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Pensamento do Mês 
Após haver passado todo o domingo com os rapa-

zes, nas diversas atividades do Oratório, Pe. Gaspar se 

reunia, à noite, em sua casa, com um grupo de jovens e 

adultos que lhe estava mais próximo. Mais tarde, come-

çou a recebê-lo não somente nas noites de domingos e 

dias santos, mas também em todas as noites dos dias da 

semana, após a jornada de trabalho, passando horas de-

dicadas a leituras e assuntos espirituais. Cada um dos 

presentes, podia colaborar com as próprias observações 

ou pedir explicações. A todos, Pe. Gaspar respondia 

pronta e familiarmente, esclarecendo dúvidas, dei-

xando-os bem instruídos e, verdadeiramente, prepara-

dos. 

Nos Estigmas, o Oratório floresceu tanto, a ponto 

de não haver mais espaço para acolher os rapazes na 

igreja e na capela de Nossa Senhora da Conceição. Ali 

se formou um grupo, com cerca de trinta membros, en-

tre jovens e adultos. Era uma elite fervorosa que se dis-

tinguia pelo recolhimento, pela frequência aos sacra-

mentos, pela devoção e piedade. Ela recolhia-se na ca-

pela interna, chamada Transfiguração, onde eram mi-

nistrados ensinamentos e instruções especiais, que tra-

tavam da perfeição cristã. 

A capela, estava bem próxima do quarto de Pe. 

Gaspar. Muitas vezes, na ausência do sacerdote encar-

regado, por razões de saúde ou de impedimento, ele 

mesmo, embora bem idoso e enfermo, dirigia-se até o 

altar e fazia a pregação. Ou, então, chamava-os a seu 

quarto e lhes dirigia breves palavras, com enorme edi-

ficação e satisfação dos presentes. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 
 
 
 

Natalício: 
  7. Pe. Valdomiro Alves Barbosa 
   

 

 

Ordenação: 
17.  Pe. Antônio Rodrigues Carneiro (1986) 

31. Pe. Jarbas Rodrigues Matos (2008) 

31. Pe. Adriano José dos Santos (2008) 
 

 

 

Falecimento: 
12. Pe. José Bazzon (1990) 
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Jubileu de Safira 

 

o dia 01 de julho, 

Pe. Vicente Ruy 

Marot,  CSS, cele-

brou seus 65 anos de Ordenação 

Presbiteral. Na ocasião foi ser-

vido na Casa paroquial um de-

licioso almoço com a presença 

de Dom Paulo Mendes, Arce-

bispo Metropolitano de Ube-

raba e às 19 horas foi celebrada 

missa com a presença da irmã 

de Pe. Ruy Marot, senhora Apa-

recida Marot e seus sobrinhos. 

A missa contou com a presença do 

Conselho de Pastoral. Pe. Ruy Ma-

rot emocionado agradeceu a todos 

e recebeu uma cesta de presentes 

de um coroinha. A festa continuou com 

uma simples e bonita festa com seus fami-

liares na Casa paroquial onde soprou as 

velinhas em comemoração ao seu 

Jubileu de Safira. Ao Pe. Vicente 

Ruy Marot, saúde, paz, vida longa e 

um ministério fecundo é o que de-

seja toda a Província São José.  

N 
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Convite 

Festa em Louvor a Nossa S. do Carmo 
 

 tradicional festa em Louvor à Nossa Senhora do Carmo, em 

Morrinho-GO aconteceu, com 

júbilo, do dia 3 a 16 de julho. 

Em todos os dias da novena, houve presença 

considerável dos fiéis paroquianos que, se-

guindo as orientações de distanciamento, par-

ticiparam com fé deste ato devocional. Du-

rante todos os dias, antes de iniciar as cele-

brações, as pastorais ficaram responsáveis por rezar o 

terço mariano, em ato devo-

cional e piedoso junto à co-

munidade. A presidência das 

celebrações ficou a cargo de 

alguns confrades Estigmati-

nos e outros padres da Dio-

cese de Itumbiara-GO. Após 

A 
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as santas missas, de maneira tranquila, sem aglomerações, houve quermesse 

