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Pensamento do Mês 
 

Já se aproxima o tempo favorável, já estão 

próximos os dias da Salvação (2Cor 6,2). Uma 

esperança agradável e alegre já nasceu em nossos 

corações e jubilosos afetos de satisfação, amor e 

anseios já envolvem nossos espíritos. Ora, após 

haver refletido sobre o propósito por nós formu-

lado, de esperar a jubilosa vinda do Salvador, 

chegou, agora, o momento de pensar como con-

cretizá-lo. 

Quem deseja correr ao encontro de Cristo, 

que se aproxima, deve unir, aos seus bons dese-

jos, o esforço, a atitude prática de abandonar e 

deixar totalmente os maus costumes, bem como 

a altivez de seus pensamentos mundanos. Além 

disso, deve-se envergonhar, diante de Cristo, pela 

vida passada e reconhecer, contrito, os próprios 

pecados, confessando-os com humilde arrependi-

mento. 

Nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda a 

graça de poder fazer isto, no tempo do Advento, 

da melhor maneira possível. Ao introduzir nossos 

corações em sua casa, digne-se uni-los a Si, atra-

vés da graça, nesta vida e, por meio da glória, na 

outra. Possamos, aqui na terra e lá no céu, festejar 

reciprocamente tal felicidade e juntos louvar sua 

misericórdia. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

 

Natalício: 
11. Ir. Lineu Matias Ferreira 

17. Pe. Graciomar Pereira Braga 

20. Pe. Isaac Celestino de Assis 

21. Pe. Waldivino Marques Gomes Neto 

26. Pe. Custódio José do Amaral 

 

Ordenação: 
  1. Pe. Ruy Félix Carmo Primo (1985) 

  4. Pe. Waldivino Marques Gomes Neto (2021)  

  7. Pe. Fernando de Assis Queiroz (2008) 

  8. Pe. Wesley Souza Dias Barroso (2020) 

10. Pe. Divair Bento Vieira (2016) 

11. Pe. José Vítor da Conceição Borges (2021) 

13. Pe. Laudimiro de Jesus Borges (1986) 

14. Pe. Graciomar Pererira Braga (1996) 

14. Pe. João Batista Irias dos Santos (1991) 

14. Pe. Valdomiro Alves Barbosa (1991) 

18. Pe. Eriberto Xavier dos Santos (1993) 

18. Pe. José Aílton Teodoro (1999) 

21. Pe. Isaac Celestino de Assis (2013) 

 

Falecimento: 
16. Pe. Francisco Raul De Nardi (2012) 
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Solenidade de Fundação da 
Congregação Estigmatina 

 

o dia 04 de novembro, a 

Província São José, nas 

suas diversas Comunida-

des, celebrou os 206 anos da Fundação 

da Congregação. São Gaspar Bertoni, 

nascido em Verona, aos 09 de outubro 

de 1777, fundou a Congregação dos Sa-

grados Estigmas de Nosso Senhor Jesus 

Cristo, em 04 de novembro de 1816. A 

primeira Comunidade iniciou sua mis-

são junto à Igreja dos estigmas de São 

Francisco. Em 1910, os estigmatinos 

chegam no Brasil e, com fervor Mis-

sionário, se espalham pelo Brasil. A 

primeira comunidade se instalou por 

algum tempo, em Sete Lagoas-MG de 

forma provisória. Depois, foram para 

Tibagi no Paraná, se espalhando por vá-

rios estados brasileiros. 

N 
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Louvado seja 

Deus por ter inspi-

rado este santo ho-

mem Gaspar Ber-

toni. Somos frutos 

desta semente plan-

tada. Viva São Gas-

par Bertoni! Viva a 

nossa Congrega-

ção. 
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Ministério do Acolitato 
 

o dia 04 de novembro, Festa 

da Fundação da Congrega-

ção dos Estigmatinos, o 

Professo Estigmatino: Jonathan Bor-

ges Cunha, deu mais um passo rumo ao 

presbitério da Igreja. Ele recebeu o mi-

nistério do acolitado, na Missa cele-

brada, às 20 horas, na Igreja Nossa Se-

nhora Aparecida, Paróquia São Gaspar 

Bertoni, em Belo Horizonte-MG. Na 

ocasião, foram celebrado também, os 

20 anos de criação da Paróquia.  

