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Pensamento do Mês 
 

Quem pertence a esta Congregação, tenha 

sempre diante dos olhos a bem-aventurada Vir-

gem Maria e São José, para aprender, com eles, 

o amor à pobreza, a aplicação à oração e à medi-

tação, a prontidão na obediência, mesmo nas coi-

sas difíceis e contrárias à natureza, a caridade 

para com Deus, cuja glória deve unicamente ter 

em mira, a caridade para com o próximo, por cujo 

bem espiritual sempre deverá zelar, a custo, até, 

da própria vida. 

Procure-se, com todo esforço, levar nossos jo-

vens a amar os bens espirituais e à devoção para 

com Maria Santíssima e São José, estimulando-

os a imitar, nas diversas ocasiões, seus exemplos. 

Recomenda-se, sobremaneira, que façam tudo, 

mesmo as menores coisas, com grande diligên-

cia, sobretudo quando não são vistos por nin-

guém, de tal forma que possam mostrar que é na-

tural, este modo correto de agir, para agradar a 

Deus e imitar Maria Santíssima e São José, que 

foram tão perfeitos no estilo de vida humilde. 

Fazei, Virgem Santíssima, pelo virginal es-

ponsalício que celebrastes com vosso castíssimo 

esposo São José, que minha alma se espose espi-

ritualmente com vosso Filho e meu Senhor Jesus. 

 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

Março 

Natalício: 

10. Pe. Sebastião Carreiro da Silva 

21. Pe. Divair Bento Vieira 
 

Ordenação: 

03. D. Antônio Fernando Brochini (2002/Episcopal) 

05. Pe. Wenderson da Silva Nascimento (2016) 

13. Pe. Silvino Caixeta da Silva (1999) 

20. Pe. Mário Eugênio Budri (2004) 
 

Abril 

Natalício: 

07. Pe. Vicente Ruy Marot 

15. Jonathan Borges Cunha (Professo Temporário) 
 

Ordenação: 

03. Pe. Adauto Oliveira dos Santos (2016) 
 

Falecimento: 

13. Pe. Antônio Bicho Filho (2005) 

13. D. Antônio Alberto Guimarães Resende (2015) 

18. Pe. Isidoro Stênico (1993) 
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Assembleia Provincial 
 

os dias 17 e 18 de março de 2022, aconteceu, de forma virtual, 

através da plataforma Microsoft Teams, a  Assembleia Anual 

Provincial. O primeiro dia, iniciou-se às 9 horas, com a oração 

facilitada pelo Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos, seguida da acolhida dos 

confrades, feita pelo Superior Provincial Pe Adriano José dos Santos que, em 

ato contínuo, 

convidou  Pe. 

Isaac Celestino 

de Assis, para 

mediar a Assem-

bleia. O mesmo 

agradeceu a con-

fiança e expôs a 

realidade da 

pasta de que atu-

almente é res-

ponsável: For-

mação Provin-

cial. Após a di-

nâmica de SWOT, abriu-se, para que os formadores pudessem partilhar, bre-

vemente, a caminhada do corrente ano, bem como para intervenções dos par-

ticipantes. Depois, Pe. Idelfonso Braz dos Santos, juntamente com os coorde-

nadores das pastas do CEP, apresentaram as performances da Pastoral Provin-

cial. Com a oração do Ângelus, o primeiro dia encerrou às 11h30.  

Também o segundo dia, iniciou com a oração às 9 horas, seguida da aco-

lhida. Dando continuidade aos trabalhos, Pe. João Batista Irias dos Santos, 

procedeu à exposição sobre a Vida Religiosa Provincial, oferecendo os frutos 

e as fragilidades da Vida Comunitária Estigmatina, na Província. Em seguida, 

passou-se para um breve pronunciamento dos Superiores locais, sobre a traje-

tória de cada comunidade. Logo depois, Pe. Fernando de Assis Queiroz, intro-

duziu assuntos ligados à Economia Provincial. A sessão encerrou-se às 12 ho-

ras, com a oração do Ângelus, proferida por Pe. Adriano José dos Santos, que 

também, agradeceu a participação e o engajamento de todos os confrades. Sen-

tiram-se a ausência de: Pe. Divino Alves Pereira da Silva, Pe. Mário Eugênio 

Budri e Pe. Custódio José do Amaral. Que São José, interceda a Deus, para 

que a Província ofereça um serviço agradável ao Reino de Deus.  

