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Pensamento do Mês 
 

“Realmente não somos, como tantos outros, que mer-

cadejam a Palavra de Deus. Nós falamos com sinceridade, 

da parte de Deus e na presença de Deus, em Cristo (2Cor 

2,17). Há efetivamente a tentação de procurar, no ministério 

da pregação, a própria vanglória. Também Cristo foi ten-

tado! Mas Cristo nos ensinou a combater a tentação: “cui-

dado! Não pratiqueis vossa justiça na frente dos outros, só 

para serdes notados. De outra forma, não recebereis recom-

pensa do vosso Pai que está nos céus” (Mt 6,1). 

Aqueles que têm o dever de ajudar o próximo devem 

precaver-se contra tal tentação com particular esmero, por-

que quanto mais altos e espirituais são os ministérios, tanto 

mais perigosa e grave é a queda. Ai daqueles que tiverem o 

encargo de falar bem de Deus e fizerem convergir, para a 

própria vanglória, o que receberam para promover a glória 

de Deus. Ao aspirar grandiosidades, não sabem se acomo-

dar às coisas humildes (Rm 12,16). Lembrem-se do que 

Deus diz pela boca do profeta Oséias (2,10): “eu lhes dava 

trigo, o vinho e o azeite e lhes multiplicava a prata e o ouro, 

com que fizeram o ídolo”. 

O remédio contra essa tentação, encontra-se no manter 

segredo a respeito de todas as boas obras, como é sugerido 

por Cristo: “quando orares, entra no teu quarto, fecha a 

porta e ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai, 

que vê no escondido, te dará a recompensa” (Mt 6,6). 

“Quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que 

os outros não vejam que estás jejuando” (Mt 6,17). Procu-

remos retificar as intenções. Mostrar-nos-emos verdadeiros 

filhos de Deus, se tivermos os olhos de nossa mente cons-

tantemente fixos nele. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 
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Recordando 
osso Encontro Anual, composto pela Formação Permanente, As-

sembleia e Retiro Anual, acontecerá de 03 a 11 de janeiro de 

2023, na Casa de Retiros Mãe Dolorosa, em Goiânia, GO. Em 

breve enviaremos a programação. 

 

Visitas Provinciais 
 

o final do mês de setembro, o Superior Provincial, Pe. Adriano 

José dos Santos, fez visita à Comunidade de Belo Horizonte-MG, 

de modo particular à Casa de Formação São Gaspar Bertoni, onde 

residem: o formador e os professos. Neste momento de transição, foi impor-

tante manter um diálogo, mais de perto, com o Pe. Bruno Henrique Silva Cu-

nha e os estudantes: Filipe Cezar de Souza Martins, Jonathan Borges Cunha, 

Robson da Silva Ribeiro e William da Silva Oliveira. Em conversa com os 

professos, pode-se debater sobre as rotinas da Casa de Formação, realidades 

da Província, setores de Animação Provincial, UBEC e outros temas pertinen-

tes. Em tempo, agradeço a acolhida de cada um e fica registrado nossos agra-

decimentos ao Pe. Bruno Henrique pelos oito anos dedicados à Formação, en-

frentando, inclusive, o desafio de ser condutor 

de um processo Formativo Internacional. De-

sejamos-lhe, também, um profícuo trabalho, 

no Santuário de Nossa Senhora da Abadia, em 

Uberaba-MG.  

No início do mês de outubro o Superior 

Provincial, Pe. Adriano, esteve também, no 

Rio de janeiro, junto aos confrades: Pe. Ruy 

Felix Carmo Primo, Pe. Silvanir Fagundes de 

Oliveira e Pe. Antônio Rodrigues Carneiro. 

Foram momentos de partilha, conhecimento e 

contato com a Comunidade paroquial, bem 

como, participação nos primeiros dias da Festa 

de Santa Edwiges.  

Estiveram também, visitando a Comuni-

dade, o Diácono Erickson, da Província Santa 

Cruz com os estudantes do Aspirantado e Propedêutico, o que enriqueceu 

ainda mais os momentos de partilha e acolhimento.  

