
 

SOB O MANTO DE NOSSSA SENHORA APARECIDA! 

Hoje (17), pela manhã, os redentoristas oriundos das Unidades de SP, RJ-MG-ES e BA, 

que se tornarão uma só Província, peregrinaram ao Santuário Nacional para participar 

da Celebração Eucarística, presidida pelo arcebispo de Aparecida e oblato redentorista, 

Dom Orlando Brandes. Antes de iniciar a celebração, o Superior Provincial de SP, Pe. 

Marlos Aurélio, acolheu a todos os confrades e peregrinos. Durante a homilia, Dom 

Orlando fez uma bela e profunda conexão da Liturgia do dia com o momento kairótico 

que estamos vivendo, chamado de “Reestruturação para a Missão”.

 

Na foto estão presentes os Superiores Maiores das Unidades 

Redentoristas: Pe. Marlos (SP), Dom Orlando Brandes, 

arcebispo de Aparecida, Pe. Nelson (RJ), e  Pe. Roque (BA). 

Após a Missa, sob o Manto de Maria, juntamente com o 

arcebispo de Aparecida, os redentoristas reuniram-se para a 

belíssima e memorável foto. 

Terminada a celebração da Missa, os confrades visitaram as 

obras de revestimento da faixada norte, a Cúpula Central e a 

Capela reservada. O Reitor do Santuário, Pe. Eduardo Catalfo, 

virou a imagem de Nossa Senhora Aparecida para o interior da 

capela, possibilitando ao grupo um breve e profundo 

momento de oração. Na sequência, os confrades dirigiram-se 

à Comunidade do Santuário para o aperitivo e almoço. Na 

conclusão desse momento fraterno, os confrades de Rio e 

Bahia foram presentados com o livro recém lançado 

“Santidade Redentorista”, do Pe. Luiz Carlos de Oliveira, C.Ss. 

No período da tarde, na Sala de Palestra, os trabalhos foram 

retomados com a Palavra dos Irmãos Redentoristas. Na 

sequência, os representantes dos grupos apresentaram um 

pouco da discussão sobre o trabalho da Subcomissão de 

Formação e Pastoral Vocacional. Em seguida, foi a vez da 

apresentação da Subcomissão Jurídico-canônica. Terminada a 

explanação, os grupos reuniram-se para discutir o conteúdo. 

 

Equipe de secretaria e redação: Ir. André Luiz, Ir. Marco Lucas e Fr. Pablo.  


