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Pensamento do Mês 
 

O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me consagrou com a 

unção, para anunciar a Boa Nova aos pobres; enviou-me para pro-

clamar a libertação aos presos e, aos cegos, a recuperação da vista; 

para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça da 

parte do Senhor (Lc 4,18.19). Eu devo anunciar a Boa Nova do 

Reino de Deus [...] pois é para isso que fui enviado (Lc 4, 43). 
 

Deus, mandando aos homens um Salvador, escolheu a 

melhor pessoa possível, um verdadeiro homem, com a nossa 

natureza, a fim de preceder-nos com o exemplo e tratar-nos 

com humanidade e compaixão. Por outro lado, alguém que 

fosse verdadeiro Deus, seu Filho unigênito, para que pudesse 

ajudar-nos e resgatar-nos com seu infinito poder. Se, de fato, 

Cristo não fosse verdadeiro Deus, não poderia nos trazer o re-

médio necessário, e, se não fosse verdadeiro homem, não nos 

daria o exemplo. 

Cristo é a infinita sabedoria, pela qual conhece nossas 

necessidades. É infinita misericórdia, para compadecer-se de-

las, infinita onipotência, bondade e caridade para vir ao nosso 

encontro. Infinita é a sua Providência, para promover com so-

licitude o nosso bem. Infinitas são a sua mansidão e afabili-

dade, para tratar-nos como irmãos. Infinitas também são a sua 

liberalidade e magnificência, para fazer-nos partícipes de suas 

riquezas. 

Cristo nos lembra que o Reino de Deus se realiza não 

com a riqueza e a pompa mundana, mas com a pobreza e a 

humilhação. “De rico que era se tornou pobre por causa de 

vós, para que vos torneis ricos, por sua pobreza” (2Cor 8,9). 

Pela humilhação se vence. “Humilhou-se fazendo-se obedi-

ente até a morte – e morte de cruz! Por isso Deus o exaltou” 

(Fl 2,8-9). 

Ora, nós fomos marcados com o selo e o caráter de 

Cristo. Se alguém quiser segui-lo, é necessário que trabalhe e 

se comprometa com ele. “Se alguém quer me servir, siga-me, 

e onde eu estiver, estará também aquele que me serve” (Jo 

12,26). O prêmio, será correspondente ao empenho. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

Natalício: 
  2. Pe. Rubens Sodré Miranda (Superior Geral) 

17. Pe. Fábio Enrique de Souto 

17. Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes 

 

 

Ordenação: 
23. Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira (2010) 

 

 

Falecimento: 
  2. Pe. Samuel Chamel (1993) 

  7. Pe. Mário Jacob Chudzik (1999) 
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Governo Provincial 
 

No último dia 21 de setembro, aconteceu mais uma reunião ordinária do 

Governo Provincial, da Província São José, na residência Provincial. Dos as-

suntos, elencados em pauta, destacou-se o seguinte: 

a) Transferência do Padre José Aílton Teodoro, para a Comunidade de 

Goiânia – residência Provincial;  

b) Reflexão sobre implicações canônicas, nos casos particulares de Con-

frades que têm se distanciado da Casa Religiosa, para viver com a 

família; 

c) Situação econômica da Província, plano de saúde, repasse das Comu-

nidades etc.; 

d) Realização do Conselho dos Superiores, a ser realizado em modali-

dade on-line, de 25 a 30 de outubro; 

e) Agenda  do Retiro e Assembleia Provinciais, em modalidade presen-

cial, para a data de 03 a 08 de janeiro de 2022 na Casa de Retiros 

Mater Dolorosa, em Goiânia-GO. O valor da diária para o período, 

será de R$ 165,00 per capita, num total de R$ 865,00 pelas cinco 

diárias. 

Roguemos, pela intercessão de nosso Pai-Fundador e dos Santos Esposos, 

a fim de que nossa Província possa sustentar a missão, nestes tempos de gran-

des desafios. 

Ordenação Presbiteral 
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os 04 de setembro, sábado, às 19h30, foi realizada a Celebração 

Eucarística em que aconteceu, a Ordenação Presbiteral do Diá-

cono Carlos Henrique Gomes dos Santos, que escolheu, como 

lema da ordenação: “Anunciarei o teu nome a meus irmãos; em plena assem-

bleia te louvarei; porei nele a minha confi-

ança.” (Hb 2,12-13). O presbítero, é cha-

mado para o serviço do anúncio e testemu-

nho de Jesus Cristo, disposto a viver sua 

vocação, na Igreja e no mundo.  