N 
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Transferências 
 

No mês de março, após reunião do Governo Provincial e conversas parti-

culares com alguns confrades, foram definidas algumas transferências (Const. 

107) para melhor organização pastoral e atendimento às necessidades da Pro-

víncia.  

▪ Pe. Mário Eugênio Budri – vigário paroquial da Paróquia Nossa Se-

nhora das Graças – Goiânia GO; 

▪ Pe. Édson Márcio Pereira – vigário paroquial do Santuário-Basílica 

Nossa Senhora da Abadia – Uberaba-MG; 

▪ Ir. Márcio Ivan Carneiro Gondim – Seminário São José – Goiânia-GO. 

Aos confrades transferidos, manifestamos agradecimentos pela disponi-

bilidade e ensejo de um profícuo trabalho na missão confiada. 

 

Visitas Honrosas 
 

or ocasião das festividades de São 

José, organizadas na Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida e Santa 

Edwiges, esteve presente, para a Celebração 

Eucarística dominical, o recém-empossado 

Arcebispo Metropolitano de Goiânia, Dom 

João Justino de Medeiros Silva. Após a cele-

bração, Dom João recebeu o carinho dos pa-

roquianos e conheceu algumas dependências 

da Paróquia e foi informado da evolução da 

construção da Igreja paroquial. 

Em seguida, foi oferecido al-

moço na Cúria Provincial, onde o 

Arcebispo foi recepcionado pelo Su-

perior Provincial, Padre Adriano, 

pelos padres Idelfonso, José Ailton e 

alguns paroquianos.  

 

P 
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o dia 27 de março, a Casa de Formação São Gaspar Bertoni, em 

Belo Horizonte-MG, recebeu a cordial visita do senhor Bispo Di-

ocesano de Luz, Dom José Aristeu Vieira. Um momento de fra-

ternidade e comunhão com os nossos Professos e o Formador Pe. Bruno Hen-

rique Silva Cunha.  

Que Deus continue conduzindo e abençoando suas Missões, junto ao Povo 

de Deus.  

 

Bate-Papo 

 

o dia 18 de 

março, acon-

teceu o pri-

meiro bate papo virtual, 

com os vocacionados da 

Província São José. O 

encontro, ocorreu pela 

plataforma do Google 

Meet, das 18 às 19 horas 

e contou com a participação: Pe. Waldivino Marques Gomes Neto, Animador 

Vocacional Provincial; Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, orientador do Pro-

fessório; Pe. Idelfonso Braz dos Santos, Conselheiro da Pastoral e os Profes-

sos: Filipe Cezar de Souza Martins e Robson da Silva Ribeiro. Participaram 

conosco, os vocacionados: Marcos Gabriel Oliveira, de Bom Sucesso-MG; 

Endriu Mota e Winicius Jacinto de Goiânia-GO e Arthur Estefano, de Ube-

raba-MG. 

Após a oração 

e boas-vindas, 

a Equipe Vo-

cacional parti-

lhou a sua tra-

jetória vocaci-

onal e, logo em 

seguida, os vo-

cacionados 

partilharam so-

bre suas moti-

vações e expectativas para o itinerário do acompanhamento vocacional do ano 

N 

N 
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de 2022. Ao final do bate papo, o Pe.  Waldivino, partilhou com os vocacio-

nados o itinerário de acompanhamento vocacional e as datas dos respectivos 

encontros presenciais, que faremos ao longo do ano de 2022. No primeiro en-

contro, abordaremos o seguinte tema: “quem somos?” (30/04 e 01/05 – Brasí-

lia/DF); no segundo encontro: “onde estamos?” (20 e 21/08 – Goiânia-GO) e 

no terceiro encontro: “para onde vamos?” (26 e 27/11 – Goiânia-GO). Que 

nossos Patronos, Maria e José, intercedam pelo trabalho de animação vocaci-

onal, da Província São José.  

