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Missionirios da Esperanga continuando os passos do Redentor

Sn0oRu,
A todos os Confrades,
As Congregag6es e Institutos que fazern parte da Familia Redentorista,
As Monjas Redentoristas,
A nossos irmdos Bispos Redentoristas,
Aos Aspirantes, Posfulantes, Novigos e Junioristas,
Aos Leigos e Leigas associados a nossa missSo e Oblatos e Oblatas Redentoristas,
A Juventude Missionr{ria Redentorista,
E aos Grupos de Ex-Serninaristas Redentoristas.

1. Neste dia 9 de novembro, a Congregagdo celebra seu 290o anivers6rio. Neste tempo
ela viveu o curso da hist6ria, com alegrias e tristezas, reestruturou-se, outras vezes,
se expandiu, gragas i disponibilidade e valentia de tantos confrades, e nunca deixou
de anunciar o Evangelho! Essa fidelidade demonstra que a obra ,! do Espirito! E se

assim 6, continuard at| o final como uma realidade escatol6gica consumada no fim
da hist6ria, no profundo mist6rio divino. Nossos santos, beatos, m6rtires e n6s
seremos felizes, porque a Congregagio conseguiu chegar at6 o que somos hoje,
continuando os passos do Redentor, como mission6rios que sempre proclaman a

esperanga em seu sentido mais profundo, a redengEo. Afonso n6o reconheceria a obra
que fundou, se ela chegasse a seu fim pela omissdo de seus membros. Por isso, esle
dia deve ser uma grande festa que resgate nosso orgullo de sermos Redentoristas,
sem sermos autorreferenciais, narcisistas, e tambim para recordar com mem6ria
agradecida os que nos precederam e estdo agora com o Pai. A Congregagdo vive!
E verdade que a Congregagdo est6 passando por momentos dificeis devido d falta de
vocagdes, ao envelhecimento, ir redugdo de nossa forga missiondria, d falta de
credibilidade devido is ag6es de alguns congregados que s6o contr6rias ao

Evangelho. Essas realidades levantam a questdo de como podemos reinventar-nos
com realismo, lucidez, humildade, autoestima e autoridade moral frente a esses

espinhos em nossa came. NIo obstante, isto ndo ,! uma razdo para desanimar-nos,
paralizar-nos e declarar nossa morte antecipada. E o hoje da nossa hist6ria que
devemos viver! Inclusive neste cendrio, devemos continuar sendo sempre
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"missiondrios da Esperanga continuando
responder a esta realidade utilizando nossas melhores fetamentas.
A centralidade da nossa vida no Redentor nos dd esperqnQa e nos faz retomar o
sentido do testemunho. Temos de continuar langando as redes tamb6m em mares
revoltos e em noites escuras. Para isso, 6 fundamental ndo esquecer que o Redentor
est6 em nossa barca, ainda que esteja dormindo na proa (cf. Lc 5,1-11;Mc 4,35-41).
Melhorar a qualidade da nossa vida fraterna em comunidade, nossa afetividade,
nossa vida espiritual, valorizando nossa espiritualidade tdo rica e densa, nossa
consagragdo, nossa disponibilidade ao servigo das pessoas, nosso testemunho de
vida, acreditar em n6s mesmos, trabalhar com outras congregagdes e com os leigosl
Esses s6o instrumentos fundamentais para a nossa pesca.
Apesar dos desafios que temos de enfrentar, com valentia e criatividade, a
CongregagSo se mant6m fiel ao Espirito que a impulsiona a compartilhar o carisma
fundacional atrav6s das diferentes obras mission6rias que realizamos, sendo
missiondrios da esperanza continuando os passos do Redentor: Miss6es populares,
Pastoral vocacional e formagdo, Meios de comunicagdo social, Investigagdo e
doc6ncia, Par6quias e santu6rios, Retiros e pregagdo, Justiga e paz, Escolas e
Col6gios, Pastoral juvenil, entre muitas outras. Ai se funda abelezado nosso carisma,
que ndo se centra em n6s mesmos, mas se ttaduz no anincio da copiosa apud eum
redemptio e no seguimento do Redentor, como corpo mission6rio, em cooperagdo
com a Igreja, com adequado conhecimento e experiCncia do mundo e di6logo
mission6rio com as culturas (cf. Const. 2,19).
5. A Congregaqdo ndo pode perder seu dinamismo missiondrio (cf. Const. 13-17), a

saber, a ousadia missiondria e o cardter extraordindrio de nossct missdo, ir atd
onde outros ainda ndo foram. O Papa Francisco, no discurso espontdneo aos
Capitulares redentoristas, nos provocou neste sentido: "Ir missionar, sair a
missionar, ou seja, a dimensio mission6ria, que o sr. mencionou em seu discurso.