no sistema pague-pegue-leve. No dia 16 de julho 

aconteceu, pela manhã, a tradicional alvorada em 

frente à Matriz Nossa Senhora do Carmo, seguida da 

Missa das 7 horas. Às 10 horas, 

Dom Antônio Fernando Bro-

chini presidiu a Eucaristia, da 

qual participaram: o prefeito 

Joaquim Guilherme e a Pri-

meira Dama Eneida, juntamente com os festeiros e o 

povo de Deus. A missa das 18 horas marcou o encerra-

mento da novena, iniciada com a tradicional entrega da 

bandeira da folia e finalizada com a belíssima Coroação em frente ao Ginásio 

Senador. Diante deste tempo de pandemia, vivenciar a novena em Louvor à 

Nossa Senhora do Carmo foi, para a comunidade de Morrinhos, uma dádiva. 

Que a Virgem do Carmelo, conceda paz e fraternidade à nossa Paróquia.   
 

Equipe de Formação 
 

conteceu nos dias 5, 6 e 7 de julho, das 

8h30 às 11h30, por meio da Plataforma 

ZOOM, o Curso “Construindo relações 

de ajuda: técnicas e abordagens no acompanhamento 

e escuta pessoal das(os) formandas(os)” promovido 

pela Conferência dos Religiosos do Brasil, Núcleo 

São Paulo. Participaram: Pe. Isaac Celestino de Assis, Vigário Provincial e 

Conselheiro da Formação; Pe. Edson 

Márcio Pereira, Formador das Etapas do 

Aspirantado e Postulantado; Pe. Bruno 

Henrique Silva Cunha, Orientador do 

Professório e o Diácono Waldivino 

Marques Gomes Neto, Promotor Voca-

cional Provincial, contando, também, 

com a participação expressiva de Sacer-

dotes, Formadores e Formadoras, Reitores de Seminários, Assistentes da For-

mação, Animadores(as) Vocacionais e Diretores Espirituais das diversas regi-

ões do Brasil. A formação foi assessorada pela Ir. Maria Aparecida Pieroni, 

map (Ir. Cidinha), da Congregação das Irmãs Missionárias da Ação Pastoral. 

O curso teve como horizonte: aprofundar as dimensões do formador(a): 

A 
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Empatia, Aceitação Incondicional, Coerência, Confrontação, Imediaticidade e 

Concreticidade; quem precisa de ajuda? Quem pode ajudá-lo? Jesus como for-

mador; Alguns princípios da relação interpessoal: Sintonizando (abrindo as 

portas da percepção), Escutando (abrindo as portas da escuta), Respondendo 

(abrindo as portas da comunicação), Orientando (abrindo as portas da realiza-

ção). O objetivo do percurso feito, é ajudar os formadores e formadoras, na 

árdua missão da preparação à Vida Religiosa e Presbiteral, partindo da escuta 

pessoal. Que São Gaspar Bertoni e nossos Santos Patronos, Maria e José, mo-

delos para a nossa formação, intercedam por todo trabalho formativo da Pro-

víncia São José.   
 

Conselheiro da Formação 

 

os dias 12 e 13 de julho, Pe. Isaac Celestino de Assis, Vigário 

Provincial e Conselheiro da Formação da Província São José, vi-

sitou o Noviciado Interprovincial, em Ribeirão Preto-SP, para ser 

presença, proximidade e escuta dos noviços: Rafael Arcanjo Damásio Silveira 

e Filipe Cezar de Souza Martins. Foi um momento ímpar que possibilitou co-

nhecer um pouco a dinâmica da Casa de Formação. Gratidão ao Padre Mestre 

Walmir e os noviços, pela acolhida e convivência. 

 

Instalação da Basílica 
 

Ao som dos sinos, no início da 

noite do dia 16 de julho de 2021, Festa 

de Nossa Senhora do Carmo, às 19 ho-

ras, celebrando os 140 anos de fé, histó-

ria e devoção e o Jubileu dos 100 anos 

de criação da Paróquia Nossa Senhora 

D’Abadia, em Missa Solene, presidida 

pelo Exmo. Revmo. Arcebispo Metro-

politano de Uberaba-MG, Dom Paulo 

Mendes Peixoto, foi celebrada a Insta-

lação da Basílica Menor Nossa Senhora 

D’Abadia, na cidade de Uberaba-MG. 