 

Novo Vigário 
 

omingo dia 13 de março, às 18 horas, em Missa concelebrada 

pelo Reitor da Basílica Nossa Senhora D'Abadia, Pe. Alexsandro 

Ribeiro Nunes, CSS, foi apresentado, como novo Vigário da Pa-

róquia Nossa Senhora D'Abadia, o Pe. Edson Márcio Pereira, CSS, que presi-

diu a Eucaristia. Após a acolhida do Pároco, Pe. Edson Márcio, agradeceu a 

acolhida da Comunidade religiosa e, também, dos paroquianos. Ao final da 

Missa, Pe. Edson Márcio, recebeu os cumprimentos de vários paroquianos. O 

Santuário Basílica Nossa Senhora D'Abadia  e a Comunidade Religiosa de 

Uberaba, se alegra com a presença de mais um confrade, para os trabalhos 

pastorais do Santuário.  

D 
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Festividade de São José 
 

elo Horizonte-MG. Dia 19 

de março, foi celebrado com 

festa e alegria, em Belo Ho-

rizonte, Minas Gerais, na Casa de Forma-

ção, da Etapa do Professório. Por ocasião 

da Solenidade de São José, logo cedo, foi 

rezada a Oração das Laudes, com a 

presença dos Professos e do Forma-

dor, Pe. Bruno Henrique Silva Cu-

nha. Ao findar da tarde, com o pôr do sol, uniram-se a eles, os Leigos Estig-

matinos, a Pastoral Vocacional e os benfeitores da Casa de Formação, para um 

momento de oração e reflexão, a partir da figura de São José. Concluindo com 

o canto do Ofício de 

São José e a distribui-

ção da oração, fita e 

medalha do Santo Pa-

droeiro de nossa Pro-

víncia. Foi um mo-

mento de nos unir-

mos a toda a Provín-

cia São José, como 

Família Estigmatina. 

Bem como, renovar 

nossa fé e esperança! 

Viva nosso Padro-

eiro!  

 

B 
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oiânia-GO, a Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida e Santa 

Edwiges realizou, de 16 a 20 

de março, a 1ª edição da Festa de São 

José.  As celebrações, no decorrer dos 

dias, contaram com uma excelente parti-

cipação dos fiéis. 

Durante esses dias, às 19h30 era re-

alizado o Terço de São José, rezado pelo 

povo, juntamente com o Padre Idel-

fonso e, às 19h30, acontecia Missa 

com padres convidados: Padre 

Marcos Rogério, Padre Waldivino, 

Dom Levi Bonatto e Dom João Jus-

tino, novo Arcebispo da Arquidio-

cese de Goiânia.  

Após a Missa, as festividades continuavam na 

parte social da festa, com as 

tradicionais barraquinhas 

com comidas típicas e apre-

sentações musicais. 

No sábado, 19 de março, 

dia de São José, tivemos pro-

gramação especial com Terço 

às 16h30, seguido de Missa 

festiva, onde os fiéis puderam 

fazer suas preces, pedidos es-

peciais e súplicas pela paz no Brasil e no mundo, e por 

fim, apresentação da cantora católica Eliana Ri-

beiro.  

No dia 25 de março, foi realizado um Co-

quetel encerrando as comemorações dedicadas 

ao esposo de Maria e Pai adotivo de Jesus.  

“Preparamos a festa com todo gás e entusi-

asmo que ela merece; vontade de realizar uma 

festa para a comunidade, com todo o brilho que São José merece. Com todos 

os cuidados, ainda com relação à pandemia, sempre pedindo a utilização de 

G 
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máscaras e disponibilizando álcool para a higieniza-

ção das mãos, distanciamento social. Tudo prepa-

rado com cuidado e muito carinho, para a realização 

de uma festa à altura de São José”, salientou Padre 

Idelfonso, pároco da Paróquia.  

