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Pensamento do Mês 
 

Toda pessoa humana, é ordenada a Deus como sua meta 

final, embora isso pareça superar a compreensão da razão. 

Por isso, essa meta final deve ser conhecida pelos seres hu-

manos, para que possam orientar suas intenções e ações 

nesta direção. Logo, somente Deus pode instruir as pessoas 

sobre tais verdades, pois superam e transcendem a razão hu-

mana, mesmo sendo necessárias, pois nelas é que se funda-

menta a salvação: “a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, 

o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que en-

viaste” (Jo 17,3). Quando se trata da salvação da alma, diz 

Tertuliano, toda pessoa humana deve voltar-se para Deus e 

comportar-se segundo as regras de Deus. Não se pode en-

contrar melhor mestre de salvação, do que o próprio autor 

da salvação. 

Ora, Deus falou. Falou de muitos modos, desde os pro-

fetas até os antigos Pais. Ultimamente, falou por intermédio 

de seu Filho, aos apóstolos. A estes, o Espírito Santo falou 

de maneira mais direta, instruindo-os sobre toda e qualquer 

verdade atinente à salvação: “quando ele vier, o Espírito da 

Verdade, vos conduzirá na verdade plena” (Jo 16,13). Te-

mos, então, os livros dos Profetas e os Evangelhos dos após-

tolos: eis a Palavra de Deus, revelada nas Escrituras. 

Os apóstolos, por sua vez, comunicaram a seus discípu-

los muitas destas verdades reveladas e as confiaram à Igreja 

como depósito sagrado. Além disso, elas são reconhecidas, 

em âmbito universal e eclesial, pelo consenso comum dos 

santos Padres e pelas autênticas definições dos concílios 

ecumênicos ou dos Sumos Pontífices: eis a Palavra de Deus 

revelada na Tradição. 

Deus falou. O que mais procuramos? Temos a Verdade 

eterna que nos orienta. Vamos continuar, nos deixando en-

ganar pelas opiniões falazes dos homens? 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 
 

Natalício: 
11. Pe. Eriberto Xavier dos Santos 

12. Pe. José Vítor da Conceição Borges  

13. Pe. José Ailton Teodoro 

14. Arlito Farlen Correia da Silva (Estudante de Fisofia) 

19. Pe. Josinaldo Filomeno da Silva 

22. Pe. Roger Evangelista Rodrigues 

27. Pe. José Romualdo Degásperi 

30. Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos 
 

Ordenação: 
4. Pe. Carlos Henrique Gomes dos Santos (2021) 

12. Pe. Cássio Roberto de Moura Santos (2009) 

12. Pe. Bruno Henrique Silva Cunha (2015) 

12. Pe. Edson Márcio Pereira (2015) 

18. Pe. Divino Ribeiro Viana (2011) 

20. Pe. Fábio Enrique de Souto (2008) 

21. Pe. Jaílson Dias dos Santo (2002) 

25. Pe. Idelfonso Bra dos Santos (2010) 
 

Falecimento: 
16. Pe. Gealdo Eloy Lívero (2019) 

30. Pe. Oswaldo Tagliari (2008) 
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Ratio Formationis Stigmatinae 

 

 Em convocação feita pelo Superior Geral, Pe. Rubens Sodré Miranda, 

aconteceu, no dia 05 de agosto, em modalidade virtual, uma reunião congre-

gacional sobre a Ratio Formationis Stigmatinae. Além do Superior Geral par-

ticiparam: o Vigário Geral Pe. Cláudio Montoli, os Superiores Provinciais e 

convidados especiais de cada uma das Províncias Estigmatinas. Do Brasil, par-

ticiparam os padres: Alberto Francisco Mariani e José Romualdo Degásperi.  

O encontro, teve como objetivos: fazer a apresentação da Ratio, que vem 

sendo reconstruída desde 2017, quando aconteceu a primeira reunião para tra-

tar do assunto, em Pretória, na África do Sul, e coletar colaborações dos re-

presentantes de cada Província para o enriquecimento do documento que é 

coordenado pelo Pe. Bruno Facciotti. Uma próxima reunião, ficou agendada 

para a data de 13 de setembro. 
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Equipe de Formação 
 

