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Pensamento do Mês 
 

Em nossas devoções e em nosso amor, ja-

mais podemos separar o que Deus uniu com li-

ames indissolúveis: Maria Santíssima e São 

José. Se desejarmos verdadeiramente nosso pro-

gresso espiritual no caminho da perfeição, deve-

remos, de modo especial, ser devotos de São 

José, a quem, parece-me, Deus quis confiar to-

das as almas dedicadas à vida interior. 

Não basta recorrer a São José, por meio da 

oração. É preciso comprometê-lo conosco, imi-

tando-o e colocando-o como modelo, especial-

mente de obediência e de recolhimento. São 

José, sempre obediente; São José o santo do si-

lêncio. Invocá-lo-emos, então, frequentemente, 

procurando fazer a meditação com todo empe-

nho, exercendo, por seu amor e com a máxima 

exatidão, a obediência e vigilância sobre nossa 

língua. Assim procedendo, certamente conse-

guiremos que São José cuide de nossas almas e 

impetre inúmeras graças para nós. 

Dediquemos, pois, a São José o nosso cora-

ção. Ele saberá como vigiá-lo, purificá-lo e tra-

balhá-lo adequadamente, adornando-o de virtu-

des e inflamando-o de amor a Jesus e Maria. Ele 

é o mestre da vida interior. Tornemo-nos seus 

discípulos! Sob sua orientação, faremos enor-

mes progressos no caminho na perfeição. 
 

 Gramática de Pe. Gaspar 
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“O Sacerdote é o amor  

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 
 

Natalício: 
  3. Pe. Divino Pereira Caixeta 

  5. Maikon Augusto Santos Brito (Estudante de Teologia) 

10. D. Antônio Fernando Brochini (Bispo de Itumbiara-GO) 

14. Pe. Fernando de Assis Queiroz 

21. Pe. Helenes Oliveira de Lima 
 

Ordenação: 
1.  Pe. Divino Alves Pereira da Silva (1986) 

1. Pe. Divino Pereira Caixeta (2009) 

15. Pe. Helenes Oliveira de Lima (2003) 

22. Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes  (2014) 

27. Pe. Josinaldo Filomeno da Silva (1999) 
 

Falecimento: 
    2. Pe. Antônio Pedro Neto (2008) 

  23. Pe. Vicente de Paulo Topan Picarelli (1994) 
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Festa das Padroeiras 

 

m Várzea Grande-MT, guia-

dos pelo tema central: "Como 

Paróquia e auxiliados por 

Santa Edwiges, faremos com nossas fa-

mílias, o caminho na busca da santidade, 

no compromisso com a vida", realizou-

se os festejos em honra a nossa padro-

eira, Santa Edwiges. Ainda impactados 

pela pandemia da Covid e tomando to-

dos os cuidados  necessários, celebra-

mos dos dias 14 a 16 de outubro, o Trí-

duo, e no dia 17 de outubro, as celebra-

ções festivas de encerramento.  

Cada dia do tríduo, celebramos mo-

tivados por um tema, a saber:  

Primeiro dia: "Santa Edwiges, modelo 

de virtude e santidade, socorrei-nos em 

nossas necessidades.  

Segundo dia: "Santa Edwiges, exemplo de vida cristã, santificai nossas 

famílias". 

Terceiro dia: "Nossas famílias, em oração com Santa Edwiges".  

As liturgias, nos dias do tríduo, foram conduzidas pelas comunidades da 

paróquia e, as celebrações no encerramento da festa, dia 17/10, às 6h30, 9h30 

e 18 horas,  foram conduzidas pelas pastorais da comunidade Sagrado Coração 

de Maria, e tiveram como 

tema: "Santa Edwiges, mu-

lher de fé e desprendi-

mento, ajudai-nos a cuidar 

da vida, nesse tempo de 

Pandemia".  

Durante os dias da 

festa, aconteceu um ani-

mado "LEILÃO" virtual, 

coordenado pelo Pe. Divair 

Bento Vieira e, no dia 

E 
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17/10, realizou-se o Festival de Assados, 

evento já tradicional na Paróquia; neste ano, 

foi servido na forma de Drive Thru.  

