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Oblatos de São José: “Com o olhar voltado para os jovens do nosso tempo” Ano V     Edição nº 59  outubro/novembro de 2018           

A família Oblata marcou presença na 
contagem regressiva para a Festa do 
Centenário em 2019. Mais de 1200 

pessoas passaram pelo Centro de Evento Pe. 
Vitor Coelho de Almeida dentro do Santu-

ário Nacional de Aparecida do Norte; paró-
quias, casas de formação, obras educacionais 
e familiares dos Oblatos celebraram esse 
encontro memorial.

VIVER A VIDA E CELEBRAR A HISTÓRIA

TESTEMUNHOS DE 
LEIGOS SOBRE
A ABERTURA DA
FESTA DO CENTENÁRIO 
EM APARECIDA DO 
NORTE.

FAMÍLIA OBLATA
DE SÃO-JOSÉ
NA CASA DA MÃE
PARA AGRADECER!

Há cem anos chegavam ao Brasil nossos primeiros confrades. 
Os cinco irmãos maiores foram depois acompanhados de 
outros que vieram da Itália. E nossa história foi sendo cons-

truída pela vida que nossos irmãos maiores viveram. Confira o 
artigo elaborado pelo Pe. Mauro motivando a todos a celebrar o 
Centenário da Província Brasileira.

“NUNC COEPI”
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Nossa família Oblata de São José, 
religiosos, padres, irmãos, reli-
giosas, leigos e leigas estiveram 

no último dia 15 de setembro na Casa 
da Mãe Aparecida! Em clima de festa, 
demos abertura, no Santuário Nacional 
de Aparecida, ao Ano do Centenário 
de Nossa Província Brasileira. Editorial 
com o nosso Provincial Pe. Neto

A FESTA DO CENTENÁRIO
JÁ COMEÇOU
UM RESUMO DO QUE
ACONTECEU NO
SANTUÁRIO NACIONAL DE
APARECIDA DO NORTE
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NA CASA DA MÃE PARA AGRADECER!

EDITORIAL

Pe. Antonio Ramos de Moura Neto, OSJ

Família Oblata de São José na 
casa da Mãe para agradecer!

Quem não gosta de estar 
na casa da sua mãe?

Nossa família Oblata de São 
José, religiosos, padres, irmãos, 
religiosas, leigos e leigas, esteve 
no último dia 15 de setembro na 
Casa da Mãe Aparecida! Em clima 
de Festa nós demos abertura no 
Santuário Nacional de Aparecida 
ao Ano do Centenário de Nossa 
Província Brasileira.

Éramos mais de mil pessoas 
nessa Romaria, vindas de todas 
as nossas comunidades josefinas 
do Brasil. Paroquianos, colabo-
radores, educadores, familiares, 
benfeitores, vindos do Paraná, 
Mato Grosso e São Paulo, foram 
os protagonistas do evento que em 
duração não foi muito extenso, 
mas em significado e beleza foi 
profundamente sentido por todos. 
Emocionante, edificante, enri-
quecedor e familiar foi em síntese 
como sentiram os que participa-
ram. 

Foi verdadeiramente um 

momento de festa, de celebração, 
de oração, de passeio, vivido por 
todos nós, alegres por fazer parte 
dessa família quase centenária no 
Brasil. 

E na casa da mãe estivemos 
para agradecer a Deus as maravi-
lhas que ele fez em nós e através 
dos Oblatos nesse centenário de 
presença e missão no Brasil.A 
dedicação de pessoas, a caminha-
da feita, as obras e os trabalhos 
realizados no campo da evangeli-
zação, da promoção humana, da 
educação foram depositadas aos 
pés de nossa senhora, como flores, 
a ela ofertadas. 

E, no clima de intimidade com 
a Mãe, após reconhecer nossas 
fraquezas ao desses longos anos, 
aproveitamos para pedir a ela que 
suplicasse ao seu Filho Jesus, em 
nosso nome, o dom da perseve-
rança, da fidelidade e da disposi-
ção em continuar, como Oblatos 
de São José, servindo e correspon-
dendo a nossa vocação e missão 
no seio da Igreja e do mundo.

Que ela intercedesse, ao Dono 

da Messe, mais vocações, pessoas 
dispostas a continuar essa obra, 
iniciada por São José Marello, viva 
e presente em nós hoje. 