Transcorridos os  dias  festivos,  a  Paróquia  

Nossa  Senhora Aparecida e Santa Edwiges louva e 

agradece a Deus pelo caminho percorrido, pelas ce-

lebrações acontecidas, pelo trabalho e esforço dedi-

cado de todos os seus membros e fiéis que, de ma-

neira generosa  e  responsável,  se  empenharam  na  

realização  da Festa de São José. 

 

uziânia-GO, a Comunidade re-

ligiosa, celebrou o dia de São 

José, Patrono Universal da 

Igreja e da Província. 

 

 

 

L 
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beraba-MG, em celebração Solene, presidida pelo Pe. Edson 

Márcio Pereira, CSS, a Comunidade religiosa de Uberaba-MG, 

celebrou o dia de São José, Patrono Universal da Igreja e da Pro-

víncia. A celebração, foi preparada pelo grupo de Espiritualidade Estigmatina.  

Na homilia, Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, destacou a importância de São 

José, como modelo de discípulo, humilde e servidor. Um verdadeiro Ouvinte 

da Palavra que não titubeia em 

colocar em prática o que o Se-

nhor lhe pediu através do anjo: 

"José fez conforme o anjo do Se-

nhor havia mandado" Mt 1,24. 

 

 
 
 
 
 

U 
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Escola Senador 
 

niciamos, no dia 3 de março, no Ginásio Senador, uma reflexão à 

luz da Campanha da Fraternidade 2022, para os alunos do Ensino 

Fundamental: Fraternidade e Educação - Fala com Sabedoria, ensina 

com Amor. A proposta surgiu, como um incentivo e aproveitamento do tema 

que, muitas vezes, passa despercebido aos nossos olhos. Diante desta reali-

dade, a Pastoralidade, do 

Ginásio Senador, toma as 

iniciativas para levar esta re-

flexão à todos os educadores 

e educandos de nossa regio-

nal.  Em um primeiro mo-

mento, nós, do Ginásio Se-

nador, reunimos com todos 

os diretores da Regional 

para fazer a proposta de re-

flexão nas escolas; depois, va-

mos nos reunir com todos os 

professores das mesmas esco-

las, para consolidar uma ação 

de fraternidade com os alunos. 

Assim, conseguiremos alcan-

çar o objetivo concreto da CF 

deste ano: refletir sobre a Edu-

cação com o olhar fraterno! 

#Estigmatinos #Pastoralidade 

#Educacao formal. 

 

Lideranças Leigas Estigmatinas 

 

os dias 04 e 05 de março, às 20 horas, estiveram reunidos, pela 

plataforma digital "Google Meet", os Coordenadores dos Grupos 

de Leigos Estigmatinos da Província São José. Foi um momento 

de reflexão sobre o tema da CF-2022: "Fraternidade e Educa-

ção", e sobre "A educação na perspectiva do Carisma Estigmatino". 

I 

N 
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No primeiro dia de encontro, os Professos Temporários: Jonathan Borges 

Cunha e Rafael Arcanjo Damásio Siqueira Filho, fizeram uma abordagem so-

bre o horizonte da CF-2022, que consiste num convite a redescobrir os princí-

pios fundamentais de uma educação que humaniza, que promova a dignidade 

humana e construa a paz. Um caminho que, nas palavras do Papa Francisco, 

deve também ser assumido por meio da adesão ao Pacto Educativo Global. O 

Papa recorda ser urgente: uma educação para o bem comum, para o compro-

misso com a comunidade e, especialmente, para o cuidado com os empobre-

cidos e vulnerabilizados.  

No segundo dia, Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, fez uma reflexão, à luz 

do Carisma Estigmatino, sobre uma educação que humaniza, que está a serviço 
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da vida e que colabora na reconstrução do tecido social, quando faz opção pelo 

diálogo como caminho, que educa para a liberdade, para o respeito ao outro, 

para a promoção da cidadania. Nesse sentido, Pe. Alexsandro Nunes, recordou 

os Oratórios Marianos de São Gaspar Bertoni, que objetivavam em educar e 

preparar os jovens veroneses, a partir das ciências teóricas e ciências práticas. 

