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Palavra do Superior Geral

 Caríssimos amigos e amigas, eis-me aqui mais uma vez com 
algumas considerações. Há uns meses, vocês acompanharam os 
acontecimentos da nossa Congregação, de modo particular a preparação 
e realização do nosso Capítulo Geral, o 13º da história da Congregação 
de Jesus Sacerdote.

Foi muito bom
 

 Esse foi o Capítulo que mais teve a participaçao dos jovens, 
entre padres e irmãos. Nosso Capítulo teve como tema a frase: “UT IN 
CORDE TUO MANEANT”, isto é “PARA QUE PERMANEÇAM NO TEU 
CORAÇÃO”, no Coração Sacerdotal de Cristo.

 O clima que vivemos foi muito bom e sereno. O Capítulo foi 
ocasião de muito diálogo e reflexão sobre a caminhada da nossa 
Congregação e sobre a nossa fidelidade ao Carisma recebido e 
transmitido pelo nosso fundador, Pe. Mário Venturini, 
que viveu profundamente esta espiritualidade. 
Houve a presença de duas agregadas: Rosária Ucella, 
agregada interna da Itália e Akiko Ondani, agregada 
externa de Barretos. Também o padre Pierino 
Fietta, agregado interno de Trento, foi convidado 
a participar do Capítulo como perito. Fato 
inédito e motivo de muita alegria para todos 
foi a presença da superiora geral das nossas 
irmãs, Madre Catarina Gentile.

 O momento mais esperado  
foi a escolha do novo superior geral. 
O resultado da eleição vocês já estão 
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sabendo: fui eu a ser escolhido para este serviço. Não escondo que os 
momentos que precederam o meu sim foram de muita ansiedade. Com 
cabeça mais fria, após uns dias deste fato, fui percebendo que algo forte 
naquele dia estava me levando a aceitar este cargo, ou melhor Alguém 
me levou para isso: foi o Espírito Santo, que muito invocamos antes e ao 
longo do Capítulo, a conduzir este fato importante.

 Sei que minha decisão de aceitar este encargo deixou muitos 
surpresos, sobretudo aqui no Brasil, onde muito atuei nas comunidades, 
mas agradeço a compreensão, as orações, o incentivo e o carinho de 
todos que acompanharam estes passos da Congregação.

Como será agora? 

 

 A responsabilidade é grande, embora a Congregação seja 
pequena. Lembro que, no dia em que aceitei de assumir este cargo, usei 
uma expressão bem conhecida no Brasil: pequenas empresas, grandes 
negócios; pequena Congregação, grande problemas/desafios, mas 
estou confiante que a graça de Deus estará comigo e com todos nós.

 Com a eleição do novo superior geral, também o Conselho 
geral foi parcialmente renovado, com a reeleição de dois do antigo 
conselho,  a escolha de um irmão religioso leigo (primeiro na história da 
Congregação a ser eleito para o Conselho geral) e pe. José Antonio de 
Sousa, que se tornou o segundo brasileiro eleito conselheiro geral.

 Em quase todas as nossas comunidades, tanto na Itália como 
no Brasil, houveram transferências de padres. Na realidade brasileira as 
mudanças são a minha saída de Barretos, padre Angelo que passará de 
Marília para Barretos e pe. Josè Antonio, que após cinco anos na Itália, 
irá morar em Marília e será o delegado para o Brasil. Outra novidade 
é a presença de um Conselheiro fora da Itália, com o qual haverá 
comunicação pelas redes sociais.

...mas será bom! 

 

 Esta “pequena videira que a mão do Senhor plantou” como 
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sempre foi definida a nossa Congreção, tem raízes compridas porque 
implantadas no campo da Igreja no Brasil e na Itália. Será bom pedirmos 
em nossas orações: “visitai-a com a abundància de vossa Graça e 
protejei-a com vossa onipotência”. A esperança que nos acompanha é 
que mais brotos apareçam nesta videira, numerosos e fortes, capazes de 
oferecer frutos abundantes em prol da Igreja e dos sacerdotes para os 
quais somos chamados a rezar e trabalhar.

 Será bom contarmos com a oração de todos vocês, amigos 
da Congregação, sobretudo para que jovens de nossas comunidades 
paroquiais e de onde o Senhor quiser, possam bater à nossa porta 
desejando caminhar conosco e trabalhar para esta causa tão grande: 
que os sacerdotes sejam santos e permaneçam no Coração de Jesus.

 Um grande e forte abraço a todos que nos acompanham com 
muito carinho. Maria, Mãe do Sacerdote, introduza-nos sempre mais no 
mistério do Amor de Cristo e nos ajude a vivê-lo hoje e sempre. Amém!

Uma grande abraço a todos os leitores desta Voz Amiga.       

Pe. Carlos Bozza, CJS • Superior geral
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Um novo sessênio se abre 
 

 Caríssimo/a leitor/a de Voz Amiga, penso que seja indispensável 
uma minha apresentação. Porém, nunca se sabe.... Sou padre José 
Antonio de Sousa, da Congregação de Jesus Sacerdote. Sou o segundo 
padre brasileiro da Congregação, depois de padre Márcio.

 Depois de um período na Itália (cinco anos), vivendo dois anos em 
nossa comunidade da Casa Mãe em Trento e três em nossa comunidade 
de Casa Maris Stella em Loreto; volto ao Brasil para continuar nossa 
missão nesta nossa terra. Será um grande desafio pessoal substituir dois 
coirmãos muito estimados por todos: substituir padre Angelo como 
superior na comunidade de Marília e substituir padre Carlos como 
delegado geral no Brasil. No entanto confio na graça do Senhor e na 
ajuda dos irmãos, na certeza de que caminhamos unidos na construção 
do mesmo ideal, o Reino Sacerdotal de Jesus!

 Recentemente vivemos como Congregação de Jesus Sacerdote 
a experiência do XIII Capítulo Geral. Tempo de muita graça para nossa 
Família Religiosa. Experiência de vida comum que nos estimula a 
continuar no hoje da história a experiência e o carisma que o Fundador 
viveu ao seu tempo. 

 Sentimos forte como nossa espiritualidade e nosso carisma são 
importantes na vida da Igreja. Isso com certeza nos dá força para olhar 
o futuro com esperança. 

 Não são poucas as experiências vivenciadas ultimamente que 
nos reabastecem e nos impulsionam a avançar com a certeza que o 
Senhor é presente e caminha sempre conosco.