1...1 Deixar as zonas de conforto e ir missionar.Et me pergunto: quais s6o as
zonas de conforto que uma CongregagSo tem, que uma Provincia ou Comunidade
tem e que cada um de n6s tem? [...] Busquem a raiz do conforto de cada um de
Voc6s, e isso vai ajud6-los a desapegar-se e a visar o horizonte da miss6o. Um
redentorista sem este horizonte da missdo n6o se entende, ainda que tenha de ficar
sentado a vida toda nuin escrit6rio. E, para isso, a capacidade de sair da pr6pria
zona de conforto. Assim lhes sugiro que, como fruto deste Capitulo, na oragdo
que estSo fazendo nesses dias, cada um se pergunte: "A que eu estou preso? Qual
6 o meu conforto, aquilo que ndo me deixa ser liwe, que n6o me deixa voar?".
Procurem responder a essa pergunta". l Tambem d preciso colocar a questdo de se
nos estqmos dirigindo ds periferias geogrdficas e existenciais ou estamosfazendo
o movimento contrdrio, fixando-nos no centro.

Neste sentido a reestruturag6o e reconfiguragSo nos ajudam a fazer a experiOncia da
kinosis, do distacco. As palavras do Papa em seu discurso escrito aos Capitulares
nos iluminam: "[...] a Igreja e a vida consagrada vivem um momento hist6rico rinico,
no qual tOm a oportunidade de renovar-se para responder com fidelidade criativa d
missdo de Cristo. Esta renovagdo passa por un processo de conversSo do coragdo e
da mente, de intensa metanoia, e tamb6m por uma mudanga de estruturas. As vezes
6 preciso quebrar os velhos cdntaros (cf. Jo 4,28), herdados de nossas tradigdes, que
t6m carregado muita 6gua, mas j6 cumpriram sua fungdo. E assim, quebrar nossos

1

redentoristi.html

4.

6.



cantaros, cheios de afetos, de usos culturais, de hist6rias, n6o 6 uma tarefa fhcll, 6

dolorosa mas necess6ria, se quisermos beber a 6gta nova que brota da fonte do

Espirito Santo, fonte de toda renovagdo. Quem pernanece apegado a suas pr6prias

segurangas, corre o risco de cair na esclerocardia, que impede a ag6o do Espirito no

coragio humano. Pelo contr6rio, n6o devemos por obst6culos ir a95o renovadora do

Espirito, em primeiro lugar, em nosso coragdo e em nosso estilo de vida. 56 assim

nos converteremos em mission6rios da esperanga".

7. Mission6rios da esperanga continuando os passos do Redentor! N6o o fazemos

sozinhos, isolados, mas como um corpo mission6rio que envolve a familia
redentorista, as congregag6es que t6m vinculos conosco atrav6s do carisma e os

leigos associados d nossa missSo "chamados pessoalmente pelo Senhor, do qual

recebem uma missdo em favor da Igreja e do mundo" (Christifideles laici, n. 2). Este

6 o futuro da Congregagdo que devemos vislumbrar no horizonte com grande alegria,

entusiasmo, dinamismo mission6rio e em di6logo e colaboragdo com outros.

8. Queridos Confrades, felicitag6es a cada um de Voc6s pelos 290 anos da

Congregagdol. Cada um, em seu trabalho missiondrio, faz parte da construqdo dessa

nossa hist6ria. Aos que nos precederarn, nossa gratiddo. Aos que chegam, a nossos

jovens, aos que nos buscam e aos que estdo naformaqdo, ndo tenham medo de gastar

suas vidas pela redengdo (dies impendere pro redemptls). Avante! O Senhor caminha

conosco e o Espirito nos aponta o camino neste momento da hist6ria que Deus nos

concedeu. Ndo tenhamos medo!

Em nome do Conselho Geral

Fratemalmente no Redentor,

Superior Geral

CONGREGATIO SS. REDEMPTORIS


