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Recado do Reitor
Gratidão aos devotos

D

e 18 a 21 de agosto, participei do encontro com 41 Redentoristas da América Latina e Caribe, em Curitiba, Paraná. O objetivo dessa reunião foi aprofundar o conhecimento
do ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e formar um
diretório para o estudo e intensificação da divulgação dessa devoção neste Ano Jubilar, que termina em 27 de junho de 2016.
Assumimos o compromisso de implementar novas iniciativas
como retiros, missões populares, autoria de músicas, pinturas,
teatro, estudos sobre mariologia, peregrinações, visitas às paróquias diocesanas com o ícone, etc.
Assim como o Papa Pio IX nos pediu em 1866 que levássemos ao mundo esta devoção, hoje também devemos utilizar
da criatividade para animar, renovar e fortalecer o fervor de
todas as pessoas que participam das novenas e fazer chegar
o ícone àquelas que ainda não conhecem e, por isso, não a
contemplam.
Durante o encontro em Curitiba, ressaltou-se a importância de cada particularidade do ícone que apresenta Maria
segurando nos braços seu filho Jesus, o Salvador. A devoção a
Maria como intercessora, medianeira, primeira discípula, corredentora, conforme Santo Afonso, nos leva ao seu filho Jesus,
o Perpétuo Socorro.
Outro assunto importante, quando se referiu à devoção
que cresce, em sua maioria, entre as pessoas mais humildes,
que buscam em Maria a proteção em suas diversas necessidades espirituais e temporais. É importante notar que os devotos
se dirigem a Maria pela fé, de acordo com a sua compreensão.
Por isso é direito de todos conhecer melhor o ícone. A alegria
será maior quando aqueles que creem conhecer cada particularidade do ícone.
Para nós, Redentoristas, percebemos que também devemos ser devotos antes de ser pregadores. Nossas mãos sacerdotais são abertas para abençoar, nossa boca para dirigir
palavras animadoras de esperança e acolhimento, nosso tempo para nos colocarmos à disposição para o atendimento das
confissões e aconselhamento; enfim, de sermos testemunhas
da alegria e da misericórdia, respondendo ao compromisso de
sermos, no mundo, parecidos com o Redentor em total doação
ao Reino de Deus.
Ficou claro no encontro o sentimento dos Redentoristas
que ali estavam de gratidão aos devotos pelo reconhecimento da presença semanal de milhares de romeiros em nossos
santuários no mundo inteiro. Isso nos anima e nos faz crescer
na fé para que nossas orações e pregações sejam convictas e
contribuam para a libertação de todos que nos procuram.
Lembro a todos os movimentos, pastorais, ministérios e
comunidades que fazem parte desta Paróquia-Santuário que
intensifiquem a partir do segundo semestre de 2015 orações e
divulgação da devoção a Mãe do Perpétuo Socorro neste ano
jubilar, pois um coração cheio de fé, amor e alegria nos levará
à proximidade com o Perpétuo Socorro de Maria.
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós!
Pe. João Otávio Martins, C.Ss.R.
Pároco e Reitor

| Expediente

AGENDA DO MÊS
SETEMBRO
09
10 a 13
12
13
13

14
18 a 20
19
19
21
25 a 27
26
26 a 27
27
27

Reunião da Pastoral do Dízimo Paroquial. Auditório, às 19h30
Festa da Comunidade São Tiago – Vila Santana
Reunião Mensal de Pastoral. CPDF, das 8h30 às 12h30
Formação para lideranças. Comunidade Mãe de Deus.
Coleta para o Seminário Arquidiocesano Santa Cruz, em todas as comunidades
Formação paroquial para a Animação Missionária. Auditório, às 20 horas.
Encontro de Casais com Cristo. Comunidade São José
Retiro dos Crismandos
Escola de Ministérios. Encontro Arquidiocesano dos Ministros da Palavra. CPDF, das 8h30 às 12h30
Missa de Entrega do ENCAMT
XII ENCAMT
Sarau da Legião de Maria
Curso de Noivos, no auditório
Almoço Decolores. Salão Paroquial
Escola de Ministérios. Encontro Arquidiocesano de Coroinhas e Acólitos. CPDF, das 8h30 às 17h