 Uma Família Religiosa pequena como a nossa exige uma 

Palavra Amiga
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fraternidade e uma acolhida recíproca, não obstante diferenças de idade 
e cultura, que nos empenham a todos a um compromisso de abertura e 
diálogo.

 O nosso XIII Capítulo Geral foi caracterizado pela presença dos 
mais jovens entre os quais alguns brasileiros. Foi muito rica também a 
presença de nossos irmãos mais experientes na vida e na vocação. Com 
certeza nos dão um testemunho forte de como viver a radicalidade no 
amor que a nossa vocação exige. 

 Participaram ainda deste nosso Capítulo Geral, além dos 
delegados eleitos representantes e os de direito, a Madre Geral de 
nossas Irmãs (Filhas do Coração de Jesus) e três Agregados (um da Itália 
e um do Brasil – pelos Agregados externos) e um da Itália (representante 
dos Agregados internos).

 Todos herdeiros do mesmo Carisma e da mesma vocação! Avaliar 
o passado e projetor o futuro, sem esquecer o presente. Procuramos e 
procuraremos fazer aquilo que o Senhor nos pede levando em conta 
o nosso número limitado de membros e a nossa pobreza pessoal em 
corresponder aos planos do Senhor, em modo particular aquilo que se 
refere ao mundo sacerdotal. 

 Sentimos forte a oração dos coirmãos, Irmãs e Agregados e 
também de tantos amigos e amigas que nos acompanharam nos quinze 
dias de Capítulo. Forte também a presença espiritual de nosso Padre 
Fundador, padre Mário Venturini e de Madre Beatriz de Rorai (Madre 
Bice). Depois desta rica experiência, voltamos para nossas comunidades 
fortalecidos!

Rumo a Beatificação de padre André Bortolameotti

 Estando para concluir o Capítulo Geral, 
chegava de Roma (Congregação para a causa dos 
Santos), a autorização para o início do procedimento 
da causa de beatificação do nosso querido e 
inesquecível padre André. 

 Agradecemos de coração ao bispo 
diocesano de Barretos, Dom Milton Kenan 
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Junior que com o seu coração de pastor quis por sua iniciativa e está 
acompanhando todo o processo. À  postuladora e mestra em Direito 
Canônico, Lucila de Castro - que agirá em nome da Diocese de Barretos 
para promover a causa de beatificação e canonização - o nosso muito 
obrigado.  

 Com certeza, padre André do céu, intercede por todos nós em 
modo particular pelos que sofrem no corpo e na alma. Sua sensibilidade 
para com as necessidades do próximo foi uma marca característica de 
sua vida. Quem de nós que o conhecemos não se lembra dele como um 
verdadeiro homem de Deus encarnado na história humana? 

 Os sacerdotes podem ter a certeza de terem um “santo” a 
mais no céu que intercede por eles! Padre André em sua vida tinha 
um ardor e um grande amor por Deus e seu desejo era que todos os 
padres vivessem dentro deste amor. Do céu, com certeza não faltará a 
sua intercessão para este objetivo.

 Pedimos aos nossos amigos que nos ajudem a divulgar a oração 
pedindo a sua intercessão, para que se for da vontade de Deus, padre 
André possa ser o quanto antes venerado como beato e depois como 
santo em toda a Igreja. 

Meses temáticos

 Agosto é o mês vocacional para todo o Brasil. A Igreja nos recorda 
o valor de rezar e trabalhar pelas vocações, para que todas as pessoas 
possam descobrir o seu lugar na sociedade, na Igreja, no mundo... O 
Mês Vocacional, celebrado pela Igreja no Brasil em agosto deste ano, foi 
uma atividade proposta 
pela CNBB com o intuito 
de buscar motivar a 
oração pelas vocações 
nas comunidades, 
paróquias e dioceses, 
bem como conscientizar 
adolescentes e jovens 
ao chamado de servir a 
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Igreja. “Misericordiosos como o Pai” (cf. Lc 6, 36) o tema para o Mês 
Vocacional deste ano.

 Setembro: mês da Palavra de Deus. Com o tema “Para que 
n´Ele nossos povos tenham vida” e o lema “Praticar a justiça, amar a 
misericórdia e caminhar com Deus”, o Mês da Bíblia 2016 traz como 
proposta de estudo o livro do profeta Miqueias.

 Para a nossa Família de padre Venturini o mês de setembro 
sempre nos reporta a uma data importante: 15 de setembro. Dia de 
Nossa Senhora das Dores, para nós, Solenidade de Nossa Senhora 
Mãe do Sacerdote. Fazemos eco a nossa oração: “Mostrai-vos Mãe a 
todos os padres: confirmai no amor os fervorosos, dai novo fervor aos 
cansados, ficai perto daqueles que tem o coração ferido, para que todos 
permaneçam junto ao Coração Sacerdotal do Vosso Filho ou voltem 
para Ele. Acompanhai os que deixam o ministério, para que continuem 
a crer no seu amor...”

 Outubro: mês missionário e do Rosário. Outubro é o Mês das 
Missões, um período de intensificação das iniciativas de animação e 
cooperação missionária em todo o mundo. O objetivo é sensibilizar, 
despertar vocações missionárias e realizar a Coleta no Dia Mundial 
das Missões, penúltimo domingo de outubro (este ano dias 22 e 23), 
conforme instituído pelo Papa Pio XI em 1926. Tema: Cuidar da Casa 
Comum é nossa missão. Lema: “Deus viu que tudo era muito bom...” 
(Gn 1, 31).

 Novembro o mês em que recordamos os santos, nossos 
companheiros de caminhada e também os nossos entes queridos 
falecidos. 

 Importante empenho para todos nós é acompanhar e viver em 
sintonia com a Igreja local e mundial os vários acontecimentos deste 
período. Temos um longo caminho a percorrer e certamente juntos 
conseguiremos dar passos mais consistentes!