Na manhã do dia 10 de agosto, realizou-se a reunião semestral da Equipe 

de Formação da Província São José. Participaram virtualmente: Pe. Adriano 

José dos Santos, Pe. Isaac Celestino de Assis, Márcio Ivan Carneiro Gondim, 

Pe. Bruno Henrique Silva Cunha e Pe. Waldivino Marques Gomes Neto. Após 

a oração, procedeu-se a escuta e considerações acerca das realidades das duas 

Casas de Formação: Seminário São José, em Goiânia-GO e Casa de Formação 

São Gaspar, em Belo Horizonte-MG. Pe. Waldivino ponderou sobre a cami-

nhada da Animação Vocacional. Comunicados: 

a) As duas Províncias, iniciaram os primeiros diálogos sobre o noviciado 

interprovincial a partir do ano de 2023; 

b) Pe Isaac, comunicou a data das visitas aos Seminários; 

c) Sugestões de local e data para o Encontro dos Estudantes 2023. A reu-

nião encerrou-se com a oração do ÂNGELUS. 

Na certeza de que frutos virão, roguemos a Deus para que, na sua genero-

sidade, continue a cumular com os dons do Espírito Santo, os Religiosos Es-

tigmatinos, em sua vida e Missão na Sociedade. 

Que São Gaspar Bertoni, fiel discípulo do crucificado, interceda nos bons 

propósitos de vida de seus filhos espirituais. 

 

Jubileu de Ouro 

 

O Grupo UBEC celebra 50 anos 

de dedicação à Missão de Educar. 

A União Brasileira de Educação 

Católica (UBEC) celebrou, no úl-

timo dia 12, meio século de dedica-

ção à Missão de Educar. A Insti-

tuição, nascida em 1972 com o ob-

jetivo de manter instituições católi-

cas de ensino e construir uma rede 

de educação sólida e de qualidade, 

hoje vê os seus princípios e valores 

serem multiplicados em dez Unida-

des de Missão, localizadas no 
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Centro-Oeste, Sul, Norte, Nordeste e Sudeste.  

Com o tema “Memória, presença e profecia”, as dimensões de passado, 

presente e futuro são destacados como eixos estruturantes e norteadores da 

ação celebrativa que se materializou na Celebração Eucarística, presidida pelo 

Superior dos Salesianos, Pe. Natali Forti, no Auditório Central da Universi-

dade Católica de Brasília (UCB). 

 O  evento, foi transmitido ao vivo, 

para as Unidades de Missão em todo 

Brasil: Faculdade Católica Imaculada 

Conceição do Recife (FICR), Centro 

Universitário Católica do Tocantins 

(UniCatólica), Universidade Católica de 

Brasília (UCB), Centro Universitário Ca-

tólica do Leste de Minas Gerais (Uni-

leste), Colégio Católica de Brasília, Co-

légio Católica Padre de Man, Centro 

Educacional Católica do Leste de Minas 

Gerais, Colégio Católica Machado de 

Assis, Colégio Católica de Curitiba e Es-

critório Central. 

Para o presidente do Conselho das 

Associadas do Grupo UBEC, Ir. Olavo 

José Dalvit, Lassalista, o cinquentenário 

da Instituição é um chamado a seguir servindo, sem medir esforços, como 

Igreja que caminha junto com seu povo, compartilhando as dificuldades, cul-

tivando sonhos em prol de uma educação inclusiva e transformadora. 

 “Celebrar o Jubileu significa ter consciência da nossa existência, pre-

sença e missão como Grupo UBEC e potencializar a nossa identidade, acredi-

tar no projeto educativo que entregamos à sociedade e assumir, mais uma vez, 

o compromisso social de contribuir com a mudança de vida daqueles que pre-

cisam de nós”, aponta.  

História 

A origem do Cinquentenário Grupo Educacional está na experiência In-

ternacional em Educação e atuação Missionária e Evangelizadora de 

cinco Congregações religiosas, somada à uma Diocese: Irmãs Salesianas, 

Irmãos Lassalistas, Irmãos Maristas, Irmãos e Padres Estigmatinos, Irmãos e 

Padres Salesianos e Diocese de Itabira/Coronel Fabriciano. A pluralidade de 

instituições religiosas enriquece e potencializa o jeito de educar da UBEC, 

além de ser uma experiência de sinodalidade, de “caminhar juntos”. 
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Segundo o presidente do Conselho de 

Administração do Grupo UBEC, Pe. Ge-

raldo Adair da Silva, o grupo é fruto da 

união de pessoas de fé, impregnados pelo 

carisma dos fundadores. “Desde o lança-

mento da pedra fundamental, que inicia essa 

caminhada em solo brasiliense, até os dias 

de hoje, em que chegamos às cinco regiões 

brasileiras, trazemos em nossa trajetória a 

marca de um trabalho construído por muitas 

mãos, vozes, pensamentos e sentimentos 

que, juntos, tornaram realidade o ideal de 

educação e evangelização dos seus santos 

fundadores – que nos inspiram no presente 

pela resiliência, amorosidade, trabalho em-

preendedor e o amor à educação”. 