Encontraremos nessa edição 
especial do Jornal RUMO A 
META fotos, depoimentos, teste-
munhos, impressões, argumentos 
que tentarão transmitir um pouco 
da grande alegria vivida em Apa-
recida. 

Primeiramente no santuário 
na visita da imagem milagrosa, 
na celebração eucarística bri-
lhantemente presidida por Dom 
Celso Antonio Marchiori e depois 
no centro de eventos Pe. Victor 
Coelho de Almeida, na festa pro-
vincial, no momento orante, no 
resgate histórico da chegada dos 
primeiros oblatos, na mensagem 
e testemunho de pessoas que par-
tilharam a influência dos oblatos 
em suas vidas, como alguns frutos 
da presença e missão dos oblatos 
nesses anos.

Meus amigos e amigas a nossa 
Congregação, com 140 anos de 
idade, está viva, tem um carisma e 

espiritualidade atual que responde 
aos anseios do homem de hoje. 
Tem ajudado muita gente por esse 
mundo a fora a ser santa, discípu-
lo e missionário de Jesus no hoje 
da história.E a proposta e convite a 
continuar presença viva e atuante 
nessa família religiosa é dirigida a 
você e a cada um dos leitores.

A cada visita que fazemos a 
cada da mãe aumentam nossos 
vínculos como família, aumenta 
o nosso amor uns pelos outros, 
aumenta o nosso amor para com 
a Mãe. 

Alegre e feliz por receber a vi-
sita de seus filhos e filhas a Mãe os 
abençoa, os protege e os instrui na 
caminhada da vida a fim de que 
eles sejam felizes e tenham sempre 
forças e disposição para caminhar.

Sabemos que temos muito 
caminho pela frente. Somos uma 
província ainda nova, centená-
ria. Mas essa certeza do amor da 
mãenos faz fortes e desejosos de 
continuar servindo e cuidando 
dos interesses de Jesus como fez 
São José em terras brasileiras.

EXPEDIENTE
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MISSA DE ABERTURA
DO CENTENÁRIO EM APARECIDA

Após ouvir religiosos e religiosas, 
sacerdotes e leigos e também alguns 
irmãos e irmãs que em suas casas 

rezaram conosco através da Tv Aparecida, 
posso partilhar que foi um momento de 
muita fé e gratidão a Deus estar na casa da 
Mãe Aparecida pelos 100 anos da chegada 
dos Primeiro Oblatos de São José em terras 
brasileiras. 
A Eucaristia foi o momento alto da abertura 
do centenário, ao qual contamos com a pre-

sença de um grande número de fiéis vindos 
de nossas paróquias, colégios e obras, que 
unidos a milhares de outros fiéis vindos 
de vários lugares do Brasil, participaram 
da santa missa presidida por Dom Celso 
Antonio, bispo de São José dos Pinhais/PR. 
e concelebrada por sacerdotes Oblatos e por 
sacerdotes peregrinos no santuário. 
Nós, da equipe de organização, juntamente 
com o provincial e seu conselho agrade-
cemos todos os religiosos e religiosas, os 

formandos e todo o povo de Deus pela 
participação e unidade neste momento tão 
importante para nós, Oblatos de São José. 
Que São José, nosso protetor, que cuidou 
com tanto carinho da Sagrada Família, cui-
de também de nossas famílias e de todas as 
obras confiadas a nossa província. Que São 
José Marello, pai e fundador, nos ensine a 
cuidar sempre dos interesses de Jesus como 
o fez São José, e que o padre José Calvi, o 
servo de Deus nos ajude. Amém!

15 de setembro de 2018
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“NUNC COEPI”: VIVER A VIDA
E CELEBRAR A HISTÓRIA!
Há cem anos chegavam 

ao Brasil nossos primei-
ros confrades. Os cinco 

Irmãos Maiores foram depois 
acompanhados de outros que 
vieram da Itália. E nossa história 
foi sendo construída pela vida 
que nossos Irmãos Maiores 
viveram. 
 Os tempos passaram e 
os processos aconteceram. A 
missão sofreu as crises da juven-
tude, as provações das perdas e 
limites. Crescer e se identificar 
custam sacrifícios. Os anos 20 
a 40 foram assim. Mas a missão 
também sentiu e vibrou com o 
início da sua própria juventude, 
na segunda metade dos anos 40 
em diante. Missionários jovens, 
dinâmicos, empreendedores e 
corajosos viveram e fizeram a 
história desdobrar como não 
poderiam imaginar as gerações 
dos Irmãos Maiores. 
 Depois da juventude 