 

Deus abençoe a todos. Abraço amigo:

Pe. José Antonio de Sousa, cjs.
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Olhando para o futuro

 Chamado a participar de mais um Capítulo Geral da nossa Congregação, 
o décimo terceiro, não foi difícil, olhando nos componentes da Assembleia, 
descobrir que era o mais velho e profetizar que teria sido para mim o último.
 No primeiro Capítulo no qual participei não foi assim, evidentemente. 
Como responsável do nosso Aspirantado de Zevio, tive o direito e o dever, 
apesar de não ter a idade canônica, de participar, em 1968, do quinto da 
Capítulo Geral da Congregação. 
 O tempo passa rápido e a realidade muda com a mesma rapidez, 
sobretudo nos nossos tempos. No meu primeiro Capítulo era típica a presença 
exclusiva dos padres, que foram os primeiros colaboradores do fundador. Eram 
ainda vivos seu exemplo, suas diretrizes e, sobretudo, seu último anseio: “Vos 
recomendo a Obra!”. Todos nós sentíamos o desejo de continuar fieis às suas 
indicações.
 Havia, porém, um sinal claro de abertura ao futuro. Participavam, 
pela primeira vez, dois nossos “missionários” do Brasil, Pe. André e Pe. Pio. 
Com poucos meses ainda de presença naquela terra, que parecia tão distante 
e tão diferente, mas rica de possibilidades pela nossa missão sacerdotal. Os 
dois “missionários” foram chamados pelo Superior Geral para transmitir suas 
primeiras experiências e projetos. O Vaticano II tinha concluído seus trabalhos 
três anos antes, e começavam a chegar suas novas diretrizes para a Igreja, sua 
abertura cheia de esperança para o mundo.
 A situação e a composição do nosso último capítulo, o XIII, se apresentam 
bem mudadas. Formavam a Assembleia vários padres de diferentes idades, mas 
em prevalência jovens, entre eles o nosso Pe. Albi, de nacionalidade indiana, 
recém ordenado; haviam Irmãos leigos, Agregados e agregadas internos e 
externos e, novidade em absoluto, a presença Superiora Geral das nossa Irmãs, 

XIII Capítulo Geral
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Madre Catarina, que marcava a fraternidade entre nossas Famílias. O Brasil 
era representado por um grupo significativo: cinco padres, três autóctones e 
dois importados (Pe Carlos era um destes, e foi escolhido como novo Superior 
geral...).
 A situação do mundo, da Igreja, e em particular, de nossa Família 
religiosa era, claramente, bem diferente. Estávamos preocupados pelos tantos 
problemas, que a vida religiosa e sacerdotal encontram num mundo ainda tão 
distante de Deus e de um projeto de fraternidade global. Sofríamos pela crise 
vocacional geral e nossa: tínhamos, fazia pouco, fechado uma nossa casa na 
Itália, na terra de Sicília, que o Fundador tanto amava. 
 Mas tínhamos vivo o convite de Papa Francisco de olhar o futuro com 
esperança. Em clima de serena confiança no Senhor e na certeza que o nosso 
carisma era de grande atualidade pela Igreja de hoje e de sempre, o Capítulo 
tomou duas decisões corajosas: dava ao novo Superior Geral e a seu conselho 
a indicação de estudar e, se possível, realizar uma nossa abertura a mais um 
continente (Ásia ou 
África). Entregava, 
também, numa 
moção específica a 
tarefa de trabalhar 
concretamente para 
o início do processo 
de beatificação de Pe. 
Venturini, nosso 
Fundador. Na 
ocasião de sua 
morte, foram 
muitos padres, 
bispos e 
cardeais que o conheceram a convidar-
nos para abrir logo este caminho de 
reconhecimento de uma santidade da qual eles eram 
convencidos e da qual tinham experimentado o valor... Foi 
falta de coragem por parte de seus filhos? Foi providência de Deus que sabe 
como e quando apresentar a Igreja o testemunho dos seus santos?
 A diocese de Barretos, que está dando início ao processo canônico 
de Pe. André, filho predileto de Pe. Venturini, nos é de incentivo. Para nosso 
Capítulo o Fundador e nossos primeiros Irmãos foram uma presença espiritual 
de intercessão e de modelo. 
 Todo Capítulo Geral vale na medida que ajuda a Família a discernir a 
vontade de Deus, seu projeto e suas indicações. Mas, sobretudo, se os mesmos 
se tornam critérios e compromisso pela caminhada que deve continuar. 
Depende de nós, agora, colocar em prática suas indicações. Para isso pedimos, 
também, a ajuda de oração, de ofertas espiritual e de colaboração dos nossos 
Agregados e amigos. 
      Padre Angelo Fornari, CJS
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Minha experiência no capitulo geral

 O Capitulo geral foi um momento de graça para a Família de Padre 
Venturini e para mim, oportunidade para conhecer mais e melhor esta nossa 
Família.
 Confesso que no início, quando fiquei sabendo ter sido escolhida para 
representar os agregados do Brasil no Capítulo, a minha reação foi de susto, 
medo, dúvida: é comigo mesmo?
 Como é normal, depois tudo vai clareando e percebi que era a 
oportunidade para minha pequena oferta por uma causa tão grande.
 As reflexões do Retiro Espiritual em Loreto, uma semana antes do início 
do Capítulo, tiveram sempre como ponto de partida a Palavra de Deus e assim 
prepararam o terreno do nosso coração para viver bem o Capítulo geral.
 O Capitulo, realizado em Trento, na Casa Mãe da Congregação, teve 
início na Cripta de Padre Venturini. Foi um momento de muita emoção.
 Já na Sala Capitular, após a acolhida do Superior Geral, iniciou-se 
apresentação dos temas, seguidas de partilha e plenário. Nos dias subsequentes, 
houve a eleição do novo Superior Geral para o sessênio 2016-2021, padre 
Carlos Bozza.
 Para mim, desta experiência, ficou muito claro que nossa atuação de 
agregado é: REZAR, FAZER REPARAR e OFERECER nosso dia pela SANTIFICAÇÃO 
DOS PREDILETOS de DEUS.
 Compreender a vocação do agregado vai-se aprofundando durante o 
caminho de participação que fazemos na vida e missão da Congregação.
 Termino com uma das reflexões do Retiro que têm me ajudado a rezar 
e viver nestes dias: QUANTO DEUS GOVERNA MINHA VIDA? Retornando ao 
nosso cotidiano, ao convívio da família e da comunidade, agradeço a Deus pelo 
seu projeto de amor para conosco, no desejo QUE ELE GOVERNE A NOSSA 
VIDA. 

