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Pensamento do Mês 
 

Tive conhecimento muito vivo, durante e de-

pois da oração, da imensa dívida que vincula cada 

um de nós a Deus, por causa da criação e da re-

denção. 

Encarnação. Sentimento de gratidão à Santís-

sima Trindade e de correspondência ao amor de 

Cristo, pois, se eu era obrigado a amar a Deus an-

tes de se tornar homem, quanto mais agora! À bên-

ção, sentimento de muita ternura, amor e ofereci-

mento de si. Pude perceber como Cristo atrai nos-

sos corações, exatamente como Ele mesmo disse: 

“atrairei todos a mim” (Jo 12,32). Todo o bem que 

há nas criaturas, assim como a sabedoria e a sua-

vidade, são dons Dele. Por tudo isso, só Ele deve 

ser louvado e amado. 

Ao lermos sobre a presença interior de Deus, 

ou seja, Ele dentro de nós, não há necessidade de 

sairmos para procurá-lo, como alguém que tem 

comida em casa e, assim mesmo, vai buscá-la fora. 

Age equivocadamente, porque continuará sempre 

em jejum. Experimentei, com isso, muita emoção 

e grande recolhimento, que duraram por algum 

tempo, com o grande desejo de agradar, em tudo, 

sua Divina Majestade. 

 

 

A Gramática de Pe. Gaspar 
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“O Sacerdote é o amor  

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

Natalício: 
  1. Pe. Adriano José dos Santos 

  5. Pe. Wenderson da Silva Nascimento 

11. Pe. Edson Márcio Pereira 

14. Pe. Divino Ribeiro Viana 

16. Pe. Silvino Caixeta da Silva 

17. Robson da Silva Ribeiro (Professo Temporário) 

18. Pe. Ruy Félix Carmo Primo 

20. Filipe Cezar de Souza Martins (Noviço) 
 

Ordenação: 
1. Pe. Vicente Ruy Marot (1956) 

25. Pe. Rubens Sodré Miranda (1987) 
 

Falecimento: 
11. Pe. Alcides Spolidoro (2002) 

22. Pe. Vergílio Zoppi (2013) 

29. Pe. Dálton Chaves (2018) 
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Festa de São Gaspar Bertoni 

 
elo Horizonte-MG, 

celebrou com júbilo 

e esperança a Sole-

nidade de São Gaspar Ber-

toni, Padroeiro de nossa Pa-

róquia e Fundador dos Estig-

matinos! Ao longo da se-

mana, realizamos a Semana 

Bertoniana celebrando em to-

das as Comunidades, a partir 

do tema: "Os tempos difíceis, 

são os mais oportunos!" 

No dia 12, celebramos so-

lenemente, com a participação 

dos representantes de todas as 

Comunidades, além dos mem-

bros da Pastoral Vocacional, 

Leigos Estigmatinos, a Co-

munidade Religiosa com os 

Padres: Bruno Henrique Sil-

va Cunha, João Batista Irias 

dos Santos, Wenderson da 

Silva Nascimento, os profes-

sos,  e dois vocacionados que 

estão em visita à nossa Casa 

de Formação. São eles: Geo-

vanne, de Contagem-MG e 

Marcos Gabriel, de Bom Su-

cesso-MG, juntamente com o 

Diácono Waldivino Marques Gomes 

Neto.  

Rendemos graças a Deus pela vida de nosso Fundador, e pedimos que 

São Gaspar Bertoni interceda sempre por nós, estigmatinos! 

B 
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oiânia-GO, na Paróquia Nos-

sa Senhora Aparecida e San-

ta Edwiges, realizou-se, no 

dia 12 de junho, celebração solene em 

louvor ao Imaculado Coração de Maria 

e a São Gaspar Bertoni, fundador de 

nossa Congregação Estigmatina. Foram 

momentos de profunda espiritualidade, 

unção e muito bonitos! A Igreja fi-

cou  repleta de fiéis, que participaram 

da Santa Missa presidida por nosso Pároco Pe. 