 

Nossa gratidão a Deus e a todas as nossas lide-

ranças da Paróquia, pelo comprometimento e 

empenho na realização desta festa, bem como aos padres: Divair Bento Vieira 

e Sebastião Carreiro da Silva.  
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 o Rio de Janeiro, 

o Santuário Santa 

Edwiges, situado 

no bairro Imperial de São 

Cristóvão, por meio de suas 

lideranças e assessorado pe-

los Padres: Silvanir Fagun-

des, CSS e Ruy Félix Carmo 

Primo, CSS, à luz do tema: 

"A exemplo de Santa Edwi-

ges e São José, somos chamados a 

amar e servir", celebrou solene-

mente o novenário de sua padroeira. 

A novena e festa de Santa Edwiges, 

este ano, em virtude da pandemia, 

aconteceu de maneira tímida e cau-

telosa, da seguinte forma: dimensão 

religiosa e dimensão social.  

No aspecto religioso, teve como 

ponto alto, a Celebração da Eucaristia. 

As Missas aconteceram no período de 

07 a 16 de outubro. Durante a semana, 

sempre às 8 horas e às 18h30, exceto 

aos domingos, quando as Missas fo-

ram celebradas às 7 horas, 9 horas, 11 

horas e às 18h30. No dia 16, festa li-

túrgica de Santa Edwiges, as Mis-

sas foram celebradas a cada hora e 

meia, das 6 horas às 19h30, totali-

zando 10 missas no dia, pois, no in-

tervalo de cada uma a empresa fa-

zia a higienização do templo. Os 

padres: Silvanir, Ruy Felix, Al-

berto e Lélio se revezaram nas 

N 
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Celebrações desse dia. Destacamos 

a presença de sua Eminência Reve-

rendíssima, o Senhor Cardeal Orani 

João Tempesta, que presidiu a Santa 

Missa de abertura no dia 07 de outu-

bro às 18h30, concelebrada pelos 

demais padres do Santuário e Diá-

cono Roberto. Também tivemos a 

alegre presença de Dom Celso que 

presidiu a Santa Missa no dia 10 de 

outubro e Dom Juarez no dia 12 

de outubro, dia da Padroeira do 

Brasil, Nossa Senhora da Con-

ceição Aparecida.  

Durante o novenário, houve 

participação especial das Pasto-

rais e Movimentos do Projeto 

Cultural: “Dançar faz bem” e 

da “Chris Aguiar”, das nossas 

crianças da creche da Mangueira, assim 

como dos profissionais da educação, sa-

úde, do comércio, autoridades e Agentes 

da Guarda Municipal, presentes em 

nosso bairro. Igualmente, sublinhamos 

como pontos fortes da festa, a carreata 

do dia 10, com a bênção dos veículos na 

porta do Santuário e a carreata do dia 24, 

concluindo, assim, a solenidade de 

Nossa Padroeira, com a celebração da Eucaristia, em Ação de Graças, pelo 

bom êxito da Novena e Festa de Santa Edwiges 2021. 

No aspecto social, tivemos o almoço, o funcionamento da lanchonete, ba-

zar e loja de artigos religiosos, no dia 16 de outubro. Durante os festejos ouve 

no Santuário uma verdadeira teofania, ou seja, manifestação de Deus por meio 

das Celebrações Eucarísticas, bênçãos, da vida e obra de Santa Edwiges, que 

de forma modesta e solidária protagonizou os valores do Evangelho. Certa-

mente, o Santuário se sente motivado, a viver no hoje de sua caminhada, o 

discipulado de Jesus Cristo, que se realiza através dos vários serviços 
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pastorais, movimentos e grupos, seguindo 

a exemplaridade de Santa Edwiges, contri-

buindo para a consolidação da cultura da 

Paz e da Caridade, em nossa sociedade!  
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 m Goiânia-GO, 

a Festa de nos-

sas padroeiras 

Nossa Senhora Aparecida 

e Santa Edwiges, é sempre 

uma ocasião singular para 

expressar nossa fé. 

As comemorações 

deste ano, ficaram regis-

tradas na retina, na mente 

e no coração de todos os 

atentos fiéis que participa-

ram dos 10 dias de festa. As altas temperaturas desses dias, serviram de pro-

vação e renovação de fé, num Deus sempre fiel; as pétalas de rosas, jogadas 

durante a coroação de 

Nossa Senhora Aparecida, 

expressaram as bênçãos 

de Maria sobre os seus fi-

lhos. As celebrações, 

acompanhadas com fervor 

e por vezes com lágrimas, 

expressaram a profundi-

dade da fé; a presença, en-

tre nós, de padres da Ar-

quidiocese de Goiânia, foi 

mais uma bênção para nossa co-

munidade. 

