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        A limpidez fúlgida da santidade de Maria jamais foi ofuscada, nem 
mesmo por sombra de pecado. Seu espírito, sempre arrebatado em 
Deus, não era impedido ou obscurecido por qualquer objeto terreno. 
Maria é a única da qual se pode dizer que é toda bela e sem mancha 
aos olhos de Deus: “és toda formosa e não há mancha em ti” (Ct 4,7). 
Não só deixou de experimentar movimentos desregrados da natureza 
desordenada, mas até a própria desordem da natureza foi-lhe extir-
pada completamente. Aliás, não é correto afirmar que “foi-lhe extir-
pada”, pois, em sua Imaculada Conceição, a graça precedeu à fraque-
za comum da natureza. Em seu corpo, jamais houve lugar para o pe-
cado. Quem poderá, portanto, dimensionar, com as costumeiras e es-
cassas medidas dos critérios humanos, a excelência da pureza da glo-
riosa Mãe de Deus? 
        Ó Deus! Que grau incomparável de sobre-humana pureza não 
exigia de Maria sua maternidade divina! Pureza superior à dos pró-
prios anjos. Do mesmo modo que, pela dignidade de Mãe de Deus, 
Maria foi exaltada acima dos anjos, assim também, sua pureza tinha 
que superar, em medida incomparável, a dos espíritos puríssimos. 
        Vinde, portanto, todos os que desejamos tornar-nos afeiçoados 
devotos de Maria e imitadores de sua pureza e nos assentemos à 
sombra agradabilíssima desta Árvore do Paraíso, pois seus frutos se-
rão imensamente doces a nosso paladar. Ela estende benevolamente 
os ramos de sua proteção sobre todos os seus servos, mesmo os que 
não têm mérito algum. Por isso, quem, no deserto árido deste mundo, 
sentir-se açoitado pelos ardores tórridos da concupiscência, procure 
abrigo à sombra desta Árvore benéfica e aí encontrará refrigério, re-
pouso e saúde para seu exangue e desnorteado coração. 
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o último dia 06 de abril, aconteceu mais uma reunião ordinária do governo pro-

vincial da Província São José, em modo on-line. Dos assuntos elencados em pau-

ta, ficou definido o seguinte: 

a) Definiu pela transferência do Padre Wesley Dias Barroso para a Comunidade de 

Luziânia, como Vigário da Paróquia Santa Luzia;  

b) Convidou o Padre Édson Márcio Pereira para integrar a Equipe Formativa Provinci-

al e dedicar-se ao ofício de Formador das Etapas do Propedêutico e da Filosofia, 

em Goiânia; 

c) Aprovou, para a Etapa do postulantado, o estudante Adilton Luís Martins; 

d) Refletiu sobre a situação Econômica da Província, Plano de saúde, repasse das Co-

munidades, etc.;  

N 



e) Agendou a Assembleia Provincial para o dia 11 de maio de 2021, a partir das 09 
horas da manhã, em modo on-line 

Roguemos, pela intercessão de nosso Pai-fundador e dos Santos Esposos, a fim de 

que nossa Província possa sustentar a missão, nestes tempos de grandes desafios. 

  

“Conforme o dom que cada um recebeu, colocai-vos a serviço 
uns dos outros” (1Pd 4, 10) 

conteceu, no dia 11 de abril, II domingo da Páscoa – Domingo da Misericór-

dia, no Santuário Basílica Nossa Senhora D´Abadia, em Uberaba-MG, a Or-

denação Diaconal dos Professos Perpétuos: José Vitor da Conceição Bor-

ges e Waldivino Marques Gomes Neto. A Celebração foi restrita, por causa 

da pandemia da COVID-19, e transmitida pelas redes sociais. A Eucaristia, foi presidida 

pelo Arcebispo Metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. Estiveram pre-

sentes, o Superior Provincial, Pe. Adriano José dos Santos, alguns Confrades, Diácono, 

algumas Irmãs Dominicanas e as Servas do Senhor, familiares, CPP do Santuário Basíli-

ca, juntamente com a Pastoral Vocacional e os Leigos Estigmatinos. Após a celebração, 

todos se dirigiram para o salão paroquial, onde foi servido o almoço para um número 

restrito de pessoas. Os neo-diáconos, agradecem à Congregação, à Província São José, 