vem a maturidade, quando 
ainda se planta, e planta muito. 
Mas também se colhe e recolhe. 
Os anos 70 e 80 foram marca-
dos por estas situações. Houve 
também crises, como em toda 
a Igreja e em toda a sociedade. 
No Brasil, nós começamos a 
viver isso na década de 70 e 
continuamos nos anos 80. Os 
que agora vivem a Congregação 
no Brasil são filhos dos anos 
80 e 90. Somos herdeiros dis-
tantes dos Irmãos Maiores da 
primeira metade do século XX 
e herdeiros dos outros Irmãos, 
também generosos e corajosos, 
que vieram depois. Muitos, nós 
os conhecemos, e alguns estão 
entre nós. A eles devemos nossa 
vida de Província e nossa histó-
ria de vida. 
 O século XXI já ultra-
passou a metade da segunda dé-
cada e logo estaremos celebran-
do os 150 anos da Congregação. 

Mais história para ser celebrada. 
Novos horizontes e desafios. 
A realidade de uma sociedade 
fragilizada e tão capacitada pede 
de nós muita vida religiosa pro-
fética, criativa e proativa. 
 Somos nós agora a dar 
as respostas e elas farão o nosso 
futuro e dos que virão depois e 
nos olharão como nós olhamos 
os que vieram antes. Seremos, 
um dia, os Irmãos Maiores de 
outros Oblatos. Eles ainda não 
vieram, nem podemos saber 
como serão. Mas virão e serão 
nossos sucessores. 
 Para que a história seja 
feita, é preciso permitir que a 
vida viva. Os olhos devem fixar 
a meta, e não se amarrar aos 
postes e cercas do caminho. É 
difícil deixar o que se conhe-
ce para entrar em um terreno 
novo. Os Irmãos Maiores da 
primeira hora tiveram coragem 
e ousadia extraordinárias para 

sua própria realidade de vida, 
pois eram maduros e com algu-
mas enfermidades. Agora, esta-
mos vivendo o que eles viveram: 
o desafio de responder a Deus, 
à Igreja e à Sociedade de nosso 
tempo. E faremos isso com os 
olhos na meta, que é Cristo. 
Faremos isso com coragem de 
mudar, de deixar algo ou abra-
çar um maior desafio. 
 O tempo é agora! Como 
fizeram os Irmãos Maiores 
há cem anos, vindo para estas 
terras, agora somos nós que 
estamos plantando. Vivemos a 
vida para fazer a história. Eles 
a fizeram e nós os celebramos. 
Vamos! “Nunc coepi!” — Cada 
um de nós, Oblatos Irmãos, Pa-
dres, Irmãs e Leigos, deve dizer 
“Agora começo!” Vida e história 
se entrecruzam e geram em nós 
a Esperança do novo centená-
rio!
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O dia 15 de setembro de 
2018 ficará marcado para 
sempre em meu coração!

O dia festivo em Aparecida, teve 
início com a santa missa. Que 
alegria rever a família Oblata e 
Dom Celso A. Marchiori, numa 
homilia inspiradíssima, agra-
decendo a Deus pela vida do 
Marello e por todos os que se 

doaram nestes 100 anos.
Relembrar o passado foi mar-
cante! No rosto de cada mem-
bro, se via a alegria por fazer 
parte desta família. Seguir as 
pegadas de São José Marello, 
cuidar dos interesses de Jesus; 
eis o meu desejo! Minha gra-
tidão eterna aos que fizeram e 
fazem parte desta história!

Desde julho de 2017, a 
nossa província conta com 
uma equipe de marketing 

e comunicação. O departamento 
está alocado na sede adminis-
trativa de nossa mantenedora, 
que tem adotado o modelo CSC 
(Centro de Serviço Comparti-
lhado) como escopo de trabalho 
integrado e dinâmico. 
É responsabilidade desta equipe 
toda a articulação, planejamento 
e execução das ações de comuni-
cação e marketing das unidades 
educacionais de nossa província, 
bem como das suas respectivas 
pastorais oblatas. Além disso, o 
grupo conduz os trabalhos para 
o Centro Juvenil Vocacional e, 
de modo especial, a construção 
conceitual de linguagem para o 
Centenário dos Oblatos de São 

EQUIPE DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO DA MANTENEDORA:
CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO À SERVIÇO 
DA EVANGELIZAÇÃO!

