
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 562  Informativo Mensal AGOSTO/2022 

 

 

 
 

 

mailto:provinciasaojose@estigmatinos.org.br


2 

 

 

 

 
 

 

Pensamento do Mês 
 

Por meio da indefectível firmeza da primeira Pe-

dra, manifesta-se, como convite ou vocação geral do 

Espírito criador, a profissão pública de Cristo diante do 

mundo, com palavras e fatos, e sem respeito humano 

ou temor: “todo aquele que se declarar por  mim  diante  

do povo, o Filho do Homem também se declarará a 

favor dele diante dos anjos de Deus” (Lc 12,8). 

Diz Cristo: quem quer ser meu ministro siga-me (Jo 

12, 26), imitando meu modo de viver. Há de ser como 

uma reprodução do que Cristo vivenciou e transmitiu a 

seus Apóstolos, que tiveram a coragem de segui-lo até as 

últimas consequências, inclusive até à morte. “Se alguém 

vem a mim, mas não me prefere até à própria vida, não 

pode ser meu discípulo” (Lc 14,26). 

Possui verdadeira disposição para ser chamado ao 

sacerdócio o jovem, a quem o Espírito Santo abriu os 

olhos e está solidamente apoiado na indefectível firmeza 

da primeira Pedra. Ele sente um enorme, forte e caloroso 

desejo de glorificar a Deus, não só com palavras, mas com 

a vida, de confessar publicamente a fé em seu Filho, 

através dos fatos, de servir Cristo, seguindo-o mediante 

a fiel imitação de sua vida, de estar junto dele, até na 

Paixão, superando o respeito humano e chegando a odiar 

a própria vida. 

Senhor, “renova em mim um espírito resoluto” (Sl 

51,12); retira de nós, velhos hábitos e desregramentos, 

que acumulamos com pecados e aceitação das máximas 

do mundo. Jamais corramos o risco de perder o Espírito  

divino  que  queres  comunicar 
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“O Sacerdote,  é o amor  

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Natalício: 
07. Pe. Valdomiro Alves Barbosa 

29. Rafael Oliveira Santos (Estudante do Propedêutico)  

 

 

Ordenação: 
17. Pe. Antônio Rodrigues Carneiro (1986) 

31. Pe. Jarbas Rodrigues Matos (2008) 

31. Pe. Adriano José dos Santos (2008) 

 

 

Falecimento: 
12. Pe. José Bazzon (1990) 
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Bodas de Jasmim 
 

ia 01 de julho, 

celebramos os 

66 anos de Or-

denação Presbiteral do Pe. 

Vicente Ruy Marot, CSS. O 

dia festivo teve início com 

um café da manhã com ami-

gos na Casa Paroquial, al-

moço com funcionários e 

Missa, às 19 hora, na Basí-

lica, presidida pelo aniversa-

riante e concelebrada pelos 

padres: Alexsandro Ribeiro 

Nunes, CSS e Graciomar Pe-

reira Braga, CSS. 

Ao final, Pe. Ruy Marot, 

recebeu uma homenagem da 

Comunidade Paroquial, feita pela leiga, Luciana, com votos de gratidão, de 

paz, saúde e um fecundo ministério.  

 

D 
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Sociedade Brasileira de Canonistas 

 

m momento de ri-

cas experiencias 

aconteceu em be-

nefício da Igreja do Brasil 

em Londrina, PR, entre os 

dias 11 e 15 de julho. Tra-

tou-se do Simpósio da Soci-

edade Brasileira de Canonis-

tas e Encontro dos Servido-

res dos Tribunais Eclesiásti-

cos do Brasil, 

que reuniu Pa-

dres, Religiosos 

e Leigos de todo 

o Brasil. 

Foram trata-

dos temas da 

atualidade canô-

nica e mudanças 

realizadas pelo 

Papa Francisco: 

sinodalidade na 

Igreja, Cúria Diocesana, Processos Especiais e atualizações do Corpus Iuris 

Canonici. A Província São José esteve presente: nas pessoas dos estudantes, 

Padre Adriano 

José dos Santos 

e Pe. Alexsan-

dro Ribeiro 

Nunes. Tam-

bém participa-

ram: Pe. Ruy 

Félix Carmo 

Primo e Pe. Eli-

zeu da Concei-

ção da Provín-

cia Santa Cruz.  

U 
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Ginásio Senador 
 

inásio Senador em re-

forma! Neste período de 

férias escolares, propício 

para pequenas obras e reformas, a Pro-

víncia São José se alegra, pois, toda a 

frente do nosso histórico prédio, foi 

restaurada em sua cor! Foram duas se-

manas de intenso trabalho de limpeza 

com a empresa "SB Engenharia", espe-

cializada em reformas e pinturas. 

Agora, os tons de cinza-cimento fi-

caram muito mais próximas e a sen-

sação de cansaço nas paredes dimi-

nuiu. O trabalho segue com a troca 

do piso da escada principal, man-

tendo a originalidade da arquite-

tura e, ao mesmo tempo, com ro-

bustez merecida. E as novidades 

não pararam por aí! Está em fase 

avançada a construção da sala 

Prof.  Nilza Diniz, destinada às 

aulas do ensino médio, inte-

grando, assim, os departamentos 

reservados a estes estudantes. Pa-

rabéns Província São José por tão 

valorosos investimentos . 

