
   Somos sempre levados à uma experiência profunda do amor de Deus, este movimento chama-se:
espiritualidade! Ele nunca deve ser isolado, é sempre um duplo movimento, que passa do vertical,
para o horizontal, a boa relação com Deus, me permite uma boa relação com os irmãos. O binômio:
Fé e Vida, não pode ser uma falácia, tem que ser algo concreto. Boa leitura!           

  Na seção: Páginas da História, recordamos o Retiro Quaresmal, promovido pelo CERESP, sob a
orientação do Missionário Redentorista: Pe. Luiz Camilo Junior, que aconteceu em Aparecida/SP.          

   Na seção: Aqueles que nos precederam, recordamos a história do Missionário Redentorista, Pe. Ivo
Montanhese (1924-2012), na celebração dos 10 anos do seu falecimento.            

  Na seção: Virtude do Mês, Sto. Afonso nos propôs a Virtude Amor ao próximo, que tem como
padroeiro São João Evangelista e como texto bíblico: “Este é o meu mandamento: que vos ameis uns
aos outros, como eu vos amei”. (Jo 15,12). O que Deus espera de nós é que amemos
incondicionalmente o nosso próximo, sem distinção. Portanto, busquemos ao longo de todo esse
mês, aprofundarmos no exercício do amor ao próximo, superando barreiras e sendo capazes de ver
no outro, uma das faces de Cristo. 
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Fatos importantes
 

02/04/1959: Morre o Beato ucraniano Nicolau Czamekyj.
03/04/1953: Morre o Beato ucraniano Ivan Ziatyk.   
06/04/1726: Nascimento de São Geraldo Majella. 
24/04/1988: Beatificação do Pe. Gaspar Stanggassinger. 
26/04/1950: Sto. Afonso é declarado Patrono dos Confessores
e moralistas.        

  Nos dias 18 a 20 de março de 2022, aconteceu nas dependências no Seminário Redentorista
Santo Afonso, em Aparecida/SP, o “Retiro Quaresmal”, promovido pelo CERESP (Centro
Redentorista de Espiritualidade) e assessorado pelo Missionário Redentorista, Pe. Luiz Camilo
Júnior, CSSR. O Retiro Quaresmal, teve como objetivo a preparação espiritual para a Páscoa e à
promoção do crescimento espiritual, segundo o carisma e a espiritualidade redentorista. Foram
151 participantes, vindos de todas as partes do Brasil, este é o primeiro grande evento do CERESP,
após a Pandemia. Louvamos ao Senhor pelo êxito deste belo Retiro. Confira as fotos:

RETIRO QUARESMAL

"É impossível amar a Deus sem
amar ao mesmo tempo ao

próximo. O mesmo mandamento
que nos obriga ao amor de Deus
nos impõe o amor do próximo."

(Sto. Afonso)

Páginas da História...



Pe. Ivo Montanhese
+ 14 abril 2012

 
   Em Tietê (SP) nascia no dia 8 de dezembro de 1924 o Ivo, filho de Pierin Vitor Montanhesi e
Maria Trevisan. A família muito religiosa e ligada ao Seminário Santa Teresinha, tanto pela
amizade como pelos serviços gerais e consertos e reparos prestados pelo pai, despertou no
menino a vocação redentorista.
   Dia 7 de abril de 1938 entrava ele para o Seminário Redentorista Santo Afonso, de Aparecida (SP).
Bastante tímido, mas de boa convivência com os companheiros, logo recebeu o apelido de Dasipo
(tatu, em grego). Destacou-se no Seminário Menor pela alma poética e dedicação aos estudos.
  Viveu o noviciado na Chácara do Socorro em Pindamonhangaba, e no ano seguinte, 1946,
pronunciou a primeira consagração como religioso redentorista, no dia 2 de fevereiro. Sua
profissão perpétua foi em 1949. Dom José Carlos Aguirre, bispo de Sorocaba, ordenou-o sacerdote
juntamente com mais quinze colegas de curso na igreja matriz de Tietê, era o dia 27 de dezembro
de 1950.
  Terminado no ano de seguinte os estudos de teologia pastoral, começou, a dedicar-se como
professor, sucessivamente no Pré-Seminário São José, em Campinas, Goiânia, em Pinheiro
Marcado, no Rio Grande do Sul, e Seminário Santo Afonso, em Aparecida (SP). 
  Sucederam-se um ano como diretor do Seminário São Geraldo, como formador dos futuros
Irmãos, atividades entre os romeiros de Aparecida e um período de nove anos em Araraquara,
trabalhando na igreja de Santa Cruz, e, principalmente, na liderança do Cursilho de Cristandade. 
  Empenhou-se com constância na tradução de muitos livros para a Editora Santuário. Assumiu a
responsabilidade de superior da comunidade de 1991 a 1993. Entre outros empreendimentos, foi
responsabilidade sua a adaptação do prédio do Seminário Santo Afonso para acolher o CERESP.
  Uma derradeira mudança de residência levou-o em 1997 para o Seminário São Geraldo, em Potim.
Foi constante sua contribuição para a formação dos seminaristas que ali iniciavam o processo de
formação para a vida redentorista como Irmãos Leigos. Além do exemplo de vida espiritual em
comunidade e de trabalho dedicado, suas aulas e palestras eram muito apreciadas.
 Nos últimos anos teve existência bastante sofrida com um enfraquecimento orgânico e
generalizado e crises periódicas que o levaram a sucessivas internações hospitalares. Estava no
Hospital Frei Galvão, de Guaratinguetá, quando uma pneumonia final lhe causou a parada
respiratória que lhe abriu as portas da eternidade no dia 14 de abril de 2012. 