São José Marello escreveu 
que sentia-se “feliz em sa-
ber que a alegria espiritual 

reina entre os filhos de São José.” 
E, de fato, no dia 15 de setembro 
no Santuário de Aparecida, os 
filhos de São José ou como são 
mais conhecidos, os Josefinos, 
se uniram em um só coração 
cheios de alegria para celebrar 
o início das comemorações do 

centenário da missão no Brasil. 
A romaria foi marcada pela ex-
pressiva participação dos leigos, 
que como sempre nestes 100 
anos, ajudaram a congregação a 
crescer. Eucaristia, apresentações 
e testemunhos formaram um 
belo quadro destes 100 anos e 
suscitaram louvores a Deus por 
tudo o que tem acontecido. 

“Somos parte desta 
história...”
Desde nossa partida 

de Londrina até nosso amanhe-
cer no dia 15 de setembro 2018, 
no Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida/SP, o momento foi de 
graças. Todos estávamos cheios 
de expectativas por tudo que 
estava por vir, afinal o dia só es-
tava começando! Um encontro 
de peregrinos oblatos de vários 
cantos do Brasil se uniam em 
uma só fé, para juntos con-
templarem e memorizarem a 
caminhada da Congregação dos 

Oblatos de São José no Brasil. 
Iniciamos com a participação 
na santa missa, esse momento 
foi marcante e cheio de muita 
emoção e ficará eternizado para 
sempre entre nós. Na sequência, 
seguimos para um encontro 
com todos os leigos Josefinos no 
centro de eventos, onde além de 
vivenciarmos a história da Con-
gregação e seus padres, fomos 
abastecidos com significativas 
apresentações, e é claro, por tes-
temunhos enriquecedores que 
nos fazem perceber que somos 
parte desta história...

A romaria a Aparecida 
foi muito especial, um 
momento muito lindo, 

no qual todas as realidades 
oblatas se encontraram por um 
só propósito: “celebrar os cem 
anos da nossa congregação”. 
Sabemos que a comemoração 
oficial será no ano que vem, mas 
nesse dia, já deu para sentir um 
frio na barriga e a emoção to-
mou conta de nossos corações, 

apenas por imaginar que todas 
aquelas pessoas que estavam 
reunidas, foram modificadas, 
tocadas ou simplesmente mo-
tivadas pelo trabalho de todos 
os Josefinos que já passaram 
por aqui. Estamos ansiosos pela 
comemoração de 2019 no qual 
estaremos todos juntos e em 
uma só vibração. Que venham 
os cem anos...

TESTEMUNHOS DE LEIGOS SOBRE A ABERTURA
DA FESTA DO CENTENÁRIO EM APARECIDA DO NORTE.

Leda Patrícia Medrado de Queiroz, Londrina-PR Frei. Matheus Guimarães, OSJ

Pe. José Alves de Melo Neto, OSJ

M. Tereza Venancio da Silva(Eza), Ourinhos-SP

Vanessa, Curitiba-PR

José, que passa pela execução 
artística, gráfica e tecnológica, 
desde o Encontro de Aparecida. 
A equipe é composta por 
Aurélio Dominoni (diretor de 
arte) e Richard Hass (desenvol-
vedor, social mídia e designer 
áudiovisual), sendo supervi-
sionada pelo Prof. Igor Lucas 
Ries. São essas mentes criativas 
e engajadas que inspiram ideias, 
constroem conceitos e fazem 
acontecer os nossos importan-
tes projetos. 

