
1 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cúria Provincial Estigmatina 
Rua C-137, Qd. 308, Lts. 8/9, n.º 464, 

Jardim América 

74275-060 - Goiânia-GO 

(62) 3251-3848 

(62) 98589-9569 

E-mail: provinciasaojose@estigmatinos.org.br 
   

  ANO XLIII – Nº 556  Informativo Mensal JANEIRO/2022 

 

 

 
 

 

mailto:provinciasaojose@estigmatinos.org.br


2 

 

 

 

 
 

 

Pensamento do Mês 
 

Padre Gaspar, promoveu a veneração ao mais 

santo dos esponsais, com a intenção de que seus 

filhos tivessem, nos Santos Esposos, poderosos 

protetores. Além disso, nutriu o santo pensamento 

de que os bons cônjuges cristãos tivessem, no 

exemplo dos castíssimos Esposos, a norma e o es-

tímulo para toda virtude, e, pela eficácia da sua 

proteção, pudessem obter graças e bênçãos de que 

tanto precisam para si e seus filhos. 

O matrimônio, deve ser valorizado por todas as 

pessoas e, sobretudo, por aquelas que, por dispo-

sição da Divina Providência, o estão vivendo. Para 

valorizá-lo como se deve, aos cônjuges não são su-

ficientes o afeto do coração e as expressões da lin-

guagem. Exigem-se obras, especialmente as que 

são prescritas por seus deveres. Entre estes, ocupa 

o primeiro lugar, a castidade conjugal, por ser o 

mais belo ornamento e decoro deste estado de 

vida. Ora, o que distingue e privilegia de maneira 

totalmente nova e admirável o matrimônio dos 

Santos Esposos, Maria e José, é justamente a pu-

reza, vivida de forma singular e eminente. 

Ó Virgem Santíssima, que nos Esponsais com 

São José propusestes um excelso modelo de casti-

dade, derramai sobre todos os cônjuges cristãos o 

imenso e copioso dom da castidade deste estado 

de vida, que o eleva tanto. 

 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

Natalício: 
  2. William da Silva Oliveira (Professo Temporário) 

13. Pe. Carlos Henrique Gomes dos Santos 

15. Pe. Mário Eugênio Budri 

18. Pe. Antônio Rodrigues Carneiro 

29. Jhonata Leandro Lopes (Estudante de Filosofia)  

 

 

Ordenação: 
7. Pe. Sebastião Carreiro da Silva (1995) 

16. Pe. José Romualdo Degásperi (1965) 

16. Pe. Custódio José do Amaral (1977) 

 

 

Falecimento: 
7. Pe. Angelo Pozzani (2001 

27. Pe. Kleibe França Ribeiro (2001) 

31. Pe. Lino José Correr (2004) 
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Governo Provincial 
 

No último dia 07 de dezembro, aconteceu mais uma reunião ordinária do 

governo provincial, da Província São José, na sede do CEP, em Brasília. Dos 

assuntos elencados em pauta destacou-se o seguinte: 

a) Aprovação, para a primeira profissão, dos noviços: Filipe Cézar de 

Souza Martins e Rafael Arcanjo Damásio Silveira Filho; renovação de 

votos temporários dos professos: Jonathan Borges Cunha, Robson da 

Silva Ribeiro e William da Silva Oliveira. A celebração, acontecerá no 

dia 23 de janeiro, às 09 horas, na Paróquia Sagrados Estigmas, em 

Goiânia-GO; 

  

b) A Província São José, em acordo com a Província Santa Cruz, recebeu, 

para um tempo de permanência, o padre Graciomar Pereira Braga. Ele 

está residindo em nossa Comunidade de Palmas e auxiliará na Paró-

quia Nossa Senhora de Fátima, como Vigário Paroquial. Boas-vindas, 

Padre Graciomar; 

 

c) Revisou a situação econômica da Província, o plano de saúde, o re-

passe das Comunidades e os processos jurídicos, junto à nossa asses-

soria, com os advogados da ASPLA;  

 

d) Retiro e Assembleia Provinciais: 

▪ Data: de 03 a 08 de janeiro de 2022, início e término com o almoço, 

às 12 horas; 
 

▪ Pregador: Dom Francisco Agamenilton Damascena – Bispo da Di-

ocese de Rubiataba – Mozarlândia-GO; 
 

▪ Local: Casa de Encontros e Retiros Mãe Dolorosa – Goiânia-GO 
 

▪ Custo-benefício: Serão 05 diárias, mais o almoço do primeiro dia a 

R$ 40,00, cada diária custará R$ 165,00, perfazendo um total de 

R$ 865,00, por pessoa. 

