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Pensamento do Mês 
 

A ociosidade, filha primogênita da preguiça, deve 

ser evitada por todos, pois é a causa de muitos males. Ela, 

torna o homem estulto e o deixa abobalhado. Que grande 

loucura não seria, descuidar da própria vida, não lhe dando 

o necessário e não a defendendo dos inimigos? Na verdade, 

a pessoa dada à ociosidade, não só deixa de defender sua 

alma contra os inimigos, mas a expõe a eles, contribuindo 

diretamente para fortalecê-los. Pelo ócio, se alimentam os 

vícios, e o demônio  adquire  maior  força  contra  o  pregui-

çoso. 

Em todo estado de vida e em todas as épocas da histó-

ria, o ócio foi considerado atitude digna de repreensão e 

reprovação. Todavia, no tempo bendito da Lei Evangélica 

ele parece mais condenável que nunca. Antes de tudo, o 

exemplo que nos veio de Cristo, mostrou, de maneira esplên-

dida a forma do agir correto: usar o dia para consolar os 

aflitos, curar os enfermos, livrar os possessos, dar a vista aos 

cegos, ensinar os iletrados e realizar todo gênero de obras 

de misericórdia, passando a noite em oração (Lc 6,12). 

Os apóstolos e seus seguidores, nos deixaram o mesmo 

exemplo, em particular São Paulo, que pôde dizer de si 

mesmo: “vós bem sabeis que estas minhas mãos providenci-

aram o que era necessário para mim e para os que estavam 

comigo” (At 20,34). 

Enfim, o ócio, parece particularmente censurável em 

nós cristãos, porque fomos resgatados pelo caro preço do San-

gue de Cristo, para fazer o bem: “de fato, fostes comprados, e 

por preço muito alto! Então, glorificai a Deus no vosso corpo” 

(1Cor 6,20). Deus se mostra presente e se glorifica em nosso 

corpo, quando praticamos o bem. 

Insiste ainda São Paulo: “portanto, meus amados ir-

mãos, sede f i r m e s  e inabaláveis, progredindo sempre na 

obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em 

vão, no Senhor” (1Cor 15,58). 

 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

 

Natalício: 
01. Pe. Adriano José dos Santos (Superior Provincial) 

05. Pe. Wenderson da Silva Nascimento 

11. Pe. Edson Márcio Pereira 

16. Pe. Silvino Caixeta da Silva 

17. Robson da Silva Ribeiro (Professo Temporário) 

18. Pe. Ruy Félix Carmo Primo 

20. Filipe Cezar de Souza Martins (Professo Temporário) 

 

Ordenação: 
01. Pe. Vicente Ruy Marot (1956) 

14. D. José Alberto Moura (1990/Arcebispo Emérito de Montes Claros-MG) 

25. Pe. Rubens Sodré Miranda (1987) 

 

Falecimento: 
11. Pe. Alcides Spolidoro (2002) 

22. Pe. Vergílio Zoppi (2013) 

29. Pe. Dálton Chaves (2018) 
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Solenidade de São Gaspar Bertoni 
 

o domingo da Santíssima Trindade, a Comunidade Religiosa de 

Uberaba-MG, junto com os Leigos Estigmatinos em solene Eu-

caristia, na Basílica Nossa Senhora D'Abadia, celebrou o dia do 

Fundador. Na ocasião, as preces foram elevadas a Deus pelo próximo Capítulo 

Geral, que irá acontecer em fevereiro e pelo Capítulo Provincial. 

 

Santuário Santa Edwiges, do 

Rio de Janeiro-RJ, por meio 

do Grupo de Espiritualidade 

dos Leigos Estigmatinos e assessorado pe-

los Padres: Silvanir Fagundes, Ruy Félix e 

Antônio Carneiro, celebrou, do dia 03 à 12 

de junho, a Novena em Louvor ao Santo 

Fundador da Congregação, São Gaspar 

Bertoni.  

Cada dia da novena, foi coroado com 

um testemunho autêntico da vida de São 

Gaspar Bertoni. Foi apresentado, aos paro-

quianos, aspectos importantes do Carisma 

e da Espiritualidade do Fundador. Pe. Sil-

vanir Fagundes, destacou que um dos 

N 

O 



5 

 

 

 

 
 

milagres que levou São Gaspar Bertoni a ser canonizado em 1989, pelo então 

Papa João Paulo II, aconteceu, na cidade do Rio de Janeiro.  