OUTUBRO

2 a 4 Encontro de Casais com Cristo da Matriz de Campinas
3 Celebração de Envio da Animação Missionária Paroquial, às 19h
3, 10, 17, 24 e 31 – Curso de Libras – Sinais Religiosos e catequese, às 15h
4 a 25 XIV Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos. Tema: A vocação e a
missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo
8 Dia do Nascituro
9 Missa de acolhida dos novos encontristas do ECC na Matriz
10 Missa em ação de graças pelos 9 anos da Pastoral de Rua. Capela da
Redenção, às 20h
11 Projeto Cirandinha – Catequese Paroquial
12 Solenidade da Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida
12 Resplandecer – ação de entrega dos presentes para as crianças. JUC

Matriz | Horários
SECRETARIA PAROQUIAL
3 Segunda a sexta-feira: 8h às 19h30
(exceto terça-feira)
3 Terça-feira: 7h às 21h
3 Sábado: 8h às 11h e 16 às 18h
3 Domingo: 7h às 11 e de 15h30 às 20h
CONFISSÕES
3 Segunda, quarta, quinta e sexta-feira: 8h30 às 11h e 14h30 às 17h
3 Terça, dia de novena: 6h às 21h

MISSAS
3 Segunda, quinta e sexta-feira: 12h
3 Segunda a sexta-feira: 19h
3 Terça-feira: 6h e 19h
3 Sábado: 17h
3 Domingo: 7h, 8h30, 10h, 16h, 18h e
19h30
NOVENAS PERPÉTUAS
3 Terças-feiras, das 6h às 21h, de hora
em hora.

Capelas | Horários
SANTA CLARA
Segunda a Sábado
(exceto terça-feira) 6h30

SÃO JOSÉ
Domingo: 7h e 19h30h (Missa)
Quarta-feira: 19h30 (Novena Perpétua)

SANTO AFONSO
Domingo: 9h30 (Missa)
Quinta-feira: 19h30 (Novena Perpétua)

SÃO PAULO
Domingo: 8h (Missa)
Quinta-feira: 19h30 (Novena Perpétua)

SANTO ANTÔNIO
Quarta-feira: 11h30 (Missa)
Domingo: 17h (Missa)
SÃO CLEMENTE
Domingo: 8h30 (Missa)
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SÃO TIAGO
Domingo: 8h30 (Missa)
Quarta-feira: 19h30 (Novena Perpétua)
MÃE DE DEUS
Domingo: 19h30 (Missa)
Quarta-feira: 19h30 (Novena Perpétua)
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Redentoristas e o Jubileu da
devoção do Perpétuo Socorro
Reprodução

Redentoristas de toda a América Latina e Caribe presentes no encontro em Curitiba/PR

E

ntre os dias 18 e 21
de agosto ocorreu, em
Curitiba, o Primeiro Encontro Latino-Americano e
Caribenho da Mãe do Perpétuo Socorro para preparar
e animar as atividades do
jubileu da entrega do ícone
aos Missionários Redentoristas. A celebração jubilar
ocorre nos santuários desta
devoção no mundo inteiro,
no triênio 2015-2017. O reitor do Santuário de Goiânia,
padre João Otávio Martins,
participou do evento.
“Nós estamos rezando,
refletindo sobre essa devoção, tanto no Caribe, América Latina, como no Brasil
inteiro, e também para que
essa devoção seja divulgada cada vez mais no mundo
todo”, reforça o assessor da
Comissão de Comunicação
da CNBB, padre Antônio
Xavier, que participou do
encontro.

