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A Voz do Pároco
Com o lançamento deste número, estamos
iniciando o 5º ano do nosso boletim “A VOZ
DO REDENTOR”. Agradeço a toda a equipe
da Pastoral das Comunicações, que procura
servir, da melhor forma possível, a toda a
comunidade paroquial. Expresso gratidão a
todos os nossos colaboradores e,
especialmente, aos nossos estimados
leitores. Faço um apelo no sentido de
estimularmos cada vez mais o intercâmbio
entre nós e também no sentido de
encontrarmos um número maior de
anunciantes, visando à melhoria da
qualidade da impressão do boletim,
considerando, inclusive, a possibilidade de
edições em cores.
A nossa paróquia está sob os cuidados dos
membros da Congregação do Verbo Divino.
De alguns anos para cá, temos celebrado o
Domingo Missionário Verbita. Por
determinação superior, a cada ano é
lembrado, nas paróquias da Congregação,
algum país da nossa missão. No primeiro fim
de semana de julho (dias 5 e 6), a nossa
atenção estará voltada para a Bolívia. Nas
missas – tanto no comentário inicial quanto
nas preces e, principalmente, nas homilias -,
será apresentado esse país latinoamericano, com suas luzes e sombras. As
coletas serão, na íntegra, entregues em prol
dos trabalhos pastorais e sociais
desenvolvidos naquele país. Pedimos a
generosa colaboração de todos.
A liturgia do mês de julho apresenta as
memórias relevantes de santos que
marcaram a área da saúde: São Camilo de
Léllis (dia 14), o patrono dos enfermos e dos
hospitais, em parceria com São João de
Deus. Há ainda outros santos que merecem
o nosso destaque: São Tomé Apóstolo (3);
Santa Paulina do Coração Agonizante de
Jesus (9); São Bento (11); São Boaventura,
bispo e doutor da Igreja (15); Santa Maria
Madalena (22); Santa Brígida (23); São
Tiago Apóstolo (25); São Joaquim e Santa
Ana (26), pais de Nossa Senhora; Santa
Marta (29); São Pedro Crisólogo (30), bispo
e doutor da Igreja; e, finalmente, Santo
Inácio de Loiola (31), o fundador da
Companhia de Jesus.
Finalizo esta coluna pedindo a colaboração
dos leitores para encontrarmos mais
interessados pela catequese de jovens e
adultos, em preparação aos sacramentos do
Batismo, Eucaristia e Crisma, que
pretendemos iniciar em pequenos grupos,
ainda neste mês.
Pe . Adam Folta, SVD

Dia do Amigo - 20 de Julho
“Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei.
Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois
meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que eu vos mando é que vos
ameis uns aos outros.” (João 15, 12-13.17)
O mandamento de Jesus é simples, mas tem conseqüências profundas. Ao cumprilo, recebemos o inestimável tesouro de nos tornarmos verdadeiros amigos de Jesus.
Não uma amizade baseada apenas em palavras, mas uma verdadeira relação de
amor, concreta e palpável. Podemos dizer que quando amamos nossos semelhantes
estamos nos relacionando diretamente com nosso primeiro e maior amigo: Jesus.
Por outro lado, quando deixamos de amar nossos semelhantes, estamos negando,
de fato, a própria amizade com Jesus. Por mais difícil que possa ser amar
determinada pessoa, muito pior é viver sem a amizade do Filho de Deus.
Muitas vezes imaginamos que o simples fato de não possuirmos inimigos é suficiente
para cumprir o mandamento cristão. A falta de amizade, porém, não decorre apenas
do ódio por uma pessoa mas, simplesmente, da ausência de amor por ela. Para
Érico Veríssimo, “o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença”.

“Onde o amor é
compartilhado,
Jesus está
presente, pois
Ele é fonte e
destino de todo
amor.”
S. Paulino de Nola
A indiferença é uma das formas mais nocivas de desamor que existe. Conhecemos e
interagimos com cada vez mais pessoas, mas será que realmente nos importamos
com elas? Aos poucos, essa indiferença se instala no seio de nossa comunidade, de
nossos relacionamentos mais íntimos, até de nossa família, que deixam de ser
modelos de amizade cristã para se tornarem exemplos de relacionamentos
mundanos, fundamentados nos mais diversos interesses, porém desprovidos do
essencial: a vivência do amor.
Onde o amor é compartilhado, Jesus está presente, pois Ele é fonte e destino de
todo amor. Em mensagem dirigida a Santo Agostinho de Hipona, assim se
manifestou São Paulino de Nola, explicitando as verdadeiras características da
amizade cristã: “Não é surpreendente que nós, apesar da distância, estejamos
juntos, e sem ter-nos conhecido nos conhecemos, pois somos membros de um só
corpo, temos uma só cabeça, ficamos inundados por uma só graça, vivemos de um
só pão, caminhamos por um caminho único, vivemos na mesma casa.”
Vivenciemos o verdadeiro valor da amizade e sua dimensão sem fronteiras, para que
possamos encontrar em cada semelhante o prenúncio da amizade divina, encarnada
em Jesus Cristo, tal como nos ensina o Eclesiástico (6, 14-16): “Amigo fiel é
poderosa proteção: quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há
nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de
vida; Os que temem o Senhor vão encontrá-lo.” ■

