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Pensamento do Mês 
 

Cada um tenha diante dos olhos o exem-

plo de Cristo, nosso Senhor, o qual teve uma 

vida de contato habitual com os homens, co-

mendo e bebendo com eles. Não só buscou a 

perfeição, mas manteve um estilo perfeitís-

simo de vida. 

Sabemos que também os apóstolos vive-

ram em um estado de perfeição. Todavia, con-

viviam familiarmente com os homens, fa-

zendo-se tudo para todos, a fim de ganhar to-

dos para Cristo (1Cor 9,22). 

Quando era útil para o próximo, os antigos 

monges deixavam a solidão do deserto para 

entreterem-se com as pessoas. De Santo An-

tão, abade, conta-se que, deixando a solidão, 

andava por toda a cidade de Alexandria, com 

a finalidade de ensinar a todos. 

Visitar as pessoas e entreter-se familiar-

mente com elas é ação muito agradável a 

Deus. Naturalmente, isso exige notável dose 

de bom senso e prudência na conversação, se-

gundo a advertência de São Paulo: “que vossa 

conversa seja sempre agradável, com uma pi-

tada de sal, de modo que saibais responder a 

cada um como convém” (Cl 4,6). 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Natalício: 

07. Pe. Bruno Henrique Silva Cunha 

20. Pe. Divino Alves Pereira da Silva 

23. Pe. Cássio Roberto de Moura Santos 

24. Pe. João Batista Irias dos Santos 

29. Pe. Jaílson Dias dos Santos 

 

 

Falecimento: 

01. Pe. Carlos Alberto Brandão Ferreira (2011) 

15. Pe. Gisley Azevêdo Gomes (2009) 

19. Pe. Dario De Romedis (1999) 
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O Santo Fundador 
 

o dia 12 de junho, 

Festa do Fundador – 

Como morreu este 

santo? 

São Gaspar Bertoni era de 

constituição física robusta. Con-

tudo o zelo pela salvação das almas 

e a dedicação à penitência foram, 

pouco a pouco, enfraquecendo-o. 

Quando contava apenas 35 anos, 

contraiu doença grave. Todos pen-

savam que sua morte estivesse imi-

nente, mas se restabeleceu, embora 

não por muito tempo.  

Diversas vezes, em anos dife-

rentes, teve recaídas prolongadas 

ou breves. Até́ que, aos 47 anos a 

doença declarou-se mais violenta e 

dolorosa. Começou na perna di-

reita. Precisou fazer várias operações sem nenhuma anestesia, pois, naquela 

época, as condições médicas eram outras. Por quase cinco anos, se prolongou 

a enfermidade, tendo se submetido a mais de 300 cirurgias. Entre altos e bai-

xos, foi vivendo até que surgiu sua última enfermidade que o prostrou no leito 

por onze anos seguidos.  

Teria São Gaspar Bertoni interrompido suas atividades sacerdotais nesse 

período?  

Longe disso! Diariamente participava da missa, meditava, recitava o Ofí-

cio Divino, atendia confissões, aconselhava. Pe. Giacobbe, seu primeiro bió-

grafo, afirma que, pelo pobre quarto dos Estigmas, passaram cardeais, Bispos, 

Imperador, Príncipes, Governantes, Sacerdotes e leigos, muitos deles para re-

ceberem orientação daquele homem santo e sábio. Ele, até́ pregava a palavra 

de Deus, se não na igreja, em seu próprio quarto. Lia o jornal, estudava, atendia 

quem dele precisasse. Assim viveu, cerca de quarenta e um anos, lutando por 

um crescimento na espiritualidade, através da doença. “É na doença que o ho-

mem prova sua fidelidade e seu amor a Deus”, assim pensava S. Gaspar Ber-

toni e assim se comportou.  

N 
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Ano por ano, seu mal ia se agravando, até que, por fim o travou definiti-

vamente no leito. Cinco meses antes do falecimento, os sofrimentos aumenta-

ram, tinha de permanecer completamente imóvel, não conseguia mover ne-

nhum dos membros, nem mesmo a cabeça ou o pé́.  

Seu corpo encheu-se de feridas, perdeu o apetite, mas não se queixava. 

Com paciência, dedicava-se aos exercícios de piedade, meditação e recitação 

do terço. Dia 12 de Junho de 1853, domingo, pela manhã como de costume, 

recebeu a Santa Eucaristia e às 15h30 faleceu. Tinha 76 anos. Deixou exem-

plos marcantes de entrega total a Deus, de paciência exemplar, de humildade, 

de apostolado, de virtudes heróicas.  