à todos os confrades, leigos e leigas, ao Santuário Basílica Nossa Senhora da D´Abadia, 

nas pessoas do Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, Pároco e reitor, Pe. Jarbas Rodrigues 

Matos, vigário paroquial, e Pe. Vicente Ruy Marot, Superior Local, pela amizade e por 

terem colaborado para que tudo acontecesse da melhor forma possível. Pedimos a 

Deus que abençoe o Diácono José Vitor e o Diácono Waldivino Neto e lhes conceda 

muitas graças no exercício de seus ministérios. Que nosso Pai Fundador, São Gaspar 

Bertoni e nossos Santos Patronos: Maria e José, intercedam por eles e por todas as vo-

cações.  
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Procissão de entrada com os pais Propósito do Eleito – José Vitor, CSS 

Propósito do Eleito – Waldivino Neto, CSS Ladainha de Todos os Santos 

Imposição das mãos 
Arcebispo, Presbíteros e Diáconos presentes na 

Celebração 

Diácono Waldivino Neto e Diácono José Vitor. 
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“São José: o sonho da vocação” 
 

conteceu, no dia 17 de abril, às 18 horas, de modo virtual, o Primeiro En-

contro Vocacional Provincial, com a participação da Equipe de Formação: 

Pe. Divino Pereira Caixeta, Vigário Provincial e Conselheiro da Formação; 

Pe. Edson Márcio Pereira, Formador das Etapas do Propedêutico e da Fi-

losofia em Goiânia-GO; Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, orientador do Professório 

em Belo Horizonte-MG e o Diácono Waldivino Marques Gomes Neto, animador vo-

cacional Provincial da Província São José. Participaram, também, os estudantes e 

professo que acompanham a Animação Vocacional Provincial: os estudantes Maikon, 

de Goiânia-GO bem como o Adilton Luís Martins, do Rio de Janeiro-RJ, além do pro-

fesso Robson da Silva Ribeiro, de Belo Horizonte-MG. O encontro foi assessorado 

pelo confrade estigmatino, Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, Reitor do Santuário Basíli-

ca Nossa Senhora D´Abadia em Uberaba-MG. Participaram do encontro nove vocaci-

onados: João Pedro (Uberaba-MG); Gabriel (Uberaba-MG); Philipe (Itumbiara-GO); 

Thiago (Itumbiara-GO); Geovanni (Contagem-MG); Sebastião Junior (Rio de Janeiro-

RJ); Zenilton Elias (Crato-CE); Gabriel Duarte (Pirapora-MG); Paulo Henrique 

(Morrinhos-GO). O encontro teve início com a oração, conduzida pelo estudante 

Maikon, que destacou três características importantes da figura de São José: sonha-

dor, serviçal e fiel. Em seguida, foi feita uma breve apresentação dos membros da 

Equipe de Formação, como também do Secretariado de Animação Vocacional do 

CEP, Centro Estigmatino de Pastoral. Posteriormente, foi exibido, de modo dinâmi-

co, um vídeo de apresentação dos jovens vocacionados. Então, passou-se a palavra 

ao Pe. Alexsandro que conduziu a temática do encontro: “São José: Homem, Discípu-

lo e Pai”, tendo como referência a mensagem do Papa Francisco para o 58º Dia Mun-

dial de Oração pelas Vocações 2021 e outras fontes bibliográficas. Logo após, acon-

teceu um momento de interação entre os vocacionados e demais participantes. Por 

fim, foi realizada a oração final, conduzida pelo estudante Adilton e o Pe. Divino Cai-

xeta concluiu o encontro com a bênção final. 

        Que nosso Pai Fundador, São Gaspar Bertoni, e nossos Santos Patronos, Maria e 

José, intercedam por todos nós, especialmente por nossos vocacionados que alme-

jam conhecer melhor nossa Família Religiosa.   

A 
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conteceu, no dia 21 de abril, às 09 horas, por meio da plataforma Google 

Meet, a reunião da Equipe de Formação da Província São José. Participa-

ram: Pe. Adriano José dos Santos, Superior Provincial; Pe. Divino Caixeta, 

Vigário Provincial e Conselheiro da Formação; Pe. Edson Márcio, Forma-

dor das etapas do Aspirantado e Postulantado; Pe. Bruno Henrique, Orientador do 

Professório e o Diácono Waldivino Neto, Promotor Vocacional Provincial. A reunião 

teve início com a oração, conduzida pelo Pe. Divino Pereira Caixeta. Em seguida, Pe. 