 Este foi um dos Milagres aprovados pelos peritos da Sagrada Congrega-

ção dos Ritos, para a Canonização do Santo 

Fundador. Comenta o Dr. Gastão de Carva-

lho Souza, o médico especialista que estudou 

o caso: Acesso purulento por queimadura de 

Dr. Mário Moreira Neves. "Não havia possi-

bilidade nenhuma de cura, da noite para o 

dia. Foi coisa sobrenatural". 

 No dia 12 de junho, solenidade da San-

tíssima Trindade e dia também, do Fundador 

da Congregação dos Religiosos Irmãos e Pa-

dres Estigmatinos, se rezou a oração de São 

Gaspar Bertoni em todas as Missas, dando-

se um destaque especial no testemunho de 

vida desse grande homem, que nos inspira a 

seguir firmes em nossa missão , dificando o Reino de Deus aqui na terra.  

 

 Santuário Santa Luzia de Luziânia-GO, celebrou solenemente, o 

dia do Fundador, São Gas-

par Bertoni. Os Leigos e 

Leigas Estigmatinos, com a Comuni-

dade, celebraram uma linda Missa, pre-

sidida pelo Padre Carlos Henrique Go-

mes dos Santos, Vigário Paroquial. Um 

momento para fazer memória do nosso 

Santo Fundador,  além de reunirmos e es-

tar unidos em orações, com toda a nossa 

Congregação.  

São Gaspar Bertoni! Intercedei, por 

nós!  

O 
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Admissão ao Postulantado 

 

m missa solene em honra da 

Santíssima Trindade, que 

nesse ano ocorreu no dia 12 

de junho, Festa do Fundador, aconte-

ceu a Admissão de dois novos postu-

lantes: Maikon Augusto Santos Brito 

e Jhonata Leandro Lopes. A missa foi 

presidida pelo Superior Provincial, Pe. 

Adriano José dos Santos e concelebrada 

pelos confrades: Pe. Josinaldo Filo-

meno da Silva, Pe. Waldivino Mar-

ques Gomes Neto e Pe. José Ailton 

Teodoro. Estiveram presentes os 

confrades: Márcio Ivan Carneiro 

Gondim – Formador e Irmão Lineu 

Matias Silva. Os postulantes, serão 

acompanhados pelo Márcio Ivan, no 

estudo das Constituições e outras 

matérias próprias deste período for-

mativo.  

E 
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Ministério do Leitorado 

 

ia 12 de 

junho, 

Soleni-

dade de São Gaspar 

Bertoni, o Professo Es-

tigmatino, Jonathan 

Borges Cunha, deu 

mais um passo rumo 

ao presbitério da 

Igreja. Ele recebeu o 

Ministério do Leito-

rado, na Missa cele-

brada às 10 horas, na 

Igreja Nossa Senhora 

Aparecida, Paróquia São 

Gaspar Bertoni, em Belo 

Horizonte-MG.  

Preparando-se para o 

sacerdócio, o Professo do 

3º ano de Teologia, rece-

beu o Ministério de Leitor, 

para melhor se preparar e 

exercê-lo por um tempo 

conveniente antes da Or-

denação Presbiteral. O lei-

tor é instituído para o mi-

nistério que lhe é próprio: 

proclamar a Palavra de 

Deus, na assembleia litúr-

gica. E assim, tanto na 

missa como nos outros 

atos sagrados, é ele quem 

profere as leituras da Sa-

grada Escritura, exceto o 

Evangelho.  

D 
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São etapas importantes na formação 

dos candidatos ao sacerdócio, passos signi-

ficativos e aprofundados no compromisso 

com a grandeza da vocação à qual fomos 

chamados, “em atenção à tua palavra” (Lc 

5,5).  

A celebração, foi presidida por Pe. 

Bruno Henrique Silva Cunha, CSS, dele-

gado provincial para acolher o ministério. 

Pe. Bruno, realçou na homilia, a importân-

cia do leitor, instituído em ser “homem da 

Palavra” e “homem do silêncio”.  

Participaram amigos e amigas de Belo 

Horizonte que, com alegria, se uni-

ram à Família Estigmatina, Leigos 

Estigmatinos e Pastoral Vocacional, 

no dia do nosso Fundador e neste 

passo significativo e de compro-

misso para o professo Jonathan.  