 

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. 
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Ordenações Presbiterais 

 

Aconteceu, no dia 4 de de-

zembro, às 9 horas da manhã, na 

Catedral Santa Rita de Cássia, 

na cidade de Itumbiara-Goiás, a 

Ordenação Presbiteral do Diá-

cono Waldivino Marques Go-

mes Neto, CSS. A Eucaristia, foi 

presidida pelo Bispo de Itumbi-

ara Dom Antônio Fernando Bro-

chini, CSS. Estiveram presentes: 

o Superior Provincial, Pe. Adri-

ano José dos Santos, alguns con-

frades, presbíteros do clero de 

Itumbiara, Diáconos, Religiosos 

e Religiosas, juntamente com os 

familiares e amigos do Diácono Waldivino Neto. A celebração, foi marcada 

por muito fervor e oração. Pe. Waldivino Neto, em seus agradecimentos, con-

vidou todos os Mis-

sionários Estigma-

tinos, os presentes 

e os que acompa-

nhavam a celebra-

ção através das re-

des sociais, a reza-

rem diante da ima-

gem de São Gaspar 

Bertoni, pedindo 

que sejam cada vez 

mais “operários da 

vinha do Senhor e 

mensageiros da sua 

Palavra”. Após a celebração, foi servido um delicioso, almoço no espaço de 

Eventos da Câmara de Dirigentes Lojistas de Itumbiara. O neo-sacerdote, 

agradece à Congregação dos Sagrados Estigmas, à Província São José, a todos 

os Confrades, Leigos e Leigas, pela amizade e por terem colaborado para que 

tudo acontecesse da melhor forma possível. Pedimos a Deus que abençoe o 
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Padre Waldivino Neto 

e lhe conceda muitas 

graças no exercício de 

seu ministério sacer-

dotal. Que nosso Pai 

Fundador, São Gaspar 

Bertoni e nossos San-

tos Patronos: Maria e 

José, intercedam por 

ele e por todas as vo-

cações.  
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o dia 11 de dezembro, sábado, às 09 horas, foi realizada a Cele-

bração Eucarística, em que aconteceu a Ordenação Presbiteral do 

Diácono José Vitor da Conceição Borges, CSS, que escolheu, 

como lema: “Vede que presente de amor o Pai nos deu” (1Jo 3,1). Antece-

dendo o dia, foi realizado um 

tríduo, com celebrações e ho-

menagens ao Diácono. O trí-

duo, foi um momento para fazer 

memória do chamado do Pres-

bítero, que é o serviço e o anún-

cio, testemunhando Jesus 

Cristo, sempre disposto a viver 

sua vocação, na Igreja e no 

mundo. A Missa de Ordenação 

Presbiteral, foi realizada na 

Igreja Nossa Senhora Apare-

cida e São Sebastião, da Paró-

quia Nossa Senhora do Carmo, 

em Morrinhos-GO, e foi presi-

dida pelo Bispo Diocesano da 

Diocese de Itumbiara-GO, 

Dom Antônio Fernando Brochini, CSS, contando com a presença do Superior 

Provincial, Pe. Adriano José dos 

Santos, CSS, o Vigário Provin-

cial, Pe. Isaac Celestino de Assis, 

CSS, os Conselheiros Pe. Idel-

fonso Braz dos Santos, CSS e Pe. 

Fernando de Assis Queiroz, CSS, 

outros padres Estigmatinos e Di-

ocesanos, Diáconos, Religiosos, 

Seminaristas, Professos, além de 

familiares da cidade de Santa Isa-

bel-GO e amigos do ordenante. 

Em sua homilia, Dom Fernando 

destacou o compromisso do pres-

bítero com a Igreja, com o povo e 

com o Cristo, servindo numa 

amizade íntima com o Cristo. 

Nos agradecimentos, o neo-

N 
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sacerdote, Pe. José Vitor da Con-

ceição Borges, CSS, agradeceu a 

todos que se empenharam para o 

bom êxito da Celebração, de modo 

especial, à Paroquia Nossa Se-

nhora do Carmo, na pessoa de seu 

Pároco, Pe. Roger Evangelista Ro-

drigues, CSS, e dos seus agentes 

de pastoral.  
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o dia 12, às 10 horas, na Igreja Nossa Senhora Aparecida e 

São Sebastião, o neo-sacerdote presidiu sua primeira Missa 

com a presença de alguns padres Estigmatinos, Diácono, Se-

minaristas e Professos, além de seus familiares e amigos. Na Celebração, Pe. 

José Vitor expressou seu sentimento de gratidão em fazer parte e ordenar padre 

na Congregação dos Missionários Estigmatinos, bem como à Comunidade de 

Morrinhos que não 

mediu esforços em 

manifestar carinho 

pelo neo-sacerdote 

desde o primeiro mo-

mento que ali che-

gou. Um agradeci-

mento a Deus pelo 

chamado vocacional, 

simplesmente é tudo 

por causa de um 

grande Amor.  