A Pastoral da Saúde das paróquias Cristo Redentor e São Judas Tadeu
convida para a Missa pelos Enfermos, a ser celebrada
na igreja de São Judas Tadeu, no dia 19 de julho, às 9 horas.
Em preparação será rezada uma novena
em nossa paróquia, nos dias 10 a 18, às 17 horas,.

Figura no título do boletim: Nosso boletim completa quatro anos. Escreva-nos, dando sua impressão sobre esse meio de comunicação.

O Verbo Divino:

Quem Não Conhece?

Sua Vida É a Nossa Vida,
Sua Missão É a Nossa Missão
Não há amor que seja maior do que o amor que Deus tem por nós, porque
ele entregou seu Filho único à morte por amor, para que sejamos salvos (Jo
3,16). O Verbo se fez homem em Jesus de Nazaré (Jo 1,14) para revelar o
nome do Pai e anunciar o Reino do seu amor. Cristo continua a sua missão
através dos seus seguidores: levar a todos a confortadora mensagem e o
amor do Pai que nos liberta e congrega. Conseqüentemente, a vocação
fundamental de todo homem é abrir-se ao chamado gratuito do Amor de
Deus, um amor que humaniza, personaliza e diviniza o homem. Se Deus é
amor (1Jo 4,8.16), então a única coisa que pode humanizar e divinizar o
homem é viver e conviver, trabalhar e ajudar com amor e por amor. ”Quem
ama a Deus, confia Nele; quem não confia Nele, não O ama” (Santo Arnaldo
Janssen).
Santo Arnaldo Janssen, respondendo ao apelo do Espírito Santo e às
necessidades dos povos, fundou a Congregação do Verbo Divino (SVD) a
qual pertencem os padres que trabalham na paróquia de Cristo Redentor,
Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Estas são as características do fundador,
Arnaldo Janssen: busca incansável da Vontade de Deus; profunda vida de
oração: suas decisões eram fruto de oração sincera e genuína, que
sustentava sua perseverança e tenacidade em segui-las; vida de fé e união
com Deus: por meio destas, ele via o mundo; capacidade de perceber as
necessidades do futuro da Igreja; visão do mundo além dos limites da
província geográfica: ele provou estar bem além do seu tempo; sinceridade
nas suas observações: ele insistia com seus colaboradores para serem
dignos de confiança, co-responsáveis; caridade e humildade: quando
criticado e combatido, ficava calado em vez de contestar a seus rivais; amor
à verdade: ele era correto em todas as suas palavras e ações; visão clara: na
seleção de candidatos, manteve os seguintes critérios que julgava essenciais
à vida religiosa: amor à oração e união com Deus; humildade, como sinal de
verdadeira adesão ao Senhor; e amor aos companheiros na prontidão de
servir aos outros.
A SVD é uma congregação internacional (atualmente há 6138 membros de
90 nacionalidades) que trabalha na Europa, América, Ásia, Oceania e África.
Com o nome “Verbo Divino” os membros desta congregação são
comprometidos, de modo especial, com o Verbo Divino e sua missão: “Sua
vida é a nossa vida, sua missão é a nossa missão”. É uma missão que é
partilhada com todas as outras pessoas. A razão de ser da SVD é a atividade
missionária. “Na qualidade de membros da Congregação do Verbo Divino
consideramos nosso dever anunciar a Palavra de Deus a todos os povos,
criar novas comunidades do Povo de Deus e promover-lhe o crescimento e a
união entre si e com a Igreja inteira. Trabalhamos, primeiro e, antes de mais
nada, onde o Evangelho ainda não foi anunciado, ou o foi insuficientemente,
e onde a Igreja local ainda não é auto-suficiente. Outras tarefas devem ser
orientadas para esta meta principal” (Constituições da SVD no.102).
Para realizar sua finalidade a SVD se engaja em quatro dimensões
características: Apostolado Bíblico, Animação Missionária, JUPIC (Justiça,
Paz e Integridade da Criação) e Comunicação. Estas características não são
mutuamente excludentes, mas permeiam a vida e o trabalho da SVD. Cada
uma das características implica em uma atitude básica na vida e no serviço.
No Apostolado Bíblico, a atitude básica é a de se viver centrado em Deus,
resistindo à tentação de ser "envergonhados do Evangelho" (Rm 1,16). A
postura fundamental na Animação Missionária é envolver outras pessoas,
animá-las com o entusiasmo e ser animado por elas, para o caminho rumo ao
Reino, em vez de cair na tentação de pensar que se pode fazer tudo sozinho.
A atitude essencial da JUPIC é comprometer-se com a transformação da
sociedade e do mundo, analisando estruturas injustas e promovendo a
dignidade humana, bem como a preservação do meio-ambiente, ao invés de
guardar silêncio diante das tragédias humanas e da violência ao meioambiente, que continuam a afligir o nosso mundo. A Comunicação envolve
uma atitude de sair de nós mesmos, que nos ajuda a superar a inércia e o
medo que, às vezes, pode nos alcançar e impedir que nos engajemos em
diálogo com os nossos interlocutores.
”O anúncio do Evangelho é a primeira e a mais sublime das obras de
caridade. E não são as longas orações e sim as ações generosas que
comovem o coração de Deus” (Santo Arnaldo Janssen).
Pe. Vitus Gustama,SVD

