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NOVAS OBLATAS REDENTORISTAS
No dia 14 de novembro, às 18 horas, no Santuário 

Nacional de Aparecida, três Irmãs Religiosas 
receberam o Título de Oblatas Redentoristas. 
São elas: Ir. Maria Stella Cristofoletti, do Instituto 
Apóstolas do Cenáculo, e Ir. Rita Maria José de 
Freitas, Congregação das Missionárias de Cristo, 
que trabalham nas Missões Redentoristas há 
30 anos, e Ir. Tereza Mendonça, também da 
Congregação das Missionárias de Cristo, que 
trabalha nas Missões Redentoristas há 43 anos. 
Pe. Marlos Aurélio, Superior Provincial, presidiu 
a celebração. Recebem este Título de Oblatos 
Redentoristas, quer sejam clérigos, religiosos ou 
leigos, aqueles que mais estritamente participam 
de nossos trabalhos missionários e vivem 
também a nossa Espiritualidade Redentorista. 

São colaboradores, permanentes ou temporários, 
de nosso apostolado. Que estas novas Oblatas 
sejam bem-vindas em nosso meio redentorista!

Informou: Pe. José Antonio Dal Bó Giovaneti, C.Ss.R, 
Comissão para os Oblatos.

ENCONTRO DE INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES

Entre os dias 16 e 18 de novembro, as Unidades 
Redentoristas de SP, RJ-MG-ES e BA, que 

caminham para tornar-se uma só Província, 
reuniram-se no Seminário Santo Afonso, em 
Aparecida (SP), para o Encontro de Superiores/
Reitores de Comunidade e Conselhos (Vice) 
Provinciais. Estiveram presentes 51 redentoristas, 
entre eles os membros dos Governos (Vice) 
Provinciais. Durante esses dias, os missionários 
tiveram acesso aos estudos elaborados pelas 

diversas subcomissões, que apresentaram seus 
materiais, permitindo que os participantes 
pudessem apreciar e discutir os conteúdos, para 
que os estudos sejam continuados. O Encontro foi 
marcado pela boa convivência entre os confrades 
e pelo desejo das Unidades de encontrarem meios 
para que o projeto de reestruturação se concretize.

Informaram: Pe. Mauro Vilela, C.Ss.R, 
e Ir. Marco Lucas Tomaz, C.Ss.R.
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FORMAÇÃO CONTINUADA
A Comissão de Formação Continuada da Província 

de São Paulo realizou o último curso deste ano. 
De 22 a 24 de novembro, no Seminário Santo Afonso, 
em Aparecida (SP), o tema “Ambiência digital: luzes 
e sombras” foi debatido e assessorado por dois 
leigos e uma religiosa. No dia 22, os participantes 
assistiram ao documentário “Dilema das Redes”, 
logo depois aconteceu um debate orientado por 
Luana Corrêa, até então gestora do Portal A12.com. 
No dia 23, Marcos Spalding, diretor de Marketing e 
Negócios do Santuário Nacional, discorreu sobre o 
tema principal; à noite, houve a oportunidade de 
aprofundar o tema com o filme “Rede de Ódio”. No 
último dia do curso, a Ir. Gizely Pinheiro, religiosa 
Paulina, ajudou os confrades a refletirem sobre 
as redes sociais e como utilizá-las. Motivados 
pelas “Decisões do Capítulo Provincial 2020”, 

mergulhamos nas reflexões sobre os perigos e 
as potencialidades do mundo virtual para melhor 
servir a Igreja, como Missionários Redentoristas.

Informou: Pe. José Torres, C.Ss.R, 
Comissão de Formação Continuada.
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NOVEMBRADA E ROMARIA DAS MISSÕES REDENTORISTAS

Como já é tradição, a Equipe Missionária se reúne 
no mês de novembro na Casa das Pedrinhas, 

em Guaratinguetá (SP), para seu retiro e estudos 
anuais. O objetivo desta Novembrada é revisar 
nossa Ação Missionária, planejando os trabalhos 
missionários de 2022, estudando também alguns 
temas importantes sobre a missão, sobretudo 

EXAME DE UNIVERSA
No dia 19 de novembro, realizou-se a 3ª edição do 

Exame De Universa Theologia, na Casa Provincial, 
em São Paulo (SP). Os examinadores, Pe. Mauro Vilela, 
Pe. Luiz Gonzaga Scudeler e Pe. Anísio Tavares, 
receberam dois estudantes: Ir. Carlos José da Cunha 
(Centro Universitário Claretiano) e Fr. Jonathan Antônio 
da Silva (Itesp). Os dois confrades que concluíram 
seus cursos de Teologia apresentaram uma boa 
síntese do curso e mostraram aptidão para trabalhar 
pastoralmente os conceitos teológicos fundamentais. 
No dia 23 de novembro, também na Casa Provincial, 

aconteceu o exame para os estudantes de Filosofia, 
os pré-noviços André Brisola, Gabriel Rijo, Mathias 
José, Paulo César, Raylan Silveira e Wesley Cordeiro. 
Também o Fr. Camilo Guilherme fez o exame. Os 
examinadores Pe. Edvaldo Araújo, Pe. Ronaldo Sabino 
e Pe. Fábio Evaristo formaram a banca que avaliou 
individualmente a apresentação do tema filosófico 
escolhido pelos estudantes para suas monografias.

Informaram: Pe. Anísio Tavares, C.Ss.R, e  
Pe. Fábio Evaristo, C.Ss,R.

em vista dos desafios atuais que a sociedade 
pós-moderna, líquida e flutuante nos apresenta. 
O encontro aconteceu de 14 a 25 de novembro, 
com a presença de 12 missionários. No dia 20 
(sábado), celebramos no Santuário Nacional a 
XXXI Romaria dos Coordenadores e Auxiliares das 
Missões Populares Redentoristas, com o tema: 
‘Coordenadores e auxiliares em saída para o mundo 
ferido’ e o lema: ‘É preciso anunciar o que vimos 
e ouvimos’ (At 4,20). Aproveitamos para desejar 
antecipadamente a todos os nossos confrades, 
amigos e leigos associados um feliz e santo natal, 
com muitas bênçãos no ano novo que se aproxima.

Informou: Pe. Ivair Luiz, C.Ss.R,
Equipe Missionária.