N 

N 
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o dia 11 de outubro, o Pe. Adri-

ano, o Diácono Erickson e os 

estudantes, celebraram Missa 

na capela Nossa Senhora Aparecida, que 

fica abaixo do Cristo Redentor, no morro do 

Corcovado. Um momento especial, de rara 

oportunidade, onde rezamos em intenção de 

nossa Congregação neste processo de Capí-

tulo Geral e Capítulos Provin-

ciais. 

Nossos agradecimentos à 

Comunidade do Rio de Janeiro 

pela acolhida e o desejo de um 

frutuoso trabalho, não obs-

tante os desafios que a antiga 

capital do Brasil apresenta, na 

evangelização. 

 

 

 

Ginásio Senador 
 

o dia 07 de outubro, os 

alunos da 1ª série do En-

sino Médio apresentaram 

o espetáculo “O pequeno Príncipe,” de 

Atoine Saint Exùpery, no Auditório do 

Ginásio Senador. A releitura encenada, 

faz parte da disciplina “Projeto de 

Vida”, do novo Ensino Médio, minis-

trada pelo professor Pe. José Vítor, 

CSS. O projeto de vida possui sua má-

xima no desenvolvimento do protago-

nismo juvenil na direção dos sonhos e 

projetos de cada jovem estudante. Além 

disso, a disciplina é composta por um iti-

nerário dinâmico, formativo e de conte-

údo preciso, através do sistema Positivo, 

N 

 N 
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que coopera para um caminho de experiências e vivências dentro da sala de 

aula. O espetáculo apresentado pelos alunos, reuniu mais de 100 convidados 

no auditório da escola, entre familia-

res, alunos e professores. A repercus-

são das novas revelações artísticas de 

alguns dos alunos, foram notadas pe-

los professores e também nos corre-

dores entre os colegas. Assim, pode-

mos entender que o objetivo foi al-

cançado com sucesso, e o diagnóstico 

preciso a disciplina Projeto de Vida 

ficará responsável de ir apresentando 

no decorrer do processo de cada jovem aqui, do Ginásio Senador.  

                               

o dia 20 de outubro, os alunos do 

Ensino Fundamental do Ginásio 

Senador, iniciaram a preparação 

para a “Semana de reflexão sobre a Cari-

dade.” A disciplina de Ensino Religioso, 

ministrada pelo professor Pe. José Vítor, 

CSS, tem como objetivo principal a refle-

xão sobre os valores cristãos, a religiosi-

dade, o respeito, o diálogo escola-família e 

a fraternidade humanizadora. A proposta 

para a “Semana de reflexão sobre a Cari-

dade,” nos dias 24 a 28 de outubro, é con-

duzir os alunos à dimensão caritativa, por 

meio da vivência teatral. Eles interpretarão, 

em diferentes realidades, o panorama triste 

da extrema pobreza e apontarão 

singelas e concretas ações carita-

tivas em favor da pessoa humana. 

Aos alunos de nossa Escola Es-

tigmatina, desejamos uma pro-

funda reflexão, diante da ação ca-

ritativa e dos valores humanos, na 

disciplina de Ensino Religioso. 

N 
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ia 21 de ou-

tubro, os se-

minaristas 

da Casa de Formação São 

José, Goiânia, visitaram a 

Escola Ginásio Senador. 

Na oportunidade, eles se 

apresentaram à todas as 

turmas, como presença 

Estigmatina na Educação. 

O grupo gestor os acolheu 

com muita simpatia e fez 

a proposta para que os 

nossos seminaristas tivessem um momento pedagógico educacional, com al-

gumas turmas. Superando as ex-

pectativas, os alunos gostaram 

da participação e presença mar-

cante dos nossos estudantes. 