O título, foi concedido pelo Santo Padre 

o Papa Francisco, aos 27 dias do mês de 

N 
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janeiro de 2020, estando em comunhão íntima 

com a Cátedra de Roma, a Sé de Pedro.  

A Solene Eucaristia, com Instalação da Ba-

sílica, contou com a participação do Pároco e 

Reitor Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, CSS; o Su-

perior Provincial da Província São José Pe. Adri-

ano José dos Santos, CSS; o Vigário  Provincial 

Pe. Isaac Celestino de Assis; os Vigários Paro-

quiais Pe. Jarbas Rodrigues Matos, CSS e Pe. Vi-

cente Ruy Marot, CSS; o Mestre de noviços Pe. 

Valmir Vieira Cardoso, CSS; e ainda Pe. Bruno 

Henrique Silva Cunha, CSS, os 

Padres Diocesanos: Pe. Saulo, Pe. 

Fabiano, Pe. Lucimar, os Diáco-

nos: Nivaldo Martinelli e José 

Eustáquio, os Noviços e Profes-

sos estigmatinos, autoridades mu-

nicipais e a participação restrita 

de fiéis, por causa da pandemia da 

COVID-19.  

Conforme destacado na ho-

milia, a Basílica deve ser uma 

lâmpada luzente para a Igreja. O 

título foi concedido ao Santuário 

Basílica Nossa Senhora D'Aba-

dia evidenciando a importância 

do local de fé e de espirituali-

dade, fundamentado na Eucaris-

tia.  
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Posse dos Novos Párocos 
 

o Santuário Santa Luzia, em Luziâ-

nia-GO, tomou posse Canônica, no 

dia 15 de julho,  Pe. Silvino Caixeta 

da Silva. A celebração foi presidida por Dom 

Waldemar Passini Dalbello. Estiveram presentes, 

o Superior Provincial: Pe. Adriano José dos San-

tos, o Vigário Paroquial: Pe. Wesley Souza Dias 

Barroso, alguns 

padres diocesa-

nos, religiosos, 

religiosas, seminaristas, autoridades civis e 

grande número de fiéis. Foi uma bela celebra-

ção! Após a 

missa, todos pas-

saram ao salão 

para uma confraternização, celebrando também, 

o aniversário natalício do Pe. Silvino Caixeta. Ao 

nosso confrade, desejamos uma fecunda Missão 

junto ao povo de Luziânia. 
No Santuário Santa Luzia, em Luziânia-GO, 

tomou posse Canônica, no dia 15 de julho,  Pe. 

Silvino Caixeta da Silva. A celebração foi presi-

dida por Dom Waldemar Passini Dalbello. Estiveram presentes, o Superior 

Provincial: Pe. Adriano José dos San-

tos, o Vigário Paroquial: Pe. Wesley 

Souza Dias Barroso, alguns padres dio-

cesanos, religiosos, religiosas, semina-

ristas autoridades civis e grande número 

de fiéis. Foi uma bela celebração! Após 

a missa, todos passaram ao salão para 

uma confraternização, celebrando tam-

bém, o aniversário natalício do Pe. Sil-

vino Caixeta. Ao nosso confrade, desejamos uma fecunda Missão junto ao 

povo de Luziânia.  

Que Deus lhe conceda forças e que nosso Fundador São Gaspar Bertoni 

interceda por sua nova missão. 

N 
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m solene Celebração Litúrgica,  

realizada no dia 15 de julho, no 

pátio da Igreja Matriz Santa 

Edwiges,  o Padre Eriberto Xavier dos San-

tos, foi oficialmente acolhido na Paróquia, 

como o novo Pároco. Estavam presentes: 

Pe. Divair Bento Vieira,  Frei Dimas, Pá-

roco da recém Paróquia, criada a partir do 

desmembramento  de nossa Paróquia, o se-

minarista Maikon Augusto Santos Brito, 

um significado número de fiéis e represen-

tantes das Comunidades. A celebração foi 

presidida por Pe. Eriberto Xavier dos San-

tos. Após a saudação inicial, Pe. Divair, fez 

a leitura da Provisão Canônica e posse do 

Pe. Eriberto.  

