PENSAMENTO DO MÊS
Cristo vem. O Salvador está para nascer. A Igreja, nestes
dias, O espera, O deseja. Por Ele suspira.
Então, por que permanecemos tão indiferentes em nossos sentimentos, passando os dias do Advento – tempo de alegria, de espera vibrante – com apatia, pouco dispostos a viver
o espírito da Igreja, contentando-nos apenas em aceitá-Lo com
rituais exteriores e com celebrações superficiais e sem vida?
Infelizmente, o apego aos bens terrenos cerceia nosso
ânimo. Os prazeres dos sentidos arrebataram nosso coração,
reduzindo-o a uma deplorável escravidão. Acreditamos nos
bens celestes, mas não os amamos. Damos-lhes crédito exterior, mas não os saboreamos interiormente. Não é estranho o fato de não os desejarmos nem nos interessarmos por eles?
Oh, Deus! Chegou o momento propício para quebrar este gelo, elevando bem alto nosso espírito, acolhendo o convite
do Profeta e sentindo a alegria que procede de nosso Deus:
“olha para o Oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da
parte de Deus” (Br 4,36). Este é o objetivo para o qual deveríamos voltar a atenção de nosso espírito.
Alguns, certamente, já experimentam, no dia-a-dia, como é proveitoso e gratificante aguardar a vinda do Salvador
com o coração repleto de amor. Porém, eu que sou indiferente
e outros como eu precisamos orar, visando nos persuadir de
que até os mais miseráveis pecadores podem participar, juntamente com os justos e santos, desta espera com alegria pura e
sublime.

A Gramática de Pe. Gaspar
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NOTICIANDO
REUNIÃO DO CONSELHO PROVINCIAL
No último dia 27 de novembro, festa litúrgica de Nossa Senhora das
Graças, aconteceu mais uma reunião ordinária do governo provincial, da
Província São José, na Cúria Provincial em Goiânia - GO. Dos assuntos
elencados em pauta, ficou definido o seguinte:
a) Encaminhou alguns pedidos particulares de confrades;
b) Analisou os pedidos e aprovou os seguintes estudantes: para o
noviciado: Filipe Cezar de Souza Martins e Rafael Arcanjo Damásio Silveira Filho; para a primeira profissão: Robson da Silva
Ribeiro e William da Silva Oliveira; para a segunda renovação:
Jonathan Borges Cunha; encaminhou para o Governo Geral os
pedidos de profissão perpétua de José Vítor da Conceição Borges
e Waldivino Marques Gomes Neto;
c) Comunicou as decisões da reunião do Conselho dos Superiores,
ocorrida de 02 a 07 de novembro;
d) Refletiu sobre a destinação de alguns confrades, para outras Comunidades;
e) Refletiu sobre a situação econômica da Província;
Roguemos, pela intercessão de nosso Pai-fundados e dos Santos Esposos, a fim de que nossa Província possa sustentar a missão nesses tempos
de grandes desafios.

CONSELHO DOS SUPERIORES
No período de 02 a 07 de novembro, de modo online na plataforma
Zoom, foi sediada a reunião anual do Conselho dos Superiores com a
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presença do Governo Geral e dos sete Superiores Provinciais da Congregação. Principais decisões:
a) No momento não serão convocados Capítulos Provinciais. “Diante da persistência do contágio pandêmico, em quase todas as regiões do mundo, que tornam, perigosos e difíceis, os deslocamentos e as Assembleias, tendo como referência o Documento
da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, Prot. N. Sp. R 2419/20, de 02 de abril
de 2020, que autoriza deferir a celebração dos Capítulos Gerais e
Provinciais, para uma data a ser marcada, o Conselho dos Superiores, assumindo como sua a linha de responsabilidade e prudência da Santa Sé, decide que o Superior Geral, em diálogo com
os Superiores Provinciais e seus respectivos Conselhos, oferecerá orientações precisas a respeito dos tempos necessários
para a convocação e realização do Capítulo Provincial. ”
b) Realização de um Curso Internacional de Formação, por alguns
meses, em Sezano, para os Formadores Estigmatinos, no ano de
2022.
c) Convocação de uma reunião extraordinária do Conselho dos Superiores, que acontecerá online, de 07 a 09 de dezembro de 2020.
