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30 de Setembro 2015
Carta aos confrades
Queridos confrades,
Hoje celebramos o dia do nosso fundador, Servo de Deus Padre Pedro Mermier. Nós
queremos recordar seu espírito missionário que ele deixou como uma herança
espiritual por nós e reviver em nosso tempo o mesmo espírito seguindo seus passos.
Agradecemos a Deus pela nossa Congregação e nossa província pedindo a graça de ser
verdadeiros Missionários segundo o coração de Padre Pedro Mermier. Eu desejo por
todos vocês muita felicidade neste dia e a graça abundante de Deus pela intercessão
do nosso fundador.
Hoje estamos encerrando o mês da Bíblia celebrando a Memoria de São Jerônimo, o
tradutor da Vulgata. A Palavra de Deus seja a luz por nossos caminhos.

A Carta aos confrades de Superior Geral (SG-AB-09)
Ele nos exorta viver nossa vida religiosa alegremente e avaliar ao fim do ano 2015
nossas decisões comunitárias pela missão. Nós somos chamados irradiar a alegria da
vivência do Evangelho como Papa Francisco exorta todos os consagrados. O primeiro
passo para ser alegres é a oração, em particular, perante Jesus Sacramentado.
Centro Espiritualidade Missionária em Annecy
O centro será no nível da congregação para formar na História. Espiritualidade e
Missionariadade Salesiana em colaboração com a província França-Suiça perto de
túmulo de São Francisco de Sales e Padre Pedro Mermier.
O Instituto Lumen Christi- Arusha em Tanzania
O Instituto é fortalecido cada vez mais pela colaboração das várias províncias da
congregação.

Comunicados e noticias
 No dia 29 de Junho 2015 foi celebrada a Missa na ocasião do primeiro
aniversário do falecimento de Padre Gillberto Bugnon em Tanguá
 No dia 07. Julho 2015 Pe. Bosco Fernandes foi nomeado vigário paroquial da
paróquia Nossa Senhora Rainha, Caçador e ecônomo do seminário menor
 Entre 10 e 20 de Julho 2015 foi realizada a missão em São Geraldo
 Pe. Francisco Dias é nomeado Superior dos confrades em Caçador
 No dia 07. de Setembro 2015 entregamos a Paróquia Santa Teresinha do
Menino Jesus à arquidiocese de São Paulo
 No dia 21. Setembro 2015 foi convocado a 64ª Assembléia Geral Extraordinária
da Associação de São Francisco de Sales em Curitiba e Pe. Tomson Michael
Aerathedathu foi eleito Presidente e Pe. João Inácio Rodrigues Tesoureiro
 Pe. Benedict Anthonysamy estava nas férias nos Estados Unidos entre 2 e 22 de
Setembro 2015
 Pe. Eldin Singarayan iniciou sua nova missão em São Geraldo (Pará) no dia 25
de Setembro 2015
 Pe. Arockiaraj vai voltar à Índia (a província da origem) no dia 14 de outubro
2015
 Eu estarei na Índia por causa das aulas e férias entre 13 de Outubro e 26 de
Novembro 2015
 Pe. João Maria dos Santos será Vigário na minha ausência neste período
 Pe. Stephendass Joseph é nomeado como representante da província por
Website da congregação
 A congregação comprou uma casa em Hyderabad (Índia) por Administração
Geral
Confrades falecidos:
Frater Boneface Lopez (81anos ) da província Pune no dia 15 de Junho 2015
Padre John Bosco Khakha MSFS (53 anos) da província de Norte-Leste no dia 9 de Julho
2015 em Udalguri (Assam)
Padre Ladir João Braondarni MSFS (48 anos) no 1. Agosto 2015 em Curitiba
Padre Baptist D’souza MSFS (53 anos) da provincial Pune, no dia 19 deAgosto 2015
em Pune
Padre Gerard Gill MSFS (87 anos), da provincial de Inglaterra, no dia 10 de Setembro
2015 em Dublin.

UM MISSIONÁRIO TRABALHADOR COM SUAS PRÓPRIAS MÃOS
Ao ensejo de uma data tão memorável para a Província do Brasil, no ano jubilar
(1965-2015), escrevemos este artigo em homenagem ao primeiro brasileiro dos
Missionários de São Francisco de Sales que realizou a páscoa para eternidade, Padre
Ladir João Brondani. Em rápidas pinceladas de sua vida quero dizer algo de sua alma
transparente e determinada. É claro que para Padre Ladir tudo foi muito difícil, mas
não foi impossível porque contava e acreditava na graça de Deus e contou com
pessoas que o apoiou muito. Isto é maravilhoso e edificante. Parece que se percebe
mais prontamente a ação de Deus em sua vida, porque foi uma criança esperta, um
adolescente inquieto, um jovem trabalhador e um Missionário decidido, desde o
momento que sentiu o chamado de ser padre.

Esse missionário merece toda nossa admiração e reconhecimento, pois dentro do
contexto que viveu nos deu tudo o que tinha de melhor. Padre Ladir se destacou numa
vida de encendrado amor a Igreja. Nasceu em 06 de janeiro de 1967, na cidade de
Marcelino Ramos, Rio Grande do Sul. Filho de Gentil e Clementina Brondani,
agricultores. Com quatro anos de idade junto com a família emigrou para a cidade de
Laranjeiras do Sul, Paraná. Desde cedo quis ser padre entrando no seminário da
Diocese de Guarapuava, Paraná. Conheceu os Missionários de São Francisco de Sales
através dos seminaristas fransalianos quando estudava o primeiro ano de teologia, em
1997, na cidade de Curitiba. Entrou no ano seguinte, na Casa de Formação de São
Francisco de Sales. Fez o noviciado na cidade de Antonina, em 1999, com o Mestre de
Noviços, o Padre José Chappuis (1919-2012). Foi ordenado presbítero pela imposição
das mãos de Dom Murilo Krieger, na cidade de Maringá, Paraná, em 2001.Em seguida
foi designado vigário paroquial na Paróquia de Santa Terezinha, Bosque da Saúde, na
cidade de São Paulo. Em 2008, Padre Ladir foi enviado a Paróquia de Cristo Libertador,
na cidade de São Geraldo, no estado do Pará, exercendo o cargo de Pároco. No final de
2013 foi chamado pelo Superior a assumir o Seminário Menor, na cidade de Caçador,
Santa Catarina. Vindo subitamente a falecer de câncer, no dia 1º de agosto de 2015, na
cidade de Curitiba, após celebrar (28 de julho) no leito do hospital seus quatorzes anos
de sacerdócio. Gostaria de salientar na vida de Padre Ladir a semelhança do grande
missionário São Paulo que gostava muito trabalhar com suas próprias mãos. Era um
trabalhador nato para as lides da casa, nas reformas materiais das estruturas das
paróquias e recentemente no trabalho manual na chácara do seminário. Um homem
de fé e prático. O seu grande amor à família, a Congregação, ao trabalho e grande
devotamento pastoral, além disso, seu grande desejo de estar junto com povo mais
simples fez dele um autêntico missionário de São Francisco de Sales
É com gratidão e coração cheio de esperança, que quereremos mencionar o seu nome
ad perpetuam rei memoriam.
Padre Agnaldo Costa Junior
“O Amor não consiste nas grandes sensações e sentimentos, mas na maior e
mais firme resolução e desejo de contentar Deus em tudo” diz São Francisco
de Sales

Pe. Tomson Michael Aerathedathu (Superior Provincial)

