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Levar Cristo ao coração do mundo;
Trazer o mundo ao coração de Cristo“
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Colóquio Sagrado Coração, ao vivo streaming!
P. Stefan Tertünte scj,

Diretor do Centro Studi Dehiniani  (dehoniani.org/). Trad. E&L.

Estamos em pleno Colóquio Internacional dedicado à devoção ao Sa-
grado Coração, hoje e amanhã, em Roma.
O evento, organizado pelo Centro Studi Dehoniani em colaboração 
com a Universidade Pedagógica de Lucerna (Suíça), permite uma var-
iedade de perspectivas acadêmicas sobre um elemento-chave do pat-
rimônio carismático dehoniano.
O site www.sacredheartconference.org não apenas oferece a possi-
bilidade de se ter uma ideia sobre os conteúdos e de inscrever-se para 
participar; o mesmo site oferece a possibilidade de seguir as interven-
ções durante o colóquio, ao vivo, nas três línguas do encontro: italiano, 
inglês e francês. Portanto, também para quem está longe de Roma, 
pode assistir a cada instante do evento.
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Celebração dos Jubilares
No dia 05 de outubro foi o primeiro dos dois dias de celebração do 25º 
aniversário da presença dehoniana na Índia. O presidente da celebra-
ção eucarística vespertina foi o Superior Geral, P. Carlos Luis Suárez 
Codorniú SCJ. A homilia foi uma reflexão partilhada por diversos de-
honianos. Em seguida, o primeiro leigo dehoniano do Distrito assu-
miu, por um ano, o compromisso na espiritualidade dehoniana. Foi P. 
Carlos quem recebeu o seu compromisso.
A missa aconteceu na comunidade de Christu Dehon Nivas. Logo 
depois, o espaço do altar transformou-se em palco e os representantes 
das várias comunidades da Índia apresentaram uma variedade de 
músicas e danças.

A missa com o Bispo
Centenas de pessoas reuniram-se na Christu Dehon Nivas, em Eluru, 
para celebrar o 25º aniversário do início da presença dehoniana em 
terras indianas. Dom Rao Polimera, bispo de Eluru, presidiu a missa 
do jubileu argênteo. Ao seu lado estavam muitos missionários que 
contribuíram na construção do Distrito, nos seus primeiros anos, 
entre os quais P. Carlos Luis Suárez Codorniú, Superior Geral {NT: 
Lembramos que pela mesma razão o brasileiro P. Sebastião Pitz par-
ticipou da efeméride} e P. McQueen Mascarenhas, Superior do Dis-
trito. Diante do altar encontravam-se filas de concelebrantes, entre 
dehonianos e amigos da comunidade. E, atrás deles, muitos outros, 
como as comunidades religiosas locais e as famílias.
“O Fundador de vocês chamou-os a serem testemunhas do amor 
transformador de Deus, nas almas e na sociedade”, disse o bispo du-
rante sua homilia. “Difundam o amor de Deus com o coração e a 
mente abertos, em todo mundo. O espírito dehoniano de amor e obla-
ção é um autêntico serviço da Igreja”. Nas palavras conclusivas dirigi-
das ao bispo, P. Carlos Luis afirmou que os dehonianos se enamoraram 
pelo povo indiano há 25 anos. “A nossa mais bela benção são nossos 
confrades SCJ que prosperam na missão atual”.

JUBILEU DE PRATA DOS SCJ NA ÍNDIA 

India: 25° Aniversário da Presença Dehoniana
P. Harish Kumar SCJ (dehoniani.org/). Trad. E&L. 
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Ao final da missa apresentou-se um vídeo sobre o Distrito, além de 
vários subsídios publicados em vista do jubileu, tais como um CD de 
música, com as canções escritas e executadas pelos dehonianos, bem 
como um livro de P. Emmanuel Nanduri com a história da comuni-
dade distrital da Índia e com as homilias de P. Dharma.
A noite concluiu-se com uma recepção no pátio da casa.
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No dia 04 de Novembro/2019, o Cora-
ção de Jesus chamou à casa do Pai nosso 
confrade P. Rudolphus Raúl Hogervorst, 
da Província Chilena (CHI), falecido em 
Santiago do Chile.
Nascimento: 05/09/1937;
1ª Profissão: 08/09/1959;
Ordenação presbiteral: 07/03/1964.

