
 

 

 
 
 

 

  

  
  

  

PPEENNSSAAMMEENNTTOO  DDOO  MMÊÊSS  
 

Infindável, deve ser nossa esperança em Deus! Não só 

infindável, mas sem limites. “Os que esperam no Senhor re-

novam suas forças, criam asas como águias, correm e não se 

afadigam, andam, andam e nunca se cansam” (Is 40,31)1. 

Relembremos a palavra da Escritura, “um abismo cha-

ma outro abismo” (Sl 42,8). O abismo da luz lembra o abis-

mo das trevas; o abismo da misericórdia, o de nosso nada. Se 

enorme é nossa iniquidade, imensa é a piedade do Senhor. 

“Como é grande a bondade que reservaste aos que Te te-

mem” (Sl 31,20). O Senhor a esconde tanto aos olhos do 

mundo como aos olhos dos que a devem receber. Às vezes, 

não a enxergam, embora esteja bem perto deles e a ponto de 

ser derramada em seus corações, com superabundância. No 

entanto, a partir do instante em que a possuem, a saboreiam 

no Espírito com prazer indescritível. Sentem-na como experi-

ência inefável, mas não a compreendem, nem a podem intuir 

por causa das débeis luzes de seu intelecto. 

O Senhor nos ama com caridade imensa. É tão rico e 

poderoso que ultrapassa a medida do que Dele podemos ima-

ginar em relação à sua bondade, liberalidade e ao seu amor. 

Nossas palavras, mesmo as mais perfeitas, são tolices. Che-

gam mesmo a confundir-nos diante de tamanha Majestade. É 

preciso procurar elevar-se muito acima de tudo isso e abrir 

nosso coração sem reservas, pois, como diz São Bernardo, “o 

Esposo vem ao encontro dos grandes espíritos e se deliciará 

em realizar, neles, grandes coisas”. 
 

A Gramática de Pe. Gaspar 
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ANIVERSARIANTES 
 

NATALÍCIO 
 

 

2 William da Silva Oliveira (Professo Temporário) 

13 Carlos Henrique Gomes dos Santos (Diácono) 

15 Pe. Mário Eugênio Budri 

18 

29 

Pe. Antônio Rodrigues Carneiro 

Jhonata Leandro Lopes (Estudantes de Filosofia) 

 

 

ORDENAÇÃO 
 

 
 

 

7 Pe. Sebastião Carreiro da Silva (1995) 

16 Pe. José Romualdo Degásperi (1965) 

16 Pe. Custódio José do Amaral (1977) 

  

  

 

 

 

FALECIMENTOS 

 

 
† 07.01.2001 

 Pe. Ângelo 

        Pozzani 

 
 † 27.01.2001 

   Pe. Kleibe França 

   Ribeiro 

 
† 31.01.2004 

      Pe. Lino José 

        Correr 
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NNOOTTIICCIIAANNDDOO  
  

FESTA DOS SANTOS ESPOSOS 
  

NNoo  ddiiaa  2233  ddee  jjaanneeiirroo  ddee  22002211,,  nnaa  PPaarróóqquuiiaa  NNoossssaa  SSeennhhoorraa  AAppaa--

rreecciiddaa  ee  SSaannttaa  EEddwwiiggeess,,  eemm  GGooiiâânniiaa,,  nnaa  mmiissssaa  ààss  1199hh3300,,  ssee  ddaarráá  aa  

cceerriimmôônniiaa  ddaa  PPrriimmeeiirraa  PPrrooffiissssããoo  ddooss  nnoossssooss  nnoovviiççooss::  RRoobbssoonn  ddaa  

SSiillvvaa  RRiibbeeiirroo  ee  WWiilllliiaann  ddaa  SSiillvvaa  OOlliivveeiirraa,,  rreennoovvaaççããoo  ddooss  vvoottooss  rreellii--

ggiioossooss  ddoo  pprrooffeessssoo  JJoonnaatthhaann  BBoorrggeess  CCuunnhhaa..  ee  pprrooffiissssããoo  ddooss  vvoottooss  

ppeerrppééttuuooss  ddooss  pprrooffeessssooss  JJoosséé  VVííttoorr  ddaa  CCoonncceeiiççããoo  BBoorrggeess  ee  WWaallddiivvii--

nnoo  MMaarrqquueess  GGoommeess  NNeettoo..  

