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7 Deus É Fiel: cumpre o que prometeu  
 
 “É fiel o Deus que vos chamou para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, 
nosso Senhor” (1Cor 1,9). Que afirmação grandiosa faz aqui São Paulo e que dom 
imenso nos anuncia! Somos chamados à comunhão de vida com o Unigênito de 
Deus. De que modo? Por meio do Pai. Chamados por Ele e não por nossa iniciativa. 
 E, como anunciou algo grandioso, acrescenta a prova segura, que não admite 
contestação. Diz: “Ele é fiel”. É de palavra. Cumpre o que prometeu. Prometeu colo-
car-nos em comunhão com seu Filho Unigênito, e é justamente para isso que nos 
chamou. Jamais se arrependeu de nos conceder seus dons, como a vocação. Aquilo 
que Deus nos prometeu certamente nos concede, a menos que o recusemos.  
 Mesmo que nos chame para enfrentar batalhas árduas e difíceis, seria imper-
doável recuarmos. Na verdade nos chama à santidade, à liberdade, à graça, a bens 
maiores preparados para nós, que olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram. É Deus 
mesmo que nos chama. Que desculpas podem apresentar aqueles que não vão a seu 
encontro?  
 Deus jamais retira, a não ser por nossa culpa, o auxílio que começou a conce-
der. Continua a oferecê-lo, a fim de que possamos perseverar, fortalecendo nossa fé 
e comunhão com Cristo. Ele jamais nos abandonará. A não ser que seja abandonado 
por nós1 .  
 
Nota 
1 Exercícios e Instruções, MS 3386-3389. Pe. Gaspar pregou muitas vezes os Exercícios Espirituais ao clero – a partir 
de setembro de 1810 – seja no Seminário de Verona, seja nos Estigmas; e, por causa desse ministério, foi até Mântua, 
onde deu dois cursos consecutivos, juntamente com o Cônego Luis Pacetti. O conteúdo está subdivido em dois grupos 
de pregações: Meditações (MS 2173-2687) e Instruções (MS 2688-3808), todas fundamentadas, com absoluta fideli-
dade, no método de Santo Inácio de Loyola e com o critério de não dizer nada de próprio, para dar relevância somente 
aos textos da Palavra de Deus.  

- DO CORAÇÃO DE SÃO GASPAR BERTONI - 
Meditações da Gramática de Padre Gaspar (Carta do Mês) 
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1. CONSELHO DOS SUPERIORES  
 Nos dias 02 a 07 de novembro, aconteceu de modo on-line a reunião do Conse-
lho dos Superiores. Neste período foi apresentado temas importantes da vida e missão 
da Congregação. Diante da pandemia, estamos enfrentando grandes desafios em to-
das as Províncias. Mas, temos muito a celebrar, como destaca um pequeno trecho da 
Mensagem enviada a todos os confrades:   
 “Cada pausa, não interrompe a harmonia do motivo musical, mas, ao contrário, 
proporciona admirar sua beleza e profundidade. O Espírito Santo, nestes anos, inspi-
rou, em favor de nossa Família religiosa, muitos caminhos de harmonia evangélica: 
 
• O caminho de unidade das Províncias na Itália com as respectivas delegações; 
• A experiência de formação interprovincial, em Verona; 
• A anexação da Índia e Indonésia à Província Estrela da Manhã; 
• O Curso internacional de formação, para Formadores; 
• A solicitude em favor dos confrades da América do Norte e o projeto de retoma-

da ainda não iniciado, mas não extinto; 
• Uma missionariedade difundida, se se pensa que já 92 confrades vivem e traba-

lham fora da respectiva pátria; 
• O espírito e acompanhamento das Casas de Formação, que    acolhem    os     jo-

vens desejosos de consagrarem sua vida ao Senhor na Congregação Estigmatina; 
• As numerosas Profissões religiosas e Ordenações diaconais e sacerdotais, ocorri-

das no decorrer deste ano, são sinais de renovação e crescimento de nossa Con-
gregação; 

• A partilha do Carisma e da Espiritualidade com os Leigos, próximos de nós, e 
nossos colaboradores; 

• Os percursos pastorais e formativos com as realidades juvenis, são sinais   carre-
gados de esperança;  

• O   esplêndido   testemunho   de   santidade   de   Ir.   Roberto   e   Pe. Emílio 
Recchia reconhecido pela Igreja; 

• Nossos confrades idosos e enfermos que, após uma vida de doação ao Senhor, 
na Igreja, continuam a oferecer um esplêndido exemplo de fidelidade e bondade. 
O testemunho deles é, seguramente, um capital que atrairá bênçãos sobre nossa 
Família.”  