Edson Márcio Pereira foi acolhido, pela Equipe, como novo membro. Passou-se a 

palavra ao Diácono Waldivino que apresentou a situação atual da animação vocacio-

nal, com os seus desafios, sobretudo, diante dos desdobramentos da pandemia. De-

pois, Pe. Edson Márcio, partilhou, brevemente, suas primeiras impressões na Casa 

de Formação São José, em Goiânia-GO; Pe. Adriano, falou, de modo geral, sobre a 

etapa do Noviciado, que, em 2021, conta com dois noviços da Província São José: Fi-

lipe Cezar de Souza Martins e Rafael Arcanjo Damásio Siqueira Filho; e Pe. Bruno 

Henrique apresentou a caminhada na Casa de Formação São Gaspar Bertoni, em Be-

lo Horizonte-MG, que, nesse ano, conta com três professos.  

A 
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        Após o momento de partilha do processo formativo, em suas várias etapas, Pe. 
Divino Caixeta conduziu a oração final. Que São Gaspar Bertoni e nossos Santos Pa-
tronos, Maria e José, intercedam por todo trabalho de formação dos nossos estu-
dantes e professos.   

 

 

 o dia 25 de abril, celebrando o 4° Domingo da Páscoa, o Domingo do Bom 

Pastor, as Equipes Vocacionais Paroquiais da Província São José se uniram 

para celebrar o 58° Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Meditou-se, a 

partir da Carta do Papa Francisco: "São José: o sonho da vocação". "Deus vê 

o coração (cf. Sam 16,7) e, em São José, reconheceu um coração de pai, capaz de dar e 

gerar vida no dia a dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer: gerar e regene-

rar vidas, todos os dias". Certos de nossa missão e vocação, continuemos nesta cami-

nhada, pois "toda a pastoral é vocacional, toda a formação é vocacional e toda a espiri-

tualidade é vocacional" (ChV n°254). Nosso agradecimento a todas as Equipes Vocacio-

nais Paroquiais (EVP's) pelo empenho e dedicação no Serviço de Animação Vocacional 

da Província São José. 

Reunião da Equipe de Formação da Província São José 

N 
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Paróquia São Gaspar Bertoni- Belo Horizonte-
MG 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo – Morrinhos-
GO 

Paróquia dos Sagrados Estigmas de N. S. Jesus 
Cristo e Santo Expedito- Goiânia-GO 
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Paróquia Santíssima Trindade – Goiatuba-GO 

Paróquia Santa Edwiges- Várzea Grande-MT 

Santuário Basílica Nossa Senhora D’Abadia- Uberaba
-MG 
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Santuário Nossa Senhora de Fátima - Palmas-TO 

Santuário Divino Pai Eterno – Panamá-GO 

Santuário Santa Luzia – Luziânia-GO 
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Santuário Santa Luzia – Luziânia-GO 

Paróquia Santa Cruz e Santa Edwiges - 
Brasília-DF 

Paróquia Nossa Senhora das Graças – 
Goiânia-GO 
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Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges – Goiânia-GO 

Santuário Santa Edwiges- Rio de Janeiro-RJ 
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e. Joseph Charles Henchey, CSS (1930–2021), nasceu em 

Woburn, Massachusetts, 2 de junho de 1930.  

Entrou para a Congregação dos Estigmatinos em 6 de ja-

neiro de 1946, e foi ordenado sacerdote em Roma, Itália, 

em 1 de julho de 1956. 

O primeiro ministério do Padre Henchey foi como membro da equi-

pe de formação em Washington, D.C. como Prefeito de Seminaristas 

Professos (1956-1959), e também em Wellesley, MA para os Seminá-

rios Menores (1959-1961) e irmãos (1964-1966.) Ele também foi, brevemente, vigário paro-

quial na Paróquia Sagrado Coração (Feeding Hills, MA, 1961-1963) e na Paróquia Nossa 

Senhora dos Anjos (Woodbridge, VA, 1963-1964.) Eventualmente, passou quase dois anos 

em Verona e Roma (Itália, 1966-1967) dedicado a pesquisar o carisma e a espiritualidade 

do Fundador, São Gaspar Bertoni. Durante este período, enriqueceu seu amor e devoção 

a São Gaspar, o que definiria e inspiraria o resto de sua vida.  Ele também serviu como 

Mestre de noviços, em Waterville (Nova Iorque, 1967-1969.) 

