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Pensamento do Mês 
 

Se a problemática da nossa salvação 

dependesse só de Deus, ninguém se conde-

naria. Mas, já que ela depende também de 

nossa cooperação, e esta, normalmente, é 

limitada, muitos se condenam. É muito pe-

rigoso ouvir a Palavra de Deus, sem dela 

tirar algum fruto. Não basta ouvir a Pala-

vra de Deus com prazer, para pôr em prá-

tica, somente certos pontos. Também He-

rodes, ouvia João Batista com prazer e pu-

nha em prática alguns de seus ensinamen-

tos. Jamais, porém, corrigiu sua paixão 

predominante. 

Na escalada da perfeição, em que há 

verdadeira vocação divina, é preciso acei-

tar o convite no momento em que é feito: 

“e eles, imediatamente, deixaram as redes 

e o seguiram” (Mt 4,20). Temo Jesus que 

passa. É verdade, também, que uma graça 

correspondida, chama uma segunda. 

Pouquíssimos são os que compreen-

dem o que Deus neles realizaria se não en-

contrasse obstáculo a seus desígnios. 
 

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

do coração de Jesus” 
         São João Maria Vianney 

 

 

 

 
 

 

 

Natalício: 
  2. William da Silva Oliveira (Professo Temporário) 

13. Pe. Carlos Henrique Gomes dos Santos 

15. Pe. Mário Eugênio Budri 

18. Pe. Antônio Rodrigues Carneiro 

29. Jhonata Leandro Lopes (noviço)  
 

Ordenação: 
7. Pe. Sebastião Carreiro da Silva (1995) 

16. Pe. José Romualdo Degásperi (1965) 

16. Pe. Custódio José do Amaral (1977) 
 

Irmãos: 
23. Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos (2020) 
23. Ir. Lineu Matias Ferreira (2005) 

 

Falecimento: 
7. Pe. Angelo Pozzani (2001 

27. Pe. Kleibe França Ribeiro (2001) 

31. Pe. Lino José Correr (2004) 
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Governo Provincial 
 

m janeiro de 2023 teremos nosso Retiro Anual e a Formação Per-

manente, na Casa de Encontros e Retiros Mãe Dolorosa, em Goi-

ânia-GO. A Formação Permanente terá seu início no dia 03 de ja-

neiro, com o almoço e irá até o dia 05, o retiro se estenderá até o dia 10 de 

janeiro, término com o almoço, às 12 horas. 

▪ Assessor da Formação Permanente: Pe. José Carlos Ferreira da Silva; 

▪ Pregador do Retiro: Frei Marcelo Santos das Neves; 

▪ Custo-benefício: Serão 07 diárias, mais o almoço do primeiro dia a 

R$ 40,00, cada diária custará R$ 185,00. Perfazendo um total de 

R$ 1.335,00, por pessoa. 

A presença de todos, é de suma importância, pois além de ser um com-

promisso constitucional de todos os confrades (DP 13; DG 3.1), é um mo-

mento especial de revitalização da vida espiritual e de atualização e ainda, um 

encontro agradável de irmãos da mesma família religiosa. Diante de alguma 

dificuldade ou impedimento, o confrade deve entrar em contato com o Supe-

rior Provincial. 

Roguemos, pela intercessão de nosso Pai-Fundador e dos Santos Esposos, 

que nossa Província possa sustentar a missão, nestes tempos de grandes desa-

fios. 

 

Convite à Oração 

  

or ocasião do Capítulo Geral, queremos convidar a todos, para que 

estejam em oração no período de 01 a 17 de fevereiro, quando es-

tará sendo realizado, em Roma, Itália, o 38º Capítulo Geral da Con-

gregação Estigmatina. Na oportunidade, os capitulares presentes, vindos de 

todas as Províncias, estarão estudando e refletindo os novos Rumos e deline-

amentos para toda a Congregação, neste próximo sexênio, bem como, ele-

gendo o Novo Governo Geral da Congregação. 

 

Senhor Jesus, está se aproximando o Capítulo Geral. Esse é um tempo 

favorável para discernir, sob a Tua luz, aquilo que estamos vivenciando 

e o que Tu desejas de nós. Pedimos-Te que nos assistas com a Tua pre-

sença. 

E 

P 
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Teu Santo Espírito, nos dê força e ardor na missão evangelizadora, e dis-

cernimento, a fim de que possamos renascer juntos, para sermos Missio-

nários Estigmatinos, na Igreja e no mundo. 

No presente momento, nos conceda a coragem de deixar aquilo que está 

superado e realizar sábias escolhas, para continuar, fielmente, com re-

novado entusiasmo, a missão que inspirastes ao nosso Fundador. 

Que os Santos Esposos, Maria e José, como também São Gaspar Bertoni, 

nos assistam, mediante Sua intercessão, para que a nossa Congregação 

continue sempre fiel à sua missão, na Igreja e no mundo. Amém!  