De nossa Província estiveram presen-

tes: o Superior Provincial, Pe. Adriano José dos Santos, membro do Conselho 

das Associadas; o Pe. José Romualdo Degásperi, que atuou por quase trinta 

anos em vários setores da UCB, no Escritório Central da UBEC, no Centro 

Universitário Católica do Tocantins e, por último, como presidente do Conse-

lho de administração – CAD; o Ir. Alef Miguel Ramos, membro do CAD e o 

Pe. Isaac Celestino de Assis, coordenador de pastoralidade do CECB.  
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Aula Inaugural 
 

o dia 08 de agosto, iniciamos 

o nosso terceiro módulo. A 

Universidade Católica re-

cebe alunos calouros, quatro vezes ao ano 

e, todo início de módulo, recebemos os 

calouros em nosso Polo, para que, na 

oportunidade, eles possam se conhecer, 

conhecer a nossa instituição, metodologia 

de ensino, plataforma virtual e tirar dúvi-

das. Este momento, é muito importante 

para que o estudante se sinta acolhido e 

motivado, sabendo que não está sozinho 

na sua trajetória educacional. Durante a 

Pandemia, a procura pelo ensino à distân-

cia cresceu e hoje estamos com uma de-

manda relativamente grande de alunos. 

Apesar de estarmos há 25 anos no mer-

cado de educação à distância, só agora os 

alunos se sentem mais confiantes e 

desafiados pela metodologia, onde 

requer bastante disciplina e proativi-

dade!  

Nossos Polos espalhados pelo 

Brasil e Exterior contam com um 

acompanhamento constante da nossa 

mantenedora e recebem classifica-

ções baseadas no seu crescimento. Os 

polos que possuem até 50 alunos, re-

cebem a classificação de Polo 

OMEGA, Polos com 51 a 100 alunos, 

estão classificados como Polo 

DELTA, Polos com 101 a 150, são os 

Polos BETA e Polos, acima de 150 

alunos, estão classificados como Polo 

ALFA. Nosso Polo hoje é um Polo 

DELTA.  

N 
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Nossa captação, é feita a cada módulo, onde seguimos o objetivo da ins-

tituição que é: a formação humanizada do estudante. Com isso, estamos traba-

lhando a campanha “Viva o seu propósito”, onde leva o candidato e estudante 

a refletir o seu propósito de vida. Acreditamos que, só uma educação humana 

e voltada para o desenvolvimento como um todo, é capaz de transformar o 

mundo em que vivemos! 

 

Festa: Nossa Senhora D’Abadia 
 

conteceu, entre os dias 30 de ju-

lho a 15 de agosto, a grandiosa 

Festa de Nossa Senhora D'Aba-

dia, Padroeira de Uberaba. A festa contou 

com a participação de milhares de fiéis, de-

zenas de missas, carreata, cavalgada, moto-

ciata, coroação, bênçãos, confissões, sala de 

velas, sala de promessas e visita da imagem 

à várias instituições. A festa social contou 

com parque de diversão, leilões, comidas tí-

picas, barracas etc. Durante a quinzena, mi-

lhares de fiéis participaram das quatros Mis-

sas diárias e, no dia 15, foram celebradas 12 

Missas no interior da Basílica, no total de 

76 Missas celebradas, por vários Padres Es-

tigmatinos e Diocesanos. O tema da Festa 

de 2022 foi: Por uma Igreja Sinodal: 60 

anos da Arquidiocese de Uberaba.  

A imagem de 

Nossa Senhora D'A-

badia visitou 51 insti-

tuições, na cidade de 

Uberaba. No dia 15, 

aproximadamente 40 

mil fiéis devotos e ro-

meiros passaram pela 

Basílica.  