No dia 04 de Novembro/2019, o Cora-
ção de Jesus chamou à casa do Pai nosso 
confrade P. Vittorino Biasiolli, da 
Província Italiana Setentrional (ITS), 
falecido em Arco TN, na Itália.
Nascimento: 11/12;1933;
1ª Profissão: 29/09/1951;
Ordenação presbiteral: 26/06/1960.

Comunicamos que faleceu na 4ª feira (dia 
05/11) em São Martinho/SC, a Sra. Al-
bertina Baumann Back, cunhada do P. 
Aloísio Back. Era casada com Leo Back, 
mãe de 3 filhos e tinha 69 anos. O en-
terro foi no dia 06/11, às 10h00.
Ao P. Aloísio e aos seus familiares ex-
pressamos nossos sentimentos e nos 
unimos em oração pela alma da Sra. Al-
bertina.

REQUIESCANT IN PACE  
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O Superior Geral da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Cora-
ção de Jesus,
considerados os resultados da consulta feita entre os membros da Co-
munidade de Roma II,
obtido o consenso do Conselho Geral, na reunião de 22 de outubro de 
2019,
conforme o nº 118 das Constituições e do Diretório Geral,
nomeia o Conselho Local da Comunidade de Roma II,
composto como segue

1° Conselheiro local: P. Eugénio Ernesto Tárua,
2° Conselheiro local: P. Ramón Domínguez Fraile,
3° Conselheiro local: P. Sílvio José do Nascimento,

4° Conselheiro local: P. Fransiskus Xaverius Marmidi.

Sua gestão começa no dia 22 de outubro de 2019 e dura até o fim do 
mandato do Superior local.
Dado em Roma, na Cúria Geral, no dia 23 de outubro de 2019.
 

P. Carlos Luis Suárez Codorniú, scj
O Superior Geral

NOMEAÇÃO DO CONSELHO DA
COMUNIDADE ROMA II 

Novo Conselho da Comunidade da Casa Geral
Do Site da Congregação (dehoniani.org).
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Novembro chegou e com ele a nossa tradicional FESTA DAS VOCA-
ÇÕES. Confira nossa programação e venha celebrar conosco!
Ative a localização do seu dispositivo e siga o link: 
https://bit.ly/2Np7R94
Nos encontramos na Comunidade São Pedro, em Guabiruba!

Programação
07 NOV. | QUINTA-FEIRA | 1º DIA DO TRÍDUO

19h30: Santa Missa
Convidados: Emaús, Cursilho e Ovisa

Após a Santa Missa, haverá venda de cachorro-quente.
08 NOV. | SEXTA-FEIRA | 2º DIA DO TRÍDUO

19h30: Santa Missa
Convidados: Apostolado da Oração, Terço dos Homens e Grupos 

Bíblicos em Família
Após a Santa Missa, haverá venda de cachorro-quente.

09 NOV. | SÁBADO | 3º DIA DO TRÍDUO
18h: Santa Missa

Convidados: Acampamento, EJU e RCC
Após a Santa Missa, tradicional festa com churrasco, cachorro-

quente, bebidas, bolos, cucas e roda da fortuna.
ANIMAÇÃO: IMPÉRIO CAMPEIRO

10 NOV. | DOMINGO | MISSA FESTIVA
9h30 – Santa Missa com Benfeitores e Amigos do Convento

Após a Santa Missa, tradicional festa com churrasco, almoço vocacio-
nal, cachorro-quente, bebidas, bolos, cucas, roda da fortuna e às 18h 

sorteio da ação entre amigos.
ANIMAÇÃO: OS MONTANARI

Esperamos você para celebrarmos juntos este momento de júbilo, 
coroando assim nossos 95 anos de história! 

