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Pensamento do Mês 
 

Urge, antes de tudo, manter o corpo sob controle, 

pois nele se encontra a primeira raiz das desordens 

contrárias à pureza. Querer a castidade e não o rigor, 

é querer a vinha frutífera e não a cerca de espinhos. 

Quanto mais se extirpam as tendências animalescas 

do corpo, tanto mais se cresce espiritualmente. Se a 

mortificação e o jejum são evitados – há cristãos que 

não observam nem mesmo o que é prescrito – como 

será possível, depois, manter-se puro? 

É necessário, ao espírito, primeiramente a medi-

tação das realidades divinas, especialmente dos bens 

e dos males que estão reservados para o futuro, se-

gundo o empenho de cada um. Em seguida, a leitura 

da Bíblia e de livros espirituais. “Ame o estudo da Es-

critura – sugere S. Jerônimo – e não amarás os vícios 

da carne”. É necessária, também, a oração humilde, 

não só no momento da tentação, mas feita habitual-

mente: “desde que percebi que não conseguiria ser 

casto, senão pela graça de Deus – afirma Santo Agos-

tinho – aproximei-me do Senhor e rezei muito, do 

fundo do coração” (Sb 8,21). 

O estudo das ciências, ajuda muito. O ser hu-

mano, quando descobriu o trigo, deixou a lavagem 

para os porcos. De fato, por meio do estudo, conse-

gue-se não só libertar a mente das tentações impuras, 

mas também dominar o corpo. Ou, pelo menos, com-

bate-se o ócio, aliado da impureza. Não apodreceriam 

as águas nos pântanos, nem as almas nos prazeres, se 

o ócio fosse eliminado. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

Natalício: 
11. Pe. Eriberto Xavier dos Santos 

12. Diác. José Vítor da Conceição Borges 

13. Pe. José Aílton Teodoro 

14. Arlito Farlen Correira da Silva (Estudante de Filosofia) 

19. Pe. Josinaldo Filomeno da Silva 

22. Pe. Roger Evangelista Rodrigues 

27. Pe. José Romualdo Degásperi 

30. Ir. Aléf Miguel Ramos dos Santos 
 

Ordenação: 
12. Pe. Cássio Roberto de Moura Santos (2009) 

12. Pe. Bruno Henrique Silva Cunha (2015) 

12. Pe. Edson Márcio Pereira (2015) 

18. Pe. Divino Ribeiro Viana (2011)  

20. Pe. Fábio Enrique de Souto (2008)  

21. Pe. Jaílson Dias dos Santos (2002) 

25. Pe. Idelfonso Braz dos Santos (2010)  
 

Falecimento: 
16. Pe. Geraldo Eloy Lívero (2019) 

30. Pe. Oswaldo Tagliari (2008) 



4 

 

 

 

 
 

Novos Párocos 
 

o último dia do mês 

de julho, a Comuni-

dade Estigmatina 

do Rio de Janeiro-RJ, bem como 

a Comunidade Paroquial, estive-

ram em Festa. Em Missa presi-

dida pelo Cardeal Orani João 

Tempesta, foi dada posse Canô-

nica, como Pároco, para o Pe. 

Silvanir Fagundes de Oliveira, 

no Santuário Santa Edwiges. A celebração, foi marcada pela presença do Su-

perior Provincial, Pe. Adriano José dos Santos, pela Comunidade local e pelos 

Padres e Diáconos Permanentes, pertencen-

tes à Paróquia e à forania. 

Após a bonita celebração, foi oferecido 

um jantar na Casa Paroquial, com a presença 

simpática e acolhedora do Sr. Cardeal.  

A Província São José, agradece ao Pe. 

Silvanir pela disponibilidade em assumir a 

nova Missão e pelo trabalho incansável e 

perseverante no Santuário do Divino Pai 

Eterno, em Panamá-GO. 

Deus, seja generoso em abençoá-lo, 

nesta nova etapa. 

N 
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a manhã do Dia do Senhor, vigé-

simo primeiro do tempo comum, 

em missa presidida por Dom Pedro 

Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, foi 

dada posse canônica ao Pe. Adauto Oliveira 

dos Santos, como Pároco/Reitor do Santuário 

Nossa Senhora de Fátima.  

Em horário matutino, às 08 horas da ma-

nhã, com presença do Superior Provincial, do 

Diácono Carlos Henrique Gomes dos Santos 

e considerável número de paroquianos repre-

sentantes das lideranças pastorais. 