NNeessssee  mmeessmmoo  ddiiaa,,  eemm  CCoorruummbbaattaaíí--SSPP,,  hhaavveerráá  aa  cceerriimmôônniiaa  ddee  

AAddmmiissssããoo  aaoo  NNoovviicciiaaddoo  ddee  nnoossssooss  ppoossttuullaanntteess  FFiilliippee  CCeezzaarr  ddee  SSoouuzzaa  

MMaarrttiinnss  ee  RRaaffaaeell  AArrccaannjjoo  DDaammáássiioo  SSiiqquueeiirraa  FFiillhhoo..  

RRoogguueemmooss  aaooss  nnoossssooss  SSaannttooss  PPaattrroonnooss  ee  aa  SSããoo  GGaassppaarr  ppaarraa  qquuee  

aallccaanncceemm  ddee  DDeeuuss  mmuuiittaass  bbêênnççããooss  ee  ggrraaççaass  ppaarraa  rreevviittaalliizzaaççããoo  ddaa  

PPrroovvíínncciiaa,,  ccoomm  aa  vviinnddaa  ddee  bbooaass  ee  nnoovvaass  vvooccaaççõõeess..  
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ORDENAÇÃO PRESBITERAL 
 

Aconteceu, no dia 08 de dezembro de 2020, Solenidade da 

Imaculada Conceição, na Paróquia Sagrados Estigmas de N. S. Jesus 

Cristo e Santo Expedito, em Goiânia-GO, a Ordenação Presbiteral do 

Diácono Wesley Souza Dias Barroso. A celebração foi presidida por 

Dom Antônio Fernando Brochini, Bispo da Diocese de Itumbiara-

GO e concelebrada pelo Superior Provincial, Pe. Adriano José dos 

Santos, pelo Pároco da Paróquia, Pe. Josinaldo Filomeno da Silva, 

bem como, por grande número de Confrades, Padres das Dioceses de 

Anápolis-GO, Itumbiara-GO, Frades Franciscanos: Diáconos e 

Padres, Missionários do Sagrado Coração, Religiosos Redentoristas, 

Professos e Seminaristas de nossa Congregação. Também se destaca 

uma boa participação de fiéis (restrita por causa da pandemia), leigos 

e da família do ordenando. 

O lema escolhido pelo ordenando foi: “Faça-se em mim se-

gundo a tua palavra” (Lc 1,38). A celebração foi marcada por mo-

mentos de grande silêncio, oração, emoção, cantos bem executados, 

uma grande harmonia na liturgia. Em seu agradecimento destacou: 

“O sacerdócio é muito mais que uma simples função. A orde-

nação presbiteral comporta uma ontológica mudança no presbítero 

em relação a Cristo e a todos os membros da Igreja fundada sobre 

Cristo. O presbítero católico, deveria refletir, com gratidão, sobre o 

fato de que não existem outras religiões que propõem para crer 

numa relação, assim tão estreita, entre Deus e o homem. Cristo, não 

tinha necessidade de me escolher. Havia outras pessoas com virtu-

des maiores, inteligência, talentos humanos, pessoas com uma 

bagagem de melhor preparação cultural e religiosa. É sempre um 

mistério o fato de Cristo escolher uma pessoa, ao invés de outra. O 

fato é que: ele me escolheu, com todas as minhas asperezas”. Ao 

término da celebração, todos se dirigiram para o salão, onde foi 

servido um jantar e o neo presbítero recebeu os cumprimentos. 