Idelfonso Braz dos Santos e concelebrada por 

Pe. Josinaldo Filomeno da Silva, Pároco da 

Paróquia Sagrados Estigmas e  Santo Expedito. 

A comunidade participou com fé e alegria.  

Padre Idelfonso fez exortação sobre a 

devoção ao Imacula-

do Coração de Maria 

e uma explanação sobre a 

vida de São Gaspar Bertoni, expressando a 

devoção, espírito missionário, confiança e espe-

rança dos Estigmatinos espalhados por vários 

países, entre sacerdotes, religiosos e religiosas, 

leigos e missionários,  sempre voltados à vida e 

aos exemplos de São Gaspar. O pároco fez 

uma catequese sobre o Santo, passando pela infância, 

dificuldades com a família  e doenças enfrentadas, 

guerras e conflitos. Fé, dedicação, fidelidade e 

perseverança, sob a luz de Deus, levaram São Gaspar 

a fundar a Congregação.  

Uma celebração carregada de fé e júbilo! A presença 

de componentes de várias Pastorais, do Conselho 

Pastoral da Paróquia e do Movimento de Espiri-

tualidade Estigmatina, reforçou a alegria de poder 

celebrar Nossa Senhora e São Gaspar, mesmo em tempo de pandemia, mas 

seguindo as orientações sanitárias públicas e da Arquidiocese de Goiânia 

(distanciamento, máscara e álcool). Agradeçamos e louvemos a Deus, por 

tanta bênção, aos Santos Esposos Maria e José, por nos proteger e interceder 

por nós  e a São Gaspar Bertoni, por abençoar e rogar por nós.  

G 
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Na Paróquia Nossa Senhora das Gra-

ças,  apesar dos tempos difíceis que esta-

mos vivenciando, especialmente em fun-

ção da pandemia (Covid 19), e confir-

mando a afirmativa de São Gaspar Ber-

toni de que: “os tempos difíceis são os 

mais oportunos”, tivemos a grata satisfa-

ção de participar/vivenciar as Solenida-

des abaixo detalhadas, carinhosa e zelosamente preparadas/conduzidas por Pe. 

Adauto Oliveira dos Santos, Pároco, testemunhando que “TUDO CON-

CORRE PARA O BEM DOS QUE AMAM A DEUS” (Gramática de Padre 

Gaspar, 131) . 

▪ Tríduo (09, 10 e 11/06) em preparação 

à Festa de São Gaspar Bertoni; 

▪ Solenidade em honra ao Sagrado Co-

ração de Jesus (11/06); 

▪ Solenidades em honra a São Gaspar 

Bertoni e ao Imaculado Coração de 

Maria (12/06).  

Pe. Gaspar, nutria especiais devoções 

ao Sagrado Coração de Jesus – “Oh! Que 

Pastor amoroso! Deixemo-nos dirigir, 

guiar e apascentar por Ele, em tudo e por tudo... Ah! Coração amável de meu 

Jesus, quem, alguma vez, Te encontrou indiferente, sem sentir compaixão por 

suas fraquezas, ou insensível diante de suas dúvidas, 

ou severo para conceder o perdão de suas culpas?” 

(Gramática 345); e ao Imaculado Coração de Maria, 

Mãe de Deus – “Ó Deus! Que grau incomparável de 

sobre-humana pureza não exigia de Maria sua mater-

nidade divina! Pureza superior à dos próprios anjos. 

Vinde, portanto, todos os que desejamos tornar-nos 

afeiçoados devotos de Maria e imitadores de sua pu-

reza e nos assentemos à sombra agradabilíssima desta 

Árvore do Paraíso, pois seus frutos serão imensa-

mente doces a nosso paladar...” (Gramática 357).  