Destacamos a presença da famí-

lia do leitor instituído que esteve presente, vindo da cidade de Uberaba. Seus 

pais: Domingos e Ivanice, sua irmã 

e cunhado, Dayane e Edilson, e sua 

sobrinha Thayná. Ressaltamos a pre-

sença dos professos Filipe Cézar, 

Robson da Silva e William da Silva, 

que com zelo e disposição estiveram 

presentes em todos os momentos.  

Após a missa, foi servido para a fa-

mília um almoço na Casa de Forma-

ção São Gaspar Bertoni, momento 

de alegria, partilha e confraternização.  

Com sentimento de gratidão, agradeço as orações e amizades que, até aqui 

tive me ajudando nesta caminhada, rogo para todos, as graças de Deus, e peço, 

continuem em oração por mim e por nossos professos, e ainda nos doando a 

singela amizade que nos fortalece.  
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Fórum Nacional de Educação 

 
Província 

São José 

esteve re-

presentada no Fórum 

Nacional de Educa-

ção Católica reali-

zado pela Associação 

Nacional de Educa-

ção Católica do Bra-

sil (ANEC), nos dias 

14 e 15 de junho. O 

Encontro aconteceu 

em Brasília e teve 

como tema “Fazer 

novas todas as coi-

sas”. Momento ím-

par? Mais que isso. 

Foi de troca de expe-

riência com outras 

Escolas e Instituições 

de Educação Básica e 

Superior. Além da espiritualidade vivida, dos diálogos, houve a ExpoAnec, 

com a possibilidade de novos parceiros de mercado.  

Mas, o mais importante ainda, está na temática das comunicações, provo-

cando-nos a um posicionamento mais firme e decidido na Missão de Educar. 

Fica claro a necessidade de Especialização e Gestão, para se manter em lugar 

e tempo estratégicos. Seja de um olhar para o interior como exterior, abra-

çando as boas oportunidades de crescimento. Uma palavra de ordem, que 

cresce em nossas reflexões, seria o tema da “Cultura Educacional”, dos valores 

sólidos e a inovação, todos  inspirados no evangelho e na visão integral do 

magistério do Papa Francisco. 

O nosso agradecimento, pela dedicação representatividade do Ginásio Se-

nador às pessoas do Ir. Miguel Ramos dos Santos, Pe.  José Vítor da Conceição 

Borges e Priscila, que estiveram conosco nesta missão valiosa. Ao Pe. Isaac 

Celestino de Assis, pela insistência e participação, e aos demais confrades pela 

acolhida e por acreditarem nessa nossa Missão! 

A 
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Corpus Christi 
 

o dia 16 de junho o Santuá-

rio de Santa Edwiges, do 

Rio de Janeiro-RJ, partici-

pou do Corpus Christi, em comunhão 

com a Arquidiocese de São Sebastião 

do Rio de Janeiro, através dos seus pa-

roquianos: Manuel e Anézia, Beto e An-

dréia, Grasy e Angélica, com a direção 

do reitor Pe. Silvanir Fagundes, na con-

fecção do tapete na Catedral. Foi um 

momento rico de unidade e comunhão.   

 Ainda de madrugada, Pe. Silvanir 

Fagundes, com os Leigos Estigmatinos, 

saíram para esta nobre Missão. Houve 

grande entusiasmo e dedicação de to-

dos, sendo que, fomos os primeiros a 

terminar o tapete, ajudando assim ainda, 

a Paróquia São Januário, dos Pa-

dres Agostinianos a fazer o dela.  

 Já no período da tarde, os mesmos lei-

gos Estigmatinos, confeccionaram tam-

bém, no Santuário de Santa Edwiges, seus 

lindos tapetes. A celebração foi solene, 

com a participação das pastorais, movi-

mentos e vários paroquianos. 

