As invocações de intercessão de
Pedro Donders
No dia 23 de maio 1982 o Pedro Donders foi
proclamado Bem Aventurado. Se depois lhe
aconteceu uma cura milagrosa pela intercessão de Pedro Donders ou se lhe foi comunicada
uma, entre em contato com o vice postulador da
canonização.
NB: o vice postulador representa o postulador
oficial da Congregação Redentorista em Roma.
Na Holanda: Mevr. C. Peters, Lusthoflaan 29,
1316 HX Leiden, Holanda. Endereço e-mail:
vicepostulator@peerkedonders.nl
Em Suriname: Dhr. Edgar Amanh,
rua..........,Paramaribo.
No Brasil: ...........................

Redentoristas
Provincia S.Clemens
www.stclemens.org
info@stclemens.org

Histórico da vida de Pedro Donders

Oração

1809 Nascido em 27 de outubro em Tilburg (NL)
como como filho de um tecelão e uma
indústria caseira.
1831 Entrada no seminário menor da Sint-Michielsgestel (NL) como empregado estudante.
1837 Ingresso no seminário maior de SintMichielsgestel.
1841 Ordenação presbiteral em Oegstgeest (NL).
1842 Partida para Suriname onde ficou em Paramaribo como vigário cooperador até 1855.
1855 Pároco da área reservada para os hanseníases negros em Batávia.
1867 Ingresso na Congregação Redentorista (Redentoristas) e trabalho missionário entre
índios e negros libertos.
1883 Trabalho pastoral em Paramaribo e Coronie.
1885 Volta para Batávia.
1887 Pedro Donders morre em 14 de janeiro por
causa de uma infecção renal.
1982 Proclamado Bem Aventurado em 23 de maio.
2010 Sepultado de novo em 13 de novembro em
monumento fúnebre em Paramaribo.

Ó Deus, cheio de amor por todos os seres humanos, vos agradecemos por Pedro Donders que deu
sua vida a Vós.
Ele se tornou servidor dos doentes, descriminados, marginalizados ou abandonados.
Destes a este padre missionário simples um coração grande que não leva em conta cor ou origem.
Desta forma entrou ele no seguimento de Jesus
que realizou milagres de bondade no meio de
nós.
Ele, vosso Filho, nos disse: que quem NELE cresse,
faria milagres maiores.
Concedei-hos que também nós, nos dias de hoje,
possamos experimentar milagres de bondade e
salvação pela intercessão do bem aventurado
Pedro Donders.
Concedei-nos também que ele seja declarado
santo como os demais santos que vivem convosco
na eternidade.
Amem.