Participaram 41 redentoristas dos santuários da
América Latina e Caribe,
além do Superior Geral da
Congregação, padre Michael Brehl. De acordo com
o padre Joaquim Parron,
coordenador do evento, os
participantes saíram do encontro fortalecidos. “Os
Redentoristas estão certos
do objetivo geral de continuarem o mandato do Papa
Pio IX, em relação ao Ícone
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (‘Façam-na

conhecida pelo mundo inteiro’), como parte de sua
vida apostólica, anunciando
a mensagem do Cristo Redentor a todos os homens
e mulheres, especialmente
os que estão nas periferias
existenciais do mundo”, comenta Parron.
Foi apresentada aos
participantes uma agenda
comemorativa do Jubileu e
todos os trabalhos que estão
sendo desenvolvidos para
auxiliar e intensificar a divulgação da devoção. Dois

História

congressos internacionais
da devoção devem ser realizados: em Manila, Filipinas,
em 2016, e em Madri, Espanha, em 2017. No Brasil, o
destaque é para a peregrinação com o Ícone, conduzido
pelo Superior Provincial dos
Redentoristas em Goiás, padre Robson de Oliveira. No
Santuário de Goiânia, a visita está marcada para o dia
1º de novembro, domingo,
às 17h30, com transmissão
nacional pela Rede Vida de
Televisão.

O ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi entregue aos
Redentoristas pelo Papa Pio IX, em 11 de dezembro de 1865.
Após passar por uma restauração, em 26 de abril de 1866, foi
levado em procissão solene pelas ruas de Roma e entronizado na
Igreja de Santo Afonso, hoje Santuário Internacional desta devoção. O site www.iconoflove.org mostra um pouco da história do
ícone e a devoção em todo o mundo.
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MÊS DE SETEMBRO

Como entender as páginas
difíceis da Bíblia?
Reprodução

“O ideal
para uma
boa leitura
é ter o
coração
aberto
para ouvir,
atentar
e deixar
que a
palavra
penetre
em nosso
coração”

O

mês de setembro é
um tempo especial
dedicado à Palavra de
Deus. Desde 1971, esse é
um mês dedicado à Bíblia
no Brasil, mas desde 1947,
se comemora o dia da Bíblia no último domingo de
setembro, em razão do dia
de São Jerônimo, celebrado no dia 30 de setembro.
Este foi um grande biblista
e foi quem traduziu a Bíblia dos originais (grego
e hebraico) para o latim
que, naquela época, era a
língua falada no mundo
todo e utilizada na liturgia
da Igreja. Hoje a Bíblia é
o único livro que está traduzido em, praticamente,
todas as línguas do mundo.
O missionário Redentorista padre Luís Carlos
de Oliveira afirma que é
fundamental criar o hábito
da leitura das Sagradas Escrituras. “O ideal para uma
boa leitura é ter o coração
aberto para ouvir, atentar
e deixar que a palavra penetre em nosso coração.
Como São Tiago fala,
‘Acolhei com humildade
a palavra que foi revelada’

e não como uma palavra
escrita humana. O fundamental é a humildade em
acolher a palavra e não ser
dono da palavra”, afirma.

Passagens difíceis

Padre Luís Carlos ressalta que é fundamental ler
a Palavra levando em conta
a época em que foi escrita
e a cultura envolvida. “O
livro tem histórias escritas
com mais de 5.000 anos,
como é o caso do dilúvio.
Então a interpretação não
pode ser individual, tem
que ser estudada em conjunto. É importante que
a leitura seja desenvolvida antes da interpretação.
Também é muito importante o gênero literário em que
o livro foi escrito”, explica.
Algumas passagens na
Bíblia são fáceis de ouvir
e entender, mas difíceis
de serem interpretadas.
O Missionário Redentorista cita que a criação do
mundo e do homem, o pecado de Adão, o pecado
de Caim, são alguns dos
diversos textos que são
claros, mas de difícil in-

