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Missionário Redentorista Pe. Robson de Oliveira, de reunir o maior número 

em maio de 2004. Hoje, conta com uma equipe de funcionários pronta para 

Associação Filhos 
do Pai Eterno
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ESPECIAL

MISSÃO
Associação Filhos 
do Pai Eterno

Os trabalhos desenvolvidos 
têm colaborado para o ama-
durecimento da fé de milhares 
de famílias que se renovam no 
compromisso pessoal, comuni-
tário e, principalmente, na práti-
ca da vida cristã. As doações são 
voltadas para a evangelização 
pelos meios de comunicação 
– TV, internet, rádio e impresso 
– e para obras sociais mantidas 

vários outros projetos voltados 
para a divulgação da fé e da 
devoção ao Divino Pai Eterno.

Pela televisão, por exemplo, 
diariamente, são transmitidas ce-

lebrações da Santa Missa, direto 
do Santuário Basílica do Divino 
Pai Eterno e da Igreja Matriz de 
Trindade. Além disso, as Novenas 
diárias dos Filhos do Pai Eterno 
e do Perpétuo Socorro e o Santo 
Terço dos Filhos do Pai Eterno, 
são rezadas pelo Pe. Robson 
juntamente com devotos de 
todos os cantos do País, que 
sempre enviam os seus teste-
munhos de graças alcançadas 
pela fé no Pai Eterno. Ainda pela 
televisão, acontece a exibição do 
Programa Pai Eterno, uma revista 
eletrônica que mostra detalhes 
da devoção, notícias de Trindade 
e novidades sobre o trabalho 

dos Missionários Redentoristas 
da Província de Goiás. 

Com o apoio a diversas obras 
sociais, a Associação tem por ob-
jetivo acolher crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e idosos 
em situação de vulnerabilidade 
social. A ideia é proporcionar 
a essas pessoas e suas famílias 
maior integração com a socie-
dade, dignidade e ter a oportu-
nidade de levar a elas a Palavra 
de Deus, por meio da evangeli-
zação.

Padre Robson de Oliveira Pereira é membro da Congregação do Santíssimo Reden-
tor. No dia 3 de janeiro de 2015, assumiu a função de Superior Provincial dos Reden-
toristas de Goiás. Permanece como presidente-fundador da Associação Filhos do 

por 11 anos. Nasceu em Trindade (GO), em 26 de abril de 1974. Entrou para o Semi-
nário aos 14 anos de idade, tornando-se sacerdote aos 24. Após exercer trabalhos 
na Pastoral Vocacional e na formação de jovens para a vida religiosa no Seminário, 
foi para a Irlanda e em seguida para Roma, onde fez mestrado em Teologia Moral 
pela Universidade do Vaticano. Ao voltar para o Brasil, em 2003, se tornou reitor 
do Santuário Basílica. Nesse período, sentiu necessidade de ampliar a difusão da 
devoção ao Divino Pai Eterno e, para isso, buscou espaços nos meios de comunica-
ção. Também como trabalho evangelizador, levou a Visita da Imagem Peregrina do 
Divino Pai Eterno a várias dioceses do País. Percorrendo diferentes localidades, foi ao 
encontro de milhões de devotos. 

Presidente-fundador
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Evangelização pela TV

A televisão é um poderoso meio de 
difusão de ideias e está presente 
na maioria dos lares. A trajetória de 
evangelização do Santuário Basílica 
do Divino Pai Eterno pela TV começou 
em 2005, quando a TV Brasil Central 
começou a exibir para o Estado de 
Goiás as missas semanais celebradas no 
Santuário.

Em 2007, teve início a transmissão diária 
da Novena dos Filhos do Pai Eterno pela 
RedeVida de Televisão, para todo o País. 
O sucesso foi tamanho que, a partir 
de 2009, a Novena Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro ganhou espaço na 
emissora. Em 2011, o Santo Terço dos 
Filhos do Pai Eterno também entrou para 
a grade de programação. Outra novidade 
foi apresentada no início de 2013 com a 
exibição do Programa Pai Eterno.

Em Goiás, a PUC TV, em 2008, abraçou 
esse projeto de difusão da Palavra do 
Pai por meio da comunicação televisiva, 
tendo atualmente transmissões de 
celebrações, da Novena dos Filhos do 
Pai Eterno e também de uma edição 

especial do Programa Pai Eterno, aos 
domingos. Em 2011, a TV Anhanguera 

passou a transmitir, localmente, também 
aos domingos, a Santa Missa em Seu Lar.

