
CCoommuunniiddaaddee  CCrriissttoo  RReeddeennttoorr  --  3333  aannooss  ddee  HHiissttóórriiaa  --  PPaarróóqquuiiaa  ddoo  SSaannttííssssiimmoo  

SSaaccrraammeennttoo  ddaa  EEuuccaarriissttiiaa  2200  aannooss  ddee  ccrriiaaççããoo..  
 
No ano de 1958 o Sítio Paraíso que pertencia ao Senhor Salvador Fardim foi loteado e os 
primeiros terrenos vendidos, dando início ao bairro que hoje tem o nome de “Paraíso”. O 
bairro foi crescendo com a construção de casas, da escola, e do Centro Comunitário. 
Chegaram então os primeiros evangelizadores, os padres Jesuítas que moravam no IPA, 
onde é hoje o Centro Educacional São Camilo – Campus II, dentre os padres Jesuítas  o Pe. 
Nazareno se destacou pela sua presença direta na vida da comunidade os  padres Ribot, Pe. 
Ipólito e Pe. Gino e os seminaristas Combonianos ajudaram muito na evangelização, na 
preparação dos roteiros para os círculos bíblicos e na formação de catequistas. A Irmã 
Leonoura, da Congregação das Irmãs de Jesus na Eucaristia, trabalhou nas formações e na 
catequese. A partir de 1966 foram surgindo as pastorais dentre elas catequese, criança, 
saúde, surgiram os primeiros grupos de reflexão, a novena de Natal, coroações e alguns 
cursos de trabalhos manuais, ministrados no salão. 
 
A Comunidade Cristo Redentor foi criada em 1983 – ano em que o Papa João Paulo II 
decretou o Jubileu da Redenção, 1950 anos da morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
com o Tema “Abri as Portas ao Redentor”. Este foi o apelo do Papa a toda a Igreja. Que 
os fiéis de todo mundo tivessem seus pensamentos e sentimentos voltados para 
“Cristo Redentor” atuação suprema da misericórdia de Deus para com os homens. O 
Bispo Diocesano na época, Dom Luiz Gonzaga Peluso, juntamente com o Pároco da 
Catedral Mons. Dalton Penedo em homenagem ao Ano do Jubileu da Redenção deu 
nome à comunidade recém-criada de “Cristo Redentor”.  
 
Nessa época grande número de pessoas vindas de cidades do interior do estado chegavam 
atraídos pelas novas empresas instaladas na região. Rapidamente o bairro foi crescendo e 
com ele também a comunidade católica. Nesse tempo a comunidade pertencia à paróquia 
São Pedro – Catedral, eram celebradas missas todos os meses pelos padres da Catedral. 
Muitos momentos festivos reuniam o povo na partilha e na oração. 
  
De 1983 a 1996 ano de criação da Paróquia a comunidade trabalhou muito na construção da 
Igreja, na preparação dos jovens, das pastorais e nesse tempo nasceu o Grupo de Oração. A 
Igreja Católica contribuiu muito para o crescimento do bairro sendo que no início grande 
parte dos moradores eram católicos que migraram do sul do estado principalmente Muniz 
Freire, Iúna, Castelo, Mimoso do sul e outras cidades. 
 
A Comunidade Cristo Redentor pertenceu à Paróquia de São Pedro -  Catedral até o ano de 
1996, quando foi criada a Paróquia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Com a criação 
da Paróquia do Santíssimo Sacramento da Eucaristia tendo como sede paroquial a 
Comunidade Cristo Redentor, nossa história se mistura um pouco com a da Paróquia, pela 
grande movimentação, muitas reuniões, formações e celebrações que passaram a acontecer 
na comunidade com a participação de todas as comunidades da Paróquia. 
 
Com a sede da Paróquia instalada no bairro, os padres passaram a residir aqui. Todos eles 
marcaram a nossa história, temos muito a agradecer aos padres diocesanos que com muito 
amor e dedicação nos ajudaram a caminhar na fé. Ao longo destes vinte anos de paróquia 
muita coisa aconteceu que marcou a vida das pessoas e do bairro. Hoje a paróquia pertence 



à congregação dos padres camilianos que muito nos ajudam no crescimento espiritual e 
comunitário. 
 
Animam a vida de nossa comunidade, hoje: 11 pastorais, 3 ministérios e 3 movimentos, 
perfazendo um total de 186 agentes envolvidos diretamente nos trabalhos em todos os 
seguimentos e muitos outros que são nossos colaboradores indiretamente. Reside no bairro 
mais ou menos  2500 famílias,  com uma média de 4 pessoas por família. Aos domingos 
temos uma frequência média de 600 pessoas participantes das celebrações 
dominicais, destes 10% são crianças, 20% adolescentes e jovens, 50% adultos e 20% 
terceira idade. Nossa comunidade possui: 95% de ruas asfaltadas ou calçadas, 98% com 
iluminação pública, água encanada e esgoto, transporte urbano, escolas, creche e um Posto 
de atendimento médico. 
 
O que mais anima a vida da nossa comunidade são as celebrações litúrgicas bem 
preparadas, as festas de Corpus Christi, Cristo Redentor, São Camilo  e a Quermesse. 
O que mais alegra a caminhada é ver nossa Igreja sempre cheia, bem participativa, 
celebrações alegres e vibrantes. A união das pessoas, das pastorais, a ajuda aos 
necessitados, assistência às famílias.   Sempre que a comunidade se mobiliza para fazer o 
bem, nos alegramos em saber que partilhamos.  
Temos muito a agradece a Deus pela união de nossas pastorais, as celebrações 
Eucarísticas, as Celebrações da Palavra, nossos Padres, os movimentos, os 
ministérios, nossos leigos que trabalham com afinco, todo nosso povo que de uma 
forma ou de outra contribuem para o crescimento de nossa Igreja.  
 
 Pedimos a Deus que nos dê as luzes divinas para continuarmos cada vez mais crescendo 
no entendimento do Plano de Deus para nossa comunidade e muita paz e união para todos 
abnegados agentes que estão envolvidos nos trabalhos pastorais, movimentos e ministérios.  
 
E que Deus nos ajude a entender o significado profundo de “SER CRISTÃO”, discípulo 
de Cristo, encontrando na pessoa do Senhor Ressuscitado o verdadeiro sentido da 
vida em comunidade.  
 
Que o Senhor Jesus nos ajude a ser o que o Papa Francisco nos diz: “Uma 
comunidade de portas abertas que vai ao encontro das famílias, nas periferias nos 
lugares de encontro, no trabalho, na escola, enfim onde se encontram os filhos e filhas 
de Deus” 