 

Transferências 

 

 Superior Provincial, Pe. Adriano José dos Santos, com o voto delibera-

tivo dos Conselheiros Provinciais, reunidos no dia 30 de novembro, em 

Brasília-DF, por circunstâncias particulares, achou por bem fazer as se-

guintes transferências de confrades: 

a) Pe. Idelfonso Braz dos Santos: Pároco da Paróquia Santa Cruz e Santa 

Edwiges, em Brasília-DF; 

 

b) Pe. Adriano José dos Santos: Administrador Paroquial da Paróquia 

Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia-GO; 

 

c) Pe. Waldivino Marques Gomes Neto: Pároco da Paróquia São Gaspar 

Bertoni, em Belo Horizonte-MG; 

 

d) Pe. Wenderson da Silva Nascimento: Vigário paroquial da Paróquia 

Santíssima Trindade, em Goiatuba-GO; 

 

e) Pe. João Batista Irias dos Santos: Vigário paroquial da Paróquia dos 

Sagrados Estigmas e Santos Expedito, em Goiânia-GO; 

 

f) Professo Jonathan Borges Cunha: Santuário Basílica Nossa Senhora 

da Abadia, em Uberaba-MG; 

 

g) Pe. Isaac Celestino de Assis: Nucleador Vocacional Provincial. 

 

Foram apreciados e aprovados os relatórios e pedidos de admissão à Pro-

fissão Perpétua; à renovação dos votos religiosos; ao noviciado e ao 

O 
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postulantado. A data da cerimônia das Admissões ficou marcada para o dia 23 

de janeiro de 2023. 

Aos Confrades transferidos, agradecemos a disponibilidade e a compre-

ensão e lhes desejamos um apostolado abençoado e frutuoso no novo campo 

de trabalho, com as melhores bênçãos de Deus, a proteção de Maria e José e 

de São Gaspar Bertoni. 

Que o santo Fundador alcance do alto muitas luzes do Espírito Santo, para 

uma boa condução da Província. 

 

Equipe de Formação 

 

conteceu, no dia 28 de novembro, a reunião virtual da Equipe de 

Formação da Província São José, com a participação dos religi-

osos: Pe. Adriano José dos Santos, Pe. Cássio Roberto de Moura 

Santos, Pe. Isaac Celestino de Assis, Pe. Waldivino Marques Gomes Neto e 

Ir. Márcio Ivan Carneiro Gondim. Após a acolhida e oração inicial, seguiu-se 

a pauta com um balanço do acompanhamento vocacional desempenhado du-

rante do ano corrente e diagnóstico das Casas de Formação: Seminário São 

José, em Goiânia-GO e Casa de Formação São Gaspar Bertoni, em Belo Ho-

rizonte-MG. Em seguida, avaliou-se a Celebração de abertura do Ano Voca-

cional, na Província bem como, do Encontro Vocacional e seus desdobramen-

tos. A tempo, apresentou-se a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Morri-

nhos-GO, para acolher a Profissão dos votos religiosos, no dia 23 de janeiro 

de 2023. Tal indicação, será validada pelo Conselho provincial. Por fim, sur-

giram algumas dúvidas acerca do noviciado, em 2023, que foram respondidas 

pelo Pe. Adriano, Superior Provincial. Foi um momento de escuta, diálogos e 

partilhas. Em um profundo sentimento de gratidão, Pe. Isaac agradeceu, aos 

envolvidos na formação inicial dos futuros estigmatinos, todo o BEM que vem 

sendo realizado na vida da Província.  

Que os Santos Esposos, intercedam a Deus pela formação dos operários 

da messe. 

 

Profissão Religiosa e Noviciado 

 

osso Confrade Jonathan Borges Cunha, após um certo tempo de-

corrido em preparação, solicitou sua admissão à Profissão Perpé-

tua em nossa Congregação. Seu pedido, foi atendido pelo Superior 

A 

N 
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Geral e seu Conselho e, então, ele fará sua Profissão 

Perpétua, no dia 23 de janeiro de 2023, em Morri-

nhos-GO.  

Também os professos: Filipe Cézar de Souza 

Martins, Robson da Silva Ribeiro e William da Silva 

Oliveira farão a renovação de seus votos religiosos, 

em Morrinhos-GO. Serão admitidos ao noviciado os 

dois postulantes: Jhonata Leandro Lopes e Maikon 

Augusto Santos Brito, na Fazenda Santana, em Co-

rumbataí-SP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Jonathan, aos professos, e aos próximos noviços, nossos parabéns, fe-

licitações e nossas orações, para que possam perseverar no seguimento de 

Cristo. 
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Nossos Estudantes 
  

 Província São José acolhe com alegria 

dois novos aspirantes estigmatinos, na 

Casa de Formação São José, em Goiâ-

nia-GO, para a Etapa do Propedêutico e Filosofia, os 

seguintes aspirantes: Marcos Gabriel de Oliveira, 24 

anos, natural de Bom Su-

cesso-MG e Anderson 

Hicher de Paula, 25 

anos, natural de Pedro 

Leopoldo-MG. Aos nossos estudantes desejamos 

que seja um ano de crescimento em todas as áreas. 