Destacamos a presença dos padres estigmatinos: Pe. Bruno Henrique 

Silva Cunha; Pe. Carlos Henrique Gomes dos Santos; Pe. Fernando de Assis 

Queiroz; Pe. José Vitor da Conceição Borges; Pe. Josinaldo Filomeno da 

Silva; Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira e também, o estudante de Filosofia 

Jhonata Leandro Lopes; os leigos e leigas, de Belo Horizonte-MG, de Goiânia-

GO, de Goiatuba-GO, de Luziânia-GO, de Morrinhos-GO, de Palmas-TO, de 

Panamá-GO, de Pirapora-MG, do Rio de Janeiro-RJ, de Uberaba-MG e de 

Várzea Grande-MT.  

Que a CF-2022, desperte em nós o autêntico espírito educativo integral, à 

serviço do Evangelho, pois, ainda hoje, com Cristo, o coração dos cristãos se 

compadece ao ver numerosa multidão que vive como ovelhas sem pastor. É o 

coração compadecido com a realidade, a partir da qual Jesus ensina muitas 

coisas (Mc 6,34).  

 

Visita Vocacional 

 

o dia 28 de fevereiro, os professos: Filipe Cezar de Souza Mar-

tins, Jonathan Borges Cunha, Robson da Silva Ribeiro, Rafael 

Arcanjo Damásio Siqueira Filho e William da Silva Oliveira, vi-

sitaram a família do vocacionado: Marcos Gabriel, em Bom Sucesso-MG. 

N 
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Agradecemos ao vocacionado 

Marcos Gabriel e aos seus pais: Vi-

cente e Lúcia, pela fraterna e calo-

rosa acolhida. Todo o discerni-

mento vocacional, passa por esse 

estreitamento de laços entre a nossa 

família religiosa e a família de cada 

vocacionado.  

Que São Gaspar Bertoni continue a interceder pelas vocações Estigmati-

nas, conscientes de que a Missão, é de todos nós. 

 

JUVEST 

 

o dia 28 

de feve-

reiro, foi 

criada, no Ginásio 

Senador Hermene-

gildo de Morais, a 

Comissão Juvenil Es-

tigmatina de estudan-

tes da unidade básica 

de Educação. É uma 

proposta da JUVEST 

que, com a Pastorali-

dade, tem por objetivo incentivar e apontar caminhos para o protagonismo ju-

venil diante da rea-

lidade atual. O 

plano de ação é para 

que os  jovens e 

adolescentes, refli-

tam de maneira es-

piritual e social, 

suas ideias, diante 

de temas e propos-

tas que sirvam para 

a evolução e forma-

ção do aprendizado 

N 
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e protagonismo em suas vidas. Foram convidados 5 representantes das turmas: 

9ª A, B, C, do ensino fundamental e o ensino médio as turmas do 1º e 2º ano. 

Os alunos e alunas, estão animados e motivados com o projeto, e nós, estig-

matinos, felizes por esta semente plantada!  

 

o dia 04 de 

março, os Líde-

res das Expres-

sões Juvenis das Paróquias 

Estigmatinas da Província 

São José, fizeram seu Pri-

meiro Encontro virtual. O 

encontro teve início, às 

19h30 e foi conduzido pelo Pe. José Vitor da Conceição Borges, CSS e com a 

presença de alguns líderes das expressões juvenis de algumas Paróquias. Infe-

lizmente, faltaram algumas lideranças jovens. Foi criado um novo grupo de 

whatsapp atualizado, com as novas lideranças paroquias jovens, da Província 

São José. A proposta do encontro, foi integração, diálogo e apresentação do 

Plano de Ação para 2022, sobretudo na construção e continuidade do Setor 

Juvenil Paroquial. Além, disso, foi explanado, também, alguns pontos especí-

ficos relacionados à juventude: encontro Juvenil das Lideranças Estigmatinas; 

acompanhamento com os assessores da JUVEST; a comunicação com os Pá-

rocos e responsáveis pela juventude paroquial; o Juvestday em cada Paróquia, 

etc. Aos nossos jovens, desejamos força e motivação para a realização de seus 

projetos! São Gaspar, olhai pela juventude Estigmatina! 

