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Boletim Informativo Provincial 

Queridos irmãos e irmãs, cada etapa da vida é um tempo 
para crer, esperar e amar. Que este apelo a viver a  

Quaresma como percurso de conversão, oração e partilha 
dos nossos bens, nos ajude a repassar, na nossa memória 

comunitária e pessoal, a fé que vem de Cristo vivo, a  
esperança animada pelo sopro do Espírito e o amor cuja 

fonte inexaurível é o coração misericordioso do Pai. 
Papa Francisco (Mensagem para a Quaresma 2021) 

Quaresma: tempo para renovar a fé, a 

esperança e a caridade. 



 

370 São José Não Pede, Manda  
 
 Jesus é a Árvore da vida, Maria é o Paraíso no qual foi Ele plantado. José é o 
Querubim que o protege (Gn 3,24). Jesus é o pão vivo descido do céu. Maria é a na-
ve que o traz de longe. José é o timoneiro que dirige e governa a nave. Depois de 
Maria, José é, no céu, o santo, o privilegiado e o poderoso, por excelência. Ele não 
pede, manda. Dirijamo-nos, portanto, a ele com muita confiança.  
 Os sacerdotes, chamados por Deus à responsável missão de levar os seres hu-
manos à salvação, peçam a São José um pouco de sua caridade e seu zelo. Os pais 
de família, a graça de honrar os sérios compromissos de amor e fidelidade recípro-
cos, o esmero para educar bem seus filhos no temor do Senhor. Os jovens, a graça de 
poder conservar intacto o lírio da pureza. Os ricos e nobres, o enriquecimento na 
prática das virtudes cristãs. Os pobres e os de modesta condição, a força para supor-
tar, com serenidade e alegria, as provações da vida e os contratempos, procurando 
amar a pobreza com o espírito evangélico. Os arcados sob o peso da cruz, energia 
para poder carregá-la com paciência, certos de 
que este é o caminho mais seguro para o céu.  
 Os pecadores que ofenderam ao Senhor 
e o pregaram na Cruz confiem também em São 
José. Como pai generoso, saberá interceder por 
eles, estendendo-lhes a mão para conduzi-los 
arrependidos a Jesus. Como poderia Jesus re-
jeitá-los? Com quais entranhas de misericórdia 
os acolherá, já que o pedido vem de tão bom 
pai?1 .  
 
Nota 
1 Das pregações de Pe. Carlos Fedelini, CS I, p. 316-9.  
 

Salve, guardião do Redentor e esposo 
da Virgem Maria! A vós, Deus confiou 
o seu Filho; em vós, Maria depositou a 

sua confiança; convosco, Cristo  
tornou-Se homem. Ó Bem-aventurado 

José, mostrai-vos pai também para 
nós e guiai-nos no caminho da vida. 
Alcançai-nos graça, misericórdia e  

coragem, e defendei-nos de todo o mal. 
Amém.  

- DO CORAÇÃO DE SÃO GASPAR BERTONI - 
Meditações da Gramática de Padre Gaspar (Carta do Mês) 
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1. GOVERNO PROVINCIAL 
 O Superior provincial com o voto deliberativo do seu Conselho fez  as seguintes nomeações: 

 

• Pe. Valmir Vieira Cardoso, CSS – Vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora de Fátima 
em Ribeirão Preto/SP;  

• Pe. Rodrigo Antunes de Lima, CSS, Vigário Paroquial na Paróquia Nossa Senhora do Rosá-
rio em Villeta, Paraguai.  

 
Tríduo Vocacional 

 Nos dias 3,4 e 5 de fevereiro, o Superior Provincial, Pe. Jordélio Siles Ledo, CSS, participou 
do Tríduo Vocacional na Paróquia Divino Espírito Santo em Guarapuava/PR. O Tríduo foi um tem-
po especial de celebrações em preparação para a ordenação do Diácono Rodrigo Antunes. Um itine-
rário de animação missionária e vocacional na vida da paróquia.  

 
Vista à Comunidade Estigmatina de Curitiba/PR 

  

 Nos dias 7 e 8 de fevereiro, o Superior Provincial, Pe. Jordé-
lio Siles Ledo,CSS, realizou uma visita à comunidade religiosa do 
Santuário Nossa Senhora de Lourdes em Curitiba. Nesta ocasião, o 
Superior Provincial teve a oportunidade de presidir as missas para a 
comunidade paroquial, conviver e  conversar pessoalmente com os 
confrades Pe. Sebatião, Diácono Diomar e Pe. Odilon. Aos confra-
des manifestamos nosso desejo de perseverança na missão evangeli-
zadora.  