Aproveitando os estudos filosó-

ficos dos estudantes, o professor 

Pe. José Vítor, convidou os se-

minaristas a apreciarem a apre-

sentação da turma da segunda 

série do ensino médio, na disci-

plina de Filosofia. Os alunos fi-

caram apreensivos e ao mesmo tempo empolgados, em falar de filosofia aos 

filósofos de nossa Província. Os seminaristas interagiram com os temas pro-

postos e a experiência foi 

gratificante. Fazemos votos 

e orações para que os nos-

sos seminaristas estudantes 

continuem perseverantes 

em suas caminhadas voca-

cionais. Que o carisma edu-

cacional e disciplinar de 

São Gaspar os acompanhe 

sempre. 

 

D 
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JUVEST 

 

ia 20 de outubro, as lideran-

ças juvenis Estigmatinas, Ju-

vest, reuniram-se, de modo 

virtual,  pela plataforma Goggle Meet, 

para um encontro de integração e infor-

mação. Na oportunidade, Pe. José Vítor 

acolheu os jovens em seus protagonis-

mos juvenis. Foi apresentado parte do 

plano de ação para as juventudes da Pro-

víncia, sobretudo no que diz respeito ao acompanha-

mento juvenil dos assessores, nas paróquias e as pro-

gramações da Juvest, para 2023. Contamos com jovens 

das expressões juvenis: Goiatuba, Morrinhos, Palmas, 

Várzea Grande, Uberaba e Rio de Janeiro, e as inspira-

ções são grandes, para um movimento juvenil visível 

nas paróquias em nossa Província. Cada jovem, parti-

lhou suas experiências e ações de protagonismo juvenil 

e foram dadas orientações de assessoria Juvest para o 

fim de ano e projetos para o ano de 2023. O encontro 

se encerrou com muita alegria, animação e motivação. Apesar das dificuldades  

juvenis, há também muita força, em nossas lideranças, em permanecer e insis-

tir na ação jovem paroquial, além de projetos de protagonismos juvenis. Que 

São Gaspar interceda pelas nossas juventudes. 

 

o dia 25 de outubro, o Setor Juvenil de Goia-

tuba, se reuniu pela primeira vez, por meio da 

assessoria JUVEST. A proposta surgiu, para 

um acompanhamento preciso e necessário à realidade 

juvenil na paróquia de Goiatuba e Panamá. A Juvest, 

atua na Província, na função de: acompanhar, motivar, 

formar e caminhar, junto às diferentes juventudes paro-

quiais, através de assessorias e ações pertinentes à cada 

realidade. Com esta máxima, as expressões juvenis de 

nossas Paróquias Estigmatinas, sempre podem recorrer 

à Juvest, para auxiliar em seus projetos, como foi o caso 

de Goiatuba e Panamá. Na ocasião, o assessor Pe. José 

D 

N 
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Vitor reuniu-se com os jovens e, seguindo a proposta da JUVEST, foi enca-

minhado o projeto para o protagonismo juvenil de Goiatuba e Panamá. A JU-

VEST, encoraja o protagonismo juvenil de nossas expressões, em todas as 

nossas paróquias: é necessário um olhar de atenção e motivação para os nossos 

jovens. 

Vem aí: 

 

rimeiro Acampamento de Acólitos e Acólitas JUVEST – Goiás 

Dias 09, 10 e 11 de dezembro. A JUVEST, convida todos os acóli-

tos e acólitas de nossas Paróquias Estigmatinas de Goiás, para se 

encontrarem, em dezembro, na Fazenda Pipocas, em Morrinhos, GO, com o 

intúito de integrar, motivar e proporcionar aos nossos jovens, momentos de 

descontração e protagonismo juvenil. Este evento, é uma ação de cunho extra-

ordinário da assessoria JUVEST, uma vez que a Pastoral dos Acólitos nas pa-

róquias de Goiás estão mais próximas geograficamente, e, também, possuem 

um significativo número de jovens no serviço ao altar. As inscrições, serão 

abertas a partir do dia 04 de novembro e disponibilizadas para as paróquias. A 

JUVEST, aguarda os nossos jovens acólitos e acólitas, para este momento ju-

venil de nossa Província.  

