
Às 19h de sexta-feira, dia 01/10/2021, na 
Festa litúrgica de Santa Teresinha do Menino 
Jesus e Primeira Sexta-feira do mês, dedicada 
ao Sagrado Coração de Jesus, na Igreja Matriz 
da Paróquia de São Sebastião, em Machacalis - 
MG, na Celebração Eucarística, presidida pelo 
bispo diocesano de Teófilo Otoni - MG, Dom 
Messias dos Reis Silveira, aconteceu a 
ordenação presbiteral do diácono redentorista 
Thiago Pedro da Silva. 

Na solene Celebração 
Eucarística estiveram presentes 
os Missionários Redentoristas, 
os Missionários de São José, os 
quais são administradores da 
pastoral da Paróquia de São 

Sebastião, Padres diocesanos e Religiosos amigos do neopresbítero, as Irmãs 
Mensageira do Amor Divino, as Irmãs da Sagrada Família, as Irmãs da 
Congregação de São João Batista (Batistinas), das quais pertence a Irmã Ana 
Cristina da Silva (irmã de sangue do neopresbítero),  Seminaristas, Vocacionados, 
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os pais do neopresbítero, o Sr. José Pedro da Silva e dona Rita Maria de Matos 
Silva, demais familiares, grupos de pastorais e movimentos paroquiais e grande 

participação dos paroquianos.  

 Em sua homilia, o bispo Dom 
Messias dos Reis Silveira falou da sua 
alegria em ordenar o Diácono Thiago Pedro 
da Silva, tendo em vista que ele mesmo foi 
seminarista redentorista por 9 anos na 
Província Redentorista de São Paulo e 
sentia-se muito confortado com o convite 
para a ordenação. Ao mesmo tempo, 
abordou sobre as funções próprias do 
presbítero na Igreja, estimulou para a 
perseverança no ministério ordenado e a 
colaborar com a missão do anúncio do 
Evangelho, mesmo nesses tempos de crise, 
vulnerabilidades e incertezas que estamos 
vivendo. Lembrou que o presbítero é 
chamado a ser sinal sacramental de Deus 
para com o seu povo onde exercer o 
ministério para que, desta forma, possa 

associar-se mais estreitamente ao Cristo Bom Pastor do rebanho.

 O Superior Vice-Provincial, Pe. Roque Silva Alves agradeceu a Dom 
Messias dos Reis Silveira, aos Missionários da Paróquia de São Sebastião, aos 
c l é r i g o s ,  r e l i g i o s o s  e 
religiosas presentes e a todos 
os fiéis da Paróquia de São 
Sebastião de Machacalis – 
MG, que de forma direta ou 
indiretamente colaboraram 
para a formação desse novo 
Presb í t e ro  da  Ig re ja  e , 
particularmente,  por ter 
permitido que o Diácono 
Thiago Pedro da Silva fosse ordenado em sua Paróquia natal, junto com seus 
familiares, amigos e conterrâneos. 

O neopresbítero, de forma muito espontânea e alegre, relatou nos seus 
agradecimentos a sua história de participação na igreja como acompanhante de sua 

Pe. Thiago - Agradecimentos



3

   A Vice-Província da Bahia tem motivos para agradecer a Deus!

Levando em conta a nossa situação nordestina, podemos nos alegrar pois, nos 
últimos anos, foram ordenados numerosos sacerdotes: 

1. Pe. Gildevan Pinto Rocha – Pindobaçu-BA (2017)

2. Pe. Alessandro Ferreira Moreira Paratinga-BA (2018)

3. Pe. Ednei dos Santos Galvão – Elísio Medrado-BA (2018)

4. Pe. Manuel Novaes Dias – Macarani-BA - (2019)

5. Pe. Valdeneir Alves de Brito – Bom Jesus da Lapa-BA - (2020) 

6. Pe. Sergio Reis Santos – Ribeira do Pombal-BA - (2020)

7. Pe. Willian Sena de Oliveira – Taiobeiras-MG - (2020)

8. Pe. Thiago Pedro da Silva – Machacalis-MG - (2021)

9. Pe. José Augusto Santos – Pedro Alexandre-BA- (2021)

Temos a grande satisfação que, em situação da Reconfiguração da 
Congregação Redentorista (no fim da existência da nossa Unidade da Bahia), 
poderemos contribuir de maneira apreciável para a construção da nova Província 
(SP, RJ e BA).