Akiko Ondani Nakane Agregada - Barretos

Voz dos Agregados
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 Há pouco mais de um mês celebrávamos em Trento o nosso 
XIII Capítulo Geral. Dentre tantas coisas importantes o Capítulo devia 
enfrentar a eleição de um novo superior geral e de um novo conselho. 
Este ministério, o de superior geral, certamente não é fácil. É verdade que 
somos uma Congregação pequena, e que talvez os problemas e desafios 
tenham para nós uma escala muito menor, mas acredito que o desafio e 
o peso da responsabilidade de conduzir uma obra assim é sempre grande. 
 Padre Gian Luigi Pastò, quando assumiu o seu primeiro mandato 
de superior geral, eleito no XI Capítulo Geral, tornou-se o sexto sucessor 
de padre Mário Venturini na condução da Congregação. Hoje passados 
seus dois mandatos, transcorridos doze anos, devemos reconhecer que 
o serviço de padre Gian Luigi foi de grande importância e estímulo para 
todo o Instituto. Estas linhas não visam outra coisa senão cumprir o dever 
fraterno de agradecer e assim expressar ao padre Gian Luigi nossa estima, 
apreço e reconhecimento por quem ele é e por tudo o que realizou 
enquanto nosso superior geral.

Palavra de Gratidão
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 Os trabalhos do Capítulo foram realizados, os padres capitulares 
refletiram sobre os temas em pauta, foram eleitos os novos Superiores maiores 
e toda a nossa Família Religiosa está confiante querendo contribuir para, com 
ânimo, seguir as orientações e os anseios dessa instância superior. Queremos 
ir para as águas mais profundas enfrentando os desafios desse momento 
histórico.
 Mas tudo isso é possível porque estamos a caminho, fizemos uma 
longa caminhada, alguém nos conduziu até aqui. Sim, acreditamos que a 
graça de Deus nos acompanhou e nos deu forças, mas também não podemos 
nos esquecer que nestes últimos 12 anos uma pessoa esteve à frente da nossa 
Congregação carregando o peso da responsabilidade. Essa pessoa se chama 
Pe. Gian Luigi Pastó.
 Quero aqui, em nome dos Agregados dos nossos três Núcleos: 
Marília, Osasco e Barretos, manifestar a minha gratidão por tudo o que ele fez 
pelas nossas Comunidades aqui no Brasil. Sempre esteve presente nos fatos 
marcantes da nossa Família e ainda que longe, se fazia presente com o seu 
escrito, com sua palavra amiga, seu incentivo... Uma das características do Pe. 
Gian Luigi é a de fuçar nas coisas do passado da nossa Congregação... quantas 
vezes nos presenteou com cartas, relatos, exortações, escritos do nosso Padre 
Fundador que pacientemente ele encontrou nos arquivos da nossa Casa 
Mãe... e tudo isso para nos enriquecer e mostrar a todos o quanto é lindo viver 
o Carisma e a Espiritualidade da nossa Família religiosa.
 Caríssimo Pe. Gian Luigi, muito obrigado por tudo... Obrigado pela 
amizade sincera, pelo carinho que sempre demostrou às nossas Comunidades 
do Brasil e pela sua presença marcante em nossa caminhada. Que Maria, Mãe 
do Sacerdote, lhe acompanhe dando-lhe muita paz.

Pe. Costante Gualdi – Agregado Interno – Barretos 

 Como uma grande família, queremos agradecer a Deus pela vida 
e dedicação que Padre Gian Luigi sempre dispensou à todos da família 
Venturini. Como um pai, sempre atento as necessidades dos irmãos, procurou 
estar presente durante esses 12 anos que passou como Superior Geral da 
Congregação de Jesus Sacerdote. 
 Aprendemos a esperar suas visitas, suas mensagens, nossos momentos 
de confraternização, como se fosse um de nossos sacerdotes brasileiros. Pessoa 
querida por todos pelo seu carisma e simplicidade, sempre nos mostrou, pelo 
seu exemplo, o valor da oração, da entrega e das obras pela Santificação dos 
Sacerdotes!
 Amigo querido, terás sempre um lugar em nossos corações! Deus 
lhe pague por tudo! Que Maria mãe dos sacerdotes continue te abençoando 
e intercedendo por esta obra tão Santa! Com carinho, um forte e afetuoso 
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abraço de todos nós, agregados do Brasil.

Maria do Carmo Galvani – Agregada Externa

 Durante o Capítulo Geral me dei conta de que todo o tempo que 
passei dentro da Congregação, desde minha caminhada como aspirante, até 
a ordenação sacerdotal, foi sempre sobre o serviço humilde e eficaz de padre 
Gian Luigi Pastò como nosso superior geral. Padre Gian Luigi foi sempre muito 
próximo e aberto, disponível ao diálogo e solícito para ajudar. Ele sempre 
fez questão de marcar presença na vida dos irmãos e de modo especial 
acompanhou com muito carinho a caminhada das nossas comunidades 
brasileiras. Ele esteve presente nos momentos mais importantes da minha 
caminhada formativa. No dia em que deixei a casa 
de meus pais e fui para Marília para começar a 
caminhada de aspirante recebi o seu abraço e 
sua benção, pois ele estava em visita canônica 
na comunidade de Barretos. Ele estava presente 
na celebração de ingresso do meu Noviciado, 
recebeu a minha primeira profissão religiosa, 
estava presente no dia da minha ordenação 
presbiteral. Eu tenho sem dúvidas muitos 
motivos para agradecer ao padre 
Gian Luigi. A ele deixo um grande 
e fraterno abraço! Que Deus 
continue lhe abençoando em sua 
vida e ministério! 

Padre Raphael Cunha, CJS  

 Ao caríssimo pe. Gian Luigi quero fazer o meu agradecimento. Ele, 
como superior geral da nossa Congregação o Instituto com paixão, zelo e, 
sobretudo, com sabedoria espiritual. Em sua paixão pelo carisma e a missão, 
fez com que o tesouro carismático, transmitido pelo fundador, e as realidades 
mais atuais que atuamos na Congregação se encaixassem de modo que o 
nosso carisma e missão fossem bem encarnados nas circunstâncias mais atuais 
da Igreja. Além disso, Pe. Gian Luigi, ao marcar pontualmente sua presença 
às visitas fraternas, dedicou às nossas comunidades brasileiras uma atenção 
especial. Este seu concreto esforço foi e continua sendo muito reconhecido por 
nós. Por tudo isso e pelo seu modo de ser simpático, amigo e acolhedor, sou 
muito grato a ele em meu nome e em nome dos demais coirmãos. Sabemos que 
Pe. Gian Luigi continuará exercendo suas novas funções com todo o sentimento 
acima descrito. A ele o meu fraterno abraço e reconhecido agradecimento.