 

o dia 26 de março, esti-

veram reunidos, por 

meio da plataforma Go-

ogle Meet, os assessores da Equipe 

Provincial da Juventude Estigma-

tina (JUVEST), da Província São 

José: Edviges Guimarães; Lara 

Melo e Talles Reis. Coordenados 

pelo Padre José Vitor Borges, a equipe se reuniu para alinhar as demandas da 

JUVEST para o ano e a organização dos setores de juventude de cada Paróquia 

da Província. Em preparação para o 8° Encontro de Lideranças Juvenis da JU-

VEST, foram definidos data, programação, roteiro de assessoria e representa-

tividade paroquial, de acordo com as expressões juvenis apresentadas pelos 

N 

N 
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Párocos de cada Comunidade. O encontro, que acontecerá de 21 a 23 de abril, 

em Brasília-DF, teve como inspiração o tema da Campanha da Fraternidade 

2022 e deve contar com a participação de aproximadamente 30 jovens: de Belo 

Horizonte-MG, de Brasília-DF, de Goiânia-GO, de Goiatuba-GO, de Luziâ-

nia-GO, de Morrinhos-GO, de Palmas-TO, do Panamá-GO, do Rio de Janeiro-

RJ, de Uberaba-MG e de Várzea Grande-MT. 

    Que São Gaspar Bertoni inspire a caminhada de cada uma das lideran-

ças juvenis, para que estejam comprometidas com o projeto evangelizador.  

 

"Não adianta ouvir a palavra de Deus 

com prazer, para por em prática, depois, 

só alguma coisa." (São Gaspar Bertoni) 

 

Equipes Vocacionais Paroquiais 
 

o dia 23 de fevereiro, acon-

teceu a primeira reunião 

com os coordenadores das 

Equipes Vocacionais Paroquiais 

(EVP’s) da Província São José. Partici-

param: o Animador Provincial, Pe. 

Waldivino Marques Gomes Neto e os 

professos: Filipe Cezar de Souza Mar-

tins e Robson da Silva Ribeiro, juntamente com os coordenadores: Ana Paula, 

da Paróquia São Gaspar Bertoni, de Belo Horizonte-MG; Ana Lúcia, Cecília 

e Sandra, do Santuário Basílica Nossa Senhora D’Abadia, de Uberaba-MG); 

Jair e Jeane, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de Morrinhos-GO; Jairo e 

Luciele, da Paróquia Santa Edwiges, de Várzea Grande-MT); José Luiz, do 

Santuário Santa Edwiges, do Rio de Janeiro-RJ; Joana, da Paróquia Sagrados 

Estigmas e Santo Expedito, de Goiâ-

nia-GO; Lindalva, da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida e Santa Edwiges, 

de Goiânia-GO; Maria Piedade, da 

Paróquia Nossa Senhora das Graças, 

de Goiânia-GO. Os temas tratados fo-

ram os seguintes: acolhida dos coor-

denadores; partilha de cada coorde-

nador sobre as atividades realizadas em 2021 e planejamento das atividades 

N 
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para 2022; Encontro Provincial com todos os membros das EVP’s a ser reali-

zado em março, na modalidade online; avaliação e utilização dos roteiros men-

sais; mapeamento dos membros das EVP’s. Por fim, agradecemos o empenho 

de todos os coordenadores das EVP’s, da Província São José. 

 

conteceu, no dia 26 de 

março, das 18 às 20h30, o 

Encontro Anual das 

Equipes Vocacionais Paroquiais 

(EVP’s), pela plataforma do Google 

Meet. O Animador Vocacional Provin-

cial, Pe. Waldivino Marques Gomes 

Neto, juntamente com os professos: Fi-

lipe Cezar de Souza Martins e Robson da Silva Ribeiro conduziram o encon-

tro, que foi assessorado pelo Pe. Reinaldo Leitão, RCJ (Rogacionista) com o 

seguinte tema: “As equipes vocacionais paroquiais no contexto digital”. 