 

Novena dos Filhos do Pai Eterno
Segunda a sexta: 10h, 17h e 20h
Sábado: 12h e 21h
Domingo: 9h

Novena do Perpétuo Socorro
Segunda a sábado: 8h30 e 14h30
Domingo: 12h

Missas
Segunda, terça, quinta e sexta: 7h
Quarta: 9h

Sábado: 7h e 17h30
Domingo: 17h30

Programa Pai Eterno
Segunda a sexta: 7h35 e 10h45 
(reapresentação)

Santo Terço dos Filhos do Pai Eterno
Todos os dias: 6h

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO QUE É TRANSMITIDA PARA 
TODO O BRASIL, PELA REDEVIDA DE TELEVISÃO:
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CONVÊNIOS

Congregação do 
Santíssimo Redentor
A história da devoção ao Divino Pai 

-

Santo Afonso Maria de Ligório, fundador 
da Congregação do Santíssimo Redentor. 
Como forma de viabilizar a continui-

casas dos religiosos, bem como para 
os projetos sociais desenvolvidos pelos 
Missionários Redentoristas da Província 
de Goiás.

Centro Social 
Redentorista - CSR
Criado em outubro de 1992, o Centro 
Social Redentorista (CSR) é o sonho 
realizado do Irmão Sebastião Camargos, 
Missionário Redentorista, que, sensibiliza-
do com a realidade das crianças do Setor 
Pontakayana, em Trindade (GO), resolveu 
desenvolver no local o projeto de uma 
casa para oferecer acompanhamento 
pedagógico, moral e social. Em 2002, a 
então Casa da Criança foi assumida pela 
Congregação do Santíssimo Redentor de 

Goiás e passou a ser conhecida pela de-
nominação atual. O CSR também é uma 
das entidades que recebem o apoio da 

por meio das Obras Sociais Redento-
ristas. A instituição atende, atualmente, 
quase 400 pessoas, entre crianças e 
adultos. A missão do CSR é acolher essas 
pessoas, oferecendo uma formação 

promovendo o desenvolvimento social 
e humano, em busca de melhorias para 
as famílias. 

Santuário Basílica do 
Divino Pai Eterno
Com o fortalecimento da fé e devoção 

constante com o Santuário Basílica do Di-
vino Pai Eterno, visando a propagação da 
devoção a todos os cantos do País. Esse 
trabalho de evangelização acontece por 
meio das transmissões das celebrações 
de Missas e Novenas, direto de Trindade. E 
também pela divulgação de ações e pro-
jetos realizados para levar o amor do Pai 
aos trindadenses e romeiros que visitam o 
local em busca do amor de Deus Pai. 

Centro Social Pai Eterno 
- CESPE
Mantido pela Congregação dos Missio-
nários Redentoristas, o Centro Social Pai 
Eterno (Cespe) tem o apoio da Associa-
ção Filhos do Pai Eterno atende cerca de 
300 crianças entre 3 e 12 anos, de segun-
da a sexta-feira. Focado na assistência 
familiar, no desenvolvimento psicossocial 
dos pequenos e na evangelização, a 
instituição oferece atividades de evange-
lização, informática, esportes, atividades 
lúdico-pedagógicas, recreação, bazar 
social, acompanhamento nutricional, 
odontológico e psicológico.

Centro Educacional e 
Capacitação de Apoio ao 
Menor - CECAM
Criado em janeiro de 2012, o Centro 
Educacional e Capacitação de Apoio ao 
Menor (Cecam) é uma das Obras Sociais 
Redentoristas apoiadas pela Associação 

em Trindade (GO), proporciona a inte-
gração de pessoas acima de 13 anos em 
situação de risco. A missão principal é a 
prevenção ao uso de drogas, sendo para 
os jovens a mediação de uma educação 
preventiva, conscientizando e objetivan-
do o cultivo da fé, da espiritualidade e 
da necessidade em despertar os valores 
humanos, o respeito ao próximo e a 
garantia dos direitos sociais dos menos 
favorecidos. As atividades oferecidas são: 
evangelização, futsal, judô, natação, hi-
droginástica, violão, teclado, canto coral, 
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dança, costura, inglês, informática, grupo 
de mulheres, e atendimentos odontoló-
gicos e psicológicos.

