PENSAMENTO DO MÊS
O suplício de Jesus excede e sobrepuja a todos os sofrimentos. Não só nas mãos e nos pés, mas em todas as partes do
corpo, dilaceradas, ele sofre, simultaneamente, dores agudíssimas. Esse dilúvio de dores, que brota e provém de todo o corpo e
da alma, faz naufragar seu coração.
Tais sofrimentos sobrepujam qualquer tipo de experiência
e avaliação humanas, porque os sentidos de Jesus são os mais
perfeitos e sensíveis. Seu corpo, formado pelo Espírito Santo no
seio da Virgem, era o mais delicado e aprimorado. A alma, pela
excelência do espírito e imensa brandura de coração, era capaz de
receber com total intensidade qualquer tipo de tristeza.
Porém, a força do amor – é uma pergunta que brota espontaneamente – não diminui as dores de Jesus ou, pelo menos, suas
tristezas interiores? Um amor tão intenso que o faz exclamar:
“tenho sede!” (Jo 19,28); sede de salvação em relação a todas as
pessoas, sede de sofrer justamente por sua salvação?
Não, não! Pelo contrário, fazem aumentar suas dores. Se,
de fato, ele as assumiu voluntariamente para nos libertar do pecado, as assumiu de maneira tal que fossem proporcionais à grandeza da satisfação que, por nossos pecados, ele aceitava oferecer.
Foi por isso que derramou todo o seu sangue como se estivesse
sob a ação de uma prensa. Este é, certamente, o suplício mais
atroz.
Ó vós todos que passais pelo caminho marcado por minhas
manchas de sangue – parece ser o convite de Jesus – fixai em
mim o olhar de vossa contemplação e vede se há dor igual à minha (Lm 1,12)1.
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NOTICIANDO
RETIRO ESPIRITUAL
Aconteceu, de 18 a 20 de janeiro, o retiro espiritual
em preparação para as profissões religiosas. Participaram:
o professo Jonathan Borges Cunha, que se prepara para a
segunda profissão, e os professos José Vitor da Conceição
Borges e Waldivino Marques Gomes Neto que se preparam para a profissão perpétua. O retiro, foi realizado no
Mosteiro Mãe de Deus, em Goiânia-GO, e foi assessorado
pela Monja Beneditina Madre Ângela. O tema proposto
foi: " Escolhidos em Cristo para sermos santos!", partindo
do texto de Efésios 1, 3-14. Que a graça de Deus e as luzes
do Espírito Santo assistam, sempre, os consagrados e consagradas.
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FESTA DOS SANTOS ESPOSOS
Para nós, o dia 23 de janeiro foi marcado pela Festa do
Esponsalício de Maria Santíssima e São José, Patronos de nossa
Congregação Estigmatina. Enquanto Província São José, nos
alegramos por acolher dois jovens no Noviciado, que já passaram pela rica caminhada vocacional e se formaram em Filoso4

fia: Filipe Cezar de Souza Martins, do Rio de Janeiro-RJ, e
Rafael Arcanjo Damásio Silveira Filho, de Corinto-MG. A
celebração de Admissão, aconteceu na Fazenda Santana, em
Corumbataí-SP, e a missa de abertura do Noviciado, aconteceu
em Ribeirão Preto-SP, onde passam a residir os noviços. Ambas as celebrações foram presididas pelo Superior Provincial da
Província Santa Cruz, Pe. Jordélio Siles Ledo. Representando
nossa Província, esteve presente o Pe. Alexsandro Ribeiro
Nunes. Nesta data festiva, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida e Santa Edwiges, em Goiânia-GO, dois de nossos
confrades fizeram sua Profissão Perpétua: Professo José Vitor
da Conceição Borges, de Santa Isabel-GO, e Waldivino Marques Gomes Neto, de Itumbiara-GO. Na mesma Celebração, os
noviços Robson da Silva Ribeiro, de Luziânia-GO, e William
da Silva Oliveira, de Buritizeiro-MG, fizeram a sua Primeira
Profissão Religiosa. O professo Jonathan Borges Cunha, de
Uberaba-MG, renovou seus votos por mais um ano na nossa
família religiosa. A celebração, foi presidida pelo Superior
Provincial, Pe. Adriano José dos Santos e concelebrada por
muitos confrades, padres e diáconos de outras Dioceses e Congregações. Contou, também, com a presença de religiosos,
familiares e um número restrito de amigos que compareceram
para prestigiar este belo momento em nossa Província. Após a
celebração, foi servido um pequeno jantar, no salão paroquial
da Paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedito.
Agradecemos, à Comunidade Religiosa de Goiânia, pela
acolhida e a todas as pessoas que ajudaram, para que tudo acontecesse da melhor maneira possível.
Rezamos e desejamos ardentemente que a juventude possa sentir-se motivada, por tão grande testemunho da vida Religiosa Consagrada e, pelo impulso do Espírito, tenham coragem
de fazer, de suas vidas, uma aliança de amor com Deus em
Jesus Cristo. Que nossos Santos Patronos: Maria e José e São
Gaspar Bertoni, intercedam por nós!
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Ladainha de todos dos Santos (Profissão Perpétua)

Professos Estigmatinos Província
São José

Profissão Perpétua
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Ladainha de todos os Santos (Profissão Perpétua)

Primeira Profissão dos Noviços:
Willian e Robson

Renovação dos votos:
Professo Jonathan Borges

Celebração – 23 de janeiro

Celebração do Esponsalício de
Nossa Senhora e São José e
Profissões Religiosas
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FEVEREIRO
DIAS/MÊS

ATIVIDADES

3 ▪ Festa de São Brás
16 ▪ Carnaval
17 ▪ Quarta-feira de Cinzas
23 ▪ Reunião do Conselho Provincial, em Goiânia-GO

Nosso Senhor não admite em nós a menor
coisa que se oponha aquilo que Ele quer. Depois que extirpou a alma dos pecados, a quer
livre dos defeitos; depois das imperfeições,
depois ainda, das inclinações, mesmo naturais. (EP. P. 39)
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