Preparando-se para o sacerdócio, o 

professo do 3º ano de teologia, recebeu 

o ministério de acólito, para melhor se 

preparar e exercê-lo por um tempo 

conveniente, antes da Ordenação Pres-

biteral. O acólito é instituído para o 

ministério que lhe é próprio: auxiliar 

no altar e na distribuição da Sagrada 

Comunhão. Tornando-se parte e comun-

gando nesse mistério de amor.  

São etapas importantes na formação 

dos candidatos ao sacerdócio, passos sig-

nificativos e aprofundados no compro-

misso com a grandeza da vocação à qual 

fomos chamados: “tende em vós os mes-

mos sentimentos de Cristo Jesus” (Fl2, 5).  

N 
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A celebração foi presidida 

por Pe. Cássio Roberto de 

Moura, CSS, Delegado Pro-

vincial para acolher o Minis-

tério. Concelebram o Pároco, 

Pe. João Batista Irias dos 

Santos, CSS, e o Vigário pa-

roquial, Pe. Wenderson da 

Silva Nascimento, CSS.  

Participaram religiosos 

Camilianos, Cavanis e Mis-

sionários do Sagrado Cora-

ção, paroquianos, amigos de Belo Horizonte e Uberaba, que com alegria se 

uniram à Família Estigmatina, Lei-

gos Estigmatinos e Pastoral Voca-

cional, no dia dos 206 anos da Con-

gregação e nesse passo significa-

tivo e de compromisso para o pro-

fesso Jonathan.  

Destacamos a presença da fa-

mília do acólito instituído, que es-

teve presente vindo da cidade de 

Uberaba. Seus pais Domingos e 

Ivanice, sua irmã Dayane e sua so-

brinha Thayná. Ressaltamos a pre-

sença dos professos Filipe Cézar, 

Robson da Silva e William da Silva 

que, com zelo e disposição, esti-

veram presentes em todos os mo-

mentos.   

Com sentimento de gratidão, 

agradecemos as orações e amiza-

des que, até aqui tem ajudado 

nesta caminhada. Rogamos sobre 

todos as graças de Deus, e pedi-

mos que continuem em oração 

por nossos professos, e ainda nos 

doando a singela amizade que 

nos fortalece.  
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Leigos Estigmatinos 

 

os dias 12 

a 15 de no-

vembro, 

aconteceu o 19º encon-

tro de Leigos Estigma-

tinos da Província São 

José. O encontro teve 

como tema: “Por uma 

Igreja Sinodal: ‘Sejam 

reunidos os compa-

nheiros de missão!’ 

(São Gaspar Bertoni)”. 

Os leigos das cidades de Brasília, DF, Belo Horizonte, MG, Goiânia, GO, Goi-

atuba, GO, Morrinhos, GO, Rio de Janeiro, RJ, Uberaba, MG, Várzea Grande, 

MT e a cidade de Luziânia, GO acolheu o encontro deste ano. 

No primeiro dia, tivemos a acolhida dos grupos de leigos com um mo-

mento de espiritualidade, conduzido pelo padre Mirim. Durante este momento 

de oração, percebemos que os grupos formam uma belíssima colcha de reta-

lhos, unidos pela mesma espiritualidade, apesar das diferenças de cada um. No 

domingo, houve a missa de abertura, no Santuário de Santa Luzia, presidida 

pelo Superior Provincial, Padre Adriano José dos Santos e concelebrada pelos 

N 
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padres Silvino Caixeta da Silva, Carlos Henrique Gomes dos Santos, João Ba-

tista Irias dos Santos e Alexsandro Ribeiro Nunes (responsável pela pasta dos 

Leigos no CEP). Após a missa, tivemos início a reflexão do tema proposto e, 

no período da tarde, contamos com a colaboração da Ir. Rosa, religiosa Scala-

briniana.  