Tudo isso, aliás, foi em acréscimo à imensa alegria de vermos 

inaugurada a belíssima Capela (Igreja, segundo D. Washington) do Santís-

simo Sacramen-to, evento ocorrido no último dia 29/05/2021. 
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oiatuba-GO, a Paróquia San-

tíssima Trindade, celebrou so-

lenemente, a Festa de São 

Gaspar Bertoni, com toda a Comunidade e a 

presença dos Leigos Estigmatinos. Foi um 

momento de Oração e divulgação da História 

e Carisma de nosso Fundador. 

 

 

uziânia-GO, a Paróquia Santa Luzia, co-

memorou, a Festa de São Gaspar Ber-

toni, da seguinte forma: dia 04 de junho, 

Padre Eriberto Xavier dos Santos, Pároco, fez a 

abertura da Novena, na Comunidade São Gaspar 

Bertoni; na Paróquia Nossa Senhora da Medalha 

Milagrosa, por sua vez, Pe. Wesley Souza Dias 

Barroso, celebrou, o úl-

timo dia da novena. Nes-

ta mesma Comunidade, 

os Leigos Estigmatinos 

participaram da Missa 

Festiva, no dia 12 de ju-

nho.  

No Santuário Santa 

Luzia, Pe. Eriberto, cele-

brou festivamente, a Festa de São Gaspar Bertoni, 

na Missa das 7 horas da manhã, com participação de 

muitos fiéis. 

G 

L 
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orrinhos-GO, a Solenidade de 

São Gaspar Bertoni, foi cele-

brada, no dia 11 de junho, no Gi-

násio Senador Hermenegildo de Morais. A ce-

lebração foi presidida por Dom Antônio Fer-

nando Brochini e, na ocasião, foram comemo-

rados os 85 anos da Presença Estigmatina, em 

Morrinhos. Participaram da celebração: os Lei-

gos Estigmatinos, Pastoral Vocacional, a 

Equipe de Pastoralidade do Ginásio Senador, as 

Juventudes, os Educadores, Alunos e Paroquia-

nos. Dom Fernando Brochini, além das belas pa-

lavras dirigidas ao povo de Deus, mencionou a grande 

alegria de estar presente mais uma vez, presidindo uma 

celebração tão im-

portante para os 

Estigmatinos e  

também, para todo 

o povo de Deus. 

Para a preparação 

da celebração das 

Bodas de Girassol, 

que sinaliza os 85 anos de presença Estigmatina na Cidade de Morrinhos, os 

educadores realizaram, durante a semana, momentos de integração como Sa-

rau, com os alunos e educadores, café da manhã e live com todos os educado-

res. Há 85 anos, o Ginásio Senador é sinô-

nimo de  Instituição, Educação e Aprendi-

zado, com isso, se consolidou em Morrinhos 

e continua seu ofício com profissionais qua-

lificados. De maneira especial, a Festa de São 

Gaspar Bertoni foi preparada com muito ca-

rinho e dedicação pelos educadores e a 

Equipe de Pastoralidade do Ginásio Senador 

e Ministros, com o intúito de proporcionar, 

aos pais e alunos, uma memorável comemo-

ração dos 85 anos – Bodas de Girassol. São 

Gaspar Bertoni, intercedei por nós! 

 

M 
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Na a Matriz Nossa Senhora do Carmo, acon-

teceu, a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 

Foram acolhidos  novos membros do Apostolado 

da Oração. Na ocasião, foram instituídos também 

os membros jovens do Apostolado da Oração. O 

desejo, veio exclusivamente dos jovens que já 

atuam em outras pastorais, e que alimentavam o 

anseio de, um dia, fazer parte deste movimento 

centenário da Igreja. Vale ressaltar que, a venera-

ção ao Sagrado Coração de Jesus, também ali-

mentou a 

vida e história de São Gaspar Bertoni. 

Por isso, nas vésperas da solenidade 

de nosso Pai Fundador, tal ação é si-

nal de alegria e júbilo, afinal, nossos 

jovens estão dispostos a se doar, ainda 

mais, no anúncio do Evangelho. Viva 

a Juventude Estigmatina!  