Que São Gaspar Bertoni e nossos Santos Patronos 

Maria e José intercedam por eles, dando-lhes a 

graça da perseverança e fidelidade. Rezemos pelas 

vocações! 

Nossas Casas de Formação iniciam o ano letivo de 2023, com os seguintes 

estudantes: Belo Horizonte-MG: 03; Goiânia-GO: 05; Ribeirão Preto-SP/No-

viciado Interprovincial: 02. 

Intensifiquemos nossas orações pelas vocações sacerdotais e religiosas. 

 

Novo Mestre de Noviços 

 

pós alguns anos como Padre Mestre dos No-

viços, Pe. Valmir Vieira Cardoso, deixou o 

cargo. As duas Províncias, agradecem seu 

trabalho e sua dedicação, nesta Etapa Formativa tão 

importante.  

Para ocupar o cargo de Padre 

Mestre dos Noviços, foi esco-

lhido o Pe. Valmir Cassim da 

Silva, que irá desempenhar sua 

nova tarefa, na Casa do Noviciado Interprovincial de Ri-

beirão Preto-SP. Nós lhe damos as boas vindas e roga-

mos que Deus o abençoe e o Espírito Santo o ilumine 

nesta delicada e primordial empreitada. 

A 

A 
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Acampamento Estigmatino 

 

os dias 09 a 11 de dezembro, 

na Fazenda Pipocas, em 

Morrinhos-GO, aconteceu o 

Primeiro Acampamento Estigmatino de 

Acólitos e Acólitas de Goiás. Com este 

evento, a JUVEST reuniu jovens acólitos 

e acólitas das Paróquias Estigmatinas: Pa-

róquia Nossa Senhora Aparecida e Santa 

Edwiges de Goiânia-GO; Paróquia San-

tíssima Trindade de Goiatuba-GO e Paró-

quia Nossa Senhora do Carmo de  Morri-

nhos-GO. A proposta foi oferecer à ex-

pressão juvenil do Acolitato, momentos 

de espiritualidade, integração, descanso e 

diversão, seguindo a espiritualidade de 

São Gaspar Bertoni, atualizando, assim, 

os Oratórios Marianos. 

Na programação tive-

mos: a acolhida com o 

Superior Provincial, 

Pe. Adriano José dos  

Santos, CSS , seguida 

das colocações sobre a 

vida e história de São 

Gaspar e atualização 

do serviço dos acólitos 

nas Paróquias Estig-

matinas, com Pe.  José Vitor da Conceição Borges, CSS; trilha ecológica e 

plantações de mudas para o re-

florestamento nos arredores da 

Fazenda, com o Doutor e Profes-

sor Leonardo Pedroso; Reflexão 

sobre “Projeto de Vida Juvenil”, 

com a Psicóloga Alessandra De-

curcio; partilhas; Adoração ao 

Santíssimo Sacramento; Luau 

N 
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com muita música e momentos 

de descontração; oração do 

santo terço e participação da 

Pastoral Vocacional de Morri-

nhos e Leigos Estigmatinos. O 

Acampamento se encerrou na 

Igreja São Sebastião, e, na oca-

sião, também foi celebrada a 

Missa de ação de graças pelo 

primeiro ano de vida presbiteral 

do Padre José Vitor, CSS. A JUVEST, prioriza o protagonismo juvenil em 

cada Paróquia Estig-

matina, e a expres-

são juvenil dos acólitos e acólitas é uma realidade que 

também está em ascensão, por isso, o reconhecimento e 

o cuidado com nossos jovens! O Acampamento foi um 

sucesso e fazemos votos para que colhamos frutos em 

nossa Província.  
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Tribunal Eclesiástico Interdiocesano 

 

e. Alexsandro Ribeiro Nunes, 

CSS foi convidado a trabalhar 

no Tribunal Eclesiástico Interdi-

ocesano de Uberaba-MG, composto pela Ar-

quidiocese de Uberaba e as Dioceses de 

Ituiutaba-GO, Uberlândia-MG, Patos de Mi-

nas-MG e Paracatu, como. “Auditor”. O pre-

sente trabalho de auditor, consiste em reali-

zar oitivas a demandados, demandantes e 

testemunhas, como parte de processos de vá-

rias naturezas, que chegam ao Tribunal.  

Ao Pe. Alexsandro, desejamos bom 

êxito nesta nova missão, que põe em prática 

o nosso carisma: "Missionários Apostólicos 

em Auxílio aos Bispos”. 

 

P 
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Janeiro 
 

 

 

3 a 10 Formação Permanente, Assembleia e 

Retiro Anual, na Casa de Retiros Mãe 

Dolorosa, em Goiânia, GO.  

23 

 

 

▪ Festa dos Santos Esposos, São José e 

Maria Santíssima, nas Comunidades. 

▪ Profissão Perpétua e Renovação dos 

Votos Religiosos, em Morrinhos-GO. 

▪ Admissão ao Noviciado, na Fazenda 

Santana, em Corumbataí-SP. 
 