 

N 
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 Noite, do mesmo dia, às 19h30, Pe. José Vitor, presidiu Missa em 

sua cidade natal, Santa Isabel-GO, na sua Comunidade de origem, 

a Paróquia Santa Isabel, onde foi acolhido com muita alegria e 

festa. Estiveram presen-

tes Leigos de Morri-

nhos-GO, Goiânia-GO 

e Belo Horizonte-MG, 

além do professo Jona-

than, seus pais Daíla e 

Domingos, familiares e 

amigos. Era notável a 

alegria daquela porção 

do Povo de Deus, que 

fez questão de estar pre-

sente, unida ao filho da-

quela Comunidade, que 

se tornou Padre. Na ho-

milia, o neo-sacerdote, 

destacou a importância da 

Comunidade em sua cami-

nhada vocacional, e ressal-

tou o quanto sentimentos 

como o amor, o perdão, a acolhida e a paciên-

cia são fundamentais no caminhar.  

Pedimos a Deus que abençoe o Pe. José Vitor, 

e lhe conceda graças e fecundidade no exercí-

cio de seu ministério junto ao Povo de Deus. 

Que nosso Pai Fundador, São Gaspar Bertoni 

e nossos Santos Patronos: Maria e José, inter-

cedam por ele e por todas as vocações. 

 

À 
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Manhã de Oração 

 

ia 06 de dezembro, segunda feira , aconteceu na Fazenda Pipo-

cas, em Morrinhos-GO, uma manhã de silêncio e oração com os 

seminaristas: Arlito Farlen Correia da Silva, Jhonata Leandro 

Lopes e Maikon Augusto Santos Brito, encerrando o semestre. Pe. Edson Már-

cio Pereira, conduziu a amanhã que contou com a assessoria, online, do Pe. 

Alexsandro Ribeiro Nunes, que falou sobre a importância de escutar (ouvir 

com atenção, levar a sério o que o outro fala), aprender (Perceber, guardar, 

silenciar) e anunciar (dar boa notícia) a partir do Evangelho.  O texto bíblico, 

que iluminou a manhã de oração, foi Lc 1,26-40. Os seminaristas, foram ins-

tados a refletir e rezar sobre a escuta, o aprendizado e o anúncio, tendo Maria 

e José como modelos de escuta de Deus que os levaram a aprender e anunciar 

a boa notícia, como fez a Virgem Maria à sua prima Isabel. A manhã de oração 

teve como pano de fundo o Tempo do Advento: Tempo de Espera, Sacramento 

da Esperança. A manhã de espiritualidade, terminou com uma partilha, com a 

Santa Missa e um delicioso almoço. Agradecemos, ao Pe. Alexsandro, pela 

sua ajuda.  

D 
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Colegiado do CEP 

 

 

“O passado já foi. O futuro está por vir. 

Só o presente existe e está em meu poder. 

Viver dia a dia, de manhã ao meio dia, do 

meio dia à noite, realizando tudo com o 

maior empenho. Talvez não nos será dado 

outro tempo, para glorificar a Deus.”. 

 

 

arafraseando o Fundador São Gaspar Bertoni e movidos pelo Es-

pírito Santo, aconteceu, no dia 30 de novembro, na sede do Centro 

Estigmatino de Pastoral (CEP), em Brasília-DF, a Reunião do Co-

legiado Gestor. Momentos fortes de escuta, diálogo e partilha, marcaram a 

tarde deste dia.  

Estiveram presentes: Pe. Idelfonso Braz dos Santos, Conselheiro da Pas-

toral e Coordenador do Centro Estigmatino de Pastoral (CEP); Pe. Isaac Ce-

lestino de Assis, Secretário Executivo do CEP; Diácono José Vitor da Concei-

ção Borges, Coordenador da Pastoral Juvenil; Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, 

Coordenador da Pastoral da Espiritualidade Estigmatina; Pe. Carlos Henrique 

Gomes dos Santos, da Pastoral da Ação Missionária e Pe. Fábio Enrique de 

Souto, Coordenador da Pastoral da Educação Formal. 

O encontro teve início com o almoço às 12h30. Em seguida, às 14h30, na 

sala de reuniões, recitou-se a hora média. Depois, procedeu-se com a leitura 

da ata da reunião anterior. Ato contínuo, passou-se para a leitura, discussão e 

reflexões sobre os relatórios das pastas. Após o lanche, elencou-se as priori-

dades de cada setor, para o próximo ano, passando para a elaboração da 

Agenda do Centro Estigmatino de Pastoral (CEP), para o ano de 2022. Por 

fim, desenhou-se a dinâmica da Assembleia Provincial, prevista para janeiro. 