Isso, para dar prosseguimento à decisão tomada no Conselho dos
Superiores, realizada, na Tailândia, o ano passado.
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JUVENTUDE ESTIGMATINA
No dia 31 de outubro, às 9 horas, aconteceu o I Fórum da Juventude
Estigmatina promovido pela JUVEST da Província São José, com o tema:
Aprendizados e Desafios Educacionais em tempos pandêmicos. Participaram as duas Paróquias: Sagrados Estigmas de N.S.J.C de Goiânia e a
Basílica de Nossa Senhora da Abadia de Uberaba-MG. Após a oração,
conduzida pelo Ir. Alef Miguel Ramos dos Santos, Pe. Isaac Celestino de
Assis acolheu os presentes e apresentou os convidados: a assessora da
JUVEST, advogada e assessora parlamentar da Assembleia legislativa de
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São Paulo-SP, a jovem Bruna Paola e o Diretor Acadêmico da Faculdade
Imaculada Conceição do Recife-PE Prof. Ms. Ernandes Nascimento.
Em seguida, Pe. Isaac explicou a dinâmica do evento e passou a palavra para os facilitadores que apresentaram suas primeiras provocações
acerca da temática. Dentre os desdobramentos, destaca-se: o direito à
educação e a democratização do seu acesso, a educação como elemento
para socialização humana, as consequências da virtualização da educação,
a educação como meio para diminuir as desigualdades sociais, o novo
papel das instituições de ensino frente ao modelo de educação pós pandemia, que pode resinificar a cultura, a quem interessa uma educação libertadora das consciências? E outras tantas investigações que a pandemia trouxe
ao modo do ser humano ser e se relacionar com os outros.
Depois, Pe Isaac moderou as questões/intervenções dos participantes. Por fim, Bruna e Ernandes apresentaram suas considerações finais.
O fórum encerrou-se com agradecimentos e desejo de um breve retorno, uma vez que, o assunto instigou sonhos, esperanças, ideias e projetos
pessoais e comunitários.
À equipe JUVEST, gratidão pelo trabalho que vem sendo realizado
com esmero e competência.
Aos padres/irmãos assessores locais, agradecemos todo o movimento de articulação que vem sendo realizado para que, de fato, as juventudes
sejam um espaço e rede de evangelização.
LEIGOS ESTIGMATINOS
No dia 03 de novembro, aconteceu via online, o Encontro dos Leigos
Estigmatinos da Província São José. Mesmo diante dos tempos difíceis da
pandemia, Padre Alexsandro Ribeiro Nunes e o seminarista Rafael Arcanjo
Damásio Siqueira Filho, proporcionaram esse encontro para fortalecer o
vínculo dos Leigos de nossa Província, bem como, a fé e a esperança.
Estavam presentes os Leigos de Belo Horizonte-MG, de Brasília-DF, de
Goiânia-GO, de Goiatuba-GO, de Luziânia-GO, de Morrinhos-GO, de
Palmas-TO, de Panamá-GO, de Pirapora-MG, do Rio de Janeiro-RJ, de
Uberaba-MG e de Várzea Grande-MT. Também estavam presentes os
Confrades: Pe. Adauto Oliveira dos Santos, Pe. Cássio Roberto de Moura
Santos, Pe. Edson Márcio Pereira, Pe. Fernando de Assis Queiroz, Pe.
Idelfonso Braz dos Santos, Pe. Josinaldo Filomeno da Silva, Pe. Silvanir
Fagundes de Oliveira e os seminaristas: Igor Ribeiro de Souza, Filipe
Cezar de Souza Martins e Jhonata Leandro Lopes.
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Com o tema: “Tempos difíceis são os mais oportunos” (São Gaspar
Bertoni): ser leigo (a) Estigmatino (a) em tempos de pandemia, Padre
Alexsandro conduziu uma reflexão sobre os tempos pandêmicos, a partir
de três pontos da “Gramática”: a meditação 115, a 224 e a 333. Em sua fala
introdutória, Padre Alexsandro abordou sobre o valor da vida, pois, mesmo
diante de nossa fragilidade humana, há esperança, afinal, todos queremos
viver. Mais contagiante que o vírus, é o amor de Deus por cada um de nós.
