoimentos com profundas marcas 
e signos redentoristas. A organização do evento superou as expectativas. Parece que 
ser redentorista significa estar preparado para lidar com crises. 
Às vezes, fico pensando e vale como sugestão. Não está na hora de criar ou fundar um Centro 
de Memória Redentorista? Resgatar fotos, textos, fragmentos, jornais , livros, 
composições musicais, poemas etc. Parabéns a todos, indistintamente.
Abração.
Valdir Rodrigues

Parabéns RANGEL e EQUIEPE DE ORGANIZAÇÃO DO ERESER, EM TIETE. 
 Gostaria de falar um pouco da pessoa do Vicente. Companheiro e irmão de caminhada. Conheço seu esforço, empenho, 

buscar a história de vida e resgatar o valor da convivência entre os amigos que conviveram no seminário. Realidades que não 
encontramos em nenhuma congregação religiosa, pelo menos não conheço. Isto demonstra a todos nós que a vida de seminá-
rio não foi em vão.  Fico super alegre em ver o seu carinho e dedicação pelo trabalho do Ereser. Isto, ecoa fortemente dentro 
e fora da congregação do Santíssimo Redentor. Sinto, e isto é visível que desperta até mesmo um carinho, esmero e cuidado 
dos irmãos que passaram pelo seminário. Seu trabalho e de outros irmãos: RANGEL, ARIOVALDO, são como um rastro de luz 
para muitos colegas que a nossa formação no seminário não foi em vão. Este dom, especial, é somente seu. Deus te abençoe 
sempre, grandemente e poderosamente. Que lhes dê saúde, disposição e vontade sempre para fazer o melhor pelos irmãos. 
Você como um pai de família e leigo, carrega na veia um ser redentorista nato. Percebemos pelo apreço, carinho, pela vocação 
e missão neste trabalho. Você faz um sacrifício danado. Porém um sacrifício, por amor aos irmãos e a congregação neste minis-
tério tão digno. Ser elo, ponte, mediação entre os colegas. Por favor, não desista desta grande missão. Isto está na sua pele. Faz 
parte de sua vocação missão. Recordamos que no seminário você sempre tinha uma atenção especial pelos colegas da casa, e 
dos de fora, dos que deixavam o seminário. Isto é de uma grandeza ímpar. Lembro muito bem disto. Seu serviço é samaritano. 
Que bom. Você é pai hoje, mas carrega dentro de si, um sacerdócio precioso, que pode despertar questionamento a nós padres 
sobre a nossa missão e ministério. Isto é bom para nós. Sua dedicação é de um profetismo ético, moral espiritual muito forte. 
Precisamos de pessoas como você, e de outros neste serviço. Pude perceber em nosso irmão incansável, o RANGEL, que não 
convivi e nem o conheço, mas posso dizer: grande companheiro. Precisamos resgatar nossa história. Avante irmãos. Que Santo 
Afonso Maria de Ligório seja fonte de alegria para toda a nossa vida e de nossas famílias. Seja fonte de inspiração em nossa vo-
cação e missão. Seja leiga ou sacerdotal. Assim seja. Abraço ao meu irmão RANGEL, e a EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO! DEUS LHES 
PAGUE, PELA ORGANIZAÇÃO deste ENCONTRO! PARABENS! e também demais que participaram do encontro em Tietê. Estou 
sempre quietinho no meu canto, porém acompanho tudo com carinho pelas redes sociais. Deus nos abençoe. Amém

Pe. Paulo



Crônica do Encontro
Gente amiga querida, es-

tou chegando de um encontro 
virtual. Aliás um rico encontro 
virtual!

“Foi” ali na cidade de Tietê. 
O encontro, sexta-feira, 

sábado e domingo, deveria ter 
sido presencial, mas devido à 
pandemia acabou sendo virtual. 

Graças ao empenho de 
alguns amigos experts no tra-
to da tecnologia possibilitaram 
todo o evento. 

Num encontro onde es-
tariam presentes cerca de 50 
pessoas, estivemos mais de 
duzentos!

Desde sexta à noite ía-
mos nos apresentando. 

Alguns poucos a gen-
te viu faz um ano, outros faz 
dois ou três, mas havia gente 
se apresentando que a gente 
não via há quarenta, cinquenta 
anos.

É fantástico, você se viu 
com doze, quinze, vinte anos e 
se vê agora com sessenta, se-
tenta anos!

Definitivamente ficamos 
velhos!

Sem cabelos!
A voz mudou!
Mas o entusiasmo pelo 

reencontro é o mesmo!
A gente se abraça virtual-

mente!
Há os que brincando 

oferecem brindes, guloseimas 

e há os que se mostram emo-
cionados, olhos lacrimejantes, 
são emoções que afloram, lem-
branças de um tempo extraor-
dinariamente feliz!

Presentes, junto à me-
mória, vêm os antigos profes-
sores e professoras, gravam 
depoimentos (estão jovens, 
apesar do tempo decorrido...
mulher não envelhece?).

Sábado, motivados por 
brilhante fala do Bepo (éramos 
assim, muitos carregaram seus 
apelidos de infância) que nos 
motiva à prática da religiosida-
de unida à vida!

Foram três horas colados 
à telinha, muitas e importantes 
ponderações. 

Não parecia encontro vir-
tual, os companheiros estavam 
ali ao alcance da voz.

Domingo, missa pelo TV, 
centenas ligados e mandando 
mensagens. 

Daí a pouco, os anúncios: 
chegamos em casa, viemos 
bem...

Parecia de verdade!
E prometemos que ano 

que vem estaremos juntos, 
presencialmente!

Boa noite, gente querida, 
que a semana entre sem sustos. 