Centro Social Redentorista 
São Clemente - CSRSC
O Centro Social Redentorista São 
Clemente, localizado no bairro Mariá-
polis, em Trindade (GO), é mantido pela 
Congregação do Santíssimo Redentor 
em Goiás e, com o apoio da Associação 

período integral, cerca de 60 crianças 
com idades entre 1 ano e 8 meses e 
6 anos. O antigo Centro de Educação 
Infantil de Tempo Integral (Ceiti), que era 
mantido por um grupo de empresários 
da cidade, em 2014, ganhou novo nome 
e foi assumido pelos Missionários Reden-
toristas, que passaram a dar continuida-
de ao trabalhado realizado com amor e 
compaixão. Diariamente, são realizadas 
atividades lúdico-pedagógicas, de 
evangelização, recreação, higienização, 
acompanhamento nutricional, odonto-
lógico e psicológico, atividades físicas, 
grupo de mulheres e bazar social. 
 

Centro de Convivência 
Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro - CECONSPES
O Centro de Convivência Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro nasceu em 

2005, com o objetivo de oferecer um 
espaço que proporcione melhor quali-
dade de vida para pessoas da terceira 
idade, levando-as a uma convivência 
saudável e a um aprofundamento 
dos laços de amizade. Localizado em 
Goiânia (GO), oferece evangelização, 
zumba, hidroginástica, pilates solo, 
massagem terapêutica, treino fun-
cional, pintura em tela, atividades 
artesanais, corte de cabelo, manicure e 
pedicure, culinária, bazar social, acom-
panhamento médico e psicológico. O 
atendimento é voltado para pessoas a 
partir dos 55 anos de idade. Em 2010, 
passou a ser mantido pelas Obras So-
ciais Redentoristas e, hoje, conta com 
o apoio da Associação Filhos do Pai 
Eterno (A�pe). 

Casa da Criança e do 
Adolescente - Talitha Kum
A Casa Talitha Kum é um abrigo femi-
nino que funciona em um espaço ce-
dido pelos Missionários Redentoristas 
e conta com o apoio das Obras Sociais 
Redentoristas e da Associação Filhos 
do Pai Eterno (A�pe). A direção e coor-
denação estão na responsabilidade 
das Irmãs Passionistas de São Paulo da 
Cruz, que assumiram a missão junta-
mente com educadores, leigos con-
tratados e voluntários. As atividades 
realizadas são: evangelização, zumba, 
hidroginástica, pilates solo, massagem 
terapêutica, treino funcional, pintura 
em tela, atividades artesanais, corte 
de cabelo, manicure e pedicure, culi-
nária, bazar social, acompanhamento 
médico e psicológico.

Escola Família Agrícola 
de Uirapuru - EFAU 
A Escola Família Agrícola de Uirapuru 

-
rapuru, no interior de Goiás. Sua missão 
é atender às necessidades do homem 
do campo sem que ele precise sair para 
as grandes cidades e possa aplicar em 
seu dia a dia o conhecimento adquirido 
na Escola. Em 2012, foi desenvolvida 

Congregação do Santíssimo Redentor 
de Goiás, que já apoiava a instituição, 
para a realização de uma reforma que foi 
inaugurada em 2013. A obra na instituição 
permitiu a ampliação de quase toda a es-
trutura: dormitórios, salas de aula, cozinha, 
refeitório, área de lazer e área externa.

Polivalente São José
Localizada no Parque Santa Cruz, em 
Goiânia (GO), a Associação Polivalen-
te São José é uma Organização Não 
Governamental ligada à Igreja Católica e, 
desde 2013, uma das parceiras das Obras 
Sociais Redentoristas que recebem o 
apoio da Associação Filhos do Pai Eterno 