Com seu jeito sereno, Dom Pedro, discor-

reu em sua homilia, sobre as várias responsa-

bilidades do Pároco e conclamou ao povo fiel, 

que ajude-o na sua Missão de Pastor.  

A Província São José mani-

festa, ao Pe. Adauto, os agradeci-

mentos pelo tempo dedicado como 

Pároco da Paróquia Nossa Senhora 

das Graças e pelas relevantes me-

lhorias feitas em benefício da Co-

munidade. 

 

 

 

estes próximos dias, receberá posse Ca-

nônica o Pe. Valdomiro Alves Barbosa, 

como Pároco da Paróquia dedicada a 

Nossa Senhora das Graças, em Goiânia-GO, no Setor 

Jardim América.  

Pe. Valdomiro, já exerceu seu ministério naquela 

Comunidade e, agora, retorna para mais um tempo, para 

colaborar como um fiel operário da vinha do Senhor. 

Agradecemos, em nome da Província, os serviços prestados em Morrinhos-

GO e auguramos um ótimo trabalho nessa nova porção do Povo de Deus. 

N 

N 
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eguindo o exemplo de São 

José, pai adotivo de Jesus 

Cristo, Padre Cássio Roberto 

Moura Santos disse SIM ao chamado 

de Deus para assumir o Santuário do 

Divino Pai Eterno, em Panamá-Goiás. 

Ao receber a convocação e, em virtude 

da obediência assumida, ofereceu o 

seu consenti-

mento ao chamado para abraçar sua nova missão. A 

messe é grande, mas maior é o amor e a vontade de 

servir do sacerdote que assume a frente da evangeliza-

ção e a obra da construção do Novo Santuário, pois se 

trata de um grande projeto, que necessita não somente 

das mãos de Padre Cássio, mas da Comunidade Pa-

namaense e Comunidades vizinhas, enfim, um grande 

desafio. Nomeando Padre Cássio Roberto Moura San-

tos, como Novo Pároco e Reitor do Santuário do Di-

vino Pai Eterno de Panamá-GO, Dom Antônio Fer-

nando Brochini, Bispo Diocesano de Itumbiara-GO 

por Mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica, com seus poderes, deu posse 

Canônica de Pároco e Reitor, no dia 31 de julho de 2021, às 18 horas. Dom 

Fernando confiou a ele a missão de, com zelo e pru-

dência, cuidar para que a Palavra de Deus seja inte-

gralmente anunciada, estimular e promover a Justiça 

social e a Educação católica, anunciar o evangelho, 

cuidar para que Santíssima Eucaristia seja o centro da 

Comunidade local e dos romeiros, empenhar-se na 

celebração dos Sacramentos, na divulgação da ora-

ção em família, organizar a liturgia, esforçar-se no 

ofício do Bom Pastor em prol dos romeiros do Divino 

Pai Eterno. A comunidade local, o acolheu com ale-

gria, como amigo e pastor. Ela acredita que, juntos, 

continuarão a bela história de um povo, que iniciou 

sua trajetória no alto do morro, por acreditar estar mais próximos de Deus. No 

início, um pequeno grupo com o rosário nas mãos, hoje, milhares de fiéis, que 

sobem o mesmo morro, para agradecer e louvar a Deus, que carinhosamente é 

S 
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chamado de Divino Pai Eterno. E o novo Reitor, consciente de sua incumbên-

cia, tudo fará para que as memórias não sejam esquecidas e um novo futuro se 

abra em bênçãos. Grandes desafios, são para os grandes guerreiros de Jesus 

Cristo e, Padre Cássio, é um deles.  

 

Equipe Provincial de Formação 

 

o dia 02 de agosto, às 19 horas, reuniu-se a Equipe de Formação 

da Província São José: Pe. Adriano José dos Santos, Superior Pro-

vincial; Pe. Isaac Celestino de Assis, Vigário Provincial e Conse-

lheiro da Formação; Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, Formador da Etapa Te-

ológica; Pe. Edson Márcio Pereira, Formador da Etapa Propedêutica e Filosó-

fica e Diácono Waldi-

vino Marques Gomes 

Neto, Animador Voca-

cional. Iniciou-se com 

uma oração vocacional, 

seguindo-se a leitura da 

Ata da reunião anterior. 