terpretação. “Tem também
a passagem em Marcos
3,31-35, que geralmente
é interpretada de forma
equivocada, quando Jesus
diz: ‘Quem é minha mãe
e quem são meus irmãos?
Aquele que fizer a vontade
Deus, esse é minha mãe e
meus irmãos’. A primeira
interpretação é que Jesus
não se importa com a sua
famíla. Será que Jesus
iria desobedecer o mandamento de Deus e não
honrar pai e mãe? Ele era
obedientíssimo aos pais.
Quem são os irmãos de Jesus? Seus primos, seus parentes próximos, porque a
família não é como a nossa
de hoje, a família era mais
ampla. E quando Jesus diz
‘Minha mãe e meus irmãos
são aqueles que praticam
a palavra de Deus’, existe
uma tendência em reduzir
Jesus só ao seu âmbito familiar. Todos são parentes
de Jesus a partir da palavra.
Não despreze a árvore, pois
assim se despreza o fruto.
Quem despreza a mãe, está
desprezando Jesus”, cita o
padre Luís Carlos.

DESTAQUE
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Comunidades da
Paróquia promovem
animação missionária
Reprodução

A

preparação para a Festa de Nossa Senhora
da Conceição, padroeira da
Paróquia de Campinas, será
marcada por um período de
missão. A Matriz de Campinas e as suas comunidades (Santo Antônio, São
Clemente, São Tiago, São
Paulo, São José, Mãe de
Deus e Santo Afonso) viverão um período de reno-

vação, em vista do engajamento dos leigos na missão
evangelizadora da Igreja.
A animação missionária começa em 3 de outubro e só termina no início
de dezembro. “O objetivo
será visitar cada família e
as pessoas em geral, rezar
e animá-las na fé, incentivando-as a participar da
comunidade-Igreja”, ex-

plica o pároco, padre João
Otávio. Ao mesmo tempo
em que grupos de rua farão os encontros de oração
nas famílias de todas as
comunidades, a cada semana haverá um momento
de intensificação e bênção
nas visitas às casas de cada
comunidade.
Ao final desta semana,
serão realizados momentos

5

A expectativa
é que, ao final
da animação
missionária, cada
comunidade da
paróquia conte
com diversos
grupos de
evangelização
devocionais nas capelas, e
no domingo, haverá a visita da imagem da padroeira
da paróquia. A expectativa
é que, ao final da animação
missionária, cada comunidade da paróquia conte
com diversos grupos de
evangelização, mais próximos das famílias.
Por este motivo, a execução da missão, com o
apoio dos religiosos e religiosas que atuam na paróquia, será dos leigos,
que já atuam nas diversas
pastorais e movimentos.
São eles que vão realizar
as visitas às famílias e convidá-las para conhecer as
comunidades da paróquia.
“Trata-se de uma ação
que responde ao desejo do
Papa Francisco de sermos
uma ‘Igreja em saída’,
com as portas abertas para
acolher e servir”, explica
padre João.
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PADRE PELÁGIO

A terra natal do Venerável
n Pe. Clóvis de Jesus, C.Ss.R.

Vice-Postulador da Causa de Beatificação do Venerável Pelágio Sauter

S

etembro é um mês abençoado
para nós e uma das datas mais
importantes na biografia do Venerável Pe. Pelágio. Foi nesse mês que
o menino foi dado ao mundo pelos
pais, e à Igreja pelos padrinhos.
Pelágio nasceu dia 9 de setembro de 1878 às 8h30 da noite, na
pequena aldeia alemã de Hausen
am Tann. Sua terra é um lugar aprazível e encantador, cercado de montanhas, povoado de pinheiros. Não
cresceu muito de lá para cá. Seus
480 habitantes vivem do trabalho
do campo ou da pequena indústria.
No alto sobressai a velha igreja
com sua torre esguia e vários séculos de história. Mais embaixo,
a oitocentos metros, encontra-se a
casa natal de Pelágio. Por esta casa,
construída em 1826, passaram diversas gerações da família Sauter.
Atualmente está ocupada por um
senhor aposentado, muito ligado
aos redentoristas.
O edifício da escola em que seu
pai lecionava, ainda existe, mas foi
adaptado para uma finalidade social. O menino foi batizado com
três dias de idade, tendo como padrinhos seus tios Martinho Neher e
Catarina Reinauer. Recebeu o mesmo nome do avô, guarda florestal
muito respeitado em toda a região.
A pia batismal, uma peça artística,
talhada em pedra, é a mesma daquele tempo. Nela está gravado o ano
em que foi esculpida: 1683.
O que vai ser deste menino? Os
acontecimentos em torno deste “homem de Deus” estão respondendo.