Drª. Mônica
Rosto redondo, quase juvenil, alegre, simpática,
Mônica Tessinari Rangel Tura, Drª. Mônica, médica
pediatra. Em seu pouco tempo de paróquia já teve
passagens
pelos
Vicentinos,
Pastoral
da
Comunicação, Missão Popular, Grupo de Música da
Therezinha e Apostolado da Oração, que freqüenta
até hoje.
Atualmente, coordena com dedicação a Pastoral da
Saúde, que se encontra em plena fase de expansão.
Com seus indispensáveis colaboradores, poucos
ainda, proporcionam momentos de oração, paz e
esperança a doentes e seus familiares, já atendendo
regularmente no Hospital do Coração e na Clínica
Ênio Serra.
Sua vinda definitiva para o Rio de Janeiro ocorreu em
1999, após seu casamento com o também médico e
pesquisador Dr. Bernardo Tura, fixando residência em
Laranjeiras. Desde então, freqüentadora assídua da
Igreja Cristo Redentor, resolveu, a partir de 2005,
participar mais ativamente das atividades da
Paróquia.
- Apesar de minha timidez e certa
introspecção pude me sentir fazendo parte de uma
comunidade, entrosando-me com os demais
moradores do bairro, onde tenho a alegria de
caminhar pelas ruas e reconhecer um rosto amigo,
dar um “bom dia” e sorrir para alguém mesmo às
vezes esquecendo ou desconhecendo seu nome.
Última filha de uma família católica de dez irmãos,
considera a sua mãe e seu marido “as duas pessoas
mais importantes da sua vida”. Com ele, participou
em 2007 do Segundo Encontro de Casais da
Paróquia Cristo Redentor, experiência que recomenda
a todos os casais que querem ver cada vez mais
fortalecido o laço que os une e a Cristo.
Capixaba, de Castelo, lembra com ternura que
quando veio ao Rio pela primeira vez, para atender a
um desejo de seu pai, subiu a escadaria da Igreja da
Penha, repetindo um ato dele durante o período da
Guerra, quando, ainda noivo de sua mãe, serviu à
Pátria esperando poder cumprir a promessa de voltar
para com ela se casar.  Quase meio século depois,
como uma missão, subi as escadarias da Penha na
companhia do então amigo e anfitrião Bernardo (único
dos amigos cariocas que aceitou fazer o “passeio”).
Dra. Mônica procura vivenciar o pensamento de Pe.
Léo SCJ, de que “É preciso ter uma meta, e a nossa
meta é muito grande. Quem se acostuma com coisa
pequena não pode ir para o céu. O céu é para quem
sonha grande, pensa grande, ama grande e tem a
coragem de viver pequeno. Isso é o céu.”

São Camilo de
Lellis
14 de julho

Vinte Jovens da
Paróquia Foram
Crismados

Se você está esperando pelo amanhã, por
que não fazer hoje? Porque se o amanhã
não vier, você com certeza não se
O segundo domingo de maio, dia 11, foi
arrependerá pelo resto da sua vida por
realmente um dia especial. Além da
celebração do Pentecostes e da homenagem não ter gastado aquele tempo extra num
às mães, mais de cento e cinqüenta
sorriso, numa palavra sincera, num abraço
pessoas, entre jovens e adultos de diversas
apertado, num beijo, num carinho...
regiões da cidade do Rio de Janeiro,
receberam o sacramento da Crisma, em
celebração na Catedral de São Sebastião.