É maravilhoso ver a comuni-

dade reunida para rezar! Milha-

res de preces, ao mesmo tempo, 

chegando até o céu. Neste mo-

mento, Deus abre suas mãos e 

acolhe nossos pedidos que che-

gam até Ele, por intermédio de 

Maria e Santa Edwiges. 

É tempo de festa e também 

de conversão. Tempo de dobrar 

E 
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os joelhos, pois, fé com Cristo, é disponibilidade para servir. É caridade, pois 

a purificação vem pelas boas obras. É reconciliação, boa vontade, perdão, en-

gajamento na comunidade. 

Nossas padroeiras nos ensinam, 

através de seus exemplos, como en-

contrar Jesus: amar e perdoar nosso 

próximo; persevera; confiar e se entre-

gar a nosso Senhor.  

Que a Festa de Nossa Se-

nhora Aparecida e Santa Edwi-

ges, possa nos recarregar de fé e 

esperança, rezando, em família, 

pelo fim da pandemia.  

Retomando o caminho, 

avançando para águas mais pro-

fundas, junto com Maria e Santa 

Edwiges, vamos viver e anun-

ciar a Palavra de Deus e, para isso, dobremos nossos joelhos a batamos na 

porta do céu através dos corações de nossas padroeiras, invocando as bênçãos 

de Nosso Senhor Jesus Cristo, sobre cada pessoa da nossa comunidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viva Nossa Senhora Aparecida, Viva Santa Edwiges, Viva Jesus Cristo. 



12 

 

 

 

 
 

Paróquia Nossa Senhora do Carmo   

 

o dia 18 de outubro, por 

ocasião do Ano Santo dedi-

cado ao Padroeiro da Igreja 

São José, foi inaugurado, com a pre-

sença de Dom Antônio Fernando Bro-

chini, CSS e Comunidade religiosa de 

Morrinhos, o monumento de São José, 

no gramado da Matriz Nossa Senhora 

do Carmo, com a inscrição “Ad maio-

rem Dei gloriam”, simbolizando o 

grande exemplo de pai amado, obedi-

ente, terno, acolhedor, justo e trabalha-

dor. Após esta cerimônia, foi dada, tam-

bém, a bênção no monumento de São 

Miguel Arcanjo, instalado à frente do 

Velório Municipal João Júlio de 

Oliveira. Em ambas as bênçãos, 

marcaram presença: o Prefeito 

Joaquim Guilherme, a primeira 

Dama Eneida, outras autoridades e pa-

roquianos, que prestigiaram estes gran-

des momentos de fé. Após as bênçãos, 

tivemos a solenidade de São Lucas, 

onde foi abençoado e inaugurado o pai-

nel iconográfico, na Capela São Lucas, 

pintado pelo artista e secretário 

N 
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paroquial, Max Cherlã. Esta obra, ficou digna de apreciação. Demos graças a 

Deus, por tantos benefícios e dádivas concedidos à nossa Paróquia.  

 

Equipe de Formação 
 

a tarde do dia 02 de outubro de 2021, realizou-se a reunião virtual 

da equipe de formação da Província São José, participaram: Pe. 

Adriano José dos Santos, Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, Pe. 