Após, foi o momento de 

apresentar a realidade 

vocacional da Provín-

cia. Passou-se para o tema das vocações adultas, suas perspectivas e possibili-

dades, para o ano de 2022. A seguir, assegurou-se a realização do Encontro 

Vocacional presencial, nos dias 28 e 29 de agosto, que acontecerá no Centro 

N 
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Estigmatino de Pastoral (CEP). Confirm8-se a presença na Ordenação Presbi-

teral do Diácono Carlos Henrique Gomes dos Santos, em Goiatuba-GO, no dia 

04 de setembro. Confirmou-se a realização do Encontro dos Estudantes Estig-

matinos nos dias 05, 06 e 07 de setembro, na Fazenda Pipoca, em Morrinhos-

GO. Oportunamente, também houve a confirmação da Celebração dos Votos 

Religiosos, no dia 23 de janeiro de 2022, na Paróquia São Gaspar Bertoni, em 

Belo Horizonte-MG. 

Acertou-se que as Casas de Goiânia-GO e Belo Horizonte-MG tenham 

acompanhamento espiritual e psicológico. Em Goiânia-GO, Pe. Cássio Ro-

berto de Moura Santos, foi indicado para acompanhar os Seminaristas e a con-

tinuação da Psicóloga Izabela. Em Belo Horizonte: cada estudante já possui 

um diretor espiritual, na Faculdade, e acompanhamento psicológico, por meio 

do programa ADI.  

Por fim, foram apresentadas as visitas realizadas no Propedêutico/Filoso-

fia e no Noviciado. Foi um momento de escuta, partilha e profundo sentimento 

de gratidão, pelos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos. 

Que os Santos Esposos, intercedam a Deus pelo êxito na Formação dos 

Operários da Messe. 

 

Festa de Nossa Senhora da Abadia 

 

e 01 a 15 de agosto, aconte-

ceu a Festa em louvor à 

Nossa Senhora D'Abadia em 

Uberaba-MG, celebrando os 140 anos de 

Fé, História e Devoção. A participação dos 

fiéis, foi restrita devido à pandemia, mas, 

não diminuiu a 

fé e o carinho 

do povo ubera-

bense e da re-

gião pela Vir-

gem Maria. Di-

versos momen-

tos marcaram a 

Quinzena em 

D 
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louvor à Padroeira de Uberaba: carrea-

tas, missas, atendimento de confissões, 

oração do terço e rosário, noite de lou-

vor mariana, visita da Imagem de Nossa 

Senhora D'Abadia nos Hospitais, Insti-

tuições Públicas e Paróquias da Cidade, 

leilões de gado e prêmios, além da visita 

diária dos fiéis à Imagem de Nossa Se-

nhora, no interior do Santuário Basílica. 

Como parte social, foi realizado drive-

thru da tradicional galinhada, pão com 

pernil,  salgadinhos e pizza. O dia 15 

de agosto, Solenidade de Nossa Se-

nhora D'Abadia, contou com  uma 

programação especial, iniciando 

com o toque dos sinos às 00horas 

anunciando o dia festivo, às 05 horas 

com o hasteamento das bandeiras e o 

brilho dos fogos, dando início à Al-

vorada, animada pela Banda do Co-

légio Tiradentes. Foram celebradas 

missas ao longo do dia, encerrando 

às 16 horas sob a presidência do Ar-

cebispo Metropolitano de Uberaba, 

Dom Paulo Mendes Peixoto, da qul 

participou a Prefeitura Municipal  

Elisa Araújo, que proclamou uma 

das leituras e participou no descer-

ramento da placa comemorativa. A 

imagem de Nossa Senhora D’ Aba-

dia, conduzida pela Guarda Munici-

pal, que durante toda a Festa reali-

zou a guarda da Imagem, seguiu em 

carreata pelas ruas da cidade, que a 

elegeu padroeira e a homenageou em todas as ruas, com muito carinho e fé, 

seja por meio dos altares e ornamentações, ou da participação nos mais de 200 
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carros e 50 motos. Retornando à Praça do Santuário 

Basílica, a Padroeira da Cidade foi recebida ao som 

dos sinos e com queima de fogos. Presente era a fé, 

visível no rosto de cada um dos devotos de Nossa Se-

nhora. A coroação, aconteceu no interior da Igreja. 