 

2. ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO DIÁCONO RODRIGO ANTUNES, CSS 
  

 No dia 6 de fevereiro na Paróquia Divino Espírito San-
to em Guarapuava, aconteceu a Ordenação Presbiteral do Diá-
cono Rodrigo Antunes de Lima, CSS. A celebração foi presi-
dida pelo Bispo Diocesano, Dom Amilton Manoel da Silva, 
CP. Contou com a presença do Superior Provincial Pe. Jordé-
lio Siles Ledo, CSS, vários confrades, alguns professos e pa-
roquianos que manifestaram a alegria em acolher um padre 
fruto do trabalho vocacional da paróquia. Ao Pe. Rodrigo An-
tunes de Lima, CSS, oferecemos nossas orações e desejamos 
perseverança na vivência do ministério.  

NOTÍCIAS   
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3. SEMANA BÍBLICO- CATEQUÉTICA  
  
 O Superior Provincial, Pe. Jordélio Siles Ledo, CSS, de modo on-
line, participou da semana bíblico-catequética da Diocese de Santo André. 
A proposta da semana, foi o estudo do novo Diretório para Catequese, pu-
blicado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. 
O Superior Provincial fez uma exposição do tema: “ Catequista e sua for-
mação humana” , pautado nos números 134 a 156 do Diretório. Desejamos 
que nossos confrades, formandos e leigos, aprofundem este tema tão impor-
tante para a formação dos discípulos missionários na ação evangelizadora 
da Igreja. 

 
4. PASTORAL VOCACIONAL   
 No dia 07 de fevereiro, na Comunidade Imaculada Conceição, da 
Paróquia Divino Espírito Santo em Guarapuava/PR, aconteceu o Encon-
tro Vocacional, o primeiro presencial desde o início da pandemia, estive-
ram presentes a equipe vocacional da paróquia, e os vocacionados e voca-
cionadas por eles acompanhados. O encontro foi um oportuno momento 
para esclarecermos um pouco sobre o Carisma e Espiritualidade de nossa 
Congregação, bem como para rezarmos o chamado de cada um de nós. O 
encontro foi assessorado pelo Pe. Marcos Paulo Rodrigues, CSS, promo-
tor vocacional da Província, e pelo Professo Fabio Tineu de Sousa. Nos-
sos agradecimentos a todos que colaboraram na organização do encontro, 
e principalmente, na observação dos protocolos dos profissionais da saú-
de, visando a prevenção e a conservação da saúde de todos neste momen-
to crítico que vivemos. 
 Informamos ainda que, durante ano de 2021, o Secretariado Voca-
cional continuará suas atividades de acompanhamento vocacional de for-
ma virtual, assim, pedimos que conforme a demanda os confrades enca-
minhem os vocacionados que surgirem, para que eles, conosco possam 
trilhar o Itinerário proposto pela Pastoral. 
 Aos confrades que se sentirem confiantes em organizar um encon-
tro presencial, a Pastoral Vocacional está disponível para a realização, 
tendo como critério os protocolos preventivos, estabelecidos pelos profis-
sionais da saúde de cada região. Nos momentos fortes de reflexão vocaci-
onal propostos pela Igreja, iremos disponibilizar subsídios e materiais de 
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divulgação, e ainda, se faz oportuno agradecer o apoio e a valorização desta Pastoral em vossas Paró-
quias, tornando este trabalho provincial mais próximo do povo de Deus, um serviço missionário na 
Igreja, um celeiro de Vocações. Contem conosco! 
 

5.  DOM MAURO MONTAGNOLI, CSS, 50 ANOS DE ORDENAÇÃO PRESBI-
TERAL E 25 ANOS DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL 

 No dia 24 de fevereiro, aconteceu a concelebração jubilar dos 50 
anos de ordenação presbiteral e dos 25 anos de ordenação de episcopal 
de Dom Mauro Montagnoli, CSS, Bispo estigmatino da Diocese de 
Ilhéus/BA. A Santa Missa em ação de graças foi presidida pelo jubilar e 
concelebraram sacerdotes de Ilhéus e de outras regiões da Diocese. De-
vido às restrições causadas pela pandemia do coronavírus, a comemora-
ção foi limitada aos católicos. Os demais acompanharam a celebração 
nas redes sociais da Diocese. Com as palavras: “Agradeço a Deus por 
tudo isso que ele tem me proporcionado, na minha vida. Agradeço as 

orações de todos, a presença física e aquela presença virtual neste momento de ação de graças a Deus, 
por tantas graças que Ele me concedeu nos meus 75 anos de vida. Que Deus tenha piedade de mim e 
abençoe a todos”, agradeceu Dom Mauro. A Província Santa Cruz, rende louvores a Deus, pela vida 
de doação e testemunho, deste estimado confrade, que à serviço da Igreja, embelezou a trajetória dos 
Estigmatinos  no seguimento à Cristo. Força e Coragem estimado Dom Mauro Montagnoli, CSS! 