Padre Henchey obteve doutorado em Teologia pela Pontifícia Universidade de São To-

más de Aquino (o Angelicum) em Roma, em 1973.  Ele passaria a servir na faculdade na-

quela Pontifícia Universidade, por mais de 20 anos. Padre Henchey, teve orgulho em di-

zer que foi orientador de mais de quarenta padres, durante seus estudos para obter o 

doutorado em teologia.  

E sempre dizia, com orgulho, que muitos desses sacerdotes, foram ordenados bispos. 

Padre Henchey também serviu à Congregação como Conselheiro Geral [1970-1976 e 1988

-1990] e como Provincial da Província norte-americana (1985-1988.) 

Em 1996, a Conferência Episcopal norte-americana o nomeou para o Pontifício Colé-

gio Norte-Americano em Roma, como diretor espiritual assistente.  Ele ocupou este car-

go até 2002, quando foi então nomeado para o mesmo cargo no Seminário Nacional Papa 

São João XXIII em Weston, MA, para homens que desejavam uma "segunda carreira" co-

mo sacerdotes. 

P 



        No outono de 2006, ele foi nomeado para o Paluch Chair of Theology no Mundelein 

Seminary, Chicago, IL.  Ocupou este cargo até 2009, quando foi nomeado professor de Te-

ologia e diretor de formação no Seminário de St. Joseph em Yonkers, NY. Cargo ocupado 

até março de 2014.  Ele também atuou como colaborador, de fim de semana, na Paróquia 

Estigmatina de Nossa Senhora do Monte Carmelo, em White Plains, NY, de 2009 a 2012. 

        No outono de 2015, retornou ao Seminário Mundelein, como Diretor Espiritual ad-

junto. Ocupou o cargo até 2019, quando, aos 89 anos, e ao final de sua capacidade física 

de continuar, se aposentou. 

        Ele também viajou amplamente dando retiros, cursos e palestras para padres, religi-

osos e leigos, ao longo de seus anos de sacerdócio.  Ele era um confessor muito procu-

rado e valorizado e diretor espiritual para padres, seminaristas e religiosas. 

Por toda a sua vida estigmatina, Padre Henchey foi um grande admirador de São Gaspar 

Bertoni. Em 2003, criou um site em homenagem a Santo, www.st-bertoni.com. 

        Desenvolveu muitos estudos sobre o carisma de São Gaspar Bertoni, as Constitui-

ções Estigmatinas originais, a história da Congregação Estigmatina, as devoções especí-

ficas dos Estigmas: os Cônjuges Sagrados Maria e José, Patronos da Congregação Estig-

matina, os Sagrados Estigmas de Nosso Senhor Jesus Cristo, o brazão Estigmatino, e as-

sim por diante. Ele, também, traduziu muitos trabalhos do italiano para o inglês, e de-

senvolveu muitos Estudos Bíblicos e Religiosos para seus cursos, retiros e palestras. Ele 

deixou um vasto e magnífico número de escritos que contribuirão para sempre para a 

formação religiosa. 

        No início de 2021, sua saúde foi debilitando gradualmente. Em março, ele estava 

confinado à cama. Ele morreu pacificamente dia 7 de abril de 2021, aos 90 anos, em 

Evanston, IL. As exéquias foram realizadas na Igreja Sagrado Coração de Jesus em Mil-

ford MA na sexta-feira, 16 de abril.    
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Assim como toda mãe protege os  
filhos, Maria Santíssima  

intercede a seu Filho Jesus pelos 
filhos da Terra. 

 
Maio—Mês dedicado a Maria 
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MAIO 

DIAS/MÊS ATIVIDADES 

01 Dia do Trabalho 

09 Dia das Mães 

11 Assembleia Provincial (on-line) 

17 a 21 Encontro Nacional de Santuários do Brasil, em Florianópolis, SC 