 

 

almas-TO, na Paróquia Nossa 

Senhora de Fátima, foi cele-

brada, a Solene Festa de São 

Gaspar, às 18 horas, com a presença dos 

Leigos Estigmatinos e a Comunidade Re-

ligiosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 
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beraba-MG, em comunhão com suas respectivas Comunidades 

paroquiais, os grupos de Leigos Estigmatinos de nossa Província, 

celebraram com muita fé e júbilo, no dia 12 de junho, o dia de 

São Gaspar Bertoni, Fundador de nossa Família religiosa. 

Nascido em Ve-

rona (Itália), a 9 de 

outubro de 1777, vi-

veu num tempo em 

que a cidade era dis-

putada entre france-

ses e austríacos. Gas-

par Bertoni cresceu 

nesse ambiente, en-

frentando, também, 

problemas familiares: 

morte da irmã e sepa-

ração dos pais. Entrou 

no seminário e ordenou-se sacerdote no dia 20 de setembro de 1800. Ainda 

seminarista, dedicava-se ao cuidado dos doentes, ao trabalho com a juventude, 

sendo reconhecido como "Apóstolo dos jovens". A pedido do Bispo, resgatou 

a dignidade do Clero, e o Seminário tornou-se exemplo de ordem e disciplina. 

Colaborou na Paróquia de São Firmo, como exímio pregador, o que lhe deu o 

reconhecimento de "Missionário Apostólico". Mas, aos poucos, Deus o foi 

chamando para a fundação de uma família religiosa, numa época em que as 

congregações eram perseguidas e até suprimidas, consideradas grupos de re-

beldia contra franceses e austríacos.  

Inspirado em Santo Inácio de Loyola, Gaspar Bertoni, com alguns com-

panheiros, no dia 4 de novembro de 1816, entrou num prédio que fora desti-

nado, inicialmente, a servir de escola. Esse prédio, era anexo à Igreja dos Es-

tigmas, que tinha esse nome por ser dedicada às chagas, ou estigmas, de São 

Francisco de Assis. Aí, nascia uma família religiosa que, após a morte de Gas-

par Bertoni, recebeu o nome de “Congregação dos Sagrados Estigmas de 

Nosso Senhor Jesus Cristo", os Estigmatinos. 

Em reconhecimento à autoridade e como apoio aos Bispos, denominam-

se: "Missionários Apostólicos, em Auxílio aos Bispos". Gaspar Bertoni, pro-

curava fazer tudo segundo a vontade de Deus. Desde os 35 anos, enfrentou 

sérios problemas de saúde, suportou terríveis sofrimentos, sem nem mesmo 

uma queixa. Fez, de suas enfermidades, motivo de redenção e de louvor a 

 U 

http://www.estigmatinos.com/congregacao/casa-dos-estigmas
http://www.estigmatinos.com/congregacao/casa-dos-estigmas
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Deus. Chamava-as: "Escola de Deus", que ensina o perdão e a confiança Nele. 

Gaspar Bertoni morreu no dia 12 de junho de 1853 e foi canonizado, pelo Papa 

João Paulo II, em 1 de novembro de 1989.  

Que, a exemplo São Gaspar Bertoni, nós possamos sair ao encontro das 

pessoas como uma comunidade apostólica que segue a Jesus Cristo entre os 

jovens, pobres e doentes; e a nos colocarmos em diálogo construtivo com o 

mundo, a fim de buscar respostas apostólicas e espirituais, em favor da fragi-

lidade humana. 

 

 

árzea Grande-MT, na 

Paróquia Santa Edwi-

ges, foi celebrada a 

Solene Festa de São Gaspar Ber-

toni, Fundador da Congregação 

Estigmatina. 
 

 

 

 

Reorganização do CEP 

 

m face da necessidade pastorais, houve alterações na composição 

do Colegiado Ampliado do Centro Estigmatino de Pastoral (CEP), 

que passa ser assim constituído: 
 

▪ Pastoral Vocacional: 

▪ Diácono Waldivino Marques Gomes Neto (Coordenador); 

▪ Noviço Filipe Cezar de Souza Martins; 

▪ Professo Robson da Silva Ribeiro.  
 