A 
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Com restrição de público e seguindo todos 

os protocolos de prevenção para evitar o 

contágio da COVID-19, a Missa foi reali-

zada na Paróquia Santíssima Trindade, em 

Goiatuba-GO, e foi presidida pelo Bispo Di-

ocesano da Diocese de Itumbiara-GO, Dom 

Antônio Fernando Brochini, CSS, contando 

com a presença de muitos padres, diáconos, 

religiosos, seminaristas, além de familiares 

e amigos do ordenante.  Aos que não pude-

ram estar presentes, a Missa foi transmitida, 

ao vivo, pelo canal de trans-

missão da TV Leão de comu-

nicação.  
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Em sua 

homilia, Dom 

Fernando 

Brochini des-

tacou o com-

promisso do 

presbítero 

com a Igreja, 

com o povo e 

com o Cristo, 

a felicidade do 

padre “está no 

ato de servir, 

na sua amizade 

íntima com o 

Cristo, pois é, 

através dessa inti-

midade com o Se-

nhor, que o sacer-

dote deixa de ser 

servo e passa a ser 

amigo, amigo de 

Cristo. Como 

amigos do Se-

nhor, os sacerdo-

tes se tornam capazes de parti-

lhar a alegria da Palavra, a be-

leza da comunhão. Sem a inti-

midade com o Cristo, o sacer-

dote não será capaz de ser fiel 

em seu ‘servir’, a felicidade do 

padre, não está longe da Cruz, 

não está na realização pessoal e 

sim na bem-aventurança ce-

leste.  

O Diácono Carlos Henrique 

foi apresentado pelo Superior 

Provincial, Pe. Adriano José. 

Seguindo o rito, após a homilia, 
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o diácono fez o diálogo 

de compromisso e se 

prostrou diante do altar, 

durante a ladainha de to-

dos os santos. O candi-

dato foi ordenado presbí-

tero com a imposição das 

mãos do bispo sobre sua 

cabeça e a oração conse-

cratória. Em seguida, foi 

revestido com os para-

mentos sacerdotais. 

Padre Carlos teve as 

mãos ungidas com o 

óleo do Crisma e en-

laçadas pelo Bispo; 

as mesmas foram de-

senroladas por sua 

mãe, que recebeu, ao 

lado dos irmãos, a 
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primeira bênção do novo pres-

bítero. Em seguida, padre Car-

los recebeu o cálice e a patena.  

Nos agradecimentos, o 

neo-sacerdote, Pe. Carlos Hen-

rique, CSS, agradeceu a todos 

que se empenharam para o 

bom êxito da celebração: 

Bispo Diocesano, Superior 

Provincial, Confrades Estig-

matinos, Padres Diocesanos, 

Agentes de Pastoral, Semina-

ristas, Professos, Familiares e 

Amigos. Louvado seja Deus! 

Ao Pe. Carlos Henrique, nos-

sos votos de abençoado e fe-

cundo Ministério Presbiteral, 

junto ao Povo de Deus, especi-

almente, os pequenos e humildes do Reino.  

 

Encontro dos Estudantes 

 

conteceu, entre os dias 05 a  07 de setembro, o Encontro dos Es-

tudantes Estigmatinos da Província São José. Participaram: Pe. 

Isaac Celestino de Assis, Vigário Provincial e Conselheiro da 

Formação; Pe. 

Edson Márcio 

Pereira, Forma-

dor das Etapas 

do Propedêu-

tico e Filosofia; 

Pe. Bruno Hen-

rique Silva Cu-

nha, Facilitador 

do Professório; 

Diácono Wal-

divino Marques 

Gomes Neto, 

A 
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Animador Vocacional Provincial; os estudantes das Etapas da Filosofia: Arlito 

Farlen Correia da Silva; Jhonata Leandro Lopes e Maikon Augusto Santos 

Brito; os estudantes da Etapa da Teologia: Jonathan Borges Cunha, Robson da 

Silva Ribeiro e William da Silva Oliveira. Os noviços Filipe Cezar de Souza 

Martins, João Karlos de Lima Florêncio, Rafael Arcanjo Damásio Silveira 
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Filho e o Mestre de Noviços, Pe. Valmir Vieira Cardoso, marcaram presença. 

O encontro teve início no domingo, em Goiatuba-GO, com a primeira Missa 

do Pe. Carlos Henrique Gomes dos Santos, CSS. Em seguida, todos se dirigi-

ram para a Fazenda Pipocas, em Morrinhos-GO, para o almoço. Dia este mar-

cado pelo entrosamento e atividades lúdicas. Na segunda-feira, após as Lau-

des, houve um momento formativo com Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos. À 

tarde, aconteceram os esportes, no Ginásio Senador Hermenegildo de Moraes. 

Na terça-feira, após a oração das Laudes, seguiu-se a avaliação, que salientou 

o protagonismo de cada estudante na vida e missão da Província, a coerência 
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e a transparência no processo formativo e por fim o desenvolvimento integral.  

Rendemos graças a Deus pela vida e vocação de cada estudante que por amor 

e liberdade estão no caminho de discernimento. Estende-se gratidão à Provín-

cia São José e ao Conselho Formativo pelo esforço na realização desta ativi-

dade, bem como, a toda Comunidade religiosa de Morrinhos: Pe.  Roger Evan-

gelista Rodrigues, Ir. Alef Miguel Ramos do Santos, Diácono José Vitor da 

Conceição Borges e a Pastoral Vocacional de Morrinhos. Um evento marcado 

pela fraternidade.  

Que São Gaspar interceda pelo sim de cada um dos nossos jovens, para que, 

possam ser servos do Senhor, na vivência do Carisma Estigmatino e da Espi-

ritualidade Bertoniana.  