BRM: FESTA DAS VOCAÇÕES
NA RUA S. PEDRO  

Festa das Vocações
Comunicação Convento SCJ (www.scj.org.br).
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Nos dias 2 e 3 de novembro aconteceu no Seminário Dehonista de 
Lavras/MG o 2º Encontro Vocacional com o tema “não há alegria 
maior que arriscar a vida pelo Senhor”. 
O Encontro foi direcionado para os rapazes que desejam ingressar no 
Seminário menor no próximo ano. Participaram 14 jovens dos Esta-
dos de MG, SP, RJ e PR. Devido à distância os quatro vocacionados 
acompanhados no Mato Grosso fizeram seu Encontro Vocacional em 
Lucas do Rio Verde, acompanhados pelo P. Cleiton Benedito. 
O Encontro foi uma oportunidade para ajudá-los a conhecer melhor a 
vida do Seminário, além de ter um contato mais próximo com os for-
madores. Dividido em momentos de oração, partilhas, dinâmicas, pal-
estras sobre vocação e carisma dehoniano, o encontro foi encerrado 
com a missa presidida pelo diretor do Seminário, P. Anderson, que 
recordou a festa litúrgica celebrada no presente domingo que nos con-
vida a responder ao chamado à santidade em Cristo. 
Louvamos a Deus que tem despertado tantos adolescentes e jovens 
para o discernimento vocacional em nossa Congregação e peçamos a 
Ele a graça da perseverança destes nossos vocacionados.  
Coração de Jesus providente, providenciai vocações!

2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  2º ENCONTRO VOCACIONAL EM LAVRAS/MG  

Não há alegria maior que arriscar a vida pelo Senhor!
P. Ademir Joel Pedroso SCJ.
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MDJ – TERRA BOA/PR 

8º Acampamento Ecce Venio
Fernando Henrique Gonçalves Ferreira.

Queridos leitores! Hoje quero falar de algo muito importante para a 
Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, um projeto 
que nasceu do Coração de Jesus e que vem transformando a vida de 
muitos jovens e suscitando neles o espírito missionário: a Missão De-
honiana Juvenil. 
Para conectar os jovens a este projeto missionário, foi criado um 
acampamento que tem como nome, o sim de Padre Dehon, que se en-
contra na passagem de Hb 10,7: “Eis que venho, venho ó Pai, para 
fazer a tua vontade” – Ecce Venio!
Nos dias 25, 26 e 27/10, em Terra Boa/PR, no Convívio Vocacional 
Dehoniano São Judas Tadeu, aconteceu o 8º Acampamento Ecce 
Venio, onde aproximadamente 100 jovens (40 campistas e 60 na 
equipe de trabalho) puderam viver e reviver uma experiência maravil-
hosa com o Senhor. Neste acampamento os jovens foram convidados a 
beber do carisma dehoniano e ao longo de três dias puderam viver mo-
mentos de muita espiritualidade e conhecimento, com palestras im-
portantes sobre o perfil do jovem missionário. Também participaram 
de desafios, partilharam de suas vidas e experiências e puderam fazer 
missão: tudo com muita alegria e conexão com o Senhor. 
Para que tudo isso acontecesse, a equipe de trabalho se preparou du-
rante todo o ano, com encontros, retiros e reuniões, e por isso estava 
engajada e comprometida. As lideranças preparam tudo com muito 
carinho e zelo, e proporcionaram aos campistas todo o amor que um 
dia também receberam quando deram o seu Ecce Venio. Não posso 
deixar de agradecer ao P. Reginaldo Sturion SCJ que disponibilizou a 
casa e não mediu esforços para proporcionar o melhor ambiente para 
todos.
Definitivamente, o acampamento foi um sucesso. Renovamos nosso 
compromisso de ser ministros da reconciliação, profetas do amor e 
construtores da paz. Saímos de lá com o coração carregado de amor, 
prontos para anunciar a palavra de Deus e levar a todos o mais mara-
vilhoso tesouro que Padre Dehon nos deixou: o Coração de Jesus.
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5.2.7.  A vida religiosa da primeira comunidade dehoniana