Na segunda-

feira, acontece-

ram momentos de 

lazer e convivên-

cia. No período 

da manhã, foi rea-

lizado um passeio 

pelos principais 

pontos de rele-

vância cultural da 

cidade de Luziâ-

nia-GO (Catedral, 

Igreja do Rosário, 

Igreja de Nossa 

Senhora Apare-

cida e casa de Mi-

sericórdia), um 

bingo após o almoço e a noite cultural. O encontro terminou na terça-feira com 

uma visita à comunidade São Gaspar Bertoni, na qual aconteceu um momento 

de oração e café da manhã. Houve uma terceira reflexão com o Padre Alex, no 

centro comunitário padre Bernardo e uma Missa em ação de Graças pelo en-

contro na capela Divino Espírito Santo. Após o almoço, os leigos estigmatinos 

retornaram às suas casas.  
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Além dos confrades mencionados acima, também participaram os seguin-

tes confrades Estigmatinos: Pe. Waldivino Marques Gomes Neto, Pe. Eriberto 

Xavier dos Santos, Pe. Roger Evangelista Rodrigues, Pe. Idelfonso Braz dos 

Santos, Pe. Isaac Celestino de Assis, Ir. Márcio Ivan Carneiro Gondim e os 

estudantes: Arlito Farlen Correia da Silva e Rafael Oliveira dos Santos; os 

postulantes: Maikon Augusto Santos Brito e Jhonata Leandro Lopes e o pro-

fesso Filipe Cezar de Souza Martins.  
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Colegiado Ampliado do CEP 
 

o dia 15 de 

novembro, 

das 14 às 

17h30, no Centro Co-

munitário do Santuário 

Santa Luzia, em Luziâ-

nia-GO, se reuniram os 

religiosos: Pe. Idel-

fonso, Pe. Isaac, Pe. Fá-

bio, Pe. Alexsandro, Pe. 

Waldivino, Pe. José Vi-

tor e Pe. Carlos para refletirem sobre a vida e missão do Centro Estigmatino 

de Pastoral. 

Na pauta, avaliou-se os trabalhos realizados com primazia durante o ano 

vigente, planejou-se as iniciativas para o próximo ano e desenhou-se a dinâ-

mica da assembleia provincial de 2023.  

Gratidão a todos os confrades, que se esmeram cotidianamente para que 

o CEP cresça como um organismo evangelizador à serviço da Província/Igreja. 

 

N 
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Bacharel em Teologia 

 

omo coroamento dos 

estudos de Bachare-

lado em Teologia, o 

Professo Estigmatino: Jonathan 

Borges Cunha realizou, no dia 18 

de novembro, o Exame Final Com-

preensivo. Trata-se de uma síntese 

do conjunto de todo o estudo Teo-

lógico. Com a aprovação, o aluno 

conclui os estudos de Teologia na 

Faculdade dos Jesuítas (FAJE), em 

Belo Horizonte, tornando-se Ba-

charel em Teologia. 

Sentimento de gratidão a 

Deus, criador de todas as coisas, 

que em sua infinita bondade concedeu a graça de estar enraizado com o Evan-

gelho, de coração purificado. Gratidão aos Estigmatinos, de modo particular, 

à Província São José, por proporcionarem este caminho acadêmico percorrido. 

Com ele, foi possível encarnar no Cristo, vosso Filho, nosso irmão. 

 

Dia de Festividades 

 

or ocasião do Encontro 

Vocacional, que oportu-

nizou a reunião de con-

frades, estudantes e vocacionados, 

em Goiânia-GO, foram também, 

celebrados os 43 anos de criação da 

Província São José e a abertura do 

Ano Vocacional na Província. 

A celebração aconteceu em 

missa celebrada na Paróquia Sagra-

dos Estigmas de Nosso Senhor Je-

sus Cristo, no primeiro domingo do advento, às 07 horas da manhã. Foi 

C 

P 
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presidida pelo Superior Provincial, Pe. 

Adriano José dos Santos e concele-

brada pelos padres da comunidade lo-

cal de Goiânia e contou com as presen-

ças dos padres: Isaac Celestino de As-

sis e Cássio Roberto de Moura Santos. 

Foi um momento propício para recor-

dar nossa história e dar impulso à ca-

minhada Vocacional Provincial.  

 

 

 

 

 

Encontro Vocacional 

 

conteceu, nos dias 

26 e 27 de novem-

bro, o último En-

contro Vocacional Estigmatino 

de 2022, que foi realizado, na 

Casa de Formação São José, em 

Goiânia-GO, com a participa-

ção da Equipe de Formação: Pe. 

