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FALE COM 
OS MISSIONÁRIOS 
REDENTORISTAS:

redentoristasdegoias@gmail.com

Fortaleza – Goiás – Recife

Ir. Ueuber professando seus votos perpétuos diante do Provincial 
Pe. André Ricardo

Ir. Ueuber
No último 11/06, na 

Solenidade do Sa-
grado Coração de Jesus, 
o Ir. Ueuber Filho fez sua 
Profissão Perpétua na 
Congregação do Santíssi-
mo Redentor. A celebra-
ção ocorreu no Santuá-
rio Matriz do Divino Pai 
Eterno, comunidade pa-
roquial onde ele exerce 
seus trabalhos pastorais. 
Parabéns e perseverança 
ao confrade!
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Participantes das três Unidades Redentoristas na reunião de Recife no início de junho

As equipes de Gover-
no que coordenam 

os trabalhos missioná-
rios das três Unidades 
Redentoristas (Fortale-
za, Goiás e Recife), tendo 
em vista a Reestrutura-
ção e Reconfiguração, 
se reuniram no início de 
junho, em Recife. 

Da Província de Goiás 
estiveram presentes: Pe. 
André Ricardo (Provincial), 
Pe. João Paulo, Pe. João 
Bosco, Pe. Marco Aurélio, 
Pe. Rafael e Pe. Paulo Jr. 

Foram analisados os 
trabalhos realizados até 
agora pela Comissão de 
Reconfiguração e pelas 
subcomissões de Vida 
Apostólica, Canônica, Ci-
vil-Administrativa, For-
mação e Vocacional e a 
recém-criada, Comissão 
de Comunicação. 

Antes disso, a coor-
denação da Conferên-

cia dos Redentoristas na 
América Latina e Caribe, 
enviou uma sugestão 
para elaborar uma carta 
conjunta para marcar o 
passo atual dos traba-
lhos e projetar o futuro. 

Esta carta foi redigida 
e enviada a cada confra-
de. Nela foram indicadas 
três dimensões impor-
tantes da caminhada 
para reflexões de todos 
os confrades: a missão 
redentorista e sua espi-
ritualidade, a natureza 
da vida consagrada em 
uma comunidade apos-
tólica e, por fim, o em-
penho pessoal e comu-
nitário para o momento 
que estamos vivencian-
do juntos.

Próximos encaminha-
mentos:

Assembleia de outu-
bro de 2021 – Será rea-

lizada em Trindade (GO) 
e terá a modalidade de 
representantes como 
foi feito em Fortaleza 
(CE), no início de 2020. 
Vinte confrades serão 
indicados em cada uni-
dade para participar 

desse encontro. A pau-
ta central será finalizar 
e assumir o Plano Apos-
tólico da Nova Unidade. 
Além disso, muitas ou-
tras importantes ques-
tões estarão na pauta 
para aprofundamento. 

Assembleia fevereiro 
de 2022 – Se for possível, 
mediante as condições 
sanitárias e as delibera-
ções da assembleia de 
outubro, está prevista 
a primeira assembleia 
com todos os membros 
da nova unidade para a 
aprovação dos Estatutos 
canônicos da nova uni-
dade e outros assuntos.

Assembleia de outubro 
de 2022 – Dependendo, 
claro, do andamento do 
processo e segundo as 
decisões tomadas pelos 
governos das três unidades 
cessantes, esse encontro 
do final do próximo ano 
marcará o início, ao menos 
canônico, de uma nova 
província que reúne os an-
tigos grupos de Fortaleza, 
Goiás e Recife num único e 
novo grupo missionário da 
Congregação Redentorista 
no Brasil. Nesta assembleia, 
que deverá ser capitular, 
vai ser eleito o primei-
ro Governo Provincial da 
Nova Unidade.
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IN ILLO TEMPORE

Superior Geral, Pe. Michael Brehl, com outros membros da Comissão Capitular em Roma, em 
reunião virtual com demais membros pelo mundo afora. O próximo passo da Comissão será a 
elaboração do documento de trabalho que servirá de base para a primeira fase do Capítulo Geral

Da Alemanha para o Brasil: Pe. Gebardo Wiggermann

Preparando o 26º Capítulo Geral

Pe. Gilberto Paiva (da 
Província de São Pau-

lo) está escrevendo a his-
tória dos redentoristas 
aqui em Goiás. O primei-
ro volume, com mais de 
350 páginas, está prestes 
a ser concluído. A obra 
reproduz muitos docu-
mentos encontrados nos 
arquivos de Gars (na Ale-
manha, donde saíram os 
pioneiros), de São Paulo 
e de Goiás. Pe. Gilberto 

relata: “Na história dos 
pioneiros fica muito claro 
que a liderança e quem 
fez todo o esforço para 
tal empreendimento foi 
o Padre Gebardo Wigger-
mann. Ele, e com certeza 
os demais, agiam por zelo 
missionário, pelo ideal 
de obediência e o desejo 
de se santificarem. Isso 
fica expresso e claro, em 
cartas e momentos rela-
tados depois da fundação. 