▪ Pastoral Juvenil: 

▪ Diácono José Vitor da Conceição Borges (Coordenador); 

▪ Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira; 

▪ Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos. 
 

▪ Missionariedade: 

▪ Diácono Carlos Henrique Gomes dos Santos (Coordenador); 

▪ Pe. Divair Bento Vieira; 

▪ Professo William da Silva Oliveira. 

V 

E 
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▪ Leigos Estigmatinos: 

▪ Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes (Coordenador); 

▪ Noviço Rafael Arcanjo Damásio Siqueira Filho; 

▪ Professo Jonathan Borges Cunha; 
 

▪ Educação Formal: 

▪ Pe. Fábio Enrique de Souto; 

▪ Pe. José Romualdo Degásperi. 

À nova composição, deseja-se esperança, discernimento, coragem e com-

prometimento com a Missão confiada. Que São Gaspar Bertoni, interceda 

junto ao Cristo as bênçãos necessárias e que sejam fonte de inspiração e ori-

entação. 
 

Visita do Conselheiro da Formação 

 

Nos dias 25 e 26 de junho, Pe. Isaac Celestino de Assis, Vigário Provincial 

e Conselheiro da Formação, da Província São José, visitou o Seminário São 

José, em Goiânia-GO, para ser presença, proximidade e escuta dos estudantes: 

Arlito Farlen Correia da Silva, Jhonata Leandro Lopes e Maikon Augusto San-

tos Brito. Foi um momento ímpar que possibilitou conhecer um pouco a dinâ-

mica da Casa de Formação. Na ocasião, dialogou com o Animador Vocacio-

nal, o Diácono Waldivino Marques Gomes Neto, sobre os novos projetos e 

sonhos para a Pastoral Vocacional Provincial. Gratidão ao formador Pe. Edson 

Márcio Pereira, ao Diácono Waldivino e os estudantes pela acolhida e convi-

vência. 
 

Encontro das Lideranças Juvenis 
 

Nos dias 26 e 27 de junho, houve o IV Encontro de Lideranças Jovens da 

Província São José, com representantes jovens de todas as Paróquias Estigma-

tinas. O Encontro, aconteceu de modo virtual, pela plataforma Google Meet, 

das 15 às 16h30. O coordenador da Pasta da Juventude, Diácono José Vítor da 

Conceição Borges, iniciou o encontro apresentando-se formalmente aos Líde-

res das Expressões Juvenis e, com ele, a assessoria JUVEST, Talles, de Brasí-

lia-DF, Bruna, de São Paulo-SP, Edviges, de Goiás, Ir. Alef Miguel Ramos 

dos Santos, de Morrinhos-GO, Thiago Bicalho, de Minas Gerais. Na ocasião, 

Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira, também, foi apresentado como o Novo As-

sessor da JUVEST. O encontro, foi assessorado pela Ir. Valéria Andrade Leal, 

responsável por acompanhar a CEPJ e todas as expressões juvenis da Pastoral 
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Juvenil Nacional, da CNBB. Com o tema: “As Expressões Juvenis e os desa-

fios da Pandemia” e o lema: “O Protagonismo Juvenil Precisa Continuar”. Os 

dois dias de encontro foram importantes para fortalecer os laços e vínculos 

entre os nossos jovens, espalhados em nossas diversas Paróquias. Este mo-

mento virtual com as expressões juvenis, sinaliza um novo tempo para as nos-

sas juventudes. Sabemos, que o desafio da pandemia, enfraqueceu e desani-

mou muitos de nossos jovens, mas, há um novo tempo se iniciando e, com ele, 

novos sonhos e projetos serão colocados em prática, se nutrirmos a esperança 

de dias melhores. Diante desta realidade, foi apresentado aos líderes jovens, a 

nova logo da JUVEST e o Plano de Voo (Projeto JUVEST) de acompanha-

mento às expressões juvenis. As lideranças jovens, foram convidadas a preen-

cherem um formulário de atualização das Pastorais Juvenis existentes em suas 

Paróquias. De maneira especial, foi feita uma homenagem ao Pe. Isaac Celes-

tino de Assis, que, por oito anos, esteve à frente da JUVEST. Por ele, todos 

nutrem um sentimento de gratidão e respeito. O Encontro, foi finalizado com 

rostos cheios de esperança e desejo de protagonismo jovem!  São Gaspar aben-

çoe e cultive, em nossos jovens, o ardor missionário. 
 