Pe. Márcio de Sousa, CJS
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Madre Bice Di Rorai e a Obra Sacerdotal – Parte I

 Queridos amigos de Voz Amiga é com muita alegria que vou 
apresentar a figura de Madre Bice Di Rorai (Madre Lorenza) usando alguns 
escritos do padre Fundador, dela mesma e do que outros escreveram.  É 
impossível escrever tudo pois é muita coisa. Procuro colocar o que pode 
ajudar a conhecer um pouco da sua vida, que tornou-se uma oferta contínua  
pela Obra de Pe. Mario Venturini. 
Beatriz Di Rorai nasceu em Loreo (Rovigo) na Itália no dia 09 de julho de 1890. 
Filha de Giovanni e de Maria Bonandini. Tinha quatro irmãos.
 Aos dez anos de idade junto com a família se transferiu para 
Cavarzere, perto de Veneza.
 Ela estudou na escola das Canossianas e das Dorotéias (Institutos de 
religiosas) e no final do magistério começou o ensino na escola de primeiro 
grau em Cavarzere.
 Em maio de 1911, sentindo o chamado de Deus para a Vida Religiosa, 
decidiu falar  com o seu vigário, o jovem 
padre Mario Venturini. Ele a aconselhou 
a conhecer  a Congregação das Filhas do 
Coração de Jesus, fundada pela Madre 
Maria Deluil-Martiny e que tinha como 
finalidade rezar também pelos sacerdotes.  
 Depois da Inspiração do dia 07 de 
março de 1912, padre Mario comunicou 
para a jovem Beatriz o que tinha acontecido 
naquele dia e a convidou a rezar pois, movido 
por esta Inspiração, ele estava pensando em 
fundar uma Congregação masculina que rezasse 
pela santificação dos padres. 
Padre Venturini ficou muito feliz quando 
Bice comunicou a sua decisão de 
entrar no Mosteiro das Filhas 
do Coração de Jesus, pois 

Memória e Vida
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assim crescia o número das irmãs que iriam rezar pelos sacerdotes. O pai de 
Bice, porém, não gostou da escolha da filha e acusou o pe. Mario Venturini, 
pois achava que o culpado, por esta decição, era ele e até pediu que ele fosse 
mandado embora de Cavarzere. 
Bice ficou firme na sua escolha e no dia 21 de novembro de 1913 ingressou 
no Mosteiro das Filhas do Coração de Jesus em Roma e de lá escrevia para pe. 
Venturini dizendo que estava rezando e oferecendo a sua vida a fim de que a 
Inspiração dele se tornasse realidade. 
 Antes de partir foi se confessar e o pe. Venturini falou para ela: “Vai 
em paz, mas o nosso trabalho não acabou ainda: iremos continuar mais para 
frente”. 
 No inverno de 1915 Beatriz ficou doente e como não conseguia 
recuperar a saúde, no dia quatro de julho de 1916 voltou para a casa dos pais 
mantendo o ritmo de oração do convento. Rezava particularmente para os 
sacerdotes e para a futura Obra de padre Venturini.
 Nos encontros de direção espiritual com padre Mário ela “aproveitava” 
para dar alguns conselhos ao pe. Venturini, sobretuto sobre a vida religiosa. 
O pe. Venturini pediu para ela escrever tudo o que lembrava da Regra da 
Congregação das Filhas do Coração de Jesus para ter uma ideia e ser ajudado 
na formulação da Regra do Instituto que estava para nascer.
 Em 1917 padre Venturini decidiu que Bice seria sua formadora à Vida 
Religiosa, pois ele foi sempre padre diocesano e a experiência de Beatriz no 
Mosteiro o iria ajudar a entrar no espírito próprio da vida religiosa, para formar 
a si mesmo neste novo modo de vida e para no futuro, formar os membros da 
Obra. 
 Finalmente no dia 7 de dezembro de 1926 teve início, oficialmente, 
a Pia associação dos Filhos do Coração de Jesus, em Cavarzere. Bice junto a 
outras amigas, que há tempo rezavam para a futura Obra, prepararam, para 
esta ocasião, uma alva bordada a mão e tudo o que seria necessário para a 
celebração da Missa.
 O Pe.  Venturini  em julho de 1954 assim escrevia para nós, Filhas do 
Coração de Jesus: “Desde 1916 até 1926 (data da fundação da Congregação) 
passaram 10 anos vividos no trabalho humilde sob o olhar de Deus tendo 
como finalidade a concretização da Inspiração do dia 7 de março de 1912. 
Muitas coisas aconteceram mas o trabalho ia para frente e Bice começou a 
partilhar com algumas jovens o ideal da futura Obra. Foram anos de longas 
expectativas e muitas vezes chegava a escuridão e a incerteza. Quanto rezou 
a pequena comunidade guiada pela Madre Bice! Quantas graças! Foram 
certamente estas orações e estes sacrifícios que ajudaram na fundação 
da Pequena Associação. Aquele dia foi um dia de alegria para todos e 
especialmente para Madre Bice que conseguiu ver o fruto da sua oferta.”

Madre Catarina Gentile - Trento
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 Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, partilho com vocês as etapas 
importantes da minha vida e da minha vocação até agora. Antes de tudo 

devo agradecer a Deus pela graça da vocação que 
Ele me deu: eu a recebi como o dom mais belo e 
precioso da minha existência. Ele me chamou para 
a vida religiosa e também para tornar-me presbítero 
para a comunidade cristã, não porque eu seja bom 

ou por qualquer mérito da minha família. Eu não sei o 
porquê, mas sei que Ele quis assim!

 Eu saí da minha casa, ou melhor, eu entrei 
no Seminário, quando tinha 15 anos. A minha 

família é formada pelos meus pais, três 
filhos homens, minha avó e meu  tio, 

que é um padre missionário. Eu sou de 
Kerala, sudoeste da Índia. Em Kerala o 
cristianismo está presente desde o ano 
54 da era cristã, através da pregação 
do apóstolo São Tomé. Eu pertenço a 
uma Igreja e a uma comunidade cristã 
muito antiga. A minha Igreja pertence 
a uma das 21 Igrejas católicas 
orientais e se chama Siro-malabar. 
Sou orgulhoso de dizer que é uma 
das Igrejas de maior vivacidade 
no mundo contemporâneo e rica 
de vocações à vida consagrada e 
sacerdotal.  

Apresentamos aos amigos de Voz Amiga o testemunho vocacional 
do padre Albi Philipp, o primeiro padre indiano de nossa 
Congregação, ordenado na cidade italiana de Zevio, província de 
Verona, no dia 24 de maio deste ano.