 

Encontro Vocacional 
 

conteceu, no dia 22 de outu-

bro, mais um Encontro on-

line, com os Vocacionados 

da Província São José. Participaram 

conosco: Pe. Waldivino Marques Go-

mes Neto, Animador Vocacional Pro-

vincial; Pe. Cássio Roberto de Moura 

Santos, Orientador da Etapa do Professório; Ir. Alef Miguel Ramos dos San-

tos; os Professos Filipe Cezar de Souza Martins e Robson da Silva Ribeiro; o 

postulante Maikon Augusto Santos Brito e os vocacionados: Gabriel Wallace, 

de Belo Horizonte-MG; Anderson Hicher, de Pedro Leopoldo-MG; Geraldo 

Oliveira, de Uberaba-MG e Caio Cícero, de Brasília-DF. Dando continuidade 

ao itinerário vocacional, o Ir. Alef Miguel, diretamente da Escola Senador 

Hermenegildo de Morais, em Morrinhos-GO, conduziu o encontro falando so-

bre a Educação Cristã da Juventude: Pastoral da Educação Formal. O Ir. Alef 

P 

A 
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Miguel contextualizou a educa-

ção, como forma de evangelização 

do tempo do nosso Fundador São 

Gaspar Bertoni, em seguida, apre-

sentou a Escola Senador, bem 

como ressaltou a contribuição de 

diversos Estigmatinos ao longo 

desses 86 anos de história.  

Agradecemos a toda Equipe 

de Animação Vocacional da nossa Província São José e pedimos as luzes do 

Espírito Santo para que continuemos, de mãos dadas, o trabalho pelas voca-

ções. 

 

Posse Canônica 

  

um clima agradável, hos-

pitaleiro e familiar, acon-

teceu a posse canônica do 

pe. Jarbas Rodrigues Matos como pá-

roco e reitor do Santuário do Divino 

Pai Eterno, na cidade do Panamá-GO. 

A celebração, aconteceu no dia 22 e 

foi presidida pelo bispo diocesano, 

Dom Antônio Fernando Brochini, 

CSS e contou com a presença do Superior Provincial, Pe. Adriano José dos 

Santos e dos padres: Alexsandro Ribeiro Nunes, Divair Bento Vieira e Fer-

nando de Assis Queiroz.  

 Ao término da celebração, as lideran-

ças pastorais do Santuário, manifestaram 

palavras e sentimentos de acolhida ao padre 

Jarbas e expressaram seus desejos de uma 

boa caminhada junto ao  povo panamense e 

à frente da condução do Santuário. Após a 

missa, foi oferecido um jantar aos presen-

tes.  

 Parabenizamos o padre Jarbas pelo encantamento que suscitou no cora-

ção de seus paroquianos em poucos dias de convivência e desejamos uma feliz 

caminhada como um fiel operário da Vinha do Senhor. 

N 
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Ação Social 

 

o dia 15 de outubro do ano da 

graça do Senhor, a Ação Social 

da Pastoralidade do Colégio 

Católica de Brasília, iluminado por seu 

Plano de Pastoralidade, por meio da Prio-

ridade: Diminuir as vulnerabilidades das 

comunidades ao redor, em sintonia com o 

Projeto: Quem ama partilha e em parceria 

com o projeto AJUDAM, entregou as 

doações recebidas, durante o mês de se-

tembro, na comunidade Nova Iguaçu, 

em Luziânia-GO. Agradecemos à Co-

munidade Educativa pela generosidade. 

Mais uma manifestação da fé em obras, 

que trouxe esperança existencial para 

crianças, adolescentes e suas famílias. 

 

Festa de Santa Edwiges 

Brasília-DF: 

 

e. Adriano: 

Obrigado 

Senhor! 