Quando São Gaspar Bertoni faleceu, a sua congregação contava com ape-

nas sete sacerdotes e quatro irmãos coadjutores. Hoje, este pequeno rebanho 

cresceu e se faz presente nos cinco continentes. Devido às muitas graças al-

cançadas por sua intercessão, foi canonizado em 01 de novembro de 1989, isto 

é, foi declarado santo, pelo Papa João Paulo II.  

 

Recordando 

 

 Congregação Estigmatina está em preparação para o Capítulo 

Geral que, segundo as nossas Constituições (75), é a Assembleia 

dos Confrades que representam a Congregação toda. 

Os capitulares, se reúnem em espírito de fraternidade e de diálogo, para 

tratar de assuntos relativos à vida e atividade da Congregação e tomar decisões 

oportunas. Inspirando-se nas exigências do bem comum, superem qualquer 

sentimento individualista ou interesse particular da comunidade ou da Provín-

cia.  

No Capítulo Geral, elege-se, também, o Governo Geral da Congregação, 

formado pelo Superior Geral e três Conselheiros. O Capítulo Geral acontecerá 

na cidade de Roma, Itália, em fevereiro de 2023. 

Em preparação ao Capítulo geral, acontece a Primeira Fase dos Capítulos 

Provinciais, em todas as Províncias Estigmatinas, na Província São José, será 

em setembro próximo, de 19 a 24. Nesses dias, os Capitulares irão debater 

assuntos relacionados ao Capítulo geral e proceder à eleição dos representan-

tes (capitulares) da Província no Capítulo Geral. 

Pedimos aos Padres, Paroquianos e Leigos Estigmatinos, que rezem in-

cessantemente por esses acontecimentos tão importantes para a Congregação 

Estigmatina. 

 

A 
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Oração pelo Capítulo Geral 

 

enhor Jesus, está se aproximando o Capítulo Geral. Este é um tempo 

favorável para discernir, sob a Tua luz, aquilo que estamos viven-

ciando e o que Tu desejas de nós. Pedimos-Te que nos assistas com 

a Tua presença. 

Teu Santo Espírito, nos dê força e ardor na missão evangelizadora, e dis-

cernimento, a fim de que possamos renascer juntos, para sermos Missionários 

Estigmatinos, na Igreja e no mundo. 

No presente momento, nos conceda a coragem de deixar aquilo que está 

superado e realizar sábias escolhas, para continuar, fielmente, com renovado 

entusiasmo, a missão que inspiraste ao nosso Fundador. 

 

Superiores Gerais da Congregação 

 

 

Que os Santos Esposos, Maria e José, como também Padre Gaspar 

Bertoni, nos assistam, mediante Sua intercessão, para que a nossa Con-

gregação continue sempre fiel à sua missão na Igreja e no mundo. Amém! 

S 

 
 
P. Giovanni 
Maria Mariani 
1853-1971 

 
 
P. Giovanni Bat-
tista Lenotti 
1871-1875 

 
 
P. Pietro 
Vignola 
1875-1891 

 
 
P. Pio  
Gurisatti 
1891-1911 

 
 
P. Giovanni 
Battista 
Tomasi 
1911-1922 

 
 
P. Bruno 
Chiesa 
1934-1940 

 
 
P. Giovanni 
Battista 
Zaupa 
1922-1934 
1940-1946 

 
 
P. Dionigi 
Martins 
1946-1958 

 
 
P. Gilbert Fini 
1958-1968 

 
 
P. Giuseppe 
Cappelina 
1970-1976 

 
 
P. Luigi Dusi 
1976-1982 

 
 
P. José 
Alberto 
Moura 
1982-1988 

 
 
P. José Luiz 
Nemes 
1988-2000 

 
 
P. Andrea 
Meschi 
2000-2012 

 
 
P. Maurício 
Baldessari 
2012-2018 

 
 
P. Rubens 
Sodré 
Miranda 
2018-2023 
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Postulado 

 

oram aprovados para a etapa 

do postulantado os estudantes 

Maikon Augusto dos Santos 

Brito e Jhonata Leandro Lopes. Trata-se 

de um período que prepara, com maior 

intensidade, o estudante para a Etapa do 

Noviciado. Segundo as nossas normas, 

os candidatos devem ter um período de 

mais intensa preparação psicológica, es-

piritual, mantendo contato específico 

com nossas constituições, sob a orienta-

ção de um educador. O início dessa 

etapa, se realiza com a entrega das cons-

tituições.  

A celebração de Admissão, com a 

entrega das constituições, acontecerá no 

dia 12 de junho, em Missa presidida pelo Superior Provincial, Pe. Adriano 

José dos Santos, às 09  horas da manhã, na Paróquia Sagrados Estigmas, em 

Goiânia-GO. 