A nossa paróquia Cristo Redentor contou
com vinte crismandos que vinham se
preparando desde o primeiro semestre de
2007, em curso oferecido na própria
paróquia. Além de reuniões aos domingos, o
curso procurou incentivar os crismandos a
participarem das diversas pastorais e grupos
instalados na paróquia. Destacamos ainda o
“Encontrão” que fechou as atividades de
2007 e foi realizado no ambiente lúdico e
acolhedor da creche (...) e o Retiro realizado
nos dias 2, 3 e 4 de maio, na casa de Retiro
Durante toda a vida, suportou o
incômodo causado por um tumor no Carit, em Jacarepaguá, onde residem irmãs
carmelitas. Cabe lembrar que parte
pé. Depois de várias vezes
hospitalizado, foi obrigado a trabalhar significativa das verbas para o Retiro foi
angariada com as vendas da barraca na
para custear o tratamento.
frente da Igreja, que a equipe do Curso
assumiu por dois domingos de abril com a
O vício do jogo foi também uma
valiosa participação dos próprios
tortura. Perdeu tudo numa partida.
crismandos!
Sem dinheiro e sem abrigo, teve de
se colocar a serviço dos capuchinhos
A Santa Missa na Catedral foi celebrada pelo
e tomar conta dos cavalos do
mosteiro. Exatamente nessa ocasião, arcebispo Dom Eusébio e para o orgulho da
nossa comunidade, nosso pároco, Pe. Adam,
foi atingido pela graça divina e
figurou entre os co-celebrantes.
decidiu entrar para a Ordem dos
Franciscanos. Mas foi recusado
Gostaríamos de agradecer a todas as
devido à úlcera no pé.
pessoas que Deus transformou em
instrumentos seus para conduzir esse
Camilo, então, seguiu para Roma e
dedicou-se ao serviço dos enfermos, momento em nossas vidas: à paróquia, à
creche, à casa das irmãs, aos familiares dos
tendo fundado a sua própria casa
crismandos, e aos próprios crismandos, é
para dar assistência aos peregrinos
claro! Deus os abençoe e lhes dê
enfermos. Posteriormente, foi
perseverança nesse caminho que decidiram
ordenado sacerdote e permaneceu
trilhar!
mais de vinte anos no comando de
suas funções, até que renunciou ao
cargo de superior geral. Morreu em
Roma, em 14 de julho de 1614, foi
canonizado em 1746 e declarado
patrono dos enfermos e dos hospitais
em 1886.
“Ajudai-me a entender o mistério do
sofrimento como meio de redenção e
caminho para Deus. Que vossa
proteção conforte os doentes e seus
familiares e os encoraje na vivência
do amor.” (Oração a São Camilo)
“Dai-me, Senhor, força e coragem
para vencer os momentos de
desesperança e de cansaço. Tornaime paciente e compreensivo.
Ofereço minhas preocupações,
angústias e sofrimentos, para ser
mais digno de Vós.” (Oração do
Enfermo)

Encontro de Casais
com Cristo

Lista dos crismandos:
Telma Pereira; Rogério José; Luana Souza;
Luana Costa; Mariana Rosa; Marcus
Vinícius; Rafael Cardoso; Rafaela Barbosa;
Dino Guerra; Carla Rodrigues; Gleyton
Farias; Fabrício Gabriel; Kátia de Souza;
João Vítor; Fábio Henrique; Natália Alves;
André Luís; Amália de Souza; Carine da
Silva; Bianca Tadeschini.

Convidamos todos os casais para
participarem do 3º Encontro de Casais
com Cristo, em nossa paróquia Cristo
Redentor, nos dias 1º, 2 e 3 de agosto.
As fichas de inscrição tanto podem ser
retiradas na secretaria da paróquia quanto
podem ser obtidas com o pároco ou com
um dos casais dirigentes:
- Pe. Adam - Tel. 2558-5179 R.218
adam@cristoredentor-rj.com.br
- Diac. Jair e Lucia - Tel. 2553-7782
fmjlag@terra.com.br
- Adhemar e Liana - Tel. 2558-0056
avgallo@br.inter.net
- Amadeu e Cida - Tel. 2557-2950
amadeununes@oi.com.br
- Hugo e Conceição - Tel. 2205-2237
kr_linhos5@hotmail.com
- Silvestre e Marlene - Tel. 2285-1693
marlenelopes@yahoo.com.br
- Vitor e Swanee - Tel. 2205-0563
swanee@bol.com.br