A 
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Mês Vocacional 

 

odo ano, sempre no mês de agosto, a Igreja celebra no Brasil o mês 

vocacional. É um convite para que todos os cristãos se conscienti-

zem da importância de rezar pelas vocações, como também, des-

pertar novas vocações para a Igreja. Independentemente do tipo de vocação a 

ser vivida, este chamado surge, no momento em que se diz sim a Deus. Em 

cada domingo do mês de agosto, é celebrada uma vocação específica: no pri-

meiro domingo, vocação ao ministério ordenado; segundo domingo, vocação 

familiar; terceiro domingo, vocação à vida consagrada; quarto domingo, vo-

cações leigas. As Equipes Vocacionais das Paróquias Estigmatinas da 

T 
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Província São José celebram, com grande júbilo, o mês vocacional. Pedimos, 

ao Senhor, que possa enviar trabalhadores que se comprometam com o Reino 

de Deus. Nosso agradecimento a todas as Equipes Vocacionais Paroquiais 

(EVP's) pelo empenho e dedicação no Serviço de Animação Vocacional, da 

Província São José. 

 

ês dedicado às Vocações  

Consagradas e Religiosas, 

aproveitamos para realizar 

várias atividades no Santuário de 

Santa Edwiges, no Rio de Janeiro-RJ. 

No dia 04 de agosto, dia de São João 

Maria Vianney, rezamos por todos os 

padres de nossa Província e Congre-

gação e pedimos ao Deus Uno e Trino 

o surgimento de mais vocações para a 

edificação do seu Reino. No dia 07 de 

agosto, tivemos a celebração 

do crisma de nossos jovens, na 

Missa presidida pelo Bispo 

Dom Antônio Catelan. Do 

dia 14 a 20 de agosto, realiza-

mos a Semana Nacional da 

Família com: celebrações, pa-

lestras diversas e testemu-

nhos. No dia 20 de agosto, ti-

vemos o encerramento da Se-

mana Nacional da Família, no  

Santuário Santa Edwiges, 

com a Missa presidida pelo 

nosso Vigário Forâneo, Pe. 

Vagner e concelebrada pe-

los padres Edmar, Frei 

Agostinho e Pe. Silvanir Fa-

gundes, CSS. Logo após, foi 

oferecido um delicioso jan-

tar para os presentes. Tam-

bém, no dia 20 de agosto, 

M 
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realizamos uma ação social, possi-

bilitando aos moradores do bairro e 

região, exame de vista, auxilio mé-

dico, segunda via de vários docu-

mentos, tratamento de beleza, entre 

outros. Montamos, no dia 21 de 

agosto, durante todo dia, uma es-

tante vocacional com a orientação 

do Coordenador da Pastoral Vocacional, José Luiz e da  Ir. Maria. Em todas 

as Missas, rezamos e cantamos pelas vocações. No dia 26 de agosto, faremos 

uma Romaria Arquidiocesana ao Santuário Basílica de Nossa Senhora Apare-

cida. Louvamos e agradecemos à Deus por esses vários momentos de sinoda-

lidade!  

 

Semana Nacional da Família 

 

o último dia 20 de 

agosto, finalizando a 

Semana Nacional da 

Família, aconteceu, a celebração do 

2º Casamento Comunitário na Paró-

quia Nossa Senhora Aparecida e 

Santa Edwiges, em Goiânia-GO.  

A cerimônia e a preparação dos ca-

sais foram realizadas pela Pastoral Fami-

liar, que preparou temas catequéticos so-

bre o matrimônio, dividindo-os em 10 en-

contros.  

N 
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Em sua belíssima homilia, Pe. Idelfonso lembrou aos casais que muito 

mais do que um compromisso para toda a vida,  o matrimônio é a missão mais 

bela do amor, em que Deus escolhe para essa vocação pessoas que são capazes 

de amar. “O Matrimônio é o sonho de Deus, um sonho que se realiza na vida 

do homem e da mulher. Muitos que já tem anos juntos, casados no cartório, 

agora diante de Deus colocam em prática o sonho de viver a profundidade do 

amor de Deus. Na profundidade do amor que um dia o Senhor sonhou para 

cada um de vocês”, disse.  

Segundo o Papa Francisco” O sacramento é um dom para a santificação e 

a salvação dos es-

posos, porque sua 

pertença recíproca 

é a representação 

real, através do si-

nal sacramental, da 

mesma relação de 

Cristo com a 

Igreja”(Exortação 

Apostólica Alegria 

do Amor, AL 172). 

A cerimônia 

reuniu os pais, padrinhos, amigos, parentes dos nubentes para testemunhar a 

celebração do amor. 