Richard, Aurélio e Igor.
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A FESTA DO CENTENÁRIO JÁ COMEÇOU – UM RESUMO
DO QUE ACONTECEU NO SANTUÁRIO NACIONAL DE APARECIDA DO NORTE

Pe. Bennelson da Silva Barbosa, OSJ

A família Oblata marcou 
presença na contagem 
regressiva para a Festa 
do Centenário em 2019. 
Mais de 1200 pessoas 
passaram pelo centro de 
evento Pe. Vitor Coelho 
de Almeida, dentro do 
Santuário Nacional de 
Aparecida do Norte; pa-
róquias, casas de forma-
ção, obras educacionais 
e familiares dos Oblatos 
celebraram esse encontro 
memorial. Eu acredito 
que todos que partici-
param ficaram felizes 
por conhecerem outros 
leigos e leigas que bebem 
do carisma apostólico 
e espiritual de São José 
Marello.
 Iniciamos este 
encontro com a santa 
missa presidida por Dom 

Celso Machiori, Bispo 
de São José dos Pinhais/
Pr, mencionando em sua 
homilia a vida de São 
José Marello e sobre a 
atuação da Congregação. 
Os nossos romeiros esta-
vam espalhados por todo 
o Santuário, por onde se 
andava, encontrava-se al-
guém com a camiseta do 
Centenário da nossa Pro-
víncia. Vale ressaltar que 
essa missa foi transmiti-
da para todo o território 
nacional através da Rede 
Aparecida.
 Em seguida, os 
nossos romeiros foram 
para o centro de evento 
Pe. Vitor, onde tinha 
uma estrutura pronta 
para acolher cada um. A 
recepção ficou por conta 
da Comunidade Junio-

rato de Londrina e pelas 
secretárias da paróquia 
N. Sra do Carmo e da 
Comunidade São José 
Marello, também de 
Londrina. Ao entrar no 
centro de evento, cada 
participante recebeu um 
kit que era composto de 
folders, boton, fitinha, 
oração do Pe. Calvi e o 
informativo do Rumo à 
Meta, o Centenário.  Ah! 
Não podemos esquecer 
da animação feita pelo 
ministério São José, da 
cidade de São Paulo, que 
deram um gás na alegria 
e integração dos partici-
pantes.
 A parte cultu-
ral do evento ficou por 
conta da Juventude do 
Santuário Santa Edwiges 
que contou a história 

da chegada dos Oblatos 
no Brasil. O momento 
celebrativo foi conduzido 
pelo Pe. Antônio Luis, 
Reitor do Santuário de 
São José em Apucara-
na, envolvendo leigos 
e leigas das cidades de 
Londrina e Apucarana. 
 Para dar as bo-
as-vindas em nome da 
nossa província, Pe Neto, 
o nosso provincial, fez 
uma mensagem ressal-
tando a importância 
do momento rumo aos 
Cem Anos dos Oblatos 
no Brasil.
 Houveram ainda 
momentos de testemu-
nhos de vários leigos, pa-
dres, religiosos e religio-
sas da nossa província, 
bem como apresentação 
de um vídeo institucio-

nal que apresentou os di-
versos lugares e trabalhos 
dos Oblatos no Brasil.
 Queremos agra-
decer a todos pela pre-
sença marcante e ines-
quecível desta romaria 
a Aparecida do Norte. 
Segundo alguns confra-
des, foi a maior romaria 
da nossa província ao 
Santuário da nossa mãe 
querida e padroeira do 
Brasil. Agora é preparar 
as nossas comunidades e 
nosso coração para bem 
celebrar a Festa dos 100 
anos de presença oblata 
em terras brasileiras. Que 
Deus nos abençoe nesta 
jornada celebrativa!
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PROGRAMAÇÃO DA FESTA
DO CENTENÁRIO 2019
Retiro dos Padres e Irmãos – Oblatos de São José
07 a 11 de janeiro de 2019
Casa de Retiro das Irmãs de Santo André
Campo Largo/PR

Festa Provincial
27 e 28 de abril de 2019
Santuário São José
Apucarana/PR

Missões Josefinas 
07 a 14 de jullho
Local: Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Londrina/PR

Festa do Centenário
14 e 15 de setembro
Paróquia Bom Jesus do Portão e Dependências do Colégio Bagozzi

14 de setembro
14h – acolhida – Animação: Apresentação da Pastoral Juvenil da Província
• História da Província
• A entrada dos Primeiros Confrades
• Entrada das Bandeiras de cada paróquia, colégio, faculdade ou obra social
• Teatro
16h30 – intervalo
18h30 – Jantar
19h30 – Show

15 de setembro
07h30 – café da manhã
08h30 – oração
09h30 – missa de encerramento
12h – almoço e despedidas


