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Pensamento do Mês 
 

Os leigos, sob a direção dos sacerdotes, podem traba-

lhar em prol da fundação de Oratórios Marianos e coope-

rar para seu bom andamento. Pe. Gaspar Bertoni deu 

exemplo servindo-se de leigos virtuosos para um efici-

ente andamento dos Oratórios constituídos, exortando-os 

a serem fermentos de novos núcleos. 

Por meio de alguns jovens bem preparados, Pe. Gas-

par jogava a isca para atrair os indiferentes e afastados, 

conseguindo, com isso, boa pescaria. Aos poucos, apro-

ximava-se dos que tinham abandonado a fé. Com boas 

maneiras, induzia-os a participarem do Oratório. Os que 

aceitavam o desafio eram levados à prática das virtudes, 

após uma boa conversa com Pe. Gaspar. Confessavam-

se, mudavam de vida e, não raramente, tornavam-se cris-

tãos fervorosos. Muitos daqueles jovens apóstolos, bas-

tante zelosos, vivendo no mundo, transmitiam um espírito 

missionário de tal maneira que não precisavam ter o que 

invejar dos religiosos. 

Havia um grupo seleto, verdadeira elite e alicerce dos 

Oratórios, dotado de virtudes extraordinárias, com o qual 

Pe. Gaspar podia contar a qualquer momento para ser des-

tinado, com invejável disponibilidade cá e acolá, para 

onde a necessidade o exigisse. O grupo, compunha-se de 

jovens e adultos que gostavam de se reunir para experi-

ências de formação, mesmo durante o tempo em que os 

outros se dedicavam a divertimentos. Procurava dedicar-

se à leitura da vida de santos ou de outros livros espiritu-

ais, à conversações sobre temas instrutivos ou edifican-

tes e a ensaio de cantos sacros. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Natalício: 

  2. Pe. Rubens Sodré Miranda (Superior Geral) 

17. Pe. Fábio Enrique de Souto  

17. Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes 

23. D. José Alberto Moura (Bispo Emérito de Montes Claros-MG) 

 

 

Ordenação: 

23. Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira (2010) 

 

 

Falecimento: 

  2. Pe. Samuel Chameal (1993) 

  7. Pe. Mário Jacob Chudzik (1999) 
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Capítulo Provincial 

 

m aten-

dimento 

à convo-

cação do Superior 

Provincial, Pe. 

Adriano José dos 

Santos (Prot. 

1098/05/22), esti-

veram reunidos, 

entre os dias 19 e 

22 de setembro, 

no Centro Estig-

matino de Pasto-

ral, em Brasília-

DF, o Conselho Provincial, por direito, e os dezessete capitulares eleitos para 

o XVº Capítulo da Província São José. Contou-se, também, com a presença 

fraterna do Superior Geral, Pe. Rubens Sodré Miranda que, na abertura dos 

trabalhos, procedeu à leitura de uma mensagem sobre a história, as realidades 

e horizontes Provinciais. 

E 
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O evento, aprofundou a temática do 38º Capítulo Geral da Congregação 

Estigmatina: Renovarmo-nos juntos, para continuarmos sendo Estigmati-

nos na Igreja e no mundo, bem como as contribuições das Comunidades da 

Província, que resultaram em propostas a serem apresentadas no Capítulo Ge-

ral, em fevereiro de 2023.  

Os trabalhos concluíram-se com a 

eleição dos três representantes da Pro-

víncia São José, para o Capítulo Geral, 

sendo eles: Pe. Wesley Souza Dias Bar-

roso, Pe. Eriberto Xavier dos Santos e 

Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes.  

O Capítulo transcorreu em um 

clima de amizade, sonhos e perspectivas 

com o presente e futuro da Congregação 

e, por conseguinte, da nossa Província. 

Nossos sinceros agradecimentos aos en-

volvidos na organização, de modo parti-

cular, ao Pe. Isaac Assis que, com maes-

tria, cuidou de todos os detalhes para 

que os capitulares pudessem ser acolhi-

dos e sentir-se família. 
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Mensagem dos Capitulares da Provín-
cia São José para 38º Capítulo Geral 

 

“Eu garanto a você: se alguém não nasce do 

alto, não poderá ver o Reino de Deus.” (Jo, 3,3) 

 

 

ntrodução: O XV° Capítulo Provincial da Província São José, com-

prometido com o Capítulo Geral, em ativa aliança, assume a decisão 

de “renovarmos juntos, para continuar sendo estigmatinos, na Igreja 

e no Mundo”. Desejamos que esta caminhada se dê, levando em consideração 

a Memória, a Presença e a Profecia. Contemplando os Sagrados Estigmas de 

Nosso Senhor Jesus Cristo e inspirados pelo amor e pela fidelidade esponsal 

dos Santos Esposos, a Memória, tendo como referência o Fundador, São Gas-

par Bertoni, seu carisma, seu itinerário espiritual, a indicação de ser Missio-

nário Apostólico em auxílio aos bispos e a lembrança dos nossos antepassados, 

oferece um sentido à vida dos confrades e revela uma ilustre página da história 

Congregacional. A presença, por sua vez, se visualiza na existência da Cúria 

Geral, no conjunto das cinco Províncias, em todas e em cada uma das pessoas, 

hoje protagonistas, nas respectivas funções, nos projetos congregacionais com 

suas potencialidades e fragilidades. A Profecia aponta, a partir dos sinais dos 

tempos, para indicações de refundação e de novas perspectivas que respondam 

ao que os tempos novos exigem. 