Fonte: CERESP, Centro Redentorista de Espiritualidade. Aqueles que nos precederam. Aparecida: Santuário, 2018. 
Fotografias: Acervo Fotográfico Província de São Paulo-CSSR - Comissão para o Patrimônio Histórico

Sugestão de leitura...
Essa obra aborda a relação entre medicina e fé, apontando para a importância
da espiritualidade no tratamento terapêutico das doenças. O livro trabalha a
recente validação do discurso religioso no universo científico, voltado para a
saúde e para o tratamento de pacientes. A autora reconhece que uma vida
espiritual ativa é um elemento importante durante o processo de recuperação.

Aqueles que nos precederam...



    Ao refletirmos sobre essa virtude do mês, cabe-nos duas perguntas: O que é o amor? E quem é o
meu próximo? Somente quando temos isso bem claro é que poderemos vivenciar essa virtude. Para
o poeta é inquietação: o “Amor é fogo que arde sem se ver” (Camões). Para o teólogo é um querer:
“Ama e faz o que quiseres” (Agostinho). Para Sto. Afonso: “O amor é um laço que reúne todas as
virtudes, e torna a alma perfeita”. Para as Escrituras o amor é Deus! “Deus é amor” (1Jo 4,8). 
    Sobre o amor, podemos refletir, que ao longo de toda a vida de Cristo, Ele nos impeliu ao amor,
não para qualquer face do amor, mas o amor ágape. O amor doação, resiliência, comprometimento.
A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi marcada por gestos concretos de amor. O amor de Jesus
era tão grande que Ele tocou o coração dos homens, Ele não podia guardar para Si aquilo que O
inquietava. 
    A respeito do nosso próximo, devemos considerar que o meu próximo dependerá do meu estado
de vida. Por exemplo, para os religiosos, o próximo é um confrade de comunidade, um colaborador,
ou os fiéis que por eles são assistidos; aos seculares pode ser: a esposa, o marido, os filhos, um
colega de trabalho, um vizinho, ou simplesmente alguém que eu encontro na rua e viro o meu
rosto. Ensina-nos o filósofo Albert Schweitzer: “Não devemos contentar-nos em falar do amor para
com o próximo, mas praticá-lo”. O meu próximo é alguém concreto, real, que necessita que eu
gaste meu tempo com ele, que eu o ajude em suas necessidades.  
   O que Deus espera de nós é que amemos incondicionalmente o nosso próximo, sem distinção.
Portanto, busquemos ao longo de todo esse mês aprofundarmos no exercício do amor ao próximo,
superando barreiras e sendo capazes de ver no outro, uma das faces de Cristo. Ao meditarmos
sobre essa virtude, devemos nos questionar: A quantas anda nosso amor ao próximo?  
   Dos escritos de Sto. Afonso podemos extrair o seguinte pensamento: “O amor não pode ficar
ocioso e nunca diz: Basta. A alma que ama a Deus, quanto mais faz por seu Amado, mais quer fazer
ainda para mais lhe agradar e ganhar mais e mais a sua afeição”.

“Se queres praticar a bela virtude do amor
do próximo, empenha-te em repelir todo o
juízo temerário, toda a desconfiança, toda a

suspeita infundada a respeito de teu
próximo.”

(Sto. Afonso)
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Virtude do mês...

"Quem quiser saber qual deve ser o
nosso amor para com o próximo,

contemple a vida de Afonso e achará
nele o mestre e discípulo de uma tão

sublime virtude".
Sto. Afonso 