Com a oração do ângelus, às 18 horas, encerrou-se esta significativa reunião 

de pastoral de nossa Província, à Serviço da Evangelização.  

Que os Santos Esposos intercedam junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, 

para que Ele, em sua infinita bondade, derrame bênçãos sobre o Centro Estig-

matino de Pastoral (CEP) a fim de que, possa ser um farol de evangelização, 

possa germinar bons frutos, a serem colhidos nas Comunidades Estigmatinas 

da Província São José. 

 

P 
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Casa de Formação 

 

os dias 2 e 3 de novembro, Pe. Isaac Celestino de Assis, Vigário 

Provincial e Conselheiro da Formação da Província São José, 

visitou a Casa de Formação São Gaspar Bertoni, em Belo Hori-

zonte-MG, para ser presença, proximidade, escuta e diálogo com os professos: 

Jonathan Borges Cunha, Robson da Silva Ribeiro e Willian da Silva Oliveira. 

Foi um momento ímpar, que possibilitou conhecer um pouco a dinâmica da 

Casa de Formação. Gratidão ao Padre Bruno Henrique Silva Cunha e aos pro-

fessos, pela acolhida e convivência. 

 

Equipe de Formação 
 

a tarde do dia 15 de novembro de 2021, realizou-se a reunião vir-

tual da Equipe de Formação da Província São José, com a pre-

sença de: Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, Pe. Edson Márcio Pe-

reira, Pe. Isaac Celestino de Assis e Diácono Waldivino Marques Gomes Neto. 

Iniciou-se com a oração, facilitada pelo Pe. Bruno Henrique, em seguida, pro-

cedeu-se à leitura da ata anterior que, após algumas considerações foi apro-

vada por todos. A seguir o Diácono Waldivino argumentou a respeito da Ani-

mação Vocacional, discorrendo sobre a caminhada de cada vocacionado, o 

encontro vocacional de dezembro (data e local) e as perspectivas de ingresso 

para o ano de 2022. Em seguida, discutiu-se sobre a alteração do local para 

Profissão dos Votos religiosos; considerou a transferência do postulante Adil-

ton Luís Martins para o Seminário São José em Goiânia -GO a partir de 2022 

e ainda, do quadro geral dos seminaristas para o próximo ano. Passou-se para 

alguns comunicados: a) No ano de 2022, o Noviciado Interprovincial passará 

por algumas revisões em seu programa formativo, sendo assim, o mesmo es-

tará temporariamente suspenso b) a reforma da Casa de Formação em Goiânia-

GO, os passeios comunitários dos grupos da Filosofia e da Teologia, as orde-

nações presbiterais dos Diáconos Waldivino e José Vitor. A reunião encerrou-

se com a oração do ÂNGELUS. Na certeza de que frutos virão, rogamos a 

Deus para que na sua generosidade 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 discípulo do crucificado, interceda por 

seus filhos. 

N 

N 
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Aniversário da Província São José 

 

o dia 27 de novembro, na cidade 

de Uberaba-MG, dia em que a 

Província São José completou 42 

anos de sua criação, ocorreu, no Santuário 

Basílica Nossa Senhora D'abadia, a inaugura-

ção do painel, retratando nosso Fundador, 

São Gaspar Bertoni, junto com os jovens do 

Oratório Mariano, oferecendo flores a Nossa 

Senhora da Abadia e, ao fundo, a cidade de 

Verona onde nasceu a nossa Congregação re-

ligiosa. Além deste painel, foi inaugurado ou-

tro painel do Sagrado Coração 

de Jesus e um nicho de Nossa 

Senhora de Fátima. A Missa, 

ocorreu às 17 horas, e a bênção 

das imagens, logo após à cele-

bração Eucarística. Ambas, fo-

ram presididas por Dom Paulo 

Mendes Peixoto, Arcebispo de 

Uberaba-MG. Estiveram presentes, para cele-

brar o aniversário da Provincia São José e a 

N 
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inauguração dessas obras para a devoção dos fiéis, a Comunidade religiosa 

com os padres: Vicente Ruy Marot, Jarbas Rodrigues Matos, Alexsandro Ri-

beiro Nunes e os noviços da Província São José: Filipe Cezar de Souza Martins 

e Rafael Arcanjo Damásio Siqueira Filho.  

Agradecemos a todos que colaboraram para a instalação destas imagens. 
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Janeiro 
 

 

 

3 a 8 Retiro e Assembleia Provincial, na Casa 

de Encontros e Retiros Mãe Dolorosa, em 

Goiânia-GO. 

 

23 Festa dos Santos Esposos, São José e 

Maria Santíssima, nas Comunidades. 

 

Primeira Profissão e Renovação dos 

Votos Religiosos, em Goiânia-GO. 
 