Adriano José dos Santos, Supe-

rior Provincial; Pe. Isaac Celes-

tino de Assis, Vigário Provincial e 

Conselheiro da Formação; Ir. Már-

cio Ivan Carneiro Gondim, orienta-

dor das Etapas: do Propedêutico e 

da Filosofia, em Goiânia-GO; Pe. 

Cássio Roberto de Moura Santos, 

Orientador da Etapa da Teologia, 

em Belo Horizonte-MG; Pe. Wal-

divino Marques Gomes Neto, 

A 
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Animador Vocacional Provincial da Província São José. Participaram, tam-

bém, o professo Robson da Silva Ribeiro e os estudantes da Casa de Formação 

São José. Participaram do encontro 

cinco vocacionados: Marcos Ga-

briel, de Bom Sucesso-MG; Ander-

son, de Pedro Leopoldo-MG; Mar-

cus Vinicius, de Morrinhos-GO; Jú-

nior, de Frutal-MG; Geraldo, de 

Uberaba-MG. O encontro teve início 

no sábado pela manhã, com a oração, 

conduzida pelo professo Robson. Em seguida, após o café da manhã, dirigi-

ram-se para a biblioteca da casa para um momento de reflexão com o Ir. Már-

cio Ivan que destacou sobre a vocação, como fundamento da vida cristã. Após 

o almoço aconteceu um passeio 

para conhecer as paróquias Estig-

matinas de Goiânia e, logo em se-

guida, foram para a cidade de Trin-

dade-GO, conhecer o Santuário Ba-

sílica Divino Pai Eterno. Encerrou 

o dia com uma noite de massas e 

filme. No domingo, iniciando o dia 

com a Missa em Ação de Graças pelo aniversário da Província São José como 

também a abertura do Ano Vocacional Provincial, na Paróquia Sagrados Es-

tigmas de Nosso Senhor Jesus 

Cristo e Santo Expedito. Após a 

celebração e café da manhã, diri-

giram para a Cúria Provincial 

onde Pe. Isaac Celestino partilhou 

com os vocacionados um pouco 

sobre a vida Estigmatina e Provin-

cial. Depois houve algumas con-

versas pessoais com a Equipe de Forma-

ção e encerrou o encontro com um deli-

cioso almoço festivo. Que nosso Pai 

Fundador, São Gaspar Bertoni, e nossos 

Santos Patronos, Maria e José, interce-

dam por todos nós, especialmente por 

nossos vocacionados que almejam co-

nhecer melhor nossa Família Religiosa.  
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Ano Vocacional do Brasil 

 

Terceiro Ano Voca-

cional do Brasil de-

seja promover a Cul-

tura Vocacional nas Comuni-

dades Eclesiais, nas Famílias e 

na Sociedade, para que sejam 

ambientes favoráveis ao des-

pertar de todas as vocações, 

como graça e missão, a serviço 

do Reino de Deus. A iniciativa 

convida todos a refletir e aprofundar o tema “Vocação: Graça e Missão” e o 

lema “Corações ardentes, pés a caminho”. O 3º Ano Vocacional do Brasil irá 

celebrar os 40 anos do primeiro Ano Vocacional que aconteceu em 1983 cujo 

lema foi “Vem e segue-me”; o segundo Ano aconteceu em 2003 cujo tema foi 

“Batismo, fonte de todas as vocações” e o lema “Avancem para águas mais 

profundas”. Neste ano de 2023, o Ano Vocacional traz como tema “Vocação: 

graça e missão” e o lema “Corações ardentes, pés a caminho”, inspirado no 

encontro de Jesus com os discípulos de Emaús, narrado por São Lucas.  

O tema e o lema do Ano Vocacional, foram definidos a partir de indica-

ções provenientes dos vários organismos e comissões da CNBB,  envolvendo 

o povo de Deus. Foram considerados alguns critérios como a caminhada vo-

cacional no País e seus eventos nacionais, desde o primeiro ano vocacional 

realizado em 1983 e o contexto atual da Igreja neste caminho sinodal, que 

estamos trilhando. Também foram levados em conta, alguns aspectos da vida 

da sociedade, marcada fortemente pela pandemia da Covid-19.  