Ao final da celebração,  a Irmã Carmem, das Irmãs Ursulinas, fez, em 

nome de todas as lideranças da Paróquia,  uma saudação de boas-vindas...  

 

E 
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 Paróquia Santuário, Nossa 

Senhora de Fátima recebeu 

seu novo pároco, Padre José 

Ailton Teodoro CSS, no último dia 21 de 

julho. A Solene Celebração presidida por 

Dom Pedro Brito, Arcebispo Metropoli-

tano de Palmas-TO, marcou o início da 

Missão de Padre José Ailton, como Pá-

roco e Reitor do Santuário Nossa Senhora 

de Fátima. A celebração contou com a 

presença de sacerdotes, lideranças de pas-

torais, movimentos da Paróquia e de uma 

grande porção do povo de Deus. A posse 

Canônica, é o ato pelo qual o padre torna-se responsável legal da Paróquia, 

enquanto instituição, além de liderar a Comunidade do ponto de vista pastoral, 

tornando-se um Pai espiritual para os fiéis que compõem essa porção do povo 

de Deus.  

 Assim sendo, a liturgia aconteceu seguindo as normas e orientações do 

Código do Direito Canônico, a assinatura da documentação, a leitura da Pro-

visão e da ata de posse, que foi feita durante a Santa Missa, pelo Padre Divino 

Ribeiro Viana CSS, Vigário paroquial. Outro momento importante foi quando 

o Bispo entregou ao novo Pároco, alguns objetos, simbolizando, a nova Mis-

são, tais como: a chave da Igreja Matriz, 

a chave do Sacrário,  os óleos usados no 

Sacramento do Batismo, Crisma e Un-

ção dos Enfermos, a estola roxa, simbo-

lizando o sacramento da Reconciliação.  

Padre José Ailton, renovou sua Pro-

fissão de fé e fez o juramento de obedi-

ência e fidelidade ao Arcebispo, tendo 

suas mãos postas sobre o livro das Sa-

gradas Escrituras, pela fidelidade a Je-

sus Cristo, em sua nova missão de pastor 

do povo de Deus. Em sua fala de agra-

decimento, o novo Pároco recordou a 

Missão dos Estigmatinos de estar sempre a serviço dos Bispos nas mais diver-

sas realidades, em profunda comunhão com seu Pastor. A comunidade pre-

sente participou da celebração em espírito de oração e acolhida ao Padre Jose 

Ailton, que veio, de coração aberto, assumir esse Múnus Pastoral. 

A 
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Encontro Vocacional 
  

Conteceu, no dia 26 de junho, às 19h30, de modo virtual, o Ter-

ceiro Encontro Vocacional Provincial, com a participação da 

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

vincial e Conselheiro da Formação; Pe. Edson Márcio Pereira, Formador das 

Etapas do Propedêutico e Filosofia, em Goiânia-GO; Pe. Bruno Henrique 

Silva Cunha, Orientador do Professório, em Belo Horizonte-MG e o Diácono 

Waldivino Marques Gomes Neto, Animador Vocacional Provincial da Provín-

cia São José. O encontro foi assessorado pelo Professo Robson da Silva Ri-

beiro, que reside em Belo Horizonte-MG. Participaram do encontro, seis vo-

cacionados: Gabriel, de Uberaba-MG; Philipe, de Itumbiara-GO; Geovanni, 

de Contagem-MG); Paulo Henrique, de Morrinhos-GO; Marcos Gabriel, de 

Bom Sucesso-MG; Gabriel, de Pirapora-MG. O encontro teve início com a 

oração, conduzida pelo estudante Adilton Luís Martins. Em seguida, foi feita 

uma breve apresentação dos membros da Equipe de Formação e vocacionados. 

Então, passou-se a palavra ao Professo Robson, que conduziu a temática do 

encontro: “Carisma e Espiritualidade da Congregação dos Sagrados Estig-

mas de Nosso Senhor Jesus Cristo”. Logo após, aconteceu um momento de 

interação entre os vocacionados e demais participantes. Por fim, Pe. Isaac con-

cluiu 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. 
   

 
ovem, já pensou em 

ser um Religioso Es-

tigmatino?  