Em comemoração ao Jubileu dos 100 anos de criação 

da Paróquia, um casal de voluntários, que há décadas 

atua no Santuário Basílica, foi convidado para coroar 

Nossa Senhora.  Vivenciando este tempo de pande-

mia, foram convidados para coroar o Menino Jesus, 

um motorista de ônibus e 

uma funcionária do Samu 

– Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência e Emer-

gência; para colocar o cetro, 

foi convidado uma farma-

cêutica, todos, com intúito 

de representar serviços que 

não pararam neste tempo 

pandêmico. A Família Es-

tigmatina esteve presente: por meio do Reitor do Santuário Basílica, Pe. Alex-

sandro Ribeiro Nunes, dos vigários Pe. Jarbas Rodrigues Matos e Pe. Vicente 

Ruy Marot, do Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, auxiliando na presidência das 

celebrações e atendimento das confissões, do professo Jonathan Borges Cu-

nha, auxiliando na organização e desenvolvimento da Quinzena. 140 anos de 

Fé, História e Devoção, construídos e vivenciados pelo povo de Deus que não 

hesitou, mesmo em meio à pandemia, em celebrar Nossa Senhora D'Abadia, 

Excelsa, Única e Principal Padroeira da Cidade de Uberaba.  
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Encontro Vocacional 
 

Aconteceu, nos dias 

28 e 29 de agosto, no Cen-

tro Estigmatino de Pasto-

ral (CEP), em Brasília-

DF, o Primeiro Encontro 

Vocacional Estigmatino 

de Convivência da Pro-

víncia São José. O encon-

tro contou com a participação da 

Equipe de Formação: Pe. Isaac Celes-

tino de Assis, Vigário Provincial e Con-

selheiro da Formação; Pe. Edson Már-

cio 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 Província São 

José. Participaram do encontro, os estudantes da Filosofia: Arlito Farlen Cor-

reia da Silva, Jhonata Leandro Lopes, Maykon Augusto Santos Brito, de Goi-

ânia-GO; o Professo Robson da Silva Ribeiro, de Belo Horizonte-MG; cinco 

vocacionados: João Pedro e o Winicius, de Goiânia-GO; Marcos Gabriel, de 

Bom Sucesso-MG; Rafael, de Hidrolândia-GO; Zenilton Elias, de Crato-CE. 

O encontro teve início, no sábado, com a oração, conduzida pelos estudantes 

da Filosofia. Em seguida, foi feita uma dinâmica de apresentação do grupo 

conduzida pelo professo 

Robson. Então, passou-se a 

palavra à psicóloga Dra. Da-

niela, de Uberaba-MG, de 

forma remota acolheu todos 

os vocacionados, e conver-

sou com cada vocacionado 

pela manhã de forma online. 

Á tarde, o Pe. Bruno Henri-

que trabalhou com os voca-

cionados o tema da vocação a partir da Bíblia apresentando o roteiro de todo 
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chamamento: o encontro, a missão, a obje-

ção e o sinal. Logo após, aconteceu um pe-

queno passeio por Brasília-DF, visitando a 

Paróquia Dom Bosco, Catedral de Brasília, 

Esplanada dos Ministérios, Palácio do Pla-

nalto e Ponte JK. Concluímos o dia com 

uma deliciosa noite de massas na Estância 

Bertoni. No domingo, após o café da ma-

nhã, seguimos para Luziânia-GO, onde cele-

bramos a Eucaristia no Santuário Santa Luzia, 

às 09 horas, presidida pelo Pe. Bruno Henrique, 

com a presença dos estudantes e vocacionados 

estigmatinos. Em seguida, visitamos o Con-

vento das Irmãs Franciscanas da Divina Mise-

ricórdia e a 

Catedral de 

Luziânia. Concluímos o encontro com um 

delicioso almoço na Casa Paroquial de Luzi-

ânia. 

Que nosso Pai Fundador, São Gaspar 

Bertoni, e nossos Santos Patronos, Maria e 

José, intercedam por todos nós, especial-

mente por nossos vocacionados que almejam conhecer melhor nossa Família 

Religiosa.  