Ser missionário em terras 
estranhas era, para eles, 
em primeiro lugar, graça 
de Deus. Quando ele tem 
certeza que virá ao Brasil, 
agradece ao Geral, expres-
sando da seguinte forma:

‘Soube que V. Revma. 
me escolheu para missio-
nário no Brasil. Sou-lhe 
muito grato por essa gran-
de e imerecida graça; lem-
brar-me-ei sempre dela. 

Sei de antemão que a vida 
de missionário será cheia 
de tribulações, sacrifícios, 
renúncias; assim mesmo, 
eu a desejo. Não duvido da 
salvação de muitas almas 
pela graça de Deus. 

Outra razão do meu 
desejo de trabalhar em 
tão distante região é a 
ocasião que me propor-
ciona de me tornar santo. 
Lá tenho mais certeza de 
ir para o céu; aqui eu duvi-

daria um pouco por causa 
de minhas faltas. Prevejo 
que lá é necessária uma 
confiança ilimitada. É bem 
possível que no começo 
tenhamos só tribulações e 
pouco resultado nos tra-
balhos, mas Deus que me 
deu até agora a graça da 
confiança há de me con-
servá-la. (Carta escrita em 27 
de agosto de 1894, pelo Padre 
G. Wiggermann ao Padre Geral, 
Mathias Raus)”.

Os membros da Co-
missão Preparatória 

Central do 26º Capítulo 
Geral encontraram-se 
online no dia 10 de ju-
nho. O Geral, Pe. Michael 
Brehl, também esteve 
presente na reunião. A 
discussão se concentrou 
no feedback das apresen-
tações de vídeo e outras 
medidas tomadas para 
envolver o maior número 
possível de confrades e 
parceiros leigos no pro-
cesso de preparação para 
o Capítulo Geral em toda 
a Congregação.

O próximo passo da 
Comissão será a elabo-
ração do documento de 
trabalho, que servirá de 
base para a primeira fase 

do Capítulo Geral, que 
acontecerá em cada uma 
das Conferências nos pri-
meiros meses do próximo 

ano. Os membros da Co-
missão falaram sobre a 
metodologia e adotaram 
um calendário que permi-

Esse documento de 
trabalho fornecerá uma 
ferramenta para anali-
sar e avaliar o estado da 
Congregação em termos 
de sua fidelidade ao ca-
risma e corresponderá a 
cinco aspectos principais 
de nossa vida religiosa e 
de nosso ministério, tais 
como: A comunidade 
apostólica - A comuni-
dade apostólica dedicada 
a Cristo Redentor - For-
mação da comunidade 
apostólica - Governo da 
Comunidade apostólica. 
O último, mas não menos 
importante aspecto do 
documento de trabalho é 
o processo de reestrutu-
ração e reconfiguração.  
(fonte: Scala News)

te a apresentação de um 
projeto de documento de 
trabalho na reunião de se-
tembro do Conselho Geral.
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Pe Gebardo Wiggermann (assinalado) em 1917 num evento em Aparecida/SP



Aniversariantes
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TESTEMUNHAS DO REDENTOR

24/06
Pe. João Paulo (38)
Trindade/Santuário

26/06 
Pe. Fábio da Costa (59)
Brasília/DF

26/06 
Pe. Carlos Soares (40)
Araioses – MA

Obras Sociais: 
650 marmitex
A 2ª edição do Almoço 

Solidário oferecido 
pelas Obras Sociais Re-
dentoristas aconteceu no 
final de maio distribuin-
do 650 marmitex, supe-
rando a meta da doação 
que era de 550 marmitas. 

O almoço é uma ação 
de solidariedade desen-
volvida em parceria com 
a Vila São Cottolengo 
com a missão de oferecer 
refeições para os assis-
tidos,  seus familiares e 
outras pessoas que não 
participam das atividades 
presenciais nos Centros 
Sociais Redentoristas. 

Tal ação é realizada 
mensalmente em uma 

FO
TO

 (ACERVO
 D

AS O
BRAS SO

CIAIS)

das unidades das Obras 
Sociais. Nesta ocasião os 
colaboradores dos diver-
sos Centros se unem em 
prol do mesmo objetivo. 