 
6. CASA DE FORMAÇÃO PE. JOSÉ DIAS - Propedêutico Estigmatino  

 No dia 21 de fevereiro, na Paróquia Santa Luzia em Vitória 
da Conquista/BA, aconteceu a acolhida dos estudantes do Prope-
dêutico da Província Santa Cruz. Antes desse momento, fizeram um 
período de quarentena na Casa de Formação Pe. José Dias, e os 
exercícios espirituais na quarta-feira de cinzas, dando inicio a qua-
resma. São eles: Caio Tracanelli, vindo de Terra Roxa/SP, Mateus 
Gonçalves dos Santos e Vinicius de Souza Silva vindos de Santa 
Cruz do Capibaribe/PE e  Eric da Silva Souza vindo de Livramento 
de Nossa Senhora/BA. Peçamos aos Santos Esposos, que possam 
inspirá-los no discernimento vocacional e que tenham um ótimo ano 
de aprendizado e crescimento. 

7. SÃO JOSÉ - PADROEIRO UNIVERSAL DA IGREJA  
 No próximo dia 19, celebraremos o dia de São José, esposo de Maria Santíssima; pai adotivo 
de Jesus; patrono da Igreja. Com a publicação da Carta Apostólica Patres Corde, o Papa Francisco 
também convocou um Ano Especial de São José, de 8 de dezembro de 2020 a 8 de dezembro 
de 2021, onde cada fiel, seguindo seu exemplo, é convidado a  reforçar no dia-a-dia a própria vida de 
fé no pleno cumprimento da vontade de Deus. Unamo-nos em oração com toda Igreja, e com nossa 
Província irmã, que celebra seu padroeiro, pedindo a São José, que interceda por nós, e que seguindo 
seu exemplo, nos dediquemos com fidelidade ao projeto salvífico do Reino de Deus. 

 
“Todas as vezes que nos encontramos na condição de exercitar a paternidade, de-
vemos lembrar-nos que nunca é exercício de posse, mas “sinal” que remete para 
uma paternidade mais alta. Em certo sentido, estamos sempre todos na condição 
de José: sombra do único Pai celeste, que “faz com que o sol se levante sobre os 
bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os pecadores” (Mt 5, 45); e 

sombra que acompanha o Filho.”  
(Papa Francisco - Carta Apostólica Patris Corde) 

 
Parabéns à Província de São José, pela celebração de seu padroeiro! 

VALEI-NOS SÃO JOSÉ! 
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Rua 09, 1670,  

Santa Cruz 

Cep: 13500-220 

Rio Claro-SP 

Fone: (19) 3522-3200 

estigmatinos.com 

PROVÍNCIA SANTA 

CRUZ - 

ESTIGMATINOS 

ANIVERSÁRIOS 

Estamos na Web: 
estigmatinos.com 

02 - Pe. Ednaldo Almeida da Silva 
03 - José Ailton Costa de Andrade (Professo) 
08 - Pe. Daniele Giacopuzzi 
09 - Luciano Aparecido Silva (Professo) 
12 - Pe. Juan Carlos Pacheco Vivanco 
12 - Pe. Chaybom Anttone Rufino 
14 - Pe. Raphael Aparecido Araújo Mandu 
21 - Pe. José Carlos Adriano 
21 - Valdinei Alves da Silva (Professo) 
26 - Pablino Torres Britez (Professo) 

NASCIMENTO  

02 - Pe. Ésio Fernando Juncioni 
05 - Pe. Aparecido Neres Santana 
13 - Pe. Kleber Luiz Cardoso 
15 - Pe. Zimri Jamlec Venegas Silva 
16 - Pe. Benedito Rodrigues de Camargo 
24 - Pe. Juan Carlos Pacheco Vivanco 

ORDENAÇÃO  

01 - Pe. Gino Righetti 
01 - Ir. Manoel Morais Sobrinho 
03 - Pe. Modesto Nones 
05 - Pe. José Nardon 
15 - Pe. José Anselmi 
20 - Pe. Antonio Pressaco 
28 - Pe. Primo Scussolino 

FALECIMENTO 