 

Retiro Interprovincial 
 

e 6 a 10 de setembro, na Cidade de Uberaba-MG, os noviços, 

das nossas Províncias no Brasil, realizaram um momento de re-

tiro, conduzido pelo Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes. Os noviços 

Filipe Cezar de Souza Martins, João Karlos e Rafael Arcanjo Damásio Si-

queira Filho, meditaram sobre o seguinte tema: São José, Modelo de Discipu-

lado para a Vida Consagrada: escuta, humildade e serviço. O retiro, aconteceu 

no Centro de Espiritualidade São Tomás de Aquino, Instituto das Irmãs 

D 
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Dominicanas.  O retiro foi um momento de espiritualidade para fortalecer, na 

fé, a caminhada dos nossos noviços! O retiro teve início na segunda-feira, após 

o almoço e terminou na sexta-feira, com o almoço.  
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Encontro Vocacional 

 

conteceu, no dia 25 de setembro, às 18 horas, de modo virtual, o 

Encontro Vocacional Estigmatino, com a participação de alguns 

membros da Equipe de Formação: Pe. Isaac Celestino de Assis, 

Vigário Provincial e Conse-

lheiro da Formação e o Diá-

cono Waldivino Marques 

Gomes Neto, Animador Vo-

cacional da Província São 

José. O encontro foi assesso-

rado pelo Pe. Isaac Celes-

tino. Participaram cinco vo-

cacionados: Rafael (Hidro-

lândia-GO); Winicius (Goiânia-GO); Geovanni (Contagem-MG); Elias 

(Crato-CE); Marcos Gabriel (Bom Sucesso-MG). O encontro também contou 

com a presença do noviço Filipe Cezar de Souza Martins, de Ribeirão Preto-

SP e o estudante Maikon Augusto Santos Brito (Goiânia-GO) que acompa-

nham o secretariado de Animação Vocacional. O encontro teve início com a 

oração, conduzida pelo noviço Filipe Cezar. Em seguida, passou-se a palavra 

ao Pe. Isaac Celestino que conduziu a temática do encontro: “Congregação e 

Província”. Pe. Isaac apresentou o contexto histórico do início da Congrega-

ção, como também os luga-

res de missão da Província 

São José. Logo após, aconte-

ceu um momento de intera-

ção entre os vocacionados e 

demais participantes. Por 

fim, Pe. Isaac concluiu o en-

contro 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 almejam conhecer melhor 

nossa Família Religiosa.  

A 
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Formação dos Párocos e Vigários 
 

a manhã do dia 25 de setembro, em cumprimento à agenda do 

Centro Estigmatino de Pastoral (CEP), realizou-se a Formação 

Anual dos Párocos e Vigários da Província São José, com o 

tema: “Conversão Pastoral e Missionariedade”, facilitada por Dom João Jus-

tino de Medeiros Silva, Arce-

bispo de Montes Claros-MG e 

Presidente da Comissão Epis-

copal Pastoral para Educação 

e Cultura da CNBB. Esteve 

presente um expressivo nú-

mero de confrades. Justifica-

ram ausências: Pe. Divino Al-

ves Pereira da Silva, Pe. José Romualdo Degásperi, Pe. Adauto Oliveira dos 

Santos, Pe. Carlos Henrique Gomes dos Santos, Pe. Mário Eugênio Budri, Pe 

Laudimiro de Jesus Borges e Pe. Custódio José do Amaral. O Superior Pro-

vincial Pe. Adriano José dos Santos, com o uso da palavra explicitou o currí-

culo de D. João Justino e, em seguida, apresentou os confrades presentes e 

seus respectivos apostolados. Ao passo, Pe. Idelfonso Braz dos Santos susci-

tou um momento de espiritualidade. Em ato contínuo, o assessor trouxe algu-

mas provocações profundas e pertinentes, associadas ao tema, destaca-se: o 

DNA da Igreja – que é evangelizar, o batismo cristão x ministério presbiteral, 

conversão pessoal em vista do testemunho fecundo de Cristo no mundo atual, 

os desafios da evangelização no mundo atual, o cuidado com a vida do pres-

bítero, entre outras. Aberta a palavra aos participantes, cinco inquietações fo-

ram iluminadas pelo Arcebispo. Por fim, Pe. Adriano e Pe. Isaac expressaram 

sua gratidão e satisfação ao Bom Pastor, D. João Justino pela acolhida ao con-

vite e por manifestar, com suas dóceis palavras, seu testemunho de seguimento 

fiel a Cristo. Um momento significativo e reluzente para a vida pastoral da 

Província São José. Na certeza de que frutos virão, rogamos a Deus para que 

na sua generosidade continue a cumular de discernimento e sabedoria os reli-

giosos estigmatinos em sua vida e missão na Igreja, sinal do Reino entre nós. 

Que São Gaspar, fiel discípulo do crucificado interceda por seus filhos.  

N 
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Outubro 
 

 
12 Festa de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do 

Brasil 

15 Dia do Professor 

16 

25 a 30 

Festa de Santa Edwiges 

Encontro do Conselho dos Superiores (vídeo-

conferência) 

  

 

 