A coordenadora ad-
ministrativa do CESPE e 
CECAM, Flaviana Irineu, 
falando sobre a ação so-
lidária neste tempo de 
pandemia, afirmou:  “Ao 
doar um almoço ao nosso 
irmão nós oferecemos 
junto um pouco de tudo 
que é partilhado com os 
nossos assistidos, união, 
compaixão, acolhimento, 
alegria, carinho e princi-
palmente amor e cuida-
do”. (Assessoria de Comuni-

cação das OSR)

Ir. Marcos Vinícius

Jubileu do Doutor da Igreja
Noviciado Internacional Santa Teresinha com o Ir. Marcos Vinícius

De 07 a 11 de junho, esteve em Tietê/
SP, nosso confrade Ir. Marcos Viní-

cius. Lá ele ministrou aos membros do  
Noviciado Internacional Santa Teresi-
nha o tema “Vocação religiosa laical”, 
com o enfoque especial sobre a vocação 
do Irmão Redentorista. Neste sentido, 

com sua profunda experiência e conhe-
cimento,  apresentou toda a história 
e o contexto dos Irmãos Redentoris-
tas. Sem dúvida foram dias de grande 
aprendizado para os noviços. Entre os 
noviços está o Antonio Matosinho que 
é da nossa Província de Goiás. 
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O Provincial Pe. Serafino Fiore, presidiu missa em Pagani por ocasião do Jubileu dos 150 anos da 
proclamação de Santo Afonso Doutor da Igreja
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A Província Reden-
torista  de Nápo-

les, através de diversos 
eventos, celebra o ju-
bileu do 150º aniversá-
rio da proclamação de 
Santo Afonso de Liguori 
Doutor da Igreja, ocor-
rida em 23 de março 
de 1871 por Pio IX. Para 

abrir o ano comemo-
rativo, o Pe. Fiore Se-
rafino, na noite de 24 
de março, presidiu a 
Eucaristia na Basílica 
do Santo junto com os 
confrades redentoristas 
da comunidade.

Em outro evento, o 
Cardeal Pietro Parolin, 

Secretário de Estado do 
Vaticano, estará em Pa-
gani no dia 1º de agosto 
de 2021, para presidir 
a Eucaristia na festa de 
Santo Afonso. 

(Informações do Pe. Gen-
naro Sorrentino, reitor da 
Basílica em Pagani, in Scala 
News)



Romaria Virtual 2021

Mais uma vez não será possível acolher os 
milhões de romeiros no Santuário Ba-

sílica do Divino Pai Eterno, em Trindade/GO. 
Assim como no ano passado, não será possível 
reunir confrades, e uma multidão de bispos, 
padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos 
e leigas, para o serviço missionário a uma outra 
incontável multidão de fiéis. Tudo será feito a 
distância, através dos meios de comunicação.

Não é a mesma coisa. Mas é a forma pos-
sível neste momento em que o Brasil alcança a 
trágica marca de meio milhão de mortos pela 
Covid-19, com um crescimento no número de 
novos casos e do lento avanço da imunização. 
Para os missionários, um chamado à criativi-
dade para realizar o anúncio da mensagem em 
um Santuário vazio. O chamado é para uma 
proclamação de esperança: “Divino Pai Eterno, 
diante de vós somos todos irmãos”.

De 25 de junho a 5 de julho, uma grandiosa 
operação midiática fará com que a devoção 
não tenha fronteiras, e os devotos façam uma 
romaria em suas casas. As rádios Difusora Pai 
Eterno, Trindade FM e Vale FM levarão o som 
das celebrações, tocando no coração dos fiéis 
e despertando a saudade e a fé. As imagens 
geradas pela TV Pai Eterno, emissora oficial 
do Santuário, mostram, além das celebrações, 
programas especiais durante todo o dia. O 
reforço vem com outras emissoras parceiras 
neste projeto: a Rede Vida, todas as manhãs, 
e a TV Aparecida, na novena solene. Tudo isso 
também reproduzido nas redes sociais da Ba-
sílica do Pai Eterno. 

Foi criado também um site especial para a 
romaria virtual 2021.  Quem acessa romaria.
paieterno.com.br pode acompanhar todos os 
detalhes da programação exibida pela mídia 
tradicional, além de conteúdos exclusivos: 
câmeras mostram a imagem do Pai Eterno 24 
horas por dia; a íntegra dos roteiros das cele-
brações; a gruta da intercessão, onde o devoto 
poderá amarrar virtualmente a sua “fita” e re-
gistrar as suas intenções; além da oportunida-
de de compartilhar a experiência da romaria 
virtual através de fotos.