A casa onde nasceu o “pai dos pobres e enfermos” ainda existe

MOVIMENTOS

ECC: Evangelizando as famílias

O

Encontro de Casais
com Cristo (ECC)
da Matriz de Campinas
completa este ano 30
anos de existência. Com
grande atuação na comunidade, participam
desta pastoral cerca de
150 casais, e muitos, inclusive, integram outras
ações paroquiais, como
pastoral do Dízimo, Batismo, Curso de Noivos,
Ministério Extraordinário da Eucaristia, Pastoral da Rua,
dentre outras.
Neste ano jubilar, o ECC vai realizar o 50º Encontro de Casais com
Cristo, nos dias 2 a 4 de outubro de
2015. As inscrições já estão abertas,
e maiores informações podem ser
obtidas na secretaria paroquial. A
equipe organizadora deseja acolher
a todos os casais que desejam fazer

o Encontro, bem como se integrar nas
atividades do ECC e da paróquia.

Feijoada

Para marcar a celebração dos 30
anos do ECC, será realizada a “Feijoada
do ECC”, no dia 13 de setembro, domingo, a partir das 10 horas da manhã. Todas as famílias são convidadas a deliciar
a feijoada, ao som de música ao vivo.

AÇÃO PASTORAL
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Catequistas
em Romaria

Os catequistas da paróquia Nossa Senhora da Conceição participaram da VI Romaria dos Catequistas da Regional Centro-Oeste
da CNBB. A peregrinação ocorreu no último dia 16 de agosto em
Trindade. O bispo da diocese de Goiás, dom Eugenio Rixen, presidiu
a celebração. O Pe. Paulo Júnior, que acompanha a catequese na
paróquia, também marcou presença no evento.

Ir. Diego Joaquim

Para atender necessidades pastorais
das paróquias assistidas pelos Redentoristas, o governo provincial realizou
algumas transferências no final do mês
de agosto. Entre elas, o Pe. Benedito
Moreira foi enviado para a Paróquia
Nossa Senhora da Guia, na região
Trindade 2. A Paróquia/Santuário de
Campinas agradece a colaboração do
Pe. Benedito em nossas comunidades.
E foi acolhido na comunidade paroquial o padre Carlos Tanatinga. Natural
de Fortaleza (CE), ordenou-se presbítero no Ordinariado Militar do Brasil, e
inicia agora um período de experiência
junto aos Missionários Redentoristas.
Já trabalhou em outras paróquias de
Goiânia. Seja muito bem-vindo!

Arquivo

Mudanças
na equipe

Crismandos fazem retiro
Entre os dias 18 e 20 deste mês, os jovens e adultos que se preparam para receber o
sacramento da Crisma em nossa paróquia participam de um retiro. Será um tempo
especial de formação espiritual, além de fortalecer a convivência entre eles. Haverá
também momento para o lazer e a cultura, sempre em torno do tema central do retiro:
“Jovem, seja protagonista das mudanças”.

Ação Pastoral
do Dízimo
Em vista a revitalizar a ação da
Pastoral do Dízimo, o pároco, padre João Otávio, reuniu as lideranças da Matriz e das comunidades
no último dia 5 de agosto. O desejo é ampliar a atuação das equipes,
no sentido de conscientizar os fiéis
sobre a importância do dízimo. O
grupo deverá se reunir mensalmente.
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Presença profética
Arquivo

n Pe. Welinton Silva
Secretário-geral da CNBB, dom Leonardo Steiner (à esquerda), diz que não existem elementos para impeachment. Ao centro e à direita, o presidente da CNBB,
dom Sérgio da Rocha, e o vice-presidente, dom Murilo Krieger.