Na meditação 115, ele destacou a importância de confiar em Deus, independentemente do contexto em que vivemos ou de nós mesmos. É necessário desconfiar de nós mesmos e abandonarmos no Senhor. A meditação
224, fora um convite a não temer os momentos obscuros, mas ter clareza
da presença de Deus em nossa vida, o “Covid” não tem a última palavra,
pois Cristo se faz presente no meio de nós. Com a meditação 333, reafirmou a presença do Senhor, combatendo ao nosso lado e, com a mensagem
do Papa Francisco, encorajou os leigos a não temer e sim cultivar a esperança de tempos melhores, afinal, estamos no mesmo barco tendo de remar
juntos para vencer a tempestade. Com esta pandemia, temos a oportunidade
de reconstruir um novo mundo em que a fé, esperança e caridade sejam as
virtudes por excelência.
Por fim, cada um dos confrades e dos seminaristas deixaram uma
mensagem de encorajamento aos Leigos Estigmatinos. Estimamos a participação de 90 pessoas através do aplicativo Google Meet, sendo sozinhos,
casais ou ainda um pequeno grupo compartilhando o mesmo aparelho
celular ou notebook.
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ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO
No dia 04 de novembro a Comunidade de Belo Horizonte-MG celebrou com júbilo os 204 anos de Fundação da Congregação dos Missionários Estigmatinos e os 18 anos de Criação da Paróquia São Gaspar Bertoni.
A celebração aconteceu na Igreja Nossa Senhora Aparecida e foi presidida
pelo primeiro Pároco, Pe. João Batista Irias dos Santos, que é também o
atual responsável pela Paróquia. A participação dos fiéis foi restrita devido
à pandemia do COVID-19, no entanto estiveram representadas todas as
seis Comunidades. Na ocasião, os professos Jean Jacques Kadio Kassi,
Hermann Brice Assanwou, José Vitor da Conceição Borges e Waldivino
Marques Gomes Neto, receberam o Ministério do Acolitato. O formador,
Pe. Bruno Henrique Silva Cunha, em nome da Igreja, conferiu a eles este
ministério que é marcado pelo serviço ao altar, ao Corpo de Cristo, e
também ao povo de Deus
Que o fervoroso ardor que São Gaspar Bertoni teve naquela época
difícil, permaneça presente nos corações de todos os Estigmatinos. Parabéns à Congregação dos Estigmatinos! Parabéns à Paróquia São
Gaspar Bertoni! Parabéns aos novos acólitos!
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PASTORAL DA EDUCAÇÃO FORMAL
Atendendo às prioridades elencadas no Plano Trienal da Província
São José, no dia 7 de novembro, Pe. Fábio Enrique de Souto, coordenador
da pasta da Pastoral da Educação Formal e o Pe. Isaac Celestino de Assis,
secretário-executivo do CEP, visitaram a casa de Formação São José, em
Goiânia-GO.
O encontro, com os seminaristas, teve como objetivo apresentar a
Pastoral da Educação Formal, sua composição e presença nos espaços em
que a Província está conveniada: Escola Ginásio Senador Hermenegildo de
Morais, Instituto de Filosofia e de Teologia de Goiás (IFITEG) e União
Brasileira de Educação Católica (UBEC).
O intuito do encontro, foi de apresentar aos estudantes a Pastoral da
Educação Formal como uma das possibilidades de escolha ministerial, da
importância da preparação acadêmica qualificada e de pensar e construir
um projeto de vida que contemple, também, este campo de missão próprio
do nosso Carisma.
Agradecemos ao Diácono Wesley Souza Dias Barroso, pelo empenho e à toda Comunidade Religiosa de Goiânia-GO, pela afetuosa acolhida.

REUNIÃO DOS SUPERIORES LOCAIS
No dia 14 de novembro, às 09 horas, reuniram-se virtualmente, os
Superiores Locais das Comunidades Estigmatinas de: Belo Horizonte,
Brasília, Goiânia, Goiatuba, Morrinhos, Rio de Janeiro, Uberaba e Várzea
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Grande. Justificaram ausência o Superior da Comunidade de Luziânia e
Palmas. Após a acolhida do Superior Provincial, Pe. Adriano José dos
Santos e do Conselheiro da Vida Religiosa, Pe João Batista Irias dos Santos, o Secretário Executivo do CEP, Pe. Isaac Celestino de Assis coordenou
o compromisso, acolhendo a Presidente Nacional da CRB, no Brasil, Ir.