Inspirados pela perspectiva da Memória, da Presença e da Profecia, o Ca-

pítulo Provincial, após aprofundada reflexão, deseja contribuir com o Capítulo 

Geral com as indicações abaixo elencadas: 
 

1. Vida religiosa: 

▪ Resgatar, à luz dos sinais dos tempos, o papel e a função do Superior 

Local, bem como as demais funções da comunidade religiosa; 
 

▪ Sistematizar o itinerário da espiritualidade bertoniana; 
 

▪ Atualizar o necrológio (a memória dos nossos antepassados); 
 

▪ Retomar os encontros internacionais, para aprofundamento do carisma. 
 

2. Comunhão Fraterna: 

▪ Reavivar os capítulos de nossas casas religiosas; 
 

I 
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▪ Resgatar a formalidade e informalidade dos momentos de encontro das 

nossas comunidades; 
 

▪ O cuidado e o zelo, de uns para com os outros. 
 

3. Animação Vocacional: 

▪ Compreender, aprofundar e envolver todos os confrades no acompanha-

mento e no itinerário vocacional daqueles candidatos, que manifestam 

interesse em ingressar em nossa família religiosa. 

 

4. Formação: 

▪ Dar esmerada atenção ao aspecto da formação, na “Ratio Formationis”. 
 

5. Carisma e Apostolado: 

▪ Sensibilizar para a questão do “in obsequium episcoporum”; 
 

▪ Dedicar especial atenção aos diferentes apostolados fundacionais (voca-

cional, juventude, missão, leigos estigmatinos, educação formal, assis-

tência aos eclesiásticos); 
 

▪ Estudar a profissionalização dos confrades, para as diferentes profis-

sões/ofícios, em seu exercício (psicologia, administração, assistência so-

cial, informática, dentre outros), para qualificar o trabalho na Província 

e junto aos Bispos e para ter um diálogo efetivo com o mundo. 
 

6. Sinais dos Tempos: 

▪ Elaborar e apresentar um cenário claro, sistemático e exaustivo dos si-

nais dos tempos; 
 

▪ Apontar caminhos para uma pastoral urbana mais efetiva; 
 

▪ Lembrar, na ação evangelizadora, as periferias existenciais; 
 

▪ Indicar caminhos de evangelização, mediados pela tecnologia da infor-

mação; 
 

▪ Pensar nos idosos, como atividade necessária nos trabalhos de evangeli-

zação; 
 

▪ Promover o amadurecimento humano e afetivo, para prevenir possíveis 

sanções canônicas; 
 

▪ Rever os caminhos e objetivos da Formação Permanente e consequente 

temário. 
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7. Outros Temas: 

▪ A importância da Sinodalidade: escutar, dialogar, caminhar juntos. 
 

▪ Internacionalização: etapa da teologia, feita em diferentes países, que 

não o de origem, para resgatar a unidade da Congregação e favorecer o 

intercâmbio religioso, pois há tempos foram feitos esforços para a inter-

nacionalização, com pouco resultado. 
 

▪ Comunidade Internacional: Cada Província tenha uma comunidade in-

ternacional, como base de permanência para aqueles que quisessem tran-

sitar, para fins formativos, favorecendo as atividades e suas necessida-

des. 
 

▪ Escolas: Reorientar a existência de “Escolas” sob a nossa responsabili-

dade, como rede. Há uma lacuna nítida dentro do panorama educacional, 

que depõe contra o nosso carisma, no que diz respeito à continuidade 

escolar em nossas Províncias: onde estão nossas escolas “Estigmatinas” 

e os confrades que estão dispostos à também colaborar com a Educação 

Formal para formação da juventude, sobretudo no viés da Pastoralidade? 

 

Governo Provincial 

 

o decorrer dos dias no Capítulo, precisamente na noite do dia 21 

de setembro, o Governo Provincial esteve reunido para realizar 

alguns encaminhamentos para o melhor funcionamento das obras 

da Província. Desta forma, em conversa com alguns confrades, decidiu-se por 

algumas transferências necessárias, que foram comunicadas após o término do 

Capítulo. 

▪ Pe. Cassio Roberto de Moura Santos – Formador dos Professos, na Casa 

de Formação “São Gaspar Bertoni”, em Belo Horizonte-MG; 
 

▪ Pe. Bruno Henrique Silva Cunha – Vigário Paroquial do Santuário-Ba-

sílica Nossa Senhora da Abadia, em Uberaba-MG; 
 

▪ Pe. Jarbas Rodrigues Matos – Pároco/Reitor do Santuário do Divino Pai 

Eterno, em Panamá-GO. 
 

Nossos profundos agradecimentos a cada um dos transferidos, pela dedi-

cação e serviços prestados onde estavam residindo, pela disponibilidade em 

assumir a nova missão, e o desejo de um profícuo trabalho, como operários da 

Vinha do Senhor. 