 
Orientação sobre o Capítulo Provincial – 2021 

 “Diante da persistência do contágio pandêmico, em quase todas as regiões do 
mundo, que tornam,  perigosos  e  difíceis,  os deslocamentos e  as  Assembleias,  ten-
do 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 Provin-
ciais, 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 Ge-

NOTÍCIAS   
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ral, em diálogo com os Superiores Provinciais e seus respectivos Conselhos, ofe-
recerá orientações precisas a respeito dos tempos necessários para a convocação 
e realização do Capítulo Provincial.” 
 
Estados Unidos  

 “Sentimo-nos  corresponsáveis  pela Congregação toda  e,  tendo em vista con-
tinuarmos,  aprofundando e decidindo  a respeito da  revitalização  da  presença  Es-
tigmatina  nos  Estados  Unidos da América, o Superior Geral, com  a aprovação do 
Conselho dos Superiores, decidiu convocar uma reunião extraordinária do Conse-
lho dos Superiores, que acontecerá on-line, 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.” 
 

2. GOVERNO PROVINCIAL  
 O Superior Provincial, com o voto deliberativo do seu conselho fez as seguin-
tes aprovações: 
Admissão ao Postulado: José Marcos Leonel Da Mata Filho, Emanoel Ferreira dos 
Santos, Silvistrini Cinque Albanez Gimenes e Claudimar de Jesus Santos. 
Admissão ao Noviciado: David de Almeida Dias Calixto, João Karlos de Lima Flo-
rêncio e Emerson Rodrigo Lima de Oliveira. 
Primeira Profissão: Vincenzo Albano, João Adail Camargo Luiz, Orlando Pereira 
dos Santos, José Ailton Costa de Andrade e Alex Sandro Nogueira Silva. 
Segunda Profissão: Adriano Lopes Cruz. 
Leitorato e Acolitato: André Cruz Araújo e Josená Bonfim Bueno dos Anjos. 
 
Noviciado Interprovincial  
 O Noviciado interprovincial iniciará suas atividades na Casa de Formação de 
Ribeirão Preto, a partir do dia 23 de janeiro de 2021, tendo como Mestre o Pe. Valmir 
Vieira Cardoso, CSS.  Ao Pe. Valmir, manifestamos o nosso agradecimento e orações 
para que exerça com fé e esperança esta missão tão espacial na vida da Congregação. 
Que São Gaspar Bertoni seja sua fonte de inspiração para conduzir e inserir na vida 
religiosa os nossos noviços.  
 
Retiro Provincial - Janeiro de 2021 
 Levando em conta os riscos com a pandemia e seguindo as orientações das au-
toridades de saúde, comunicamos que o Retiro será para os formandos que precisam 
cumprir a etapa canônica e para os confrades que desejam participar. Início dia 17 de 
janeiro de 2021, com a Celebração da Eucaristia às 18:00. Encerramento dia 23 com 
o almoço.  Recordamos que todos os participantes devem fazer a quarentena an-
tes de iniciar o Retiro ou apresentar o teste da COVID-19.  
 Os confrades interessados em fazer o Retiro, devem confirmar a presença até o 
dia 15 de dezembro com Tayara, na Cúria Provincial. 
Pedimos aos confrades que não participarão do retiro que celebrem a Festa dos San-
tos Esposos em suas comunidades paroquiais, mantendo a comunhão com a Provín-
cia Santa Cruz. 
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Paróquia Bom Jesus do Taquari – Livramento- BA 
 Já desde algum tempo, faz-se uma reflexão, no âmbito restrito do nosso Conse-
lho, sobre uma possível decisão de encerrar nossa presença religiosa no atendimento 
pastoral da Paróquia do Bom Jesus do Taquari, na cidade de Livramento de Nossa Se-
nhora (BA), levando em conta: a disposição do Bispo Diocesano em aceitar aquela 
Obra, por ter sacerdotes em número suficiente e capazes de modo que a missão evan-
gelizadora não se comprometa; a necessidade de concentrar esforços e pessoal para 
incrementar e desenvolver o Atendimento ao Santuário Coração de Jesus, em Ituaçu, 
na mesma Diocese. Com a anuência dos Conselheiros provinciais em tomar tal deci-
são e a aprovação do Governo Geral, decidiu-se por fechar a Comunidade Religiosa 
que se encontra na Paróquia do Bom Jesus do Taquari.  
 