Que a morte desista de 
ficar aqui, que a vida volte a 
florescer!

Antonio Thozzi
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missão. Recordamos que no seminário você sempre tinha uma atenção especial pelos colegas 
da casa, e dos de fora, dos que deixavam o seminário. Isto é de uma grandeza ímpar. Lembro 
muito bem disto. Seu serviço é samaritano. Que bom. Você é pai hoje, mas carrega dentro de si, 
um sacerdócio precioso, que pode despertar questionamento a nós padres sobre a nossa missão 
e ministério. Isto é bom para nós. Sua dedicação é de um profetismo ético, moral espiritual 
muito forte. Precisamos de pessoas como você, e de outros neste serviço. Pude perceber em 
nosso irmão incansável, o RANGEL, que não convivi e nem o conheço, mas posso dizer: grande 
companheiro. Precisamos resgatar nossa história. Avante irmãos. Que Santo Afonso Maria de 
Ligório seja fonte de alegria para toda a nossa vida e de nossas famílias. Seja fonte de inspiração 
em nossa vocação e missão. Seja leiga ou sacerdotal. Assim seja. Abraço ao meu irmão RANGEL, 
e a EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO! DEUS LHES PAGUE, PELA ORGANIZAÇÃO deste ENCONTRO! 
PARABENS! e também demais que participaram do encontro em Tietê. Estou sempre quietinho 
no meu canto, porém acompanho tudo com carinho pelas redes sociais. Deus nos abençoe. 
Amém 

Pe. Paulo 

 

Crônica do Encontro 

 

Antônio Thozzi  

Gente amiga querida, estou chegando de um encontro virtual. Aliás um rico encontro 
virtual! 
"Foi" ali na cidade de Tietê.  
O encontro, sexta-feira, sábado e domingo, deveria ter sido presencial, mas devido à 
pandemia acabou sendo virtual.  
Graças ao empenho de alguns amigos experts no trato da tecnologia possibilitaram todo 
o evento.  
Num encontro onde estariam presentes cerca de 50 pessoas, estivemos mais de 
duzentos! 
Desde sexta à noite íamos nos apresentando.  
Alguns poucos a gente viu faz um ano, outros faz dois ou três, mas havia gente se 
apresentando que a gente não via há quarenta, cinquenta anos. 
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Ó berço Redentorista,
Como é bom te vê;
Com ex Seminaristas,
Na saudosa Tietê.

De Minas eu penso,
O tempo de Seminário;
A todos me apresento, 
Sou o amigo Hilário.

Setenta e 9 e oitenta,
Meus anos de alegria;
Coração não aguenta,
De tamanha euforia.

Rever os amigos,
A casa e o bambuzal;
Correndo do perigo,
Façamos virtual.

Sexta- feira começa,
E tudo será lindo;
Conforme a promessa;
Só termina domingo.

Meu corpo envelheceu,
Na alma de menino;
Ainda falo de Deus,
Ao ouvir tocar o sino.

Santo Afonso e Clemente,
Protejam a alma minha;
Olhai aquela gente, 
“ Do Santa Terezinha”.

“ Se o amor sempre vale
Em alma não pequena,
“ Quem reza se salva, e 
Quem não reza se condena”
                  AMÉM.

Hilário Coutinho
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COLABORE
VOCÊ FAZ A DIFERENÇA

UNESER - COMISSÃO DE ARRECADAÇÃO

Caro Ex Seminarista Redentorista!
Caro/a Amigo/a da UNESER
A contribuição individual, procedimento normalmente utilizado pelos associados, representou 

ao longo dos anos a quase totalidade da receita da UNESER, sustentada pela generosidade das pes-
soas e com base em decisões da Assembleia Geral em nossos Encontros (ENESER). Ao longo de 2019 
e, mais fortemente em 2020, registramos uma queda drástica destas contribuições, o que nos levou 
retomar o contato individual com os associados para solicitar um apoio concreto. Neste sentido, pro-
pomos a doção de R$1,00 por dia, significando uma contribuição mensal de R$30,00, ou semestral 
de R$180,00, o que significa contribuir com o valor de R$ 360,00 ao ano. Contamos com sua sensi-
bilidade e generosidade para continuarmos com nossas atividades, para as quais sempre prestamos 
contas de forma transparente e permanente. 

Neste sentido, fazemos um apelo a você participar desta campanha. Sua colaboração é fun-
damental para a UNESER continuar com o compromisso de aproximar, reunir e congregar ex-semi-
naristas redentoristas de todas as regiões do Brasil, promovendo encontros nacionais, apoiando 
a realização de encontros regionais, divulgando notícias da família redentorista, colaborando na 
vivência do carisma de Afonso de Ligório bem como incentivando a inserção das pessoas na cons-
trução do Reino de Deus. Queremos ainda implantar novos projetos de fortalecimento do trabalho 
missionário a que todos somos chamados. 

Faça sua contribuição e convide mais pessoas amigas para fortalecer o trabalho da UNESER. 
Em nome da UNESER, a Comissão de Arrecadação antecipadamente agradece sua generosidade.  
Seguem abaixo as informações bancárias para você realizar os depósitos.

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA: 4158 -
OPERAÇÃO: 03 - CONTA CORRENTE: 1792-8 

CNPJ DA UNESER: 20.773.657/0001-07
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dos anos 60
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Chico Moita

Dalva
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Chico Moita 

 

Nelson 
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Edvaldo Bortoleto 

 

 

 

Luiz Silvério 
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Vanda 
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Dalva 

 

Stella Maris 

 

Henrique 
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Reunião da Diretoria – Turma do Metrô

Perdigão e Pe. Alberto Pasquoto
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