 

Pe. Valmir Vieira 

 

omemorar o aniversário de Ordenação 

Presbiteral, é comemorar a vida, pois o 

padre não é apenas um homem da litur-

gia, mas aquele que faz, da sua vida, um culto li-

túrgico, identificando-se com a realidade da cruz 

que é, amor-doação à vontade do Pai, fazendo da 

sua vida, um sacramento intenso e fecundo. Com 

imensa alegria, no dia 23 de agosto, celebramos os 

12 anos de Ordenação Presbiteral do Pe. Mestre: 

Valmir Vieira Cardoso, CSS. Os noviços: Filipe 

Cezar de Souza Martins e Rafael Arcanjo Damásio Silveira Filho, da Provincia 

C 
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São José, em co-

munhão com a Pro-

víncia Santa Cruz, 

desejam que o Mi-

nistério Presbiteral 

do Pe. Mestre: Val-

mir Vieira Car-

doso, CSS, seja de muito amor e fidelidade a Jesus Cristo 

e ao seu Evangelho. Parabéns hoje, mas felicidades sempre!  

 

Mensagem do Papa Francisco 
 

ma saudação a todos vocês, que par-

ticipam deste Congresso virtual 

Continental de Vida Religiosa, con-

vocado pela CLAR (Conferência Latino-ame-

ricana e Caribenha de Religiosos e Religio-

sas) com o lema: “Rumo a uma vida religiosa 

Intercongregacional, Intercultural e Itine-

rante”.  

Obrigado, por esta participação! Re-

cordo-lhes, quão importante é o desafio que nos apresenta a inculturação da 

fé, para a Vida Consagrada. Quanto bem poderia nos fazer descobrir que a 

unidade, não é uniformidade, mas pluriforme harmonia (Cf. Exort. Apostólica 

Evangelii Gaudium 220). E não esqueçamos que, quem faz a harmonia, é o 

Espírito Santo. Uma pluriforme harmonia, para assumir as diferenças, valori-

zar as particularidades, em um espírito de uma saudável e aberta intercultura-

lidade.  

Esta presença é necessária, para que possa acontecer e se desenvolver uma 

teologia inculturada, que possa ser adequada à realidade local, que possa ser 

veículo de evangelização. Não esqueçamos que, uma fé que não se incultura, 

não é autêntica. Por isso, convido-os a entrar naquilo que vai nos dar essa re-

alidade, que vai nos dar o verdadeiro sentido de uma cultura, que está na alma 

dos povos. Entrem na vida do povo fiel, entrem, com respeito, em seus costu-

mes, em suas tradições, procurando levar em frente a missão de inculturar a fé 

e de evangelizar a cultura. É um binômio: inculturar a fé e evangelizar a cul-

tura. Valorizando o que o Espírito Santo semeou nos povos, que também é um 

dom para nós (Ibid. 246).  

U 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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Quando esta inculturação não acontece, a vida cristã e, mais a vida con-

sagrada, acaba nas posturas gnósticas mais aberrantes e mais ridículas. Vimos 

isso, por exemplo, no uso indevido da liturgia. O importante é a ideologia, e 

não a realidade dos povos, e isso, não é Evangelho. Não se esqueçam do binô-

mio: inculturar a fé e evangelizar a cultura. 

A vida consagrada, é especialista em comunhão; a vida consagrada, é iti-

nerante e promotora de fraternidade. No entanto, 

em nosso tempo, se enfrenta a tentação da “so-

brevivência”. Quantas vezes, vocês fazem as 

contas sobre quantos religiosos ou quantas religi-

osas tem a minha Congregação ou as curvas de 

decréscimo. É uma tentação, a da sobrevivência. 

É bom renunciar ao critério dos números, ao cri-

tério da eficácia, que poderia converter vocês em 

discípulos temerosos, fechados no passado e abandonados à nostalgia. Esta 

nostalgia que, no fundo, são os cantos das sereias da vida religiosa.  

Assim sendo, a estratégia e a decisão mais sensatas, seriam: aproveitar a 

oportunidade de percorrer com o Senhor os caminhos da esperança, reconhe-

cendo que o fruto, está sob a guia exclusiva do Espírito Santo. E, o que temos 

que fazer? Entrem no santo povo fiel de Deus, respeitem o santo povo fiel de 

Deus. Evangelizar, dar testemunho e, o resto, deixar ao Espírito Santo. 

Para ajudar a alcançar o objetivo que vocês se propuseram, gostaria de 

recordar a vocês que a alegria, expressão mais alta da vida em Cristo, constitui 

o melhor testemunho que podemos oferecer ao santo povo fiel de Deus, a 

quem somos chamados a servir e acompanhar em sua peregrinação até o en-

contro com o Pai. 