 

Itinerário Vocacional 

 

conteceu no 

dia primeiro 

de abril e 

trinta de maio, o Itinerá-

rio Vocacional, do Se-

tor São José, com a par-

ticipação do Animador 

Vocacional Pe. Waldi-

vino Marques Gomes 

Neto; o Ir. Márcio Ivan 

Carneiro Gondim, For-

mador das Etapas do 

Propedêutico e da Filosofia, também, os estudantes da Casa de Formação São 

F 

A 
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José, em Goiânia-GO. Contamos com a 

presença de dois jovens: Endriu e Adrian, 

de Goiânia-GO. O encontro foi realizado 

na Casa de Formação São José teve início 

às 19 horas, com a adoração ao Santíssimo 

Sacramento, na Capela, depois, a Pastoral 

Vocacional da Paróquia Sagrados Estig-

mas e Santo Expedito, preparou uma noite 

de massas.  

No domingo, dia 01 de maio, partici-

param da Missa às 07 horas da manhã, na 

Paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expe-

dito, presidida pelo Pe. Waldivino Marques 

Gomes Neto. Após a missa, os Leigos Es-

tigmatinos, prepararam um delicioso café da manhã. Logo após, foi realizado, 

na Praça São Gaspar Ber-

toni, o terço Mariano. Na 

Casa de Formação, reu-

niu-se, na biblioteca, para 

um momento de partilha 

da história vocacional. 

Por fim, a Pastoral Voca-

cional da Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida e 

Santa Edwiges preparou 

um delicioso almoço.  

Que nosso Pai Fundador, São Gaspar Bertoni, e nossos Santos Patronos, 

Maria e José, intercedam por todos nós, especialmente por nossos vocaciona-

dos que almejam conhecer melhor nossa Família Religiosa.  
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conteceu nos dias 28 e 29 de maio o I Itinerário Vocacional do 

Setor São Gaspar Bertoni, em Belo Horizonte-MG, com a parti-

cipação do Animador Vocacional Provincial, Pe. Waldivino Mar-

ques Gomes Neto; Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, orientador da Etapa do 

Professório; Filipe Cezar de Souza Martins, Robson da Silva Ribeiro e demais 

professos; e três jovens vocacionados: Gabriel Wallace, de 16 anos, de Belo 

Horizonte-MG; Marcos Ga-

briel, de 23 anos, de Bom Su-

cesso-MG, Anderson, de 25 

anos, de Pedro Leopoldo-

MG; como também da Joana, 

nossa amiga da Cidade de 

Corinto-MG, que tem sempre 

colaborado nos encontros. O 

Itinerário teve início com a 

oração do Terço Mariano, em 

seguida o café da manhã e, 

depois, na biblioteca da casa, 

uma reflexão conduzida pelo 

Pe. Waldivino, sobre a histó-

ria pessoal, a partir da per-

gunta “Quem sou eu?”. Após o almoço, aconteceu um passeio com os jovens 

por alguns lugares de Belo Horizonte: Igreja da Pampulha; Praça do Papa; 

Mirante das Manga-

beiras. No início da 

noite, nos encontra-

mos na Capela, para 

a adoração ao San-

tíssimo Sacramento, 

rezando por todas as 

vocações. Encerra-

mos o dia com um 

delicioso jantar, ca-

rinhosamente prepa-

rado por pessoas que 

participam das Mis-

sas na casa de For-

mação. No do-

mingo, iniciamos o 

A 
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dia, com a Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida e, em seguida, 

aconteceu um momento de espiritualidade com os jovens da Crisma e os vo-

cacionados conduzido pelo Pe. Waldivino, falando sobre as Primeiras Comu-

nidades Cristãs e nossas Comunidades hoje. O Itinerário Vocacional encerrou-

se com o almoço pre-

parado pela Pastoral 

Vocacional da Paró-

quia São Gaspar Ber-

toni, que contou tam-

bém,  com a presença 

de pais de alguns dos 

vocacionados. Agra-

decemos a Casa de 

Formação São Gas-

par Bertoni, como 

também, a Comuni-

dade Religiosa de 

Belo Horizonte, pela 

acolhida e empenho 

na preparação e realização do Itinerário. Que nosso Pai Fundador, São Gaspar 

Bertoni, e nossos Santos Patronos, Maria e José, continuem intercedendo pelo 

trabalho vocacional de nossa Província, para que possamos ajudar muitos jo-

vens a discernir sua vocação.  



11 

 

 

 

 
 

 



12 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

JUNHO 
 

 

 
 

5 

12 

 

16 

18  e 19 

 

25 

 

28 

 

 

Pentecostes. 

Festa de São Gaspar Bertoni, nas Comuni-

dades Estigmatinas. 

Corpus Christi. 

JUVEST DAY, nas Comunidades Estigma-

tinas. 

Reunião virtual do Colegiado Gestor do 

CEP. 

Reunião dos Superiores Locais, em Brasília-

DF. 

 

 
 