Houve também a participação do Pe. Bruno Henrique Silva Cunha e dos estu-

dantes: Adilton Luís Martins e Jhonata Leandro Lopes. Participaram do en-

contro, mais de 30 animadores vocacionais da Província São José, contem-

plando a presença das EVP’s das 

seguintes paróquias Estigmatinas: 

Belo Horizonte (MG), Goiânia 

(GO), Luziânia (GO), Morrinhos 

(GO), Rio de Janeiro (RJ), Ube-

raba (MG) e Várzea Grande 

(MT).  

Durante a fala, Pe. Reinaldo 

Leitão, RCJ, nos levou à reflexão da nossa identidade visual no mundo, dentro 

do contexto real e, principalmente, digital. Devemos ser animadores e anima-

doras conscientes da nossa missão. A partir do trabalho em conjunto, possa-

mos crescer, enquanto Província, na sensibilidade vocacional. O itinerário pro-

posto pelo assessor, foi formado de sete pontos: o contexto digital, em que 

estamos inseridos; a identidade das EVP’s; a pedagogia do discernimento; a 

sensibilidade e a sinodalidade; o projeto de vida; as estratégias (processo, con-

teúdo, oração e relação) e as inquietudes sadias (aproximar, escutar e testemu-

nhar). 

Nossa gratidão ao Pe. Reinaldo Leitão, RCJ, pela presença e colaboração 

para com a Animação Vocacional da Província e, também, pela presença dos 

membros das nossas Equipes Vocacionais Paroquiais, que trabalham no dia a 
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dia em prol das vocações, para o Reino de Deus.  Que Deus continue ilumi-

nando o trabalho vocacional da nossa Província, para que possamos viver a 

Sinodalidade Vocacional, dentro das nossas áreas de missão. 

 

Sínodo dos Bispos 

 

 Paróquia Nossa 

Senhora do Carmo 

de Morrinhos-GO, 

iniciou no mês de fevereiro, 

um Estudo e Formação sobre 

o Sínodo dos Bispos 2023 

em que, toda a Igreja é con-

vocada, pelo Papa Francisco, 

a percorrer o caminho rumo ao Sínodo 

(outubro 2023): “Para uma Igreja sino-

dal: comunhão, participação e missão”. 

Deste modo, o método para que o conte-

údo do Sínodo se desenvolva, foi divi-

dido em cinco encontros, com partilhas e 

momentos de descontração, no intuito de 

refletir e responder às questões funda-

mentais para a construção do documento 

que será enviado para a Diocese. Partici-

param dos encontros, batizados da Igreja 

Católica e membros de pastorais, protes-

tantes, espíritas, diá-

cono permanente, pro-

fissionais da área da sa-

úde, educação, política, 

comerciantes, crianças, 

jovens e idosos. Foram 

momentos sublimes de 

co-participação e parti-

lhas. Que o povo de 

Deus, se aproxime 

ainda mais, da nossa fé!  

A 
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Março 
 

1 

2 

5 e 6 

 

17 e 18 

19 

 

22 

 

23 

Carnaval 

Cinzas 

Encontro Provincial das Lideranças Leigas 

Estigmatinas (virtual) 

Assembleia Provincial (virtual) 

Solenidade de São José, nas Comunidades Estigmatinas 

Reunião do Conselho de Administração da UBEC 

(CAD), em Brasília-DF. 

Encontro Provincial das Equipes Vocacionais 

Paroquiais (virtual). 

 
Abril 

 

17 

21 a 23 

 

21 

26 

  

27 e 28 

29 

 

30/04 a 01/05 

 

Páscoa do Senhor 

Encontro Provincial das Lideranças Juvenis, em 

Brasília-DF, no CEP 

Reunião do Conselho Provincial, em Goiânia-GO. 

Reunião do Conselho Administração da UBEC (CAD), 

em Brasília-DF. 

Assembleia Geral da UBEC, em Brasília-DF. 

Festa dos Sagrados Estigmas de N. S. J. Cristo, nas 

Comunidades Estigmatinas. 

Iº Encontro Vocacional, em Brasília-DF, no CEP. 

  
 