Segue-me
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 Desde pequeno eu tinha o desejo de tornar-me sacerdote e 
missionário. Não sei dizer exatamente como surgiu este desejo; talvez 
escutando os maravilhosos relatos da missão de meu tio. Não posso afirmar 
com precisão. Talvez seja algo próprio da nossa cultura. De fato, na minha 
paróquia a cada ano há sempre ordenações sacerdotais. Graças a Deus cada 
ano os bispos ordenam novos padres entre os nossos jovens seminaristas 
diocesanos e religiosos. Da minha paróquia surgiram muitas vocações, diversos 
padres missionários e diocesanos, que trabalham em várias partes do mundo 
por Cristo e pela sua Igreja. Mas não apenas padres, também numerosas 
vocações femininas, tantas jovens religiosas. Desde pequeno participei a 
tantas liturgias de Ordenações, todas solenes, significativas e belas, talvez isto 
também tenha feito brotar em mim o desejo de tornar-me como um deles. 
 Quando terminei o ensino médio eu disse aos meus pais que queria 
ir para o Seminário. Naquele ano alguns dos meus companheiros de escola 

tinham já ido para o Seminário diocesano e para 
vários Institutos religiosos. Também eu fui, com a 
permissão dos meus pais, mas eu encontrei uma 
Congregação nova, recém chegada a Kerala e 
que vinha do exterior, se chamava Congregação 
de São João Batista. Uma Congregação nascida 

em Roma depois do Concílio Vaticano II 
para trabalhar e rezar pelos sacerdotes. 

Nesta nova Congregação havia já 
padres indianos. A primeira 

comunidade na Índia 
foi fundada 

por um padre 
de Kerala que 

tinha apenas terminado 
os estudos na Itália. Não tendo um 

Seminário ou uma casa para a formação, fomos confiados ao Seminário 
diocesano. Quando terminei a formação no Seminário Menor e depois que 
formei-me em Filosofia no Seminário Maior e na Universidade, o superior 
geral da Congregação me chamou para os estudos teológicos em Verona, na 
Itália. 
 Assim cheguei à Itália. Os primeiros dois anos estive em uma 
paróquia de Verona. Naquele período eu tinha tanto medo e passei por uma 
grande crise pessoal, pois era a primeira vez que saía do meu país. Tudo me 
parecia muito diferente! Mas Deus que me chamou é sempre fiel! Não me 
abandonou. Com a sua graça superei o medo e a crise. Deus me ajudou 
através do meu diretor espiritual e do meu superior que me aconselharam a 
ir para Zevio, na Comunidade dos padres Venturinis. Naquele tempo padre 
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Paulo Busetti era o superior da comunidade de Zevio. Também ele me ajudou 
a redescobrir a minha vocação para o ministério sacerdotal e em particular 
para o Carisma da Congregação de Jesus Sacerdote, que se dedica a ajuda 
espiritual para os sacerdotes e religiosos em crise. Foi mesmo graças aquela 
crise que eu compreendi quanto este Carisma é importante no nosso mundo 
contemporâneo. Superada a crise encontrei a minha estrada na Congregação 
e iniciei a caminhada de Noviciado em Loreto, depois a Teologia em Verona e 
dois anos de Teologia espiritual em Pádua. 
 Este é um resumo do meu caminho vocacional vivido até o dia 
de hoje. Graças a Deus em setembro do ano passado fiz minha profissão 
religiosa perpétua, tornando-me para sempre um membro da família religiosa 
de padre Mário Venturini. Em outubro fui ordenado diácono, e agora sou 
presbítero. 
 Os meus parentes, a princípio, tinham dificuldade em aceitar minha 
decisão de ser ordenado na Itália. Expliquei à minha mãe um pouco da 
realidade da Itália, disse a ela que tantas pessoas deste lugar jamais viram 
uma ordenação diaconal ou presbiteral na sua própria igreja paroquial, em 
Zevio. Contei a minha mãe como as pessoas ficaram fascinadas e tocadas pela 
minha ordenação diaconal, realizada na igreja matriz de Zevio. Minha mãe, 
tendo feito a experiência da alegria de participar de tantas ordenações em 
nossa paróquia compreendeu a motivação da minha escolha e a aprovou. 
 Espero e rezo que o testemunho desta liturgia tão solene suscite em 
algum jovem o desejo de oferecer a sua vida pelo Senhor e para servir o 
povo de Deus: seria uma grande graça para a nossa paróquia de Zevio. O 
Senhor, de fato, continua a dizer: “A messe é grande, mas os trabalhadores 
são poucos. Rezai pois para que o Senhor da messe envie operários à sua 
messe!” (Mt 9,38). Por isso é importante rezar para que nasçam novos 
pastores que assumam a responsabilidade de um serviço gratuito e generoso 
para apascentar o rebanho de Deus. 

Um abraço e que Deus abençoe a todos.
Padre Albi Philipp, CJS
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Abertura do Processo de Canonização do Servo de Deus 
Padre André Bortolameotti
 
 No dia 08 de setembro de 2016, na Cúria Diocesana de Barretos, 
deu-se a abertura jurídica do processo de Beatificação e Canonização do 
padre André Bortolameotti. Para compreendermos bem do que se trata 
iremos trazer nesse artigo um pouco do que consiste esse processo e suas 
fases.
 O processo diocesano, juridicamente chamado de Inquérito 
Diocesano, é um processo em que o bispo competente, no nosso caso 
Dom Milton Kenan Júnior, recolhe todas as provas documentais e testificais 
a favor e contra a possibilidade da beatificação e canonização do Servo 
de Deus morto em odor de santidade. Tudo isso para que através dessas 
provas se possa alcançar uma certeza moral acerca das virtudes heróicas 
do candidato. Como os compromissos pastorais de um bispo o impedem 
de seguir diretamente o processo, pois isso comporta muito tempo, de 
práxis, ele nomeia um delegado episcopal que agirá em seu nome. Para a 

