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3930. Evangelho de segunda-feira Beato Pedro Donders (14-01-2013) - Hb 1, 1-6; Sl 96; Mc 1, 14-20 Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo:
“O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo. Convertei-vos, e crede no Evangelho!”
E, passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois
eram pescadores. Jesus lhes disse: “Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens”. E eles, deixando
imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João,
filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes; e logo os chamou. Eles deixaram seu pai
Zebedeu na barca com os empregados, e partiram, seguindo Jesus.
Recadinho: - Sinto gosto em anunciar o Evangelho? Como anuncio? - Meu contexto de vida me ajuda
ou dificulta a prática do Evangelho? - Há muita gente acomodada? Posso dar graças a Deus de não ser
como muitos outros?! - Como posso colaborar com os que evangelizam? - Sirvo de incentivo e
estímulo ou...
3931. 14/janeiro - A Igreja celebra o beato Pedro Donders - Donders nasceu em Tilburg, na Holanda,
em 27 de outubro de 1809. Fez-se missionário redentorista, missionário entre os enfermos mais
abandonados do Suriname. Seu espírito missionário é-nos fonte de grande inspiração! Interessando-se
pelas missões, quis ser padre mas, por causa da debilidade física e da idade, não foi aceito pelos jesuítas,
nem pelos franciscanos e muito menos pelos redentoristas!!! Aos 22 anos, entrou num seminário, mas
como empregado. Donders, porém, não desistiu de sua vocação. Acabou sendo ordenado sacerdote,
aos 32 anos de idade, no dia 5 de junho de 1841.
3932. Donders no Suriname 02 - Depois de um ano de padre, deixou a Holanda e foi para o Suriname
como missionário diocesano. Dedicou-se aos mais abandonados. Trabalhou em meio aos escravos. Em
1856 foi nomeado para cuidar de leprosos, os excluídos da sociedade.
3933. Donders redentorista 03 - Ironia dos caminhos de Deus! Em 1865, chegavam os primeiros
missionários redentoristas para o Suriname e, então, P. Pedro pediu e foi aceito para o noviciado
redentorista. Já com 58 anos de idade, em 1867, fez a sua consagração religiosa. Como missionário
redentorista, P. Pedro pediu e lhe foi permitido trabalhar entre os índios.
3934. Donders - sua morte 04 - No dia 14 de janeiro de 1887, P. Pedro Donders faleceu de
uma grave enfermidade renal. Seu funeral foi comovente: quase t odos os leprosos participaram,
caminhando ou arrastando-se até o Grande Cruzeiro onde foi sepultado. No dia 23 de maio de 1982, o
Papa João Paulo II o proclamou beato.
3935. Donders - exemplo 05 - Hoje, o beato Pedro Donders, celebrado no dia 14 de janeiro, é
patrimônio da Igreja e uma riqueza para as comunidades cristãs e para quantos se comprometem com a
dignidade humana e com o fomento dos direitos inalienáveis das pessoas.
Desde 1866, há uma presença de missionários redentoristas no Suriname. Um grupo hoje reduzido, em
torno de seis missionários mas, desde 2001, os redentoristas assumiram o compromisso de animar e
formar brasileiros que prossigam sendo um reforço para a presença e as atividades missionárias
naquelas terras tanto amadas pelo beato Pedro Donders. Hoje há três comunidades, duas na capital,
Paramaribo, e uma em Groninguem, distante 50 km da capital.
3936. Donders - pensamentos marcantes 06 - “Também a adversidade e a cruz veem de Deus e nada se
realiza sem a cruz!”
“A cada dia que passa me dou conta de quão grande seja a felicidade da vocação a esta Congregação e a
convivência com os confrades!”
“Se aqui, no Suriname, tivessem tanto cuidado com a saúde e bem estar dos escravos quanto na Europa
se tem pelos animais, a situação seria muito melhor! O que aqui vi e escutei supera qualquer
imaginação!”
"Quero anunciar a bondade do Senhor enquanto eu viver!"