Alegria, alegria em múltiplas formas; paz, gozo, senso de humor. Por fa-

vor, peçam esta graça! Na Exortação sobre a Santidade, quis precisamente 

colocar um capítulo sobre o senso de humor. É tão triste ver homens e mulhe-

res consagrados que não tem senso de humor, que levam tudo a sério. Mas, 

por favor! Estar com Jesus é estar alegre, é ter também a capacidade que dá a 

santidade a este senso de humor. Leiam este capítulo, na minha Exortação so-

bre a Santidade. Desejo-lhes um bom encontro virtual. Deus os abençoe! Que 

o Espírito Santo lhes conceda a luz da sua graça, para que possam ser sempre 

homens e mulheres de encontro, de fraternidade. Que a Virgem Santa, os pro-

teja. Ela entente de encontro, de fraternidade, de paciência, de inculturação. 

Ela sabe tudo isso. Que ela os proteja. E, bueno! como é de costume, agora 

“passo a bolsa”… não se esqueçam de rezar por mim, pois preciso muito. Bom 

encontro!” 

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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presentação: “Os cris-

tãos do século XXI se-

rão místicos ou não se-

rão cristãos”, previa o teólogo Karl 

Rahner. De fato, as comunidades 

cristãs, são cada vez mais desafiadas 

a oferecer uma resposta, à altura do 

desejo de aprofundamento espiritual, 

de seus membros. A fim de trilharem 

um caminho espiritual pessoal, católicos e evangélicos, homens e mulheres, 

jovens, adultos e idosos, leigos, sacerdotes e religiosos/as têm buscado o au-

xílio da orientação espiritual e do aconselhamento pastoral. Reconhecendo o 

número insuficiente de pessoas capacitadas a oferecer este serviço, esta pós-

graduação lato sensu, deseja colaborar, com a qualificação teórica e prática, 

de homens e mulheres dispostos a ajudarem outros, no florescimento e no 

amadurecimento de sua própria aventura espiritual.  

Justificativa: Em âmbito católico, o concílio Vaticano II (1962-1965) re-

presentou a reconciliação entre doutrina e ação pastoral, reconhecendo o "prin-

cípio de pastoralidade" como o coração pulsante da reflexão dogmática da 

Igreja. Um passo a mais, seria dado nas décadas seguintes: a reconciliação 

entre pastoralidade e vida espiritual, dos cristãos. Por isso, a orientação espi-

ritual, constitui-se em um ministério muito importante na Igreja, especial-

mente neste tempo em que vivemos, com tantas opções de escolha que a vida 

nos oferece. Reconhecendo isto, os bispos católicos, reunidos em Aparecida 

durante a V Conferência do Episcopado Latino-americano e Caribenho, insis-

tiram muito na necessidade e grande importância da formação espiritual, do 

discípulo-missionário. Neste contexto de busca por crescimento espiritual, 

este curso, oferece uma contribuição à formação de pessoas que desejam aju-

dar outros homens e mulheres, neste crescimento. Trata-se de formar autênti-

cos discípulos-missionários, no serviço de ajuda a outras pessoas, na experi-

ência do encontro pessoal com Jesus Cristo e com sua causa. Diante desta ne-

cessidade, o Departamento de Teologia, a Coordenação Central de Atividades 

de Extensão da FAJE (CCAE), associados ao Serviço de Colaboração, Fé e 

Espiritualidade da Companhia de Jesus no Brasil (SECOFE), oferecem o 

Curso de Pós-Graduação, Lato Sensu, em Espiritualidade Cristã e Orientação 

Espiritual (ECOE). Período de inscrição até 23/10/2021 - Informações: (31) 

3115-7013 - secextensao@faculdadejesuita.edu.br 

A 

mailto:secextensao@faculdadejesuita.edu.br
https://faclink.faculdadejesuita.edu.br/cl/PLnBM/BPG/20cf/EiU51gPMIdA/BQDr/FbuW463MRjn/1/
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Setembro 
 

 

 

4 Ordenação Presbiteral, do Diácono Carlos 

Henrique Gomes dos Santos, em Goiatuba-GO. 

5 Encontro dos Estudantes, na Fazenda Pipocas, 

em Morrinhos-GO. 

14 

17 

Festa da Exaltação da Santa Cruz. 

Reunião do Conselho Provincal. 

17 e  18 Assembleia Eletiva da CRB-Regional Goiânia-

GO. 

25 Reunião dos Párocos e Vigários (virtual) 

 

 