Que as nossas comunidades possam estar em sintonia com toda esta 

grande iniciativa da Igreja no Brasil, onde todo mundo é chamado a fazer parte 

desse grande mutirão de oração e incentivo, para que a animação vocacional 

aconteça.  

 

Selo de Responsabilidade Social 

 

 Universidade Católica de Brasília recebeu o Selo “Instituição So-

cialmente Responsável” da Associação Brasileira de Mantene-

O 

A 
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doras de Ensino Superior (ABMES). O selo chancela a relevância social do 

Projeto Ser +.  

O Projeto Ser + é uma iniciativa acadêmica, que oferece oportunidade ao 

estudante da graduação, de participar do dia a dia de uma determinada comu-

nidade, entender a dinâmica, os problemas vividos, as peculiaridades e, assim, 

pensar e propor soluções.  

O objetivo do projeto é ampliar a formação acadêmica do estudante para 

que ele tenha acesso, não só a conceitos e vivências técnico-científicos, mas 

também, viva experiências que consolidem sua formação humanístico-cidadã. 

As instituições participantes, são conveniadas com a UCB e, prioritaria-

mente, atuam no desenvolvimento social e educativo de uma comunidade ou 

de grupos específicos.  

Há uma forte presença de Pastoralidade e compromisso com a Educação 

Evangelizadora nos programas desenvolvidos: “Língua Portuguesa para mi-

grantes e Refugiados”, em parceria com o Instituto Migrações e Direitos Hu-

manos (IMDH); “Projeto Alfabetização Cidadã – PAC”; “Centro de Convi-

vência do Idoso – CCI”; “Carreta Liga do Sorriso”, entre outros. 
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Retiro Espiritual 
 

ntre os dias 23 a 28 de outubro, Pe. Alexsandro Ribeiro Nunes, 

CSS, orientou Retiro Espiritual para os padres da Congregação da 

Ressurreição da Província Sul Americana, na Casa de Retiros 

Emaús, em Itapecerica da Serra-SP. Pe. Alexsandro, refletiu sobre o tema: O 

Crucificado e o Ressuscitado, nossa Esperança! O retiro contou com momen-

tos de Adoração ao Santíssimo, Santo terço, celebração penitencial, via sacra, 

meditação sobre a constituição do Fundador: Deodato Yanski e silêncio. Estes 

momentos, foram organizados pelos padres Ricardo e Alexandre.  

 

Curso de Gestão 
 

os dias 26 e 27 de 

outubro, na Sede da 

CRB-SP, aconteceu 

o curso de “Gestão Educacio-

nal: Gestão Administrativa e 

Financeira das Escolas Católi-

cas”. A assessoria  foi da Em-

presa de Consultoria TAFER, 

criada especificamente para o 

E 

N 
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terceiro setor católico.  A vi-

são estratégica do curso, foi 

administrativa, não pedagó-

gica, com foco na gestão fi-

nanceira. A desenvoltura foi 

espetacular! Abordou desde 

a 1ª matrícula até a fideliza-

ção do estudante, que pode 

durar na média de 7 anos, 

pensando na vida escolar até 

o ensino médio. Participaram 

cerca de 15 Institutos, com 

seus diretores, religiosos, as-

sistentes e coordenadores de 

área das escolas mantidas. 

Ao Ir. Alef e à colaboradora 

Priscila, nossa Província se alegra pela capacitação e deseja frutuoso trabalho 

no Ginásio Senador, em Morrinhos-GO.  
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Neste belo e significativo clima festivo de união e paz, deseja-

mos enviar aos nossos caros confrades, aos parentes, amigos e 

benfeitores os melhores e mais sinceros votos de um Santo e 

Feliz Natal, augurando que o nascimento de Cristo encha de 

amor e calor todos os corações, para a busca de uma revivescência 

de união, de compreensão e de harmonia entre todos. 
 

Boas Festas! 

Um Santo e Feliz Natal! 
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DEZEMBRO 
 

 
 

8 

13 

4 

25 

30 

 

Festa da Imaculada Conceição. 

Reunião do Conselho de Administração da UBEC 

(CAD). 

Natal do Senhor. 

Festa da Sagrada Família. 

 
 