O Neo Presbítero Wesley Dias, agradece à Congregação, à 

Província São José, a todos os confrades, leigos, à Paróquia Sagrados 

Estigmas e Santo Expedito, nas pessoas do Pe. Josinaldo Filomeno, 

Pároco e Pe. José Ailton, Vigário e Superior Local, pela amizade e 

por terem colaborado para que tudo acontecesse da melhor forma 
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possível. Pedimos a Deus que abençoe o Pe. Wesley e lhe conceda 

muitas graças no exercício de seu ministério. Que nosso Pai Funda-

dor, São Gaspar Bertoni e nossos Santos Patronos: Maria e José, 

intercedam por ele e suscite na Igreja santas e numerosas vocações. 
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ACERVO PROVINCIAL PADRE RUY MAROT 
 

Por ocasião da Festa da Imaculada Conceição, quando vários 

Confrades estiveram em Goiânia para a Ordenação Presbiteral do 

Diácono Wesley Souza Dias Barroso, foi realizada a inauguração e 

benção do Acervo Provincial que homenageia nosso Confrade Pe. 

Vicente Ruy Marot. 

Esse acervo, como foi anunciado há alguns meses atrás, visa 

reunir, em um só local, diversas pequenas bibliotecas que estavam 

dispersas em algumas Comunidades e que remontam à história de 

nossa Província e a de vários Confrades. 

Na ocasião, o Superior Provincial proferiu a benção de nova 

biblioteca e o homenageado carimbou e assinou alguns volumes do 

livro “Do Convento dos Estigmas para o Mundo”, de autoria do 

Padre Michele Curto, cuja tradução foi feita pelos padres Ruy e 

Mariani. 
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NOVO DIÁCONO 
 

Aos 19 dias de dezembro, no Santuário Divino Pai Eterno 

em Panamá-GO, aconteceu, a Ordenação Diaconal do Professo 

Perpétuo Carlos Henrique Gomes dos Santos. A celebração foi 

presidida por Dom Antônio Fernando Brochini, Bispo da Diocese 

de Itumbiara-GO. A solene missa contou com a presença de fami-

liares, Confrades Estigmatinos, Padres Diocesanos, Religiosos, 

Seminaristas e alguns amigos. Por causa da pandemia, a cerimônia 

foi restrita, mas foi transmitida simultaneamente pelas páginas do 

Facebook e YouTube do Santuário, com a participação de muitas 

pessoas, de diferentes lugares. 

“…Neste dia tão especial quero lhes fazer um pedido: 

cuide do dom que hoje Deus lhe concede. Esse dom é grande e 

precioso. Você foi escolhido por Deus para ser servidor. A 

primeira missão do diácono é servir na caridade. A partir do 

serviço, sintonizado em Cristo, você deve viver um sacerdócio 

firme, no meio da sociedade vacilante.” 

Dom Fernando Brochini dirigiu essas palavras ao novo Diá-

cono da Igreja. Durante sua homilia o Bispo refletiu sobre a mis-

são do ministro ordenado que, em tempos difíceis, deve permane-

cer firme na fé e colaborar com o anúncio do Evangelho. 

Ao final da celebração, o Neo Diácono Carlos Henrique 

Gomes dos Santos, agradece à todos que ajudaram em sua cami-

nhada vocacional até aquele momento, colocando-se, agora, com 

mais empenho, a serviço da Igreja e dos Irmãos e Irmãs, através do 

Ministério Diaconal. 
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TRANSFERÊNCIAS 
 

De acordo com a conclusão do Curso de Teologia de alguns 

Professos e Ordenações de outros Confrades, coube ao Governo 

Provincial refletir e decidir pelas seguintes designações e transferên-

cias. 

▪ Pe. Wenderson da Silva Nascimento – Paróquia São Gas-

par Bertoni, Comunidade de Belo Horizonte-MG. 

 

▪ Diácono Carlos Henrique Gomes dos Santos – Santuário 

de Nossa Senhora de Fatima, Comunidade de Palmas-TO. 