A nossa Vice-Província vai concluir os 50 anos da sua fundação (1972-2022) 
que será um grande motivo para celebrarmos a jubilosa ação de graças, por tudo que 
Deus realizou com a nossa humilde colaboração!

avó e sua precoce participação no Apostolado da Oração, como também o seu 
chamado vocacional e sua caminhada formativa ao longo desses anos. Agradeceu o 
esforço de todos para a realização de seu sonho vocacional e sua ordenação 
presbiteral. Fez um agradecimento especial aos Missionários de São José, 
administradores da paróquia, nas pessoas dos Padres Edilson Almeida de Sousa e 
Wagner Antônio Quim e a sua irmã religiosa, incentivadora de sua vocação; 
agradeceu à Congregação Redentorista que o acolheu como romeiro do Bom Jesus 
da Lapa, acompanhou e formou para o seu sim vocacional definitivo. Após o 
término da celebração houve uma bonita recepção organizada pela equipe de 
eventos da paróquia. 

Parabéns, Pe. Thiago Pedro da Silva, CSsR pela sua vocação redentorista. 
Rogamos a Mãe do Perpétuo Socorro, Santo Afonso, nosso pai fundador, e aos 
demais Santos e Beatos da Congregação que o ajude a carregar com serenidade, 
entusiasmo e perseverança o seu ministério Sacerdotal.

Pe. Roque Silva CSsR

Superior Vice-Provincial
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Às 17h de sexta-feira, dia 
22/10/2021, na festa litúrgica de São 
João Paulo II, na Praça da Igreja 
Matriz da Paróquia de Nossa Senhora 
da Conceição, na cidade de Pedro 
Alexandre - BA, na Celebração 
Eucarística, presidida pelo bispo 
diocesano de Paulo Afonso - BA, Dom 
G u i d o  Z e n d r o n ,  a c o n t e c e u  a 
ORDENAÇÃO PRESBITERAL 
DO DIÁCONO REDENTORISTA 
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS. 

N a  s o l e n e  C e l e b r a ç ã o 
Eucarística estiveram presentes os 
Miss ionár ios   e  Seminar i s tas 
R e d e n t o r i s t a s ,  v á r i o s  p a d r e s 
diocesanos amigos do neopresbítero, as irmãs Franciscanas da Penitência e 
Caridade Cristã, o diácono Permanente da Arquidiocese de Salvador,  Salvador 

Pacheco ,  r ep re sen t an t e s  da s 
Paróquias de Nossa Senhora das 
Candeias (Salvador) e Santo Antônio 
de Fazenda Coutos 3 (Salvador) e de 
diversas Paróquias da Diocese, os 
pais do neopresbítero: o Sr. Eduardo 
do Santos e dona Ana Maria dos 
Santos,  demais familiares, grupos de 
pastorais, movimentos paroquiais e 
grande participação dos paroquianos.  

 Em sua homilia, o bispo 
Dom Guido Zendron falou da sua 

alegria em ordenar o Diácono José Augusto, tendo em vista que é mais um 
redentorista que ele mesmo ordena em sua diocese, em menos de um ano, e que se 
sentia muito confortado com o convite para a ordenação. Recordou da Encíclica 

Pe. José Augusto com os pais

ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO
JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS, CSsR

Homenagem ao neo-sacerdote
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Redemptoris Missio do Papa João Paulo II, que aborda a missão do Cristo 
Redentor, associando à missão dos redentoristas.

