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dão a Deus, que nos escolheu, à Congregação, que 
os acolheu na companhia dos confrades, e à Maria, 
a Mãe da Perseverança.

Informou: Pe. Werner Antônio Anderer, C.Ss.R, 
Santas Missões Populares.
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ENCONTRO DE PRÉ-CONVIVÊNCIA VOCACIONAL

No dia 31 de outubro, a Província de São Paulo 
celebrou os confrades jubilares de Vida Religio-

sa Consagrada 2021, no Santuário Nacional, às 18 
horas, em missa solene presidida pelo Provincial, 
Pe. Marlos Aurélio, C.Ss.R. Na homilia, proferi que, 
pela vocação à Vida Religiosa Consagrada, vivida 
em comunidade, nós podemos cumprir fielmente o 
mandamento do amor a Deus e ao próximo, como 
Jesus viveu; e, pela vivência dos votos, de Pobreza, 
Castidade e Obediência, como Jesus também viveu, 
sinalizamos e profetizamos, a todas as pessoas, 
como Cidadãos da Eternidade, a vida futura do Rei-
no do Céu. Em seguida, nós, os 13 jubilares, dois 
irmãos e onze padres, diante do Provincial, reno-
vamos os votos e a fidelidade à Congregação do 
Santíssimo Redentor. Ao final da celebração, houve 
confraternização no Hotel Rainha do Brasil. Grati-

CONFRADES CELEBRAM JUBILEU DE VIDA RELIGIOSA

Dos dias 05 a 07 de novembro, no Seminário 
Santo Afonso, em Aparecida (SP) aconteceu a 

chamada Pré-Convivência Vocacional. Essa etapa 
organizada pelo Secretariado Vocacional Redento-
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rista consiste em avaliar mais proximamente os jo-
vens que futuramente participarão da Convivência 
Vocacional, no mês de janeiro de 2022, e que, se 
forem aprovados, entrarão para as nossas casas 
de formação. Nesta etapa, o trabalho mais inten-
so se dá com ajuda de dois psicólogos (Taciana e 
Marcelo) que propõem momentos de integração, 
reflexões e testes psicológicos. Contamos com a 
presença de 27 jovens que abraçaram muito bem 
as atividades propostas. Percebemos nesses jo-
vens uma maturidade muito grande e facilidade 
na convivência entre eles. Que Maria, Nossa Mãe, 
continue intercedendo por nossos vocacionados. 
Continuemos todos vivendo o chamado de Deus!

Informou: Fr. Jonathan Antônio da Silva, C.Ss.R, 
Secretariado Vocacional Redentorista.
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RETIRO DAS EQUIPES MISSIONÁRIAS

PARABÉNS, FAMÍLIA REDENTORISTA!

AFamília Redentorista tem a alegria de celebrar a festa de seu aniver-

sário de fundação (09/11/1732). As obras de Deus não envelhecem. 

Ficam sempre mais experientes e mais generosa em frutos, guiadas pelo 

Espírito Santo e pela necessidade apostólica. Acolher o carisma funda-

cional como um dom permanente é descobrir sempre os melhores ca-

minhos para abrir a todos o amor misericordioso de Deus, a abundante 

redenção. Ser redentorista é uma questão de primeiro amor.

Como toda a congregação, os Redentoristas também veem em sua 

família religiosa um caminho de santidade. Onde você está, aí é seu can-

teiro de santidade. O livro que escrevi é uma coleção de nossos santos, 

beatos e servos que fui organizando, recolhendo, resumindo para mos-

trar a santidade vivida por aqueles que de fato assumiram a vocação. É 

uma santidade vivida e não um esquema de papel. A leitura é boa e en-

riquecedora. Por isso, o livro é para todos de nossa Família Redentorista. 

Adquira em a12.com/editora. Boa leitura!

Informou: Pe. Luiz Carlos de Oliveira, C.Ss.R,
Santuário Nacional de Aparecida.
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Como em todos os anos antes da novembrada, 
os missionários redentoristas e as irmãs mis-

sionárias fazem uma pausa para oração, medita-
ção, contemplação e avaliação, pois o retiro é uma 

oportunidade de aquietar-se e integrar corpo, mente 
e espírito, imersos na beleza e simplicidade que o 
espaço da casa da Pedrinha, em Guaratinguetá (SP), 
nos oferece. De 08 e 13 de novembro, além dos mis-
sionários, contamos com a presença de outros nove 
confrades de outras frentes pastorais. O orientador 
foi o padre Vinícius Ponciano, C.Ss.R, que abordou 
o tema da espiritualidade e identidade redentoris-
ta. Foram ricos momentos de oração, convivência e 
partilha. Agradecemos a Deus por nos permitir esse 
encontro com Ele que nos fortalece para a Missão a 
nós confiada.

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