Depois desta maravi-

lhosa festa, recordo-

me da fala de São 

Paulo aos Filipenses: 

“Dou graças a meu 

Deus, cada vez que de 

vós me lembro” (Fil 

1,3). Sim, como o 

apóstolo, elevo as minhas mãos e a minha voz aos céus em agradecimento por 

todos aqueles que ajudaram na realização de mais uma grandiosa festa de 

Santa Edwiges. “Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por 

todos vós,” (Fil 1,4), de modo especial, agradecendo pela vida dos romeiros, 

N 

P 
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das pessoas que fizeram todo 

tipo de doação, sobretudo os 

que trabalharam, como o 

Celso e a Simone, coordena-

dores gerais, com sua equipe 

de trabalho: a Gislaine coor-

denadora da liturgia, a Simone 

e o Marcelo coordenadores 

dos ministros, o Paulo Rubino 

coordenador das bençãos, a 

Dalila e o João coordenadores dos caixas, a Elaine coordenadora do bazar, a 

Zuleide e Rose, coordenadoras das lojas, a Sandra coordenadora da canjica, 

Carlinhos e a Abadia co-

ordenadores dos doces, 

os padres: Jailson Dias 

dos Santos, Issac Celes-

tino de Assis, Júnior e 

Elias, a Liloca coorde-

nadora da comu nica-

ção, a Aidee e o Nelio 

coordenadores da co-

leta, a Karla coordena-

dora das vendas exter-

nas e  funcionários. Rezo  por cada um e por suas famílias, “recordando-me 

da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia 

até agora” (Fil 1,5). Graças a vocês, nossa festa é um momento de plena evan-

gelização. Por isso, repito novamente com o  apóstolo Paulo "Estou persuadido 

de que aquele que ini-

ciou em vós esta obra 

excelente, lhe dará o 

acabamento até o dia de 

Jesus Cristo" (Fil 1,6) . 

Peço a ajuda da Santa 

Virgem Maria, para su-

plicar a Deus a sua Ben-

ção. Agradeço, de forma 

pessoal e paterna, a cada 

um de vocês. Padre Di-

vino Alves!  
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Rio de Janeiro-RJ: 

 

 Santuário Santa Edwiges, por meio de suas lideranças e assesso-

rado pelos Padres: Silvanir Fagundes de Oliveira, CSS, Ruy Félix 

Carmo Primo, CSS e Antônio Rodrigues Carneiro, CSS a luz do 

tema: "Com Santa Edwiges vivemos como Igreja Sinodal: comunhão, parti-

cipação e missão", celebrou solenemente o novenário de sua padroeira. A no-

vena e festa de Santa Edwiges aconteceu de maneira digna da seguinte forma: 

dimensão religiosa e dimensão social.  

No aspecto religioso teve como ponto alto a 

Celebração da Eucaristia. As missas aconteceram 

no período de 07 a 16 de outubro. Durante a se-

mana, sempre às 08 horas, 16 horas e às 18h30, ex-

ceto aos domingos, quando as missas foram cele-

bradas às 07 horas, 09 horas, 11horas e às 18h30. 

No dia 16, festa litúrgica de Santa Edwiges, as mis-

sas foram celebradas de hora em  hora, isto é, das 

06 horas da manhã, às 20 horas, totalizando 15 mis-

sas no dia. Os padres: Silvanir, Ruy Felix, Antônio 

Carneiro, Lélio e os Bispos Catelan e Jeremias se 

O 
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revezaram nas celebrações deste dia. Destaca-

mos a presença de sua Eminência Reverendís-

sima o Senhor Cardeal Orani João Tempesta, 

que presidiu a Santa Missa de encerramento, 

no dia 16 de outubro às 20 horas, concele-

brada pelos demais padres do Santuário e Di-

áconos Roberto e Aloysio. Também tivemos 

a alegre presença de Pe. Wagner Toledo, Vi-

gário Episcopal que presidiu no dia 10 de ou-

tubro a Santa Missa, também do nosso que-

rido Provin-

cial Pe. Adri-

ano José dos 

Santos, que 

presidiu as 

missas do dia 11 e 12 de outubro, Solenidade 

da Padroeira do Brasil Nossa Senhora Apare-

cida. No dia 14 de outubro tivemos a presença 

de Dom Juarez que presidiu a missa das 18h30 

e no dia 15 de outubro, Dom Celso.  