 
 

Curso de Extensão 
 

 Centro Estigmatino de Pastoral (CEP), em parceria com a Uni-

versidade Católica de Brasília (UCB), promoveram nos dias 10, 

A 

J 

O 
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17 e 24 de junho, o curso de exten-

são: “Os Impactos Mentais nas Li-

deranças da Igreja, durante e após 

a pandemia”, com a emissão de 

Certificado de participação, com a 

carga horária, de 6 horas extracurri-

culares.  

O  itinerário contou, no pri-

meiro dia, com a presença de Ir. 

Adelaide Queiroz de Lima da Con-

gregação das Irmãs do Imaculado 

Coração de Maria, que refletiu so-

bre os “Impactos na Dimensão Espi-

ritual”; o segundo dia, abordou os “Impactos na Dimensão Psíquica/Afetiva”, 

sob a assessoria do Prof. Dr. William César Castilho Pereira, psicólogo clínico 

e o último encontro, tratou dos Impactos Sociais/Convivência, com a presença 

da Prof.ª Dr.ª Marta Helena de Freitas, do curso de psicologia UCB.  

Apesar de pouca adesão, o curso contou com a ativa participação dos pre-

sentes durante os debates. Para o segundo semestre, espera-se apresentar outro 

curso de extensão, desta vez com a temática envolvendo a catequese no ambi-

ente virtual. Desse modo, o Centro Estigmatino de pastoral (CEP), se atualiza 

frente aos desafios de evangelização, buscando, por meio de parcerias, promo-

ver suas atividades formativas. Pe. Isaac Celestino de Assis, secretário execu-

tivo do CEP, agradece ao Colegiado que se envolveu na promoção e divulga-

ção desta ação e conta com o irrestrito apoio para a próxima edição. 

 

Curso de Gestão Paroquial e 
Projetos Sociais 

 

 Curso de Gestão Paroquial e de Pro-

jetos Sociais é uma proposta inova-

dora exclusiva da Católica EAD. 

Trata-se de um Curso Superior de Tecnologia 

(CST), com 1600 horas, podendo ser concluído 

em 2 anos (quatro semestres). Vale ressaltar que as 

paróquias, associações e movimentos religiosos 

possuem demandas específicas de gestão. A 

O 

https://ead.catolica.edu.br/gestao-paroquial-e-de-projetos-sociais?hsLang=pt-br
https://ead.catolica.edu.br/gestao-paroquial-e-de-projetos-sociais?hsLang=pt-br
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liderança que auxilia nesta área, deve desenvolver competências relacionadas 

à administração geral, à administração do terceiro setor e às práticas religiosas 

da comunidade.  

O Projeto Pedagógico do Curso foi pensado no contexto eclesiástico da 

Igreja Católica. Entretanto, o curso pode ser realizado por pessoas dos mais 

variados credos e confissões de fé, sendo garantido o respeito à diversidade 

religiosa dos alunos. Os saberes e competências construídos durante o curso 

podem ser aplicados em qualquer contexto eclesiástico, no nível de gestão lo-

cal. O Curso de Gestão Paroquial e de Projetos Sociais, é aberto a qualquer 

pessoa que tenha interesse em ampliar seus conhecimentos na área. Vale a 

pena divulgar e motivar nossas lideranças, sobretudo as equipes da secretaria, 

a conhecer e buscar uma formação qualificada. Conheça mais em: ead.cato-

lica.edu.br 

 

Falecimentos 
 

adre Odilon Barbosa, Estigmatino, 

nasceu na cidade de Gália - SP, no 

dia 15 de outubro de 1931, filho de 

Corbiniano e Maria Magdalena Barbosa, e, com 

16 anos de idade, em 1947, ingressou em Rio 

Claro-SP. Em Ribeirão Preto-SP, em 1954 emi-

tiu a Primeira Profissão dos Votos e nessa 

mesma cidade, em 1957, a Profissão Perpétua. 

No dia 03 de dezembro de 1961, foi ordenado Sa-

cerdote, em Marília-SP. De 1962-1963, trabalhou em 

Ituverava-SP; 1964-1965, Mooca-SP; 1966-1967, Barre-

tos-SP; 1968-1970, Tupaciguara-MG; 1971, Rio de Janeiro - Santa Cruz; 

1972-1977, Missionário Volante; 1978, junto com o Pe. Mário Perin, em 

Timmins-Canadá; 1979-1980, em Milford-USA; 1981-1982, Barra da Estiva-

BA; 1983, Santo Antonio do Sudoeste-PR; 1984-1990.1992.1996, Caetité-

BA; 1991-1993, Ituaçú-BA; 1998-2002, Vitória da Conquista-BA; 2003-

2021, Curitiba-PR. Padre Odilon foi sempre um Missionário Apostólico estig-

matino, muito disponível e muito atencioso com os confrades e com o povo. 