N 
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Encontro Vocacional 

 

conteceu, 

no dia 10 

de setem-

bro, mais um encon-

tro on-line com os vo-

cacionados da Pro-

víncia São José. Par-

ticiparam conosco: 

Pe. Waldivino Mar-

ques Gomes Neto, 

Animador Vocacional Provincial; Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, orientador 

da Etapa do Professório; os professos Filipe Cezar de Souza Martins e Robson 

da Silva Ribeiro e os voca-

cionados: Gabriel Wallace 

(Belo Horizonte-MG); 

Marcos Gabriel (Bom Su-

cesso-MG); Anderson Hi-

cher (Pedro Leopoldo- 

MG); Diego César (Uber-

lândia-MG); Caio Cícero 

(Brasília-DF). Dando con-

tinuidade ao itinerário vo-

cacional, o professo Filipe Cezar conduziu o encontro falando sobre a vida de 

São Gaspar Bertoni e os inícios da Congregação dos Estigmatinos. Seguiram-

se as trilhas de São Gas-

par Bertoni, abordando 

os vários aspectos de sua 

vida: nascimento, famí-

lia, espiritualidade, Con-

gregação e morte. Agra-

decemos a toda equipe 

de Animação Vocacio-

nal da nossa Província 

São José, pedindo as lu-

zes do Espírito Santo 

para que, de mãos dadas, continuemos o trabalho pelas vocações.  

A 
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Convite 

 

 Equipe Provincial dos leigos 

Estigmatinos convida e con-

voca os Leigos Estigmati-

nos(as), bem como os religiosos, para par-

ticiparem do Encontro, em Luziânia, entre 

os dias 12 e 15 de  novembro de 2022.  

Recordamos a importância do incen-

tivo da comunidade religiosa, do Nuclea-

dor, dos Párocos e Coordenadores Leigos, 

para o envio dos grupos para Luziânia-GO.  

É importante preencher a ficha de ins-

crição, que deverá ser  realizada com a co-

ordenação dos grupos. 

A comunidade de Luziânia, está organi-

zando tudo com muito carinho e generosidade. 

Esperamos a todos! 

 

Visita do Conselheiro da Formação 
 

o dia 16 

de agosto 

deste ano, 

Pe. Isaac Celestino 

de Assis, Vigário 

provincial e Conse-

lheiro para a forma-

ção, visitou o Semi-

nário São José, em 

Goiânia - GO, com o 

intento de ser pre-

sença, proximidade e escuta dos jovens: Adilton, Arlito, Jhonata, Maikon e 

Rafael. Foi um momento ímpar, que possibilitou acompanhar mais de perto a 

dinâmica formativa. Gratidão aos Irmãos Márcio e Lineu, e também aos estu-

dantes, pela acolhida e convivência fraterna. Roguemos a intercessão de São 

Gaspar Bertoni, para o desenvolvimento integral de nossos seminaristas. 

A 

N 
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Reunião de Organização 

 

o dia 26 de agosto, realizou-se a primeira reunião virtual de ali-

nhamento para a realização do Encontro Anual Provincial dos 

Leigos Estigmatinos, contando com a presença de: Pe. Alexsan-

dro Ribeiro Nunes, coordenador dos Leigos Estigmatinos; Professo Jonathan 

Borges Cunha, também membro da pasta; Pe. Isaac Celestino de Assis, secre-

tário executivo do CEP e Talles Reis auxiliar administrativo do CEP. O bate 

papo iniciou-se com a música Viva a Vida de Felipe Duram, à seguir, apre-

sentou-se o tema do encontro: Por uma Igreja Sinodal: “Sejam reunidos os 

companheiros de missão!” (São Gaspar Bertoni). Em seguida, apresentou-se 

o esquema online das inscrições, que deverão ser realizadas até o dia 30 de 

setembro. Ao fi-

nal, rascunhou-se 

a programação 

do evento que 

acontecerá nos 

dias 12 a 15 de 

novembro do ano 

presente. Que os 

Santos Esposos, 

desde já, interce-

dam as bênçãos 

necessárias para 

o bom êxito deste 

almejado evento. 

 

Encontro dos Párocos e Vigários 
 

onforme a Programação Anual do CEP, aconteceu, no dia 31 de 

agosto, das 08h30 às 10 horas pela plataforma TEAMS, a Forma-

ção Anual de Párocos e Vigários da Província São José. O mesmo 

foi assessorado pelo Frei João Ferreira Júnior, OFMCap, com a temática: “Di-

agnóstico Eclesial da Educação Católica”. Este momento singular de apren-

dizagens, reafirma o compromisso provincial, com a formação permanente 

dos confrades, tendo em vista a atualização, para melhor servir à Igreja, con-

forme o carisma estigmatino.  

N 

C 
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OUTUBRO 
 

 
 

12 

 

16 

25 

 

Festa de Nossa Senhora Aparecida, 

Padroeira do Brasil. 

Festa de Santa Edwiges. 

Reunião do Conselho de Administração da 

UBEC (CAD). 

 
 