Durante o novenário, houve participação 

especial das pastorais e movimentos do projeto 

cultural: “Dançar faz bem” e da “Chris 
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Aguiar”, das nossas 

crianças da creche da 

mangueira, assim 

como dos profissionais 

da educação, saúde, do 

comércio, autoridades 

e agentes da guarda 

municipal, presentes 

em nosso bairro. Igual-

mente sublinhamos, 

como pontos fortes da 

festa, a carreata do dia 09 de outubro, com a bênção dos veículos na porta do 

Santuário e a procissão do dia 23 de outubro com a participação de todas as 

paróquias da IV Forania concluindo assim a solenidade de nossa padroeira 

com a celebração da Eucaristia em Ação de Graças, pelo bom êxito da novena 

e festa de Santa Edwiges 2022.  

No aspecto social, tivemos o almoço, o funcionamento da lanchonete, ba-

zar e loja de artigos religiosos no dia 16 e 23 de outubro. Agradecemos a de-

licadeza e valiosa ajuda dos Leigos de Belo Horizonte-MG, que prontamente 

se colocaram à disposição e fizeram o delicioso almoço dos dois finais de se-

mana. Deus abençoe 

Geraldo e Simone, 

Valda e Marlene, Nel-

son e Virginia! Du-

rante os festejos ouve, 

no Santuário, uma 

verdadeira teofania, 

ou seja, manifestação 

de Deus por meio das 

celebrações eucarísti-

cas, bênçãos, da vida e 

obra de Santa Edwi-

ges, que de forma modesta e solidária protagonizou os valores do Evangelho. 

Certamente o Santuário se sente motivado, a viver no hoje de sua caminhada, 

o discipulado de Jesus Cristo que se realiza através dos vários serviços pasto-

rais, movimentos e grupos, seguindo a exemplaridade de Santa Edwiges. Lou-

vamos a Deus pela participação e empenho de todo povo de Deus na realização 

de mais uma linda festa em louvor à padroeira dos pobres e endividados. Santa 

Edwiges: Socorrei-nos em nossas necessidades!  
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Festa de Nossa Senhora Aparecida 
e Santa Edwiges 

 

 festa de nossas padroei-

ras: Nossa Senhora Apa-

recida e Santa Edwiges, é 

sempre uma ocasião singular para ex-

pressar nossa fé. 

As comemorações deste ano, fica-

ram registradas na retina, na mente e no 

coração de todos os atentos fiéis que 

participaram dos 10 dias de festa: as al-

tas temperaturas desses dias, serviram 

de provação e renovação de fé, num 

Deus sempre fiel; as pétalas de rosas jo-

gadas durante a coração de Nossa Se-

nhora Aparecida, expressaram as bên-

çãos de Maria sobre os seus filhos; as 

celebrações acompanhadas com fervor 

e, por vezes, com lágrimas, expressa-

ram a profundidade da fé; a presença, entre nós, de padres da Arquidiocese de 

Goiânia, foi mais uma benção para a nossa comunidade. 

A 
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É maravilhoso ver a comuni-

dade reunida, para rezar! Milhares 

de preces, ao mesmo tempo, che-

gando até o céu. Neste momento, 

Deus abre suas mãos e acolhe nos-

sos pedidos, que chegam até Ele por 

intermédio de Maria e Santa Edwi-

ges.  

É tempo de festa e também de 

conversão. Tempo de dobrar os jo-

elhos, pois fé em Cristo, é disponi-

bilidade para servir. É caridade, 

pois a purificação vem pelas boas 

obras. É reconciliação, boa vontade, 

perdão, engajamento na comuni-

dade. 

Nossas padroeiras nos ensi-

nam, através de seus exemplos, 

como encontrar Jesus: amar e perdoar nosso próximo; perseverar, confiar e se 

entregar a nosso Senhor.  

Que a Festa de Nossa Se-

nhora Aparecida e Santa Edwiges, 

possa nos recarregar de fé e espe-

rança, rezando, em família, pelo 

fim da pandemia.  