Causa de Beatificação de pe. André
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Causa foi nomeado o padre Raphael Lourenço de Morais como delegado 
episcopal; como promotor de justiça foi nomeado o padre José Francisco 
Schmitt, scj, e como notários foram nomeados Fernando Félix Rabelo e 
Matheus Francisco da Silva.  Estes fazem parte do tribunal que tem como 
tarefa ouvir as testemunhas que irão relatar tudo o que sabem sobre a 
vida, virtudes, fama de santidade e de sinais do Servo de Deus padre André 
Bortolameotti.
 Para que um inquérito seja instaurado na Igreja, precisa dizer 
respeito a um fiel católico que em vida, na morte e depois da morte gozou 
de fama de santidade vivendo de maneira heróica todas as virtudes cristãs. 
Nós, como cristãos, somos chamados a viver essas virtudes, mas o santo é 
aquele que se distingue dos demais fiéis, pois as vive em um grau heróico. 
Para isso precisa-se de um inquérito que irá verificar se essa heroicidade 
verdadeiramente existiu.
 O processo é dividido em duas fases: a fase Diocesana e a fase 
Romana. A primeira é de suma importância, pois é nela que serão recolhidas 
todas as provas. Nessa fase a equipe histórica, que é composta pelo pe. 
Angelo Fornari, cjs, Fernando Ondani, João Francisco Teixeira e Aparecida 
Fátima Simão de Lima Araújo recolherão todos os escritos 
e documentos que em qualquer forma poderão 
contribuir para o bom andamento do inquérito, 
e também é nessa fase que serão ouvidas pelos 
membros do Tribunal todas as testemunhas que 
fornecerão dados importantes para o processo.
 Depois que o Inquérito Diocesano terminar 
todos os documentos e testemunhos recolhidos 
serão enviados para a Congregação para as Causas 
dos Santos para que se dê início à fase romana do 
processo, em que todo o material enviado será 
matéria de estudo e de um juízo final sobre 
a heroicidade das virtudes e da fama de 
santidade e de sinais do Servo de Deus. 
 Quando se inicia um 
processo de Canonização existem 
diversas nomenclaturas que se 
dão segundo o andamento do 
processo. Assim que é aberto 
o processo diocesano o 
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candidato é chamado de Servo de Deus. Depois que os documentos são 
enviados e estudados na fase Romana e chega-se a conclusão sobre a 
heroicidade das virtudes e que a vida desse Servo de Deus é da imitar, o 
papa, com um decreto, declara-o Venerável. Depois disso se espera um 
milagre e depois da verificação e estudos sobre o fato miraculoso, o papa, 
com um ato pontifício chamado Breve de Beatificação, permite o culto 
limitado a uma certa região ou país, e o até então Venerável passará a ser 
chamado Beato. Depois da beatificação se espera um segundo milagre e 
por meio do mesmo procedimento o Sumo Pontífice emite o decreto de 
canonização que o declara Santo e assim pode ser venerado por toda a 
Igreja Católica. 
 Todo esse processo não tem um tempo específico para terminar, 
pois depende se os milagres por sua intercessão aparecerão em breve 
tempo, por isso muito depende de nós fiéis, pois temos que pedir ao nosso 
Servo de Deus padre André que interceda por nós junto de Deus, e que o 
Bom Deus possa glorificar o seu amado Servo.
 Na cidade de Barretos foi formada uma associação denominada 
“Padre André Bortolameotti”. Essa associação foi criada para promover 
e divulgar a Causa e ajudar nas despesas que a mesma terá nessas duas 
fases. Se você quer participar desse projeto de Deus pedimos que entre em 
contato e faça parte também. 
 Rezemos pedindo a intercessão do nosso querido padre André, 
para que Deus se digne glorificá-lo. Qualquer graça alcançada, entrar em 
contato com a Postulação da Diocese de Barretos.
E-mail: postulacao@diocesedebarretos.com.br

Oração para pedir a Beatificação

 Ó Deus que distinguistes o vosso Servo Padre André por ardente 
amor ao Coração de Jesus e à Virgem Maria, Mãe dos Sacerdotes, 
tornando-o uma imagem viva de Cristo Bom Pastor no cuidado dos pobres 
e doentes e na assistência aos sacerdotes, concedei-nos, se for para a vossa 
maior glória e bem das nossas almas, glorificá-lo concedendo-nos por sua 
intercessão, a graça que vos pedimos (pedir a graça). Amém.

(Pai Nosso, Ave-Maria e Glória)

Lucila Aparecida de Castro                                                                               



23

Guardar o rosto e o olhar daqueles que sofrem

 Um sacerdote, um padre que se torna impermeável aos olhares 
está fechado em si mesmo. «Guardar em nós cada um deles, conservá-
los no coração, protegê-los. Só uma Igreja capaz de proteger o rosto dos 
seres humanos que vão bater à sua porta, será capaz de lhes falar de 
Deus». Se tu não és capaz de guardar o rosto dos homens que batem à 
tua porta, não serás capaz de lhes falar de Deus. (2 de junho de 2016)

Sinal e instrumento de um encontro

 O sacerdote é sinal e instrumento do amor misericordioso de Deus 
para com o pecador» (n. 1465). E lembra-nos que «o confessor não é 
dono, mas servidor do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve 
unir-se à intenção e à caridade de Cristo» (n. 1466). Sinal e instrumento 
de um encontro. Eis o que somos: atração eficaz para um encontro. (2 de 
junho de 2016)

Para onde está orientado o meu coração?

 À vista do Coração de Jesus, surge a questão fundamental da 
nossa vida sacerdotal: para onde está orientado o meu coração? Uma 
pergunta que nós, sacerdotes, nos devemos pôr muitas vezes, cada dia, 
cada semana: para onde está orientado o meu coração? O ministério 
aparece, com frequência, cheio das mais variadas iniciativas, que o 
reclamam em tantas frentes: da catequese à liturgia, à caridade, aos 
compromissos pastorais e mesmo administrativos. No meio de tantas 
atividades, permanece a questão: onde está fixo o meu coração? Para 
onde aponta o coração? Qual é o tesouro que procura? (3 de junho de 
2016)

Voz do Papa
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BARRETOS

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e dia
de Santificação dos Sacerdotes

 No dia 3/06 Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, com a 
Igreja lindamente ornamentada, logo pela manhã, o Bispo Diocesano 
fez uma procissão juntamente com todos os sacerdotes da Diocese de 
Barretos até o nosso Santuário onde presidiu uma missa em ação de 
graças pela recuperação da  saúde do Pe Carlos Fischer, tendo como 
intercessor Padre André . No período da tarde, iniciou-se às 15horas as 
horas de Adoração Eucarística e oração pela Santificação dos Sacerdotes, 
tendo como responsáveis pelos horários: 15h Agregados; 16horas 
Ministros; 17horas Pastoral Vocacional e 18 horas Apostolado da Oração 
e povo em geral. Às 19:30h iniciou-se a Solene Santa Missa, presida pelo 
pároco Pe Costante. Foi uma linda celebração com a participação de um 
grande número de fiéis. No final os membros do apostolado renovaram 
a Consagração ao Sagrado Coração de Jesus.

