Participe do Grupo de Oração N. Sra. do Rosário,
da Renovação Carismática Católica!

Todas as segundas-feiras das 20:00 h às 21:50 h
O horário da Secretaria Paroquial

Terça a Sexta-feira: 8:30 h – 12:00 h e 15:00 h – 18:00 h
Sábado: 9:00 h – 11:30 h
Domingo: 8:30 h – 11:30 h
Atendimento para casamentos: Terça e Quinta-feira: 9:00 h –11:00 h
Inscrição para o batismo: Terça e Sexta-feira: 9:00 h – 11:00 h
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A voz do Pároco

Arnaldo e José: dois homens fora de série

Quem não conhece os irmãos Cabral?
Temos, na paróquia, dois irmãos em Cristo, dedicadíssimos, gente fina mesmo,
que não falham nunca: os Srs. José e Antônio Cabral. Todos os sábados e domingos e, muitas vezes também nos dias da semana, eles estão ali preparando o
altar, arrumando a sacristia, organizando todo o pessoal para a celebração da
Santa Missa. A Paróquia Cristo Redentor é muito grata a eles. Deus lhes recompense todo o trabalho realizado ao longo de tantos anos.

Exposição Bíblica
Quase 500 pessoas, de diversas idades, visitaram a Exposição Bíblica nos dias
25 e 26 de setembro. Algumas puderam conhecer, outras rever vários personagens do Povo de Deus. Admiraram também os objetos e as situações da vida
cotidiana presentes nos ensinos de Jesus. Foi enriquecedor ver as pessoas da
nossa comunidade se encontrar no salão em torno da beleza das Escrituras.
Sorria:

Responda ou pesquise:

Resposta à pergunta do boletim de agosto:

Que significa
a palavra
Eucaristia?

Os três sinais da cruz antes do Evangelho nos
lembram que a Palavra de Deus deve penetrar
nossa mente, passar por nossos lábios e entrar
em nosso coração.

Fale conosco, nosso endereço eletrônico é: avozdoredentor@aol.com.

Tel. 2558-5179
Outubro de 2004

Há pessoas que deixam
marcas indeléveis na
historia da humanidade. A
esta categoria invejável
pertencem
certamente
aqueles cristãos e cristãs
que foram canonizados
pela Igreja. Elas brilham
quais astros luminosos
que irradiam amor e felicidade em meio a uma
humanidade desorientada
e envolvida em contínuos
conflitos. Faz exatamente
um ano, que nossos dois
santos, o Pe. Arnaldo
Janssen e o Pe. José
Freinademetz, foram canonizados. Qual foi o
segredo destas duas vidas tão fecundas?

Uma liderança inesperada.
Arnaldo Janssen não
era um homem privilegiado pela natureza: baixinho (ele media 1.65 m),
magro, com uma inteligência apenas média,
desajeitado. A vida toda
teve que esforçar-se para
ser amável e paciente,
porque de casa era carrancudo.
Quando começou a
sua obra, isto é a fundação de uma casa missionária, ninguém acreditava
no êxito. “Já falei com
tantos sacerdotes da
Alemanha e Holanda e
não encontrei um sequer
que tivesse esperança
nesse projeto” disse seu
amigo, o pároco Bill, ao
próprio Pe. Arnaldo. O
bispo do futuro fundador,
Dom Bernardo Brückmann, lhe recomendou:
“Se você deseja lançar
este projeto, rodeie-se de
conselheiros inteligentes.
Caso contrário cometerá
asneiras”.
Mas contra toda a expectativa Arnaldo deu

conta do recado. Desabrochou, cresceu, mostrou o que Deus pode
realizar quando alguém
se deixa guiar pela sabedoria vem do alto. Aí está
o segredo do Pe. Arnaldo:
Fazia um esforço extraordinário de conhecer, passo a passo, a vontade de
Deus. Vivia pedindo constantemente as luzes e
inspirações do Espírito
Santo, todos os dias e o
dia todo. Tinha uma maneira toda sua de discernir a vontade do Senhor.
Assim foi uma vida que
deu certo. A benção de
Deus era palpável.

(Continua na página 2)

Dom Werner vem crismar
(Continuação)
A bondade que convence
Quatro anos depois de
fundar a primeira casa
missionária,
Arnaldo
Janssen mandou os primeiros dois missionários
para a longínqua China.
Um deles era o Pe. José
Freinademetz., um jovem
sacerdote de 27 anos,
que naquela terra estranha, depois de uma viagem de meses, sofreu a
maior decepção. Ninguém
estava interessado no
anúncio de Evangelho.
Antes, os dois missionários europeus eram olhados com desconfiança e.