O Superior Vice-Provincial, Pe. Roque Silva Alves agradeceu a Dom Guido 
Zendron, aos Missionários Redentoristas pela animação vocacional realizada, ao 
Pe. Thiago de Melo, pároco, aos clérigos, religiosas presentes e a todos os fiéis da 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Pedro Alexandre - BA, que de forma 
direta ou indiretamente se empenharam para a formação do novo neopresbítero e, 
particularmente, por ter permitido que o Diácono José Augusto dos Santos fosse 
ordenado em sua Paróquia natal, junto com seus familiares, amigos e conterrâneos.

O neopresbítero, por sua vez, de forma muito breve e ordenada, agradeceu ao 
bispo pela ordenação conferida, e a todos pelo esforço na realização de seu sonho 
vocacional e sua ordenação presbiteral. Fez uma menção especial, à alguns padres e 
às irmãs religiosas que o acompanharam em seu discernimento e decisão 
vocacional. Também mencionou a participação e o empenho de suas professoras do 
ensino fundamental e médio 
que estavam presentes. 
Recordou as comunidades 
pe las  quis  passou nas 
diversas etapas de formação 
e pastoral. Após o término 
da celebração houve uma 
bonita recepção organizada 
pela equipe de eventos da 
p a r ó q u i a  n u m  e s p a ç o 
próximo da igreja. 

 Por fim, o chanceler 
da Cúria Diocesana fez a 
leitura da Ata de Ordenação 
Presbiteral para que todos 
tomassem conhecimento do registro do ocorrido pela primeira vez naquela 
Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Pedro Alexandre.  

Pe. Roque Silva Alves, CSsR

Superior Vice-Provincia

Os confrades participantes da ordenação
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Como todos os anos, o mês de outubro foi vivenciado em sintonia com toda a 
Igreja no Brasil, conscientizando, animando e orando pelas Santas Missões. 

Trad i c iona lmen te  ( an t e s  da 
Pandemia da covid-19), era o tempo 
de presença de muitos romeiros. No 
início do mês com a celebração do 
dia litúrgico de Santa Terezinha, a 
padroeira das Santas Missões. A 
seguir, juntamente com o povo de 
Bom Jesus da Lapa, festejamos o dia 
de São Francisco de Assis, tão 
querido em toda a região do Vale do 
São Francisco. O Santuário festeja, 

ao mesmo tempo, a grata memória do fundador do Santuário e da Cidade – Pe. 
Francisco da Soledade de Mendonça Mar (1657-1722), com um tríduo, rezando 
pela beatificação deste extraordinário missionário que implantou a devoção ao 
Bom Jesus Crucificado e à Mãe da Soledade.

A maior festa de outubro é a da Padroeira e Rainha do Brasil. Antes da 
Pandemia, a festa de Nossa Senhora Aparecida cresceu muito no Santuário da Lapa 
(com cerca  de  20  mi l 
peregr inos) .  A fes ta  é 
antecipada com um solene 
tríduo, com as celebrações 
festivas e solene procissão 
pelas ruas da cidade.

N o  a n o  p a s s a d o , 
devido à  Pandemia  as 
celebrações somente foram 
transmitidas pelos meios da 
comunicação social.  O 
Santuário estava vazio, assim como as outras grandes festividades tradicionais. 
Neste ano, porém, apesar das restrições sanitárias, contamos com numerosos 
peregrinos, que se animaram a realizar a romaria. Por isso, o tríduo e a festa foram 
animados com a piedosa e alegre presença dos devotos.

A procissão virtual de N. Sra. Aparecida

Os participantes da Festa de N. Sra. Aparecida

OUTUBRO - MÊS MISSIONÁRIO 
NO SANTUÁRIO DE BOM JESUS DA LAPA
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1. AFIRME O QUE VIU E OUVIU

 Esse é o convite do Santo 
Padre para o dia Mundial das 
Missões de 2021. Nele, o Papa 
Francisco destaca que “quando 
experimentamos a força do amor de 
Deus, quando reconhecemos a sua 
presença de Pai na nossa vida 
pessoal e comunitária, não podemos 
deixar de anunciar e partilhar o que 
vimos e ouvimos”. Atender a este 
apelo é, antes de mais nada, uma 
resposta de gratidão a todo amor 
recebido de Deus. “Tudo, em Cristo, nos lembra que o mundo em que vivemos e a 
sua necessidade de redenção não Lhe são estranhos e também nos chama a 
sentirmo-nos parte ativa desta missão: ‘Ide às saídas dos caminhos e convidai todos 