Festa do Divino Pai Eterno 
 

 tradicional Festa em Louvor ao Di-

vino Pai Eterno de Panamá-GO, 

neste ano de 2021, acontecerá nos 

mesmos moldes do ano passado, ou seja, será 

em parte virtual, mas também, presencial, com 

capacidade de 30% da Igreja, conforme o De-

creto Municipal. Este ano, celebramos 103 anos  

de  tradição, fé  e Devoção ao Padroeiro de nossa 

querida e amada Cidade da fé, do Sul de Goiás. 

Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira, Reitor do 

Santuário, a partir de reuniões, com o consenti-

mento do senhor Bispo de Itumbiara-GO, D. Antônio Fernando Brochini, 

tendo conversado com o Prefeito, José Willian e membros da Comissão da 

Festa, decidiu planejá-la, em uma configuração nova e totalmente diferente 

das anteriores. Por estarmos vivendo esse momento difícil, no combate ao CO-

VID-19, tendo como base aquilo que nos orienta a Vigilância Sanitária e a 

partir, do decreto do Excelentíssimo, Governador do Estado de Goiás, Ronaldo 

Caiado, decidimos, fazer uma Festa em parte presencial (30% conforme De-

creto Municipal) e a outra on-line, ou seja, virtual. A Festa terá início, no dia 

A 
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24 de junho, e se estenderá até o dia 04 de julho. Tudo acontecerá, também, 

pelas redes sociais: 

https://www.youtube.com/chan-

nel/uc9Xo_fka5whfrQq1vkcSh9g?view_as=subscriber; https://www.fa-

cebook.com/Santuariododivinopaieternopanamago/ 

https://www.instragram.com/sant.divinopaieternopanama/.  

 Logo, pedimos à toda população, que acompanhe, e reze conosco, de suas 

respectivas casas, pois seremos inspirados pela # Fique em casa e abra a porta 

do seu coração, pois o Pai Eterno vai lhe abençoar! Ou seja, seguiremos uma 

Programação Especificamente Nova, neste ano, pelo fato, de não podermos 

aglomerar pessoas no Santuário, uma vez que, o 

combate à corona vírus, impõe medidas essenci-

ais para evitar a propagação da doença. Mas, isso 

não nos impedirá de manifestar a nossa fé no Pai 

Eterno.  Não podemos perder de vista, a dimen-

são dessa fé genuína e piedosa do povo de Deus 

e acreditar que podemos e devemos manifestá-la 

de onde estivermos. Como cantamos e rezamos: 

“Sou romeiro que caminha, sou devoto do Se-

nhor. Caminhando para terra Santa, Panamá da 

fé e do amor. Unidos em uma só fé, em um só co-

ração e em uma só prece pediremos com todo fervor ao Pai Eterno as bênçãos 

da saúde, a paz e a cura pelo fim desse vírus que tem tirado a paz e a vida do 

nosso povo”. Todos os anos, passam mais de 150 mil pessoas pela cidade de 

Panamá, para participar desta tradicional festa. Mas, este ano especificamente, 

nós levaremos o Pai Eterno até seus lares, para abençoar suas famílias. Acre-

ditamos e esperamos um número bem superior a esse que passa pela cidade da 

fé do Sul de Goiás, rezando conosco, durante todos os dias da novena, pelas 

mídias digitais. Sobre a programação e realização das novenas e leilões, pas-

saremos aos nossos romeiros, posteriormente. E tem mais uma novidade para 

o nosso povo: Dia 19 de junho, realizaremos a Live Solidária do Divino Pai 

Eterno com a #QuemAmaDoacomAlegria. Nesse dia, teremos músicas religi-

osas, populares e moda raiz, ou seja, para todos os gostos. Por isso, pedimos 

que fiquem conectados conosco pelas mídias digitais e baixem o aplicativo do 

Santuário: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.DivinoPaiEterno.Pa-

nama para acompanharem toda programação, que logo será divulgada. 