CNBB defende
combate à corrupção
A

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou
no dia 27 de agosto uma nota defendendo o diálogo e a luta contra a
corrupção como meios de preservar e
promover a democracia. Denominado “Carta da CNBB a favor do Brasil”, o documento diz ser inaceitável
que interesses públicos e coletivos se
submetam aos interesses individuais,
corporativos e partidários.
“Pagamos um alto preço pela falta
de vontade política de fazer as reformas urgentes e necessárias, capazes de
colocar o Brasil na rota do desenvolvimento com justiça social”, destacou o
comunicado, citando as reformas política, tributária, agrária, urbana, previdenciária e do Judiciário.
O documento faz referência à
corrupção como uma “metástase que
tinge de morte não só os poderes
constituídos, mas também o mundo
empresarial e o tecido social”. “Combatê-la de forma intransigente supõe
assegurar uma justa investigação de
todas as denúncias que vêm à tona
com a consequente punição de corruptos e corruptores”.
Sobre a possibilidade de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, o
arcebispo de Brasília e presidente da
CNBB, dom Sérgio da Rocha, disse

que o assunto não foi tratado pela entidade. Mas o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da entidade,
dom Leonardo Steiner, destacou que,
para o impeachment, são necessários
elementos consistentes, que, segundo ele, não existem até o momento.

Uso de drogas

Em outra mensagem, a CNBB
manifestou-se contra a descriminalização do uso de drogas. “Ela (a
dependência química) está entre a
causas de inúmeras doenças, de invalidez física e mental e de afastamento
da vida social”. Conforme o texto, a
dependência, que atinge especialmente adolescentes e jovens, é fator
gerador de violência social, além
de provocar no usuário alteração de
consciência e de comportamento.
O caminho defendido no documento e considerado pela entidade
como mais exigente e eficaz é a intensificação de campanhas de prevenção e combate ao uso de drogas,
acompanhada de políticas públicas
para a juventude e a família. “A droga não deixa a pessoa chegar à sua
plenitude. A droga anestesia”, explicou dom Leonardo.
(Com informações da Agência Brasil).

Missionário Redentorista

N

este mês de setembro, o grupo
“Filhos da Misericórdia”, que
exerce a Pastoral de Rua em nome
da nossa paróquia, completa 9 anos
de existência. O grupo nasceu da iniciativa de leigos que se inspiraram no
carisma franciscano com o apoio dos
Missionários Redentoristas.
O simples ato de estar nas ruas e
aproximar-se dos irmãos de rua em
meio a uma cidade em que todos passam por despercebidos dessas pessoas
é um grito ensurdecedor a um mundo
cada vez mais indiferente. “Tal denúncia se faz juízo e defesa dos direitos ignorados e violados, especialmente dos
direitos dos pobres, dos pequenos, dos
fracos” (Compêndio da Doutrina Social da Igreja, cap. 2).
O gesto de se fazer presente em realidades tão extremas de exclusão é o
grito do Evangelho a chamar toda uma
sociedade a rever seu comportamento
que já não está de acordo com os planos de Deus: “Cessai de fazer o mal,
aprendei a fazer o bem. Respeitai o direito, protegei o oprimido; fazei justiça
ao órfão; defendei a viúva” (Is 1,17).
Todas as pessoas de boa vontade
são convidadas a participar das ações
junto aos irmãos de rua. As reuniões da
Pastoral de Rua acontecem sempre às
segundas-feiras, iniciando com a Santa
Missa na Matriz às 19h. Após a missa
realiza-se um momento de adoração ao
Santíssimo Sacramento na Capela da
Redenção. Logo após, o grupo se reúne
para encaminhamentos da ação pastoral e formação específica. As doações
são bem-vindas e podem ser feitas na
secretaria da Matriz ou na Casa Mãe do
Perpétuo Socorro, em Campinas.