A procissão virtual percorreu as ruas da cidade. Nossa Senhora Aparecida 
abençoou o povo sofredor da Lapa. Sofredor, pois a população vive das romarias, 
servindo aos peregrinos, para ganhar o pão de cada dia. Com a presença de alguns 
milhares de peregrinos revive a esperança dos tempos melhores.

Nós, padres, que trabalhamos no Santuário também partilhamos essa alegria, 
porque já, pelo menos em parte, podemos realizar a nossa missão de serviço ao 
povo. Estamos cientes que vai passar muito tempo para voltarem para o Santuário 
as jubilosas romarias de centenas de milhares de peregrinos.

Passando a festa de N. Sra. Aparecida, o Santuário festejou São Geraldo 
Majella. Foram celebrados um belo tríduo preparatório e a festa do nosso Santo 
Confrade. Cabe acrescentar que, no Santuário do Bom Jesus, temos uma magnífica 
gruta dedicada a São Geraldo, com a imagem do Santo doada pelos confrades 
redentoristas de Tietê-SP. 

Equipe Pastoral do Santuário

PARÓQUIA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR
Cf. O RESSUSCITADO N° 505
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quantos encontrardes’ (cf. Mt 22, 9). Ninguém é estranho, ninguém pode sentir-se 
estranho ou afastado deste amor de compaixão.”

2.  SOMOS MISSIONÁRIOS DE DEUS 

      

Caros irmãos e irmãs paroquianos, leitores do nosso jornal “O Ressuscitado”. 
A história da salvação nos mostra que o amor de Deus sempre esteve presente na 
humanidade. Seu povo foi assistido nos momentos de dificuldade, consolado nos 
momentos de dor e orientado quando não sabia o caminho a seguir. E é justamente 
desse amor que Jesus quer que falemos, que abordemos nos nossos lares, nossas 
comunidades, locais de estudo e de trabalho. Ele quer, inclusive, que falemos muito 
mais com as nossas ações do que com as nossas palavras porque o amor de Jesus é, 
antes de tudo, exemplo. Por isso, no mês missionário, deixe-se transbordar por tudo 
que você refletiu em setembro, quando a Palavra de Deus foi aprofundada por meio 
das atividades dedicadas ao Mês da Bíblia. Agora, em outubro e ao longo de todo o 
ano, saiamos em missão para que essa Palavra dê frutos e que jamais deixemos de 
lado tudo aquilo que vimos e ouvimos nas celebrações realizadas nas nossas 
comunidades e durante os eventos próprios de cada grupo paroquial. Deus precisa 
de você para levar essa mensagem e precisamos fazer isso juntos para que o amor de 
Deus se multiplique não só nos nossos corações, mas também no coração do outro, 
que pode estar sedento por essa mensagem de amor e de cura. Tenha uma santa e 
abençoada leitura.

 Padre Cristovão Przychocki – Missionário Redentorista

3. MÊS MISSIONÁRIO – MÊS DO ROSÁRIO 

Nossa paróquia não deixará passar a oportunidade de fazer deste tempo um 
momento de ir ao encontro dos irmãos, em especial, daqueles que estão sendo ainda 
mais marginalizados pela pandemia. No dia 31.10, teremos a oração do ofício e 
terço, às 16h, e em seguida missa, às 17h, será o momento de rezar por todos 
aqueles que se dedicam à missão e pedir a Nossa Senhora que renove em nós o ardor 
missionário. Cada comunidade eclesial da Paróquia realizará ações, dentro das 
exigências impostas pela pandemia, que proporcionem o fortalecimento da fé com 
reflexão da pessoa de Jesus, que cura, liberta e alegra.
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