e desenvolve ações voltadas para a 
inclusão social. O objetivo do trabalho 
é proporcionar melhores condições de 
vida por meio do esporte, do convívio 
social, do apoio às famílias e do incentivo 
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Vila São Cottolengo
Há mais de 60 anos, a Vila São José 
Bento Cottolengo é um exemplo de 
caridade e amor ao próximo e dedica-
da integralmente a cuidar de pessoas 
com algum tipo de de�ciência e em 
situação de vulnerabilidade social. 
Tida como a mais tradicional entidade 
�lantrópica do Centro-Oeste, a casa 
desenvolve ações sociais voltadas para 
a saúde, educação, cultura e lazer. 
O local também é conhecido como 
o Santuário do Irmão. Existe uma 
parceria constante com a A�pe, no 
sentido da comunicação e divulgação 
de todo o trabalho que a Instituição 
faz em benefício do ser humano, pois é 
um lugar de caridade e de assistência 
social. Nesse sentido, o papel da A�pe 
é mostrar para as pessoas de todo o 
Brasil e até fora dele, através dos meios 
de comunicação utilizados pela Asso-
ciação, que a Instituição é referência 
e se tornou um ícone de caridade, de 
misericórdia, de humanidade e do 
cuidado com as pessoas esquecidas, 
largadas no mundo. A Vila atende, 
atualmente, mais de 300 pacientes 
internos de longa permanência que 
dependem integralmente de assistên-
cia no que diz respeito à alimentação, 
higienização, cuidados e terapias. E 
ainda realiza cerca de 2.200 atendi-
mentos ambulatoriais e educacionais, 
diariamente.

Arquidiocese de Goiânia
Preocupada em contribuir para uma boa 

também com a Arquidiocese de Goiânia 
na realização de eventos e ações que 
promovem a fé e motivam a evangeliza-

metropolitana. 

Carmelo
A Ordem dos Carmelitas Descalços é um 
ramo da Ordem do Carmo, formado em 
1593, que resulta de uma reforma feita ao 
carisma carmelita elaborada por Santa Te-
resa de Ávila e São João da Cruz. Esse ramo 
divide-se em três diferentes tipos de família 
carmelita: os padres ou frades, as freiras de 
clausura e os leigos. O Carmelo da Santís-
sima Trindade surgiu a partir do anseio de 
Dom Antônio Ribeiro de Oliveira, arcebispo 
emérito de Goiânia, que tomou as provi-
dências necessárias para a fundação do 
Carmelo em terras goianas. A inauguração 
do mosteiro, em Trindade, aconteceu em 
7 de Junho de 2009. O local é destinado às 
Irmãs Carmelitas, que têm como objetivo 
de vida viver na clausura e praticar a ora-
ção. No Carmelo, elas se dedicam a rezar 

Copiosa Redenção
A Pia União das Irmãs da Copiosa Reden-
ção, que surgiu em Ponta Grossa (PR), foi 
fundada pelo Pe. Wilton Moraes Lopes 
C.Ss.R. e tem por carisma a adoração ao 
Santíssimo Sacramento e a recuperação 
de dependentes químicos. As Irmãs da 
Copiosa Redenção de Trindade (GO) vivem 
na Comunidade Pe. Pelágio. Elas ajudam 
nos trabalhos da secretaria do Santuário 
Basílica do Divino Pai Eterno, em ações so-
ciais e ainda no atendimento aos devotos 

Cineteatro Afipe

à evangelização, cultura e entretenimento. 
Concebido em arquitetura art déco, o 
antigo cinema de Trindade (GO) recebeu 
novo nome, após restauração, reforma 
e ampliação. A Associação Filhos do Pai 

local é mantido pelas doações de devotos 
associados de todo o Brasil. O local, que re-
presenta a história da cidade, seus talentos 
e sua fé, se tornou palco para momentos 
de muita alegria, louvor, adoração, evange-
lização, cultura e entretenimento.
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O MAIOR SINO
do mundo

AFIPE
ASSOCIAÇÃO FILHOS DO PAI ETERNO

(62) 3506-9800
contato@paieterno.com.br 

A construção da Nova Casa do 
Pai está em fase de execução das 

A duração desta etapa levará em 
torno de 15 meses.

 

Vox Patris
Em Trindade, está sendo cons-
truída uma nova igreja que será 
dedicada ao Divino Pai Eterno. 
Ela terá o maior sino do mundo. 
A Nova Casa do Pai ainda está 

podem celebrar essa novidade: 
o sino já está pronto. Fabrica-
da na cidade de Cracóvia, na 
Polônia, a peça é feita de bronze, 
composta de 78% de cobre e 
22% de estanho; tem 4 metros 
de altura, 4,5 metros de diâme-
tro e pesa ao todo 55 toneladas. 
O sino, chamado de Vox Patris, 
que quer dizer “Voz do Pai”, 

Santuário e será acompanhado 
de outros 70 sinos de tamanhos 
variados.
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