Edson Márcio Pereira, Pe. Isaac Celestino de Assis e Diác. Waldivino Mar-

ques Gomes Neto, através da plataforma Microsoft TEAMS. Iniciou-se com 

uma oração, em seguida, houve a leitura da ata anterior, passando-se pela si-

tuação vocacional (avaliação do encontro vocacional em agosto, número de 

vocacionados, encontros vocacionais virtuais, vocações adultas, encontro pre-

sencial em dezembro, detalhamento das possíveis entradas em 2022 e outras 

informações). Ao passo, verificou-se a situação do postulante Adilton Luís 

Martins (sugestão do conselho provincial: 15 dias, em outubro, no seminário 

de Goiânia e 15 dias, em novembro, no seminário de Belo Horizonte). Logo 

depois, discutiu-se sobre o Noviciado, no período de 2021 e 2022, a seguir, 

relatou-se sobre a visita do Conselheiro da formação, à Casa de Teologia. Ato 

contínuo, observou-se as avaliações do encontro de estudantes, falou-se, tam-

bém, sobre a situação do acompanhamento psicológico na casa de formação 

São José, em Goiânia, sobre a previsão de datas das ordenações presbiterais e 

encerrou-se, com outros comunicados referentes à equipe. Na certeza de que 

frutos virão, rogamos a Deus para que, em sua generosidade infinita, continue 

a cumular de discernimento e sabedoria os religiosos Estigmatinos, em sua 

vida e missão na Igreja, sinal do Reino entre nós. Que São Gaspar, fiel discí-

pulo do crucificado, interceda por seus filhos. 

N 
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Dia do Educador 

 

á de longa data, o Grupo UBEC celebra, por ocasião do dia 15 de 

outubro, o Dia do Educador. Trata-se da compreensão que a educa-

ção abarca, não somente o protagonismo dos docentes, mas também 

o envolvimento direto dos técnicos-administrativos.  

Para o Grupo UBEC, o Educador, é aquele que leva à frente a missão de 

“servir à humanidade e à Igreja por meio da educação e da ação social, para 

promover o desenvolvimento integral da pessoa humana e o exercício da ci-

dadania responsável, engajada e comprometida com os valores éticos e cris-

tãos, visando a transformação da sociedade, em comunhão com as Igrejas lo-

cais” (Missão Institucional do Grupo UBEC).  

Como Congregação pertencente ao grupo das mantenedoras, queremos, 

atentos ao apelo fundacional da “educação cristã da juventude”, contribuir 

para uma sólida formação humana, fraterna e cristã. Celebrar o Dia do Educa-

dor, é reavivar, em nós, a nobre missão de fortalecer os vínculos com a causa 

de uma educação evangelizadora. 

Que nosso Santo Fundador, continue a nos inspirar e interceder por nós!  

J 
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Falecimentos 

 

este mês de outubro, dois de nossos Confrades, viveram o luto 

pela perda de entes queridos. Queremos manifestar nossos mais 

profundos sentimentos: ao Pe. Laudimiro de Jesus Borges, pela 

Páscoa de seu pai, Laudelino Cecílio Borges (Sr. Dila) e ao Pe. Isaac Celestino 

de Assis, pelo falecimento de sua mãe, Sra. Dalva da Silva França. 

 

A Sra. Dalva da Silva França, faleceu com 85 anos de idade, no sábado, 

dia de Nossa Senhora, por volta das 18 horas (hora do Angelus), no dia 23 de 

outubro, na cidade de Ituiutaba-MG. O velório, aconteceu entre as 08 horas às 

14h30. Realizou-se a Missa de corpo presente às 15 horas, que foi presidida 

por Pe. Isaac Celestino de Assis, na Paróquia São Francisco de Assis. Estive-

ram presentes: Pe. Adriano José dos Santos, Superior Provincial; Pe. Bruno e 

Pe. Cléber, ambos de Ituiutaba-MG. O sepultamento ocorreu às 16 horas, no 

Cemitério São José. Dona Dalva da Silva França foi uma mulher de muita fé, 

e se autodenominava como “guerreira e corajosa”. Religiosa, conseguiu trans-

mitir toda a sua sabedoria, ensinamentos e amor, despertando em seu filho, a 

vocação sacerdotal. Certamente hoje descansa no reino de Deus, regozijando-

se da Glória do Salvador que tanto almejamos. 

Rezemos por eles, pelos nossos Confrades e seus familiares, a fim de que 

encontrem, em Deus, o consolo necessário. Dai-lhes, Senhor, o descanso 

eterno e, que a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz! 

N 
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Novembro 
 

 

 

2 

4 

 

6 

 

11 

Finados  

205 Anos de Fundação da Congregação Estigma-

tina, nas Comunidades. 

Encontro Provincial dos Leigos Estigmatinos 

(virtual). 

Encontro dos Superiores Locais (virtual). 

18 e 19 Assembleia da UBEC, em Brasília-DF. 

27 42 Anos de Fundação da Província São José – Bodas 

de Prata Dourada. 

27 Festa de Nossa Senhora das Graças, em Goiânia-GO. 

27 e 28 III Encontro Vocacional, em Brasília, no CEP. 

30 Reunião do Colegiado Ampliado  do CEP. 

 