Estávamos no dia 15 de fevereiro de 1924... O livro das crônicas da 
casa do Conventinho notificava importante evento inaugurador da 
atividade do Escolasticado teológico no bairro do Areão, em Taubaté: 
“Começam a Teologia aqui no Convento de Taubaté os Revdos. Fra-
tres José Poggel, Paulo Kremer, Alberto Jakobs e Sebastião 
Rademacker” {cf. Cr. I, fl. 18v.}. Todos eles tinham sido soldados na 
guerra de 1914. Na verdade, vinham concluir o curso de teologia ini-
ciado em Sayn, na Renânia.
No mês seguinte, dia 2 de março, na catedral São Francisco das 
Chagas, dom Epaminondas Nunes de Ávila e Silva, conferia, pela pri-
meira vez, a tonsura aos jovens dehonianos aqui no Brasil. Dia 22 de 
junho os nossos quatros escolásticos recebiam as primeiras ordens 
menores e, no dia 23 de novembro, o mesmo bispo lhes conferia as 
últimas ordens menores {cf. Ib.,  I, fl. 18v.}.
A 1º de novembro de 1924 iniciava os estudos teológicos aqui no Con-
vento a 2ª turma de fratres vindos da Alemanha (desembarcaram no 
Porto de Rio de Janeiro no dia 28.10). Eram eles: Aloísio Tings, Am-
brósio Gies, Lino Heckmann e Augusto Dierker {cf. Ib., I, fl. 18v.}. 
Aos 5 de dezembro, na capeli-nha do Convento, fizeram a profissão 
perpétua os fratres José Poggel, Paulo Kremer, Alberto Ja-kobs, Se-
bastião Rademacker, Aloísio Tings, Ambrósio Gies, Lino Heckmann e 
Augusto Dierker {cf. Ib., I. fl. 18v.}.
No ano de 1925, sem menção do dia e do mês, na capelinha do Con-
vento, a turma Poggel e Cia. recebeu o subdiaconato das mãos de dom 
Inocêncio Engelk, bispo auxiliar de Campanha (MG) {cf. Ib., I. fl. 
18v.}.
Dia 22 de março, dom Epaminondas, no seu oratório particular da 
residência episcopal, conferiu a primeira tonsura aos fratres Aloísio 
Tings, Ambrósio Gies, Lino Heckmann e Augusto Dierker. Esses 
mesmos escolásticos, no dia 12 de abril, receberam, na catedral, as pri-
meiras ordens menores. Os fratres Lino Heckmann e Augusto Dier-
ker, em 1925, depois de terem recebido as ordens menores, voltaram à 

MEMÓRIAS DE NOSSA HISTÓRIA 

Conventinho de Taubaté. Os Dehonianos no Vale do Paraíba
Pe. José Francisco Schmitt, scj.
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província alemã. Aos 29 de novembro, dom Inocêncio Engelk conferiu 
as últimas ordens menores ao frater Ambrósio Gies {cf. Ib., I. fl. 18v.}.
Aos 20 de março de 1926, na capela do Conventinho, dom João de Al-
meida Ferrão conferiu o diaconato aos nossos primeiros escolásticos: 
Poggel e Cia {cf. Ib., I,  fl. 19. Essas importantíssimas informações 
temos graças ao autor das “Folhas Avulsas”. Pois desde a presença dos 
nossos padres no Seminário Diocesano (de 1920 até 1.8.24) e no Con-
ventinho até 16.8.1928 não houve nenhum registro histórico. Durante 
os primeiros oito anos da vida dos padres dehonianos em Taubaté não 
houve nenhum registro nas Crônicas. Tudo ficou no completo silên-
cio}. Nesse mesmo ano, dom Carlos Vasconcelos teria administrado as 
últimas ordens menores ao frater Aloísio Tings. Este e mais o frater 
Ambrósio Gies voltam para a Alemanha, onde com os fratres Heck-
mann e Dierker foram ordenados presbíteros em Dillingen, aos 
10.7.1927. Os padres Ambrósio e Luís voltaram ao Brasil no ano 
seguinte. 
Enfim, aos 29 de maio de 1926, os quatros fratres que em 1923 haviam 
deixado a sua terra, os seus pais e seus amigos na Alemanha, viam 
concretizado o seu ideal. Eram ordenados presbíteros na catedral de 
Taubaté, por dom João de Almeida Ferrão, os primeiros filhos espiri-
tuais do Padre Dehon, que tinham vindo ao Brasil concluir os estudos 
teológicos, inaugurando o Escolasticado de Taubaté. No fim do 
mesmo ano viajaram para a Europa, a fim de visitar seus familiares. Os 
três primeiros retornaram no ano seguinte. Padre Paulo Kremer, após 
ter lecionado na Espanha, voltou ao Brasil, em 1930 {Os padres 
Rademacker e Jakobs foram destinados para o Seminário de Brusque 
como professores e padre Poggel foi para Tubarão (cf. Koch, op. cit., p. 
54)}.
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Nasci na cidade de São Paulo, aos 20 de julho de 1982. Sou o mais 
novo de dois filhos de Maria do Rosário de Fátima. Tive uma infân-
cia muito simples com algumas dificuldades latentes. Minha mãe 
assumiu sozinha nossa criação em uma cidade grande e desafiadora. 
Ela trabalhava muito, praticamente o dia inteiro. Eu e meu irmão 
Denis Ricardo éramos bem unidos e estudávamos na mesma escola. 
Nossa mãe sempre foi uma pessoa muito religiosa, tanto que todos 
os fins de semana estávamos na missa dominical. Crescemos em um 
ambiente onde a fé tinha o seu espaço. Lembro que em determinado 
tempo ela conheceu a Renovação Carismática Católica. A partir daí, 
participamos de muitos encontros inclusive na Canção Nova, em Ca-
choeira Paulista.  
Aos 16 anos passei por uma conversão pessoal muito significativa 
em um encontro de Jovens chamado Kerigma. Sempre acreditei que 
herdei de minha mãe a necessidade de uma experiência de Deus. Isso 
me fez pensar pela primeira na vocação à vida religiosa e partilhei 
isso com o pároco de minha Paróquia Sagrado Coração de Jesus. 
Lembro que comecei a ler alguns livros de São Francisco de Assis e 
me identifiquei muito com esse santo. Foi então que decidi fazer 
alguns acompanhamentos vocacionais na região de São Paulo. Par-
ticipava efetivamente tocando e cantando a santa missa na comuni-
dade onde morava. O interesse pela vida religiosa aumentava com o 
passar do tempo. Entre um acompanhamento e outro, em diversas 
instituições religiosas, descobri a Congregação dos Sacerdotes do 
Coração de Jesus. Sempre admirei alguns padres específicos dessa 
Congregação. Pe. Léo e Pe. Zezinho são as minhas mais caras refer-
ências e, ao longo de minha caminhada espiritual, pude amadurecer 
a minha fé olhando como eles exerciam o sacerdócio. 
Depois de um longo acompanhamento entrei para o convívio voca-
cional (propedêutico) junto com outros 17 rapazes, em 2007, na 
cidade de Terra Boa - PR. A partir daí foram 13 anos de formação, 
entre eles as faculdades de Filosofia em Brusque - SC (2008-2010) e 
Teologia em Taubaté - SP (2016-2019). Minha intenção sempre foi 
a vida religiosa e não visava tanto a vida presbiteral. Por isso, fiz a 