Equipe do Dízimo,
Novo Coordenador
José Antônio Rocha de Souza, nosso
paroquiano, durante 6 anos coordenou com
muita dedicação a equipe do Dízimo.
No dia 04 de junho, Michel Almeida assumiu
essa missão com alegria e disponibilidade.
Perguntando sobre como dará continuidade ao
trabalho, respondeu repetindo uma frase de
Jesus: “não será pela força nem pela espada,
mas pelo espírito”.Todos os membros da
Pastoral do Dízimo, que conhecem Michel,
reconhecem nele as condições para viver essa
norma.
Agradecemos a José Antônio por seus 6 anos
de serviços, e a Michel, pela aceitação dessa
tarefa.
Vamos todos apoiar seu trabalho de levar
todos os paroquianos a participação no Dízimo,
avivando sua fé e seu compromisso com Deus.
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LIVRARIA DA IGREJA
SE ACONCHEGUE NESTE INVERNO
COM UMA BOA LEITURA

MÚSICA
Casamentos, Missas, Missas de Bodas,
Aniversários de 15 anos, etc.

Livros, Cartões, Folhinhas, Calendários,
Agendas e
Grande estoque de Artigos Religiosos.
Preços vantajosos.

CORAL E ORQUESTRA
MÚSICA BARROCA E RENASCENTISTA
CLÁSSICA E SACRA

De Terças a Sábado
das 8h30min às 12h e das 14h às 18h
Aos Domingos das 8h às 12h
Rua das Laranjeiras, 519.

Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
5
6
7
11
13
14
16
17
19
20
22

27
28
30

Samíramis Carvalho Borba
Moacir Nunes Castro
Maria Lourdes Xavier
Nadyr Gonçalves Taucei
Urbano F. P. Conceição
Mariza Baptista Bicalho
Eurípedes Reinaldo Japiassú
Ecléa B. da Costa
Celisa Maria C. Beranger
Oresta Soares de Oliveira
Lêda do Rêgo Monteiro Teles
Maria Alice de Queiroz Pinto
Elzi Dias Seixas Ferreira
Maria de Abreu Freitas
Márcia Faria
Lourdes Cardoso Arouca
Betty Voigt

Regente ALBERTO MATHIAS
Telefone: 2265-2651, Telefax: 2205-3822

Participe da vida da paróquia em julho:
2
3
5
6
12
13
23
27

quarta-feira, (às19h30min) – Pastoral da Saúde
quinta-feira, (às 16h) – Hora Santa (Apostolado)
sábado, a partir das 9:00h – Assembléia paroquial (extraordinária)
Domingo Missionário Verbita
(às 16h) – Missa na quadra da Rua Cardoso Júnior
sábado – (às 10h15min) – reunião de catequese (mostra bíblica)
domingo, (às 15h) – Missa na Comunidade da Rua Dr. Júlio Otoni
quarta-feira, (às 20h) – Aprofundamento do Movimento de Casais do ECC
domingo, (às 14h30min) – Missa na Comunidade de Coroado/AMAPOLO

7º Encontro de Jovens Com Cristo
EJC/MCR
Foi realizado neste último final
de semana, nos dias: 20,21 e
22 de Junho, no Colégio Nossa
Senhora de Lourdes, em
Botafogo, o 7º Encontro de
Jovens Com Cristo da Matriz
Cristo Redentor.
Podemos dizer que foi um
sucesso. Todo o empenho de
todas as pessoas envolvidas na
realização deste evento, desde
o trabalho dos encontreiros até
o imenso suporte dado pelo Pe. Adam, tudo isso foi determinante para que o 7º
EJC/MCR fosse um verdadeiro sucesso.
Todas as vezes que falamos em um movimento de jovens, nos lembramos de todos
os problemas da juventude atual, mas Jesus e sua palavra permanecem vivo em
cada “encontrão” realizado. Mas uma vez o espírito de caridade e amor prevaleceu
dentro dos corações de cada jovem presente neste evento maravilhoso.
Muitos encontristas participaram deste “encontrão”. Estes novos jovens tiveram a
oportunidade de vivenciar um final de semana em retiro espiritual. Eles agora irão ter
a oportunidade de se juntar ao movimento EJC e dar continuidade junto com os já
membros, ao trabalho maravilhoso de evangelização que este grupo de jovens
realiza.
Agora, o trabalho continua. A semente precisa germinar e dar frutos, essa é a
mensagem de Cristo: “Ide e evangelizai!”.
A paz de Cristo,
EJC / MCR