G 
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CRB Nacional 
 

ntre os dias 19 

a 22 de julho,  

realizou-se, 

no Colégio Marista, em 

Brasília-DF, a 26ª As-

sembleia Geral Eletiva 

(AGE) da Conferência 

dos Religiosos do Brasil 

(CRB), sob a temática: 

"Ressignificar a Vida 

Religiosa Consagrada, em uma Igreja Sinodal" 

e lema: “Permanecei no meu amor” Jo. 15,9.  

Dentre os 401 religiosos e religiosas de di-

versos lugares do Brasil e de outros países, Pe. 

Isaac Celestino de Assis, representou a Con-

gregação dos Sagrados Estigmas de N. S. Jesus 

Cristo – Província São José.  

Foi eleita, para a presidência da CRB, a Ir. 

Eliane Cordeiro de Souza – 

Mercedária da Caridade, que, 

junto com uma equipe, articu-

lará as propriedades dos três 

eixos temáticos: seguimento a 

Jesus, sinodalidade e missio-

nariedade.  

Auguramos que a nova gestão possa dar continuidade aos trabalhos que 

já vinham sendo realizados, com fidelidade evangélica, em sensibilidade às 

realidades.  

Que São Gaspar Bertoni, interceda a Deus pelo generoso serviço da CRB, 

em vista de uma VRC autêntica. 

E 
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Festa da Padroeira 

 

e 07 a 16 de julho, aconteceu a tra-

dicional Festa em Louvor à Nossa 

Senhoras do Carmo. Após 2 anos 

sem a montagem da tradicional tenda, este 

ano, com a graça de Deus e o empenho dos 

festeiros e comunidade, a festa reuniu mais de 

900 fiéis por dia, em seu novenário. Desde a 

carreata, até a cavalgada, a resposta dos fiéis à 

festa da Padroeira da cidade, foi de profunda 

devoção e participação. Vale 

ressaltar que a cavalgada ba-

teu o recorde de cavaleiros e 

Amazonas, somando mais de 

250 devotos. Todos os dias, 

após a santa Missa, houve 

quermesse no salão Paroquial, 

cuja reforma repercutiu e se fez notória aos olhos dos fiéis que ali participa-

vam. A Coroação de Nossa Senhora do Carmo, aconteceu na praça do Coreto, 

de forma sim-

ples, reunindo as 

crianças, que se 

vestiram de anji-

nhos e autorida-

des, que contem-

plaram esta tra-

dição de devo-

ção com o tema: 

"Nossa Senhora 

do Carmo: a pa-

droeira na histó-

ria devocional de 

D 
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Morrinhos". Espera-

mos, confiantes, que 

no ano vindouro, 

possamos continuar 

este ato devocional à 

Virgem do Carmelo.  
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Visita da Imagem de Fátima 
 

 dia 21 de julho foi de fé e 

devoção para a Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida 

e Santa Edwiges, em Goiânia-GO, 

com a visita da Imagem Peregrina 

de Nossa Senhora de Fátima, vinda 

diretamente de Portugal.  

A imagem que está em Goiânia, 

desde final de maio, tem visitado di-

versas Instituições e Paróquias da 

Arquidiocese. 

A Paróquia preparou uma pro-

gramação especial para esse dia de 

tão 

ilustre visita: foram celebradas 4 Missas, além 

de terços, testemunhos, palestras e a realiza-

ção do Cenáculo com Maria.  

Padre Idelfonso Braz, destacou a impor-

tância deste dia para a história de nossa Paró-

quia. "É uma mensagem de espiritualidade, de 

amor, da Mãe que vem ao encontro dos filhos, 

e a mensagem de Nossa Se-

nhora de Fátima é sempre de 

paz, especialmente neste mo-

mento em que ainda vivemos 

uma crise humanitária e sanitá-

ria no mundo inteiro". 

O 
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O encerramento da visita 

se deu, após a Missa noturna, 

com uma belíssima queima de 

fogos que coloriu os céus do 

bairro da Nova Suíça. 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

Paróquia Senhor Menino Deus 

 

m 27 de junho, a Paróquia 

Senhor Menino Deus, em 

Aurora-Ceará, dedicou o 

altar e a Matriz, depois de uma grande 

reforma. Dom Frei Magnus Henrique, 

Bispo Diocesano de Crato, presidiu a 

cerimônia e depositou no altar do sa-

crifício a Relíquia de São João Batista 

Piamarta e São Gaspar Bartoni e mais 

dois beatos. O Padre Alencar, Pároco, 

enfatizou a vida dos Santos para que 

a Comunidade comece a venerá-los, e 

tornarem mais conhecidos. A cerimô-

nia abriu o Ano Jubilar Paroquial para 

comemorar os 130 anos de Paróquia.  

Que São Gaspar Bertoni interceda pelo povo Aurorense.  

E 
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AGOSTO 
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14 

15 

 

20 e 21 

 

22 

23 

 

Dia do Padre 

Dia dos Pais 

Festa de Nossa Senhora da Abadia, em 

Uberaba-MG 

IIº Encontro Vocacional, no Seminário São 

José, em Goiânia-GO. 

Encontro dos Párocos e Vigários “virtual”. 

Reunião do Conselho Administrativo da 

UBEC (CAD), em Brasília-DF. 

 
 