Maria Inês Vieira Ribeiro, mad.
Em um clima de fraternidade e oração, Ir. Maria Inês refletiu sobre o
tema: A Casa da Vida Religiosa, em referência ao artigo do Pe. Alfredo J.
Gonçalves, CS. Com singeleza na voz e no olhar, a assessora apresentou as
quatro colunas da casa religiosa, a saber: a) o Evangelho; b) os pobres; c) o
carisma de cada instituto religioso; d) e o testemunho pessoal e comunitário no interior da Igreja. Piso e teto complementam a estrutura da casa.
Ambos se comunicam com a ajuda das quatro colunas. Ambos, unindo às
paredes, interagem e formam o abrigo seguro a todos os que necessitam do
aconchego de uma casa. O piso firme e sólido representa, na casa da VRC,
a dimensão da convivência comunitária e o teto as espiritualidades.
Ir. Maria Inês encerrou salientando que a casa da VRC, “semper refomanda est”. A conexão das colunas entre si, e delas com o piso e o teto,
comporta um processo dinâmico e dialético, em crescente espiral. É necessário dispor-se a construí-la num trabalho orgânico e em comum. Que os
Superiores locais contribuam, no exercício de sua missão, na construção de
uma comunidade marcada por momentos privilegiados de silêncio e escuta,
ao lado de uma ativa vivência comunitária.
A Província São José, na pessoa do Superior Provincial Pe. Adriano,
agradece a assessoria brilhante da Ir. Maria Inês e roga para que suas sábias
palavras fecundem as Comunidades Estigmatinas da Província São José.
Como gesto concreto desta reunião, o Centro Estigmatino de Pastoral
facilitará uma doação à Missão no Haiti. As comunidades que quiserem
enviar doações sintam-se à vontade: Conta Bancária – CEF – Agência 630
– Op. 013 – C/C 00055358-9 – Maria de Fátima Kapp – CPF 930.772.38934.
Que a intercessão de nosso Fundador, São Gaspar Bertoni, nos auxilie a construir casas religiosas autênticas, em vista de um novo céu e nova
terra.
RETORNO À COSTA DO MARFIM
Em abril de 2017 a Casa de Formação São Gaspar Bertoni, em Belo
Horizonte, MG, acolheu os professos Hermann e Jean Jacques, ambos
marfinenses, da Delegação Sagrada Família, Província Sacro Cuore, para
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uma nova experiência em nosso país, marcada pela convivência com os
confrades brasileiros, pelos estudos teológicos e pelo apostolado em nossas
paróquias e obras. Após um tempo de preparação e aprimoramento da
língua portuguesa, em fevereiro de 2018 iniciaram os estudos de Teologia
na Faculdade dos Jesuítas. Neste ano de 2020, tendo professado os votos
Perpétuos, bem como recebido os ministérios do Leitorato e Acolitato, e
concluído os estudos teológicos, Hermann e Jean-Jacques retornam à Costa
do Marfim. Nossa gratidão pela experiência vivida juntos, ao longo desses
últimos anos. Que Deus abençoe, os dois confrades, em sua nova e árdua
missão em terras africanas. São Gaspar Bertoni, continue intercedendo a
Deus pela vocação deles.
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DEZEMBRO
DIAS/MÊS
ATIVIDADES
1 ▪ Reunião do Colegiado Gestor do CEP (online)
7 a 9 ▪ Reunião Extraordinária do Conselho dos Superiores (online)
8 ▪ Solenidade da Imaculada Conceição
▪ Ordenação Presbiteral do Diácono Wesley Souza Dias Barroso, na Paróquia Sagrados Estigmas e Santo Expedido, em Goiânia-GO.
13 ▪ Solenidade de Santa Luzia, em Luziânia-GO.
19 ▪ Ordenação Diaconal do Professo Carlos Henrique Gomes dos
Santos, no Santuário Divino Pai Eterno, em Panamá-GO
25 ▪ Natal do Senhor
30 ▪ Solenidade da Sagrada Família

"Natal é o nascimento
de Cristo. O ano
novo, o nascimento de
uma nova esperança.
Que o seu final de ano
venha recheado de
carinho e gratidão”.
Feliz Natal!

12