N 
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 Confecção dos Tapetes de Corpus 

Christi: JUVEST – Juventude Estigma-

tina, no dia 16 de junho, em preparação à 

Solenidade de Corpus Christi, as juventudes das Pa-

róquias Estigmatinas, prepararam com amor e zelo, os 

Tapetes de Corpus 

Christi. É notável, 

que a cada ano, os 

nossos jovens se de-

dicam e empenham 

com gratuidade e 

desempenho à esse 

serviço de doação e fraternidade. Aos Setores 

juvenis, das paróquias envolvidas, agradece-

mos a execução do protago-

nismo Estigmatino juvenil, que 

processualmente, vem se vivifi-

cando!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

A 
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Juvest Day 
 

os dias 18 e 19 de 

junho, as juventu-

des das Paróquias 

Estigmatinas: Morrinhos-GO, Pal-

mas-TO, Goiânia-GO, Goiatuba-

GO, realizaram o JUVEST DAY: 

Dia da Juventude Estigmatina! Um 

momento especial de união e integração 

entre os jovens Estigmatinos; cada ex-

pressão juvenil, protagonizando em sua 

realidade Paroquial. Celebração 

da Eucaristia, Adoração ao San-

tíssimo Sacramento, Palestras, 

Contemplação dos Sagrados Estigmas, mo-

mentos de oração, partilha, confraternização 

e bate-papo, o JUVEST DAY, trouxe moti-

vação aos nossos jovens. Sabemos, que a Ju-

ventude, precisa muito 

de apoio! Por isso, va-

mos ainda mais, apoiar 

e motivar os nossos jo-

vens a continuar no ser-

viço de Evangelização 

e anúncio do Cristo 

Ressuscitado em seus 

Sagrados Estigmas!  

N 
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Moção de Aplauso 
 

o dia 23 

de junho, 

o Verea-

dor, Dr. Dênis Meire-

les, com aprovação, 

por unanimidade, dos 

vereadores da Câmara 

Municipal de Luziâ-

nia, entrega a Moção 

de Aplauso aos pa-

dres: Carlos Henrique 

Gomes dos Santos, 

Vigário Paroquial, 

Silvino Caixeta da 

Silva, Pároco/Reitor, 

Wesley Souza Dias Barroso, Vigário Paroquial e aos Festeiros da Festa do 

Divino Espírito Santo, do Santuário Santa Luzia de Luziânia-GO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Superiores Locais 
 

Aconteceu, terça-feira, dia 28, na modalidade virtual o Encontro dos Su-

periores Locais, do Setor Vida Religiosa. Foi refletido um texto preparatório 

para a XXVIº Assembleia da Vida Consagrada, cujo tema: Ressignificar a 

VRC em uma Igreja Sinodal. E o Lema: Permanecei em meu amor. Refletiu-

se sobre Centralidade de Jesus Cristo e a necessidade de revisitar a história da 

Vida Religiosa Comunitária. 

Ressignificar  para ter novo ardor que é Dom do Espírito Santo em vista 

de uma conversão verdadeira,  fruto da oração  e do engajamento, experiência 

do Cristo, transfigurado no Monte Tabor. 

▪ Deixar-se plasmar; 

▪ Por Jesus Cristo; 

▪ Nascer de novo; 

▪ Ser morada de Deus; 

▪ Para novos tempos deve ter novo ardor. 

A reflexão foi dirigida pelo Pe. João Batista Irias dos Santos, titular da 

pasta da Vida Religiosa. Houve três ausência entre os confrades, ambas justi-

ficadas. Finalizando, Pe. Adriano José dos Santos, Superior Provincial, apro-

veitou para fazer algumas recomendações a respeito do Capítulo Provincial 

que está  bastante próximo. 
 

Pe. José Aílton Teodoro,  

da Comunidade de Goiânia-GO 

Pe. João Batista Irias dos San-

tos, da Comunidade de Belo 

Horizonte-MG 

Pe. Fernando de Assis Quei-

roz, da Comunidade de Goia-

tuba-GO 

Pe. Silvino Caixeta da Silva da Co-

munidade de Luziânia-GO  
Pe. Jarbas Rodrigues Matos, da 

Comunidade de Uberaba-MG  
Pe. Sebastião Carreiro da 

Silva, da Comunidade de 

Várzea Grande-MT  
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JULHO 
 

 
 

1 

 

 

 

3 

19 a 22 

 

26 

 

Prazo de entrega na Cúria Provincial, dos 

envelopes, com os votos para capitulares do 

XVº Capítulo Provincial da Província São 

José. 

Festa do Divino Pai Eterno. 

Assembleia Geral Eletiva da CRB Nacional, 

em Brasília-DF. 

Reunião do Conselho Administrativo da 

UBEC (CAD), em Brasília-DF. 

 
 