#EuAmooDivinoPaiEternodePanamá.#103AnosdeFéTradiçãoeDevoção. 

 

https://www.youtube.com/channel/uc9Xo_fka5whfrQq1vkcSh9g?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/uc9Xo_fka5whfrQq1vkcSh9g?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Santuariododivinopaieternopanamago/
https://www.facebook.com/Santuariododivinopaieternopanamago/
https://www.instragram.com/sant.divinopaieternopanama/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.DivinoPaiEterno.Panama
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.br.DivinoPaiEterno.Panama
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Encontro Vocacional 
  

conteceu, no dia 29 de maio, às 18 horas, de modo virtual, o se-

gundo Encontro Vocacional Provincial, com a participação da 

Equipe de Formação: Pe. Isaac Celestino de Assis, Vigário Pro-

vincial e Conselheiro da Formação; Pe. 

Bruno Henrique Silva Cunha, orienta-

dor do Professório, em Belo Horizonte-

MG e o Diácono Waldivino Marques 

Gomes Neto, Animador Vocacional 

Provincial da Província São José. Parti-

cipou, também, o Professo Robson da 

Silva Ribeiro, de Belo Horizonte-MG, 

que acompanha a Pastoral Vocacional. O encontro, foi assessorado pelo No-

viço Estigmatino da Província São José, Filipe Cézar de Souza Martins, que 

reside em Ribeirão Preto-SP. Participaram do Encontro, sete vocacionados: 

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

Geovanni (Contagem-MG); Zenilton Elias (Crato-CE); Paulo Henrique (Mor-

rinhos-GO); Marcos Gabriel (Bom Sucesso-MG). O encontro teve início com 

a oração, conduzida pelo Diácono Waldivino Marques Gomes Neto. Em se-

guida, foi feita uma breve apresentação dos membros da Equipe de Formação, 

e acolhida do Pe. Isaac Celestino de Assis, como novo Vigário Provincial e 

Conselheiro da Formação. Então, passou-se a palavra ao noviço Filipe que 

conduziu a temática do encontro: “A vida de São Gaspar Bertoni”, tendo como 

referência o livro “Um Cristão cem por cento” do Pe. Felisberto Campagner. 

Logo após, aconteceu, um momento de interação entre os vocacionados e de-

mais participantes. Por fim, foi compartilhado o hino de São Gaspar Bertoni 

e, logo em seguida, o Pe. Bruno Henrique 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 vocaciona-

dos que almejam conhecer melhor nossa Família Religiosa. 
  

Urgente Pedido 
 

ueremos solicitar às Comunidades, que ainda não o fizeram, para providenciar 

com urgência a Programação da Comunidade local, e ainda, insistimos para que 

as Comunidades apontem os Confrades para as diversas funções das atividades 

Comunitárias, e enviem para Cúria Provincial, para  a  aprovação. E-mail:  pro-

vinciasaojose@estigmatinos.org.br 

Portanto, coragem e presteza! Bom trabalho!  

A 

Q 
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Julho 
 

 
  5.  Festa do Divino Pai Eterno, em Panamá-GO. 

16. Instalação da Basílica Nossa Senhora D’Abadia, em 

Uberaba-MG. 

16. Comemoração dos 176 Anos da Criação da Paróquia 

Nossa Senhora do Carmo, em Morrinhos-GO. 

20.  Reunião do Conselho Provincial, em Goiânia-GO. 

 

 