Tanto como quando trabalhou no Brasil, como quando trabalhou no Canadá e 

Estados Unidos, foi um dedicado sacerdote, entregando-se ao ministério com 

muito ardor e amor. Esse trabalho incansável começou a minar sua saúde pro-

gressivamente. E no dia 02 de julho de 2021, às 15 horas, em Curitiba-PR, 

P 
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com 89 anos de idade, motivado por hipertensão arterial, foi chamado à Casa 

do Pai.  Às 07 horas, do dia 03 de julho de 2021, foi celebrada Missa de Corpo 

Presente em Curitiba-PR; em seguida, seu corpo foi transladado para Campi-

nas-SP, e aí, às 15h30, foram realizadas as exéquias, seguidas do sepultamento 

no Jazigo da Província Santa Cruz. Descanse em Paz! 

 

 

adre Mário Domingos Perin, nasceu na 

cidade de Piracicaba-SP, no dia 02 de 

outubro de 1934, filho de Antônio e 

Luiza, e, com 12 anos de idade, em 1946, ingres-

sou em Rio Claro-SP. Em Ribeirão Preto-SP, 1953, 

fez o Noviciado; nessa mesma cidade emitiu a Pri-

meira Profissão dos Votos, 1954; 1957, na cidade 

de Verona (Itália), emitiu a Profissão Perpétua. No 

dia 13 de dezembro de 1959, foi ordenado Sacer-

dote, em Ribeirão Preto-SP. No ano de 1960 exer-

ceu seu ministério na Mooca-SP; em 1961-1963, 

Ribeirão Preto-SP; 1964-1965, Fazenda Santana; 1966, Rio Claro-SP; 1967-

1969, São Caetano do Sul-SP; 1970, Campinas-SP; 1971-1977 (Equipe Mis-

sionária Volante); 1978-1984, junto com o Pe. Odilon Barbosa, em 

Timmins-Canadá; 1985-1987, Santa Cruz, Rio de Janeiro; 1988-1995, Santa 

Edwiges-Rio de Janeiro; 1995-1998, Santa Edwiges-Campinas-SP; 1999- 

2000, Mooca-SP; 2001, Rio Claro-SP; 2002, Barretos-SP; 2003-2008, Santa 

Edwiges-Campinas-SP; 2009-2021, São Benedito, Campinas-SP. Padre Mário 

foi um exímio Professor e dedicado Diretor Espiritual em algumas Casas de 

Formação da Província, como também Vigário paroquial em várias Paróquias. 

Um autêntico Missionário Apostólico Estigmatino, tanto na Equipe Missi-

onária como nas demais atividades pastorais. No Canadá, foi um zeloso 

sacerdote, deixando saudades de seu apostolado entre os confrades americanos 

e os paroquianos. De temperamento alegre e comunicativo, mostrou-se sem-

pre um religioso consagrado em favor do próximo. Mas, seu trabalho in-

cansável e ardoroso trouxe-lhe complicações na saúde. Assim, no dia 05 de 

julho de 2021, às 22h50, em Campinas-SP, no Hospital Samaritano, motivado 

por infecção urinária e pulmonar, foi chamado à Casa do Pai, com 86 anos 

de idade. 

Suas exéquias foram celebradas na Paróquia São Benedito (Campinas- SP), 

às 13h30; seguidas do sepultamento no Jazigo da Província Santa Cruz, Cam-

pinas-SP. Descanse em Paz! 

P 
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Agosto 
   

4 Dia do Padre 

8 Dia dos Pais 

15 Festa de Nossa Sra. Abadia, em Uberaba-MG 

20 Reunião da Equipe Provincial de Formação 

(virtual) 

21 II Encontro Vocacional (virtual) 

26 e 27 Assembleia da UBEC, em Brasília-DF 

 

 