Encontro com os confrades da Província Santa Cruz  
 Nos dias 24 e 25, o Superior Provincial promoveu um encontro on-line com to-
das as regiões que compõem a Província Santa Cruz. Foi uma bela oportunidade, para 
como família, partilhar os desafios e esperanças da vida religiosa estigmatina, inserida 
na ação pastoral paroquial e em outros setores da Província. 
 Agradecemos a disponibilidade de todos os Confrades que se empenharam à 
participar deste momento de unidade e comunhão. 
  

3. CURSINHO BERTONI  
 Após um tempo de experiência e entendendo que a 
Província pode ampliar sua atuação pastoral e missionária 
principalmente no meio da juventude. O Superior Provincial 
em comunhão com o Conselho, aprovou a continuidade e 
ampliação do Cursinho Bertoni em Ribeirão Preto. O Cursi-
nho atende a proposta do nosso carisma, e tem por objetivo 
dar condições aos jovens carentes que desejam ingressar em 
uma faculdade, a opção de um cursinho com valores mais 
acessíveis. O cursinho conta hoje com uma equipe de 14 
professores altamente capacitados em diversas disciplinas. 

Além de um conhecimento e experiencia com a espiritualidade bertoniana. Nosso de-
sejo é expandir, no tempo oportuno, esta experiência que amplia nosso horizonte, 
principalmente na área da educação. 
 Fica aprovado o Pe. Rodrigo Piola, CSS como Diretor do Cursinho Bertoni. Ao 
confrade, desejamos sabedoria e serenidade na condução desse valioso projeto. 
 

4. CAMINHO SANTA CRUZ: Via da Beleza e Ternura de Deus  
 Nos dias 20 e 21, o Superior Provincial reali-
zou uma caminhada espiritual com retiro. Esta ativi-
dade foi marcada por um percurso de 23 Km, saindo 
a pé da Cúria Provincial até o Centro de Espirituali-
dade Fazenda Santana.  
 A caminhada iniciou na madrugada do dia 20, 
chegando na Fazenda às 7:00 da manhã. Durante o 
caminho foi realizada a meditação dos Sagrados Es-
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tigmas como fonte da ternura de Deus. No dia 21, foi 
feito a benção da Cruz no alto da Serra dos Padres, 
criando assim, uma trilha para meditação nos espaços 
da Fazenda.  
 Participaram do Caminho Santa Cruz: o Supe-
rior Provincial, Pe. Ésio Fernando Juncioni, CSS, os 
noviços e um grupo de leigos da Paróquia Santa Cruz. 
O caminho foi marcado por uma profunda manifestação de fé e esperança. 
 Rezemos para que possamos continuar esta experiência tão valiosa, que faz par-
te da memória histórica da nossa Província. A todos que participaram deste projeto 
nossa gratidão.   
  

5. PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NA UNISINOS   
 O Professo Patrik Bruno, integrando o grupo de pesqui-
sa Literatura, Teologia e Religião - LERTE na PUC-SP, publicou co-
mo conclusão do curso, o texto “História de José, O Carpinteiro, co-
mo narratividade de Esperança”, o artigo “tem como objetivo analisar 
o apócrifo ‘História de José, o carpinteiro’, no qual José não é apenas 
um personagem secundário, mas o principal, e observar qual era sua 
relação com Jesus. 
 O texto foi publicado nos Cadernos IHU Ideias número 307, e 
encontra-se disponível digitalmente em: http://www.ihu.unisinos.br/
images/stories/cadernos/ideias/307cadernosihuideias.pdf.  

 Parabenizamos o Professo Patrik Bruno. 
 

6. MISSÃO NO PARAGUAY  
 No dia 19 e 20 de novembro, depois de um longo tem-
po de distanciamento social, foi realizado um encontro com 
os dois grupos da Faber, do Paraguay.  
 No dia 19, com o grupo de Asunción, e no dia 20, com 
o grupo de Villeta. Os dois encontros iniciou-se com uma 
oração, e o estudo da carta encíclica Fratelli Tutti, do Papa 
Francisco, sobre a fraternidade e amizade social. E no segun-

do momento, foi refletido a figura de São José. Ressaltando 
o homem do silêncio, justo, cuidador, obediente e fiel à 
Deus, como Abraão.  
 Foi um momento rico em partilhas e compreensão da 
atual realidade, fruto da pandemia, para entender o que 
Deus quer e onde pode nos levar, a exemplo de São Gaspar 
Bertoni, que abandonando-se nas mãos de Deus, fez oportu-
no todo momento de sofrimento. 
 