hostilidade. Pe. José foi
até agredido e maltratado
Só aos poucos foi conquistando os corações
dos chineses. Foi sua
extrema bondade e uma
paciência de Jó que convenceram. É sua a famosa frase: “A única língua
que todos entendem é a
linguagem do amor”.
Pe. José nunca mais
voltou à sua terá natal.
Trabalhou quase 30 anos
no meio daquele povo e
tornou-se chinês com os
chineses. Seu trabalho
produziu bons frutos.
Surgiram
comunidades
cristãs florescentes. Chegou a fundar um seminá-

rio onde formou os primeiros sacerdotes chineses.
Um deles tornou-se
mais tarde Cardeal. Foi
Dom Thomas Tien.
Sobreveio uma epidemia: a febre tifóide. Pe.
José quis visitar a todos,
mas também ele foi vítima da doença. Chegou à
casa central enfraquecido, com febre alta. “Estou
preparado. Agora vou
para cima” disse ao Irmão
enfermeiro. Pediu a unção dos enfermos. Com o
crucifixo e o terço na mão
adormeceu tranqüilamente. Tinha apenas 56 anos.

No dia 12 de outubro, festa da padroeira do Brasil, nossa Senhora de Aparecida, serão crismados na Paróquia Cristo Redentor jovens e adultos pelo nosso expároco Dom Werner Siebenbrock. Desde já agradecemos a Dom Werner a gentileza de reservar na sua agenda, sempre repleta de compromissos, um tempinho
para nós.

São Francisco de Assis
Padroeiro da Ecologia

(4 de outubro)

Um grande filósofo franciscano, Guilherme de
Ockam, fornece uma interessante chave interpretativa para o discurso ecológico: Cada criatura tem um valor único diante de Deus, pois foi
desejada de forma única pelo Criador, cada
árvore, inseto, rio, vale, montanha e toda singular criatura recebem assim um valor de Deus.
Mas, acima de tudo e de toda a criação, tem
valor sagrado o ser humano, especialmente
quando é desfigurado em sua dignidade, pois é
a altíssima imagem de Jesus Cristo!
São Francisco continua atual, vivo e vivificante,
como é vivo e atual o Evangelho que procurou
seguir, colocando seus pés nas pegadas de
Cristo. (Cf. 21 Pd 2,21)

Você tem fotos históricas da nossa paróquia?
Oficialmente a Paróquia Cristo Redentor foi criada no dia 1º de janeiro de 1945.
Mas só três anos depois foi nomeado o primeiro pároco, o Pe. Paulo Calovini.
Nestes 60 anos aconteceram muitos fatos interessantes que fazem parte da história do povo das Laranjeiras. Vamos resgatar nossa história e montar uma bela
exposição com fotos, documentos, artigos, objetos etc. do nosso passado! Na
última reunião o Conselho Paroquial decidiu-se comemorar, na festa de Cristo
Rei, o jubileu da nossa paróquia com um tríduo e lembrando nossa história através de uma exposição.
Vai aí um apelo a todos os nossos queridos paroquianos: Quem tiver fotos,
documentos, cartas, artigos ou objetos do passado da paróquia queira, por gentileza, emprestá-los. Tudo será religiosamente devolvido. Desde já muito obrigado!

Desde já pensar na Novena de Natal!
Goza de grande popularidade a novena de Natal. Em muitas paróquias a participação dos fieis tem sido maciça. Dezenas de grupos
se reúnem durante 9 dias, cada vez numa outra casa, e fazem sua
preparação espiritual para esta grande festa da cristandade. Também na Paróquia Cristo Redentor vamos fazer a nossa novena! As
pessoas que desejam formar um grupo no seu prédio ou na sua rua
queiram, por gentileza, comunicá-lo na secretaria da paróquia para
podermos providenciar o número suficiente de livrinhos.

Formar padres custa dinheiro

A quem pertence o

A dor de cabeça de quase todos os
bispos é o seminário. Não só porque a
formação dos futuros padres exige muita sabedoria e dedicação, mas também
por causa as despesas. A formação é
cara, inclui toda a manutenção dos seminaristas e as despesas do estudo.
Por isso foi criado na nossa arquidiocese a OVC (Obra das Vocações Sacerdotais). Nosso bispo deseja que em
cada paróquia haja um grupo de pessoas que orem pelas vocações e recolham os donativos.
A pessoa responsável, na Paróquia
Cristo Redentor, a Sra. Wanda A. da
Silva. Ela luta quase sozinha e gostaria
de contar com mais gente que apoiasse
esta pastoral que é para a Igreja bastante importante. Quem estiver disposto
a colaborar peça mais informações na
secretaria da paróquia!

“Estacionamento Cristo Redentor”?
No terreno da Matriz Cristo Redentor
funciona, há muitos anos, um estacionamento. Pouca gente sabe que esta
área não pertence à paróquia. Todo
este terreno é propriedade da Associação Propagadora Esdeva que o adquiriu, há mais de 60 anos, quando a
Paróquia Cristo Redentor ainda não
existia.
A matriz, o salão paroquial, o Centro
Paroquial e a casa paroquial foram
construídos no terreno da Associação
Propagadora Esdeva a qual o cedeu
gratuitamente para o uso da comunidade paroquial.
O estacionamento é uma empresa à
parte que tem como cotista majoritário a
Associação Propagadora Esdeva.