Retomando o caminho, avan-

çando para águas mais profundas, 

junto com Maria e Santa Edwiges, 

vamos viver e anunciar a Palavra 

de Deus e, para isso, dobremos 

nossos joelhos a batamos na porta 

do céu, através dos corações de 

nossas padroeiras, invocando as 

bênçãos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo sobre cada pessoa da nossa 

comunidade.  

Viva Nossa Senhora Apare-

cida! Viva Santa Edwiges! Viva 

Jesus Cristo! 



18 

 

 

 

 
 

Pastoralidade do Grupo UBEC 

 

conteceu, entre 

os dias 26 a 28 

de outubro, no 

Centro Estigmatino de Pasto-

ral, em Brasília (DF), o II En-

contro de Pastoralidade do 

Grupo UBEC, com o tema 

“Identidade, Missão e Sino-

dalidade” com o objetivo de 

contribuir com o planeja-

mento estratégico da Institui-

ção. Na oportunidade, os par-

ticipantes foram incentiva-

dos a refletir sobre as inten-

cionalidades evangelizado-

ras e educadoras da ação pas-

toral no Grupo. 

O evento contou com a ilustre presença e participação: do presidente do 

Conselho de Administração do Grupo UBEC, Padre Geraldo Adair, sdb, do 

coordenador corporativo de pastoralidade do Grupo UBEC, Joaquim Silva, e 

de todos os coordenadores de pastoralidade das Unidades de Missão. 

Espera-se que, com a intercessão dos Santos Fundadores, as unidades de 

missão possam colher os frutos deste encontro. 

A 
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Homenagem 
 

 nossa singela Homenagem aos Confrades que ajudaram a cons-

truir a História da Província São José e que, hoje, comemoram 

conosco junto ao Pai!!! 

 

 

A 

     
Pe. José Bazzon 

(1990) 

Pe. Samuel 

 Chameal (1993) 

Pe. Isidoro Stênico 

(1993) 

Pe. Vicente de Paulo 

Topan Picarelli 

(1994) 

Pe. Mário Jacob 

Chudzik (1999) 

     
Pe. Dario De 

Romedis (1999) 

Pe. Osvaldo 

 Casellato (1999) 

Pe. Kleibe França 

 Ribeiro (2001) 

Pe. Ângelo 

Pozzani (2001) 

Pe. Alcides 

Spolidoro (2002) 

     
Pe. Lino José 

 Correr (2004) 

Pe. Antônio 

 Bicho Filho (2005) 

Pe. Oswaldo 

Tagliari (2008) 

Pe. Antônio Pedro 

Neto (2008) 

Pe. Gisley Azevedo 

Gomes (2009) 

     
Pe. Carlos 

Alberto Brandão 

Ferreira (2011) 

Pe. Francisco Raul 

De Nardi (2012) 

Pe. Vergílio Zoppi 

(2013) 

D. Antônio Alberto 

Guimarães Re-

zende (2015) 

Pe. Dálton 

 Chaves (2018) 

Pe. Francisco Álvaro 

Ceron (2018) 

Pe. José Odail Pér-

tile (2019) 

Pe. Geraldo Eloy 

Lívero (2019) 

 

Trata-se da Alma, Trata-se 

da Eternidade! 

 
(Gramática de Padre Gaspar, 338) 
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NOVEMBRO 
 
 

2 

4 

 

12 a 15 

 

15 

 

15 

22 

 

26 e 27 

 

27 

 

27 

30 

 

Finados 

Solenidade dos 206 Anos de Fundação da 

Congregação Estigmatina, nas Comunidades. 

Encontro Provincial dos Leigos Estigmatinos, em 

Luziânia-GO 

Reunião do Colegiado Gestor do CEP, em 

Luziânia-GO. 

Proclamação da República 

Reunião do Conselho de Administração da UBEC 

(CAD) 

Encontro Vocacional, no Seminário São José, em 

Goiânia-GO 

43 Anos de Fundação da Província São José, nas 

Comunidades. 

Festa de Nossa Senhora das Graças. 

Reunião do Conselho Provincial, em Brasília-DF. 

 
 