7. NOVO BISPO DA DIOCESE DE PIRACICABA  
 O Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou no dia 11 de novembro, o novo bispo 
para a Diocese de Piracicaba, Dom Devair Araújo da Fonseca, até então bispo titular 
de Uzali, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo e Vigário Episcopal da Região 
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Brasilândia. 
 A posse de Dom Devair Araújo da Fonseca, como 6° 
Bispo Diocesano de Piracicaba, acontecerá no dia 16 de ja-
neiro de 2021. Ao Dom Devair Araújo da Fonseca, nossos 
desejos de profícuo trabalho no pastoreio da Diocese, e ao 
Dom Fernando Mason, OFMConv, Bispo emérito e atual 

Administrador Apostólico da Diocese, nossos agradecimentos pelo carinho e atenção 
às comunidades estigmatinas presentes na Diocese.  
 

8. ORDENAÇÕES  
 Em dezembro, a Província terá a alegria de celebrar algumas das oitos ordena-
ções previstas para os próximos meses. Pedimos aos confrades que acompanhem  
com orações e manifestem carinho e atenção ao Diáconos. Segue os convites das or-
denações do mês de dezembro. 

  

Página 7 Ano XLII — Nº 09 

Aos confrades e amigos que não confir-
maram presença até o dia 01/12/2020, 
conforme solicitado, ou não puderem 

comparecer. 
Haverá transmissão pelo Facebook e 

Youtube da Província.  
Acompanhe e rezem conosco. 

Aos confrades e amigos que não confir-
maram presença até o dia 01/12/2020, 
conforme solicitado, ou não puderem 

comparecer. 
Haverá transmissão pelo Facebook e 

Youtube da Província.  
Acompanhe e rezem conosco. 

Aos confrades e amigos que não confir-
maram presença, ou não puderem com-

parecer. 
Haverá transmissão pela Web TV Ituaçu 
e pelo Facebook da Paróquia Nossa Se-

nhora do Alívio de Ituaçu/BA.  
Acompanhe e rezem conosco. 



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 

NASCIMENTO  

ORDENAÇÃO  

FALECIMENTO 

PROFISSÃO PERPÉTUA 

03 – Dom José Geraldo O. do Valle 
11 – Dom João Carlos Seneme 
12 – Pe. Elizio Pereira da A. Filho 
13 – Pe. José de Souza Primo 
14 – Diác. Agripino M. Ozorio 

16 – Pe. Benedito P. dos Santos 
17 – Pe. Graciomar Pereira Braga 
19 – Pe. Kleber Dias de Oliveira 
27 – Ir. Luiz Alberto Isamit Mella 

01 – Pe. Nelton João Pezzini 
01 – Pe. Vanderlei Carlos 
03 – Pe. Odilon Barbosa 
06 – Pe. Ricardo Labbé Jaramillo 
08 – Pe. José Tadeu Aguiar Lima 
08 – Pe. Gildásio do E. Tanajura 
08 – Pe. Adil da Silva 
10 – Pe. Jiucinei V. de J. Cambuí 
11 – Pe. Reinaldo Reis S. Lima 
13 – Pe. Mário Domingos Perin 
14 – Pe. Graciomar Pereira Braga 
14 – Pe. Edésio Stênico 
14 – Pe. Emerson Correr 
14 – Pe. Jordélio Siles Ledo 

15 – Pe. Ednaldo Almeida da Silva 
16 – Pe. Esaú Messias Pauloso 
16 – Pe. Antônio Alves Dias 
16 – Pe. Sebastião Dos S. Teixeira 
16 – Dom João C. Seneme (Episc) 
17 – Pe. Leobino Rodrigues Rocha 
18 – Pe. Joaquim A. Rodrigues 
18 – Pe. Daniel Stênico 
18 – Pe. José Antônio Mainardi 
18 – Pe. Luís Antônio da Silva 
18 – Pe. Juan Germain A Baeza 
19 – Pe. Gilberto Dias Nunes 
27 – Pe. Valmir Cassim da Silva 

08 – Ir. José Benedito Troni 09 – Ir. José Sobreiro  

08 – Pe. Júlio Sief 
08 – Pe.Vitório Gardumi 
09 – José Teixeira de Mello 
15 – Pe. Nilson B. Chagas Pinto 

16 – Pe. Raul de Nardi 
19 – Ir. Guido Brunelli 
29 – Pe. Donald Toner 

O Governo Provincial deseja a todos, 

um Santo e Feliz Natal, e que 2021 seja 

repleto de Saúde e Realizações! 

 

DEUS  VOS ABENÇOE! 