 

Crismandos 

 

o dia 27 de agosto, 

aconteceu o En-

contro com os cris-

mandos, da Paróquia São 

Gaspar Bertoni, na Casa de 

Formação São Gaspar Ber-

toni, em Belo Horizonte-

MG. Esta turma de Crisma, 

encontra-se aos sábados, às 

15 horas, com o catequista 

Márcio, na Comunidade Nossa Senhora Aparecida. Neste sábado, a reunião 

ocorreu às 15 horas, em nossa Casa de Formação São Gaspar Bertoni, com o 

N 
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seguinte tema: Vocação: Um cha-

mado de Deus. Os professos: Filipe 

Cezar de Souza Martins, Jonathan 

Borges Cunha e Robson da Silva 

Ribeiro, conduziram e organizaram 

o encontro. O momento com os 

crismandos, consistiu em uma di-

nâmica de apresentação e de for-

mação, com apresentação de slides, 

uma oração final dedicada a Maria, 

Mãe das vocações, e um lanche partilhado. Agradecemos a Deus por essa tarde 

de encontro e pela oportunidade de ajudar nossa juventude, no discernimento 

vocacional.  

 

Convite: Párocos e Vigários 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Necrológio 
 

PE. PEDRO ZAPPINI 
 

 

Nascido: Mezzana – TN (Itália) – 23/09/1937 

Profissão Perpétua: 24/09/1958 

Ordenação: 24/06/1962 

Falecido: Verona – VR (Itália) – 08/08/2022 
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ia 08 de agosto de 2022, às 20h05, 

adormeceu serenamente no Se-

nhor, nosso confrade Pe. Pedro 

Zappini. O Senhor o chamou para junto de si, 

após um período bastante longo de lenta doença 

degenerativa que, num primeiro momento, o 

atingiu em suas faculdades mentais e, ultima-

mente, o privou de suas forças. Deu sinais de es-

tar no final de sua vida terrena quando, nos últi-

mos dez dias, passou a ser alimentado e hidra-

tado artificialmente. Reconhecemos, com grati-

dão, que, não obstante tudo, viveu estes últimos 

anos preparando-se para o encontro com o Senhor, na serenidade, graças à 

assistência dos profissionais da saúde e, especialmente de Pe. José Carpene. 

Quando caminhava, Pe. Pedro o seguia para toda parte... Para dizer a verdade, 

era impressionante vê-lo, quase reduzido ao estado infantil, por causa da de-

mência senil. Ele que, pode ser considerado, com toda a razão, o grande mis-

sionário da América Latina, ativo, dinâmico e capaz de iniciar, naquele conti-

nente, sempre novas obras e, presença Estigmatina. Pe. Pedro Zappini, nasceu 

em Mezzana de Trento, dia 23 de setembro de 1937. Pronunciou os primeiros 

votos dia 25/09/1954, fez a profissão perpétua em 24/09/1958 e foi ordenado 

sacerdote dia 24/06/1962. Ingressou em nossos seminários, aos 11 anos. Muito 

cedo, logo após a ordenação sacerdotal, partiu para o Brasil, onde trabalhou 

no Estado de São Paulo (Campinas – Ituverava – Marília e Barretos) e em 

Curitiba (no Estado do Paraná). Foi agregado à Província Santa Cruz. Em 

1980, transferiu-se do Brasil para o Chile onde trabalhou por muitos anos 

como Pároco da Paróquia Divino Redentor, em Santiago. Do Chile, passou 

para o Paraguai, para consolidar aquela fundação. Permaneceu ali, até o re-

torno à Pátria, porque sua enfermidade começava a dar sinais preocupantes. 

Talvez, sem diminuir nada do bem que operou por toda a parte, no Paraguai, 

realizou o melhor do seu apostolado e doação. Além do empenho pastoral na 

Paróquia de Villeta (em Assunção), construiu e animou o “Centro Social e 

Cultural Padre Gaspar” local de encontros formativos, familiares e retiros es-

pirituais, para agentes de pastoral e grupos eclesiais. A parabólica de sua exis-

tência terrena, fechou-se em São Leonardo, onde recebera sua formação e de 

onde partiu para a América do Sul. Agora, que vive na plenitude da vida, terra 

alguma é distante e nenhum estágio revela o caso. Pe. Pedro acompanhará, 

com sua intercessão, o caminho de nossa família religiosa, para uma nova au-

rora. R.I.P. 

D 
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SETEMBRO 
 

 
 

12 

14 

19 a 24 

 

20 

 

 

Reunião do Conselho Provincial (on-line) 

Festa da Exaltação da Santa Cruz 

Primeira Fase do XVº Capítulo Provincial, 

no CEP, em Brasília-DF. 

Reunião do Conselho de Administração da 

UBEC (CAD) 

 
 