 

▪ Professo Waldivino Marques Gomes Neto – Santuário 

Basílica de Nossa Senhora da Abadia, Uberaba-MG. Res-

ponsável pela Pastoral Vocacional Provincial. 

 

▪ Professo Jose Vitor da Conceição Borges – Paróquia Nos-

sa Senhora do Carmo, Comunidade de Morrinhos-GO. Res-

ponsável pelo Setor Juventude Provincial. 

 

A todos o agradecimento pela disponibilidade, ao Padre Wen-

derson, o reconhecimento pelos serviços prestados a Paróquia Nossa 

Senhora Aparecida e Santa Edwiges em Goiânia-GO. Que o novo 

campo de Missão seja profícuo, onde cada um possa realizar e cola-

borar com a implantação do Reino. 

 

REUNIÃO DO COLEGIADO DO CEP 

 

Aconteceu, no dia 01 de dezembro de 2020, na modalidade vir-

tual, a reunião do Colegiado Ampliado do CEP. Oportunidade única 

de escuta, diálogo, avaliação, projeções, momento ímpar para a 

trajetória do CEP.  

Estiveram presentes: Pe. Adriano José dos Santos, Superior 

Provincial; Pe. Idelfonso Braz dos Santos, Conselheiro da Pastoral; 

Pe. Isaac Celestino de Assis, Secretário Executivo do CEP e Asses-

sor da Pastoral Juvenil, junto com o Professo José Vitor da Concei-

ção Borges e Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos; Pe. Divino Pereira 
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Caixeta, Diácono Wesley Souza Dias Barroso e o Professo Waldivi-

no Marques Gomes Neto, Pastoral Vocacional; Pe. Alexsandro 

Ribeiro Nunes e Pe. Silvanir Fagundes de Oliveira, Pastoral da Espi-

ritualidade Estigmatina; Pe. Fernando de Assis Queiroz, Pastoral da 

Ação Missionária e Pe. Fábio Enrique Souto, Pastoral da Educação 

Formal. Não puderam participar: Pe. Divair Bento Vieira, Pe. José 

Romualdo Degásperi, Pe. Divino Ribeiro Viana, Professo Carlos 

Henrique Gomes dos Santos e o Seminarista Rafael Arcanjo Damá-

sio Siqueira Filho.  

Após um momento orante, facilitado pelo Diácono Wesley, se-

guiu-se para a acolhida dos participantes, conduzida por Pe. Idelfon-

so. Depois, Pe. Isaac apresentou a pauta. Ato contínuo, passou-se 

para a leitura e intervenções dos relatórios das pastas que foram 

enviados, anteriormente, ao secretário executivo e partilhado na 

reunião. Os participantes puderam ver e julgar a REALIDADE das 

seguintes pastas: juventude, vocacional, leigos e educação. A missi-

onariedade, não enviou o relatório a tempo. 

Posteriormente, AGIU-SE SOBRE A REALIDADE, com o es-

tabelecimento das prioridades da Ação Evangelizadora/2021.Seguiu-

se para a preparação da Agenda do CEP para o ano de 2021. Sobre a 

Assembleia Provincial, o Conselho Provincial apresentará as devidas 

orientações, no tempo oportuno. 

Que os Santos Esposos, padroeiros da Congregação, interce-

dam a Jesus, para que, Ele, em sua infinita misericórdia, derrame as 

luzes sobre os membros do colegiado do CEP a fim de que, a partir 

da auto avaliação, possam germinar bons frutos a serem colhidos nas 

Comunidades religiosas da Província São José. 

 
 
Façamos um balanço do nosso trabalho, antes que o 
Patrão nos chame. (M. P. 15-09-1808). 
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JANEIRO 

DIAS/MÊS ATIVIDADES 

23 ▪ Festa do Esponsalício de Maria Santíssima e São José. 

▪ Admissão ao Noviciado, em Corumbataí-SP. 

▪ Admissões: à Profissão Perpétua, à Primeira Profissão e à 

Renovação dos Votos Religiosos, em Goiânia-GO 

 
 

 

 