Ir. Diego Joaquim, CSSR
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Datas importantes para 
os redentoristas de Goiás

05 de janeiro – SÃO 
JOÃO NEPOMUCENO 
NEUMANN (1811-1860) – 
Bispo (Modelo de zelo 
pastoral).

14 de janeiro – BEATO 
PEDRO DONDERS (1809-
1887) - Presbítero (Notá-
vel pelo trabalho missio-
nário junto aos leprosos); 
Coleta para as missões no 
Suriname.

15 de março – SÃO 
CLEMENTE MARIA HOF-
BAUER (1751-1820) - Pres-
bítero – (Insigne propa-
gador da Congregação e 
Patrono da Província de 
Goiás).

19 de março – SÃO 
JOSÉ - Padroeiro da Con-
gregação do Santíssimo 
Redentor.

Última terça-feira de 
maio – FESTA DO PER-
PÉTUO SOCORRO – na 
Matriz Santuário de Cam-
pinas, pois em junho a 
data oficial cai dentro da 
Novena de Trindade.

27 de junho – NOSSA 
SENHORA DO PERPÉTUO 
SOCORRO (Culto confia-
do pelo Beato Papa Pio 
IX no ano de 1866 à Con-
gregação do Santíssimo 
Redentor para ser reco-
nhecida).

28 de junho – Bem-
-aventurados mártires 
da Igreja greco-católi-
ca: BASÍLIO VELYCZKO-
WSKYJ, IVAN ZIATYK, ZE-
NÃO KOVALYK E NICOLAU 
CHARNECKYJ  (Deram 
a vida pela fé em Cristo 
Redentor).

30 de junho – BEM-A-
VENTURADO JANUÁRIO 
MARIA SARNELLI (1702-
1744) (Apóstolo das mu-
lheres marginalizadas - 
Fiel amigo e colaborador 
de Santo Afonso).

1º domingo de julho 
– FESTA DO DIVINO PAI 
ETERNO EM TRINDADE

10 de julho – SERVO DE 
DEUS IRMÃO MARCEL VAN 
(1928-1959) – Irmão Con-
sagrado  (“Transformava 
o sofrimento em alegria”). 

3º domingo de julho – 
SOLENIDADE DO SANTÍS-

SIMO REDENTOR - Titular 
da Congregação.

1º de agosto – SANTO 
AFONSO MARIA DE LI-
GÓRIO (1696-1787) Bispo, 
Doutor da Igreja, Fun-
dador da Congregação 
do Santíssimo Redentor 
e Padroeiro dos confes-
sores – Solenidade (Pai 
espiritual e modelo de 
todos os redentoristas).

5 de agosto – BEM-A-
VENTURADO DOMINGOS 
METÓDIO TRČKA (1886-
1959) – Mártir, (Deu a vida 
pela fé em Cristo Redentor).

11 de setembro – BEM-
-AVENTURADA MARIA 
CELESTE CROSTAROSA 
(1696-1755) (Fundadora 
da Ordem das Monjas do 
Santíssimo Redentor).  

26 de setembro  – 
BEM-AVENTURADO GAS-
PAR STANGGASSINGER 
(1871-1899) (Dedicou-se à 
promoção das vocações 
religiosas e sacerdotais).

5 de outubro – BEM-A-
VENTURADO FRANCISCO 
XAVIER SEELOS (1819-1867) 
(Modelo de zelo pastoral).

12 de outubro – NOSSA 
SENHORA APARECIDA, 
Padroeira do Brasil.

16 de outubro – SÃO 
GERALDO MAJELLA (1726-
1755) Irmão Consagrado 
(Modelo do Irmão Reden-
torista).

06 de novembro – 
B E M-AV E N T U R A D O S  
MÁRTIRES ESPANHÓIS 
(+1939): PEDRO ROMERO, 
CIRÍACO OLARTE, VIC-
TORIANO CALVO, JOSÉ 
JAVIER GOROSTERRAZU, 
MIGUEL GOÑI ARIZ, JU-
LIÁN POZO - deram a 
vida pela fé em Cristo 
Redentor.

09 de novembro - ANI-
VERSÁRIO DA FUNDAÇÃO 
DA CONGREGAÇÃO DO 
SANTÍSSIMO REDENTOR.

23 de novembro - 
VENERÁREL PE. PELÁ-
GIO SAUTER (1878-1961) 
- Apóstolo de Goiás.

8 de dezembro – IMA-
CULADA CONCEIÇÃO DE 
MARIA ,  Padroeira da 
Congregação.

12  de dezembro - 
Aniversário da chegada 
dos primeiros Missio-
nários Redentoristas 
alemães em Goiás no 
ano de 1894.

(colaborou: Fráter Eduardo 
Montalvão)