VIVÊNCIAS E REMINISCÊNCIAS

Ir. Marcelo Rogério do Rosário SCJ. 
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opção da consagração perpétua e tornei-me irmão que é uma das 
formas de vida dentro de nossa Instituição.

Em minha caminhada formativa, tive a oportunidade de trabalhar 
em uma de nossas obras sociais mais conhecida que é o Instituto Me-
ninos São Judas Tadeu, em São Paulo. Foi uma experiência de dois 
anos em que senti a certeza da minha missão. No Instituto pude ex-
perimentar melhor o nosso carisma de amar e reparar as feridas da 
sociedade. Foi um tempo bom de crescimento espiritual e também 
senti que aprendi muito naquele local.  
Atualmente estou terminando a faculdade de Teologia, em Taubaté, 
e tenho comigo o forte propósito de amadurecer melhor minha voca-
ção. Sei que a missão só está começando e por isso conto sempre com 
o Sagrado Coração de Jesus para que eu nunca desvie da fidelidade 
ao mesmo. Espero oferecer ao mundo, juntamente com o Cristo, a 
reparação que ele necessita.
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Dizem que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o 
inferno. Foram primeiro ao inferno. Ao abrirem a porta, viram uma 
sala em cujo centro havia um caldeirão de sopa e à sua volta estavam 
sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava 
uma colher de cabo comprido, que lhes permitia alcançar o caldeirão, 

mas não a própria boca. O sofrimento era grande. 

Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em 
uma sala idêntica à primeira: havia o mesmo caldeirão, as pessoas em 
volta, as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam 

saciados.
— Eu não compreendo, disse o homem a Deus, por que aqui as pes-
soas estão tão felizes enquanto na outra sala morrem de aflição, se é 

tudo igual?
Deus sorriu e respondeu:

— Você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida 
uns aos outros.

As colheres de cabo comprido
Alexandre Rangel, org. (https://pt.slideshare.net/ricmoreira5/

as-mais-belas-parabolas-de-todo-alexandre-rangel-61073664).

Sabores & Saberes
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