Semana Missionária da Juventude 

 Aconteceu em nossa cidade e também em nosso Santuário a 
Semana Missionária da Juventude, com a participação de em torno de 
50 jovens do Rosário e visitantes, que acompanhados pelos adultos 
membros de pastorais e comunidades, realizaram visitas missionárias em 
grande parte dos lares de nossa Paróquia. Houve também um momento 
de ação social onde foram arrecadados alimentos para as entidades 
situadas no território da paróquia. Foram dias de intensa oração e 
atividades envolvendo os jovens, tanto aqui no Santuário como no Santo 

Voz das Comunidades
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Antônio e São Luiz, com a presença dos quase 500 jovens missionários 
de nossa Diocese. 

Jubileu dos Agregados – 6 e 7 de Agosto de 2016

 Aconteceu no dia 06 de agosto às 15:30 o Jubileu dos Agregados.  
Com a presença de quase 45 Agregados dos Núcleos de Marília, Osasco 
e Barretos. Iniciamos a Santa Missa no Santuário Nossa Senhora do 
Rosário, no momento do Ato Penitencial saímos em procissão rezando 
o terço da misericórdia e ao retornar para Igreja todos passaram pela 
Porta Santa para que pudessem alcançar as indulgências. A celebração 
foi presidida pelo Pe Ângelo e concelebrada pelo Pe. Costante. Na 
homilia Padre Angelo falou sobre a importância de sempre recorrermos 
à misericórdia de Deus. Após a Santa Missa todos foram para a Casa de 
Jesus Sacerdote onde foi servido um delicioso café da tarde. Às 17:30 
tivemos a Adoração ao Santíssimo na Capela da Casa e em seguida as 
Oração das Vésperas. 
 Houve um intervalo e às 20:30 todos se reuniram em uma 
pizzaria para confraternizarmos. No Domingo às 8h tivemos a Santa 
Missa com as Laudes. Após a celebração foi servido o café da manhã. 
Das 10 às 11h padre Ângelo falou sobre o Capítulo Geral e sobre todos 
os temas que foram discutidos neste momento de graça da caminhada 
da nossa Congregação, em seguida fomos para o Parque do Peão para 
um tour que finalizou-se com um delicioso almoço feito pela Pastoral 
Familiar. Foi um dia de muitas bênçãos e foi possível comemorarmos 
juntos o Dia do Padre. 
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MARÍLIA

Caminhada do Noviciado

 O Noviciado do nosso Ronaldo têm caminhado muito bem. 
Durante o tempo em que o padre mestre esteve na Itália para o 
Capítulo Geral o noviço pode dedicar-se ainda mais à oração, ao estudo 
pessoal e às leituras espirituais. Destaque tem sido a participação nos 
cursos do Novinter, em Vinhedo – SP, onde junto com outros noviços 
de outras Congregações, se vive uma semana de estudo, oração e 
partilha. Com o início de setembro a Casa de Noviciado foi transferida 
para a Comunidade de Barretos, devido às mudanças feitas após o 
Capítulo Geral. A comunidade de Marília deseja ao noviço Ronaldo e 
à padre Angelo Fornari, mestre do noviciado, um caminho frutuoso 
de discernimento e formação, assegurando nossa contínua intercessão 
pelo bom êxito desta empreitada.

Transferências

 Como dissemos acima, o noviciado foi transferido para a 
Comunidade de Barretos. Isto porque padre Angelo foi nomeado 
superior daquela comunidade e responsável por coordenar o trabalho 
de acolhida sacerdotal, em substituição a padre Carlos Bozza. Por sua 
vez, o novo superior da Comunidade de Marília é o padre José Antonio 
de Sousa, que retorna da Itália, da Comunidade de Loreto, onde residiu 
por quase três anos, enquanto cursava o Mestrado em Teologia dos 
Sacramentos na Universidade de Ancona. Nossa comunidade reconhece 
com estima e gratidão os anos de serviço generoso e fraterno de padre 
Angelo Fornari e acolhe com alegria e abertura o novo superior padre 
José Antonio.

Jubileu da Misericórdia

 No dia 28 de agosto a nossa paróquia Santuário São Judas Tadeu 
celebrou sua peregrinação jubilar à Catedral de São Bento, em Marília. 
Seguindo a indicação da região pastoral, esta peregrinação foi um 
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momento importante neste ano Santo, para viver como família paroquial 
esta experiência forte da Misericórdia do Senhor. A programação 
do dia de peregrinação foi composta de caminhada penitencial com 
a meditação da Via Sacra, passagem pela Porta Santa, recitação do 
Terço da Divina Misericórdia, orações pelas intenções do Santo Padre e 
Celebração da Santa Missa. 

OSASCO

Férias dos aspirantes 

 No final de junho os aspirantes Miguel e Gabriel, depois de 
completado o primeiro semestre formativo, foram para junto de suas 
famílias viverem o período de férias. Este período é importante pelo 
descanso e pela presença junto aos familiares e à comunidade cristã de 
origem. Antes de voltarem para Osasco para a retomada da caminhada, 
Miguel e Gabriel participaram do retiro dos aspirantes, em Barretos, 
animado por pe. Adenilson.

Presença de pe. Nivaldo no Capítulo Geral 

 Para quem leu as páginas 
anteriores ficou por dentro da 
experiência do nosso Capítulo Geral, na 
Itália. Pe. Nivaldo, da nossa comunidade 
de Osasco também participou com muita 
alegria, disponibilidade e propriedade. Na sua 
ausência em Osasco, pe. Márcio administrou 
a paróquia, fazendo as vezes do 
pároco. Agora pe. Nivaldo 
já voltou do Capítulo 
Geral e retomou suas 
atividades em casa e 
na paróquia.
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Presença de Pedro Paulo em Osasco 

 Na ausência de pe. Nivaldo e dos aspirantes Miguel e Gabriel, 
pe. Márcio teve a preciosa companhia e colaboração do aspirante 
Pedro Paulo, de Marília. Pedro ajudou com dedicação pe. Márcio seja 
em casa como na paróquia. Para ele foi também uma bela experiência 
de conhecer mais de perto como é a fisionomia da nossa comunidade 
religiosa e da paróquia. A Pedro o nosso agradecimento.

Visita em família de pe. Márcio

 Com a volta de pe. Nivaldo, pe. Márcio tirou alguns dias para 
descansar. Seu descanso foi junto à sua família, em Taciba – SP. Além 
de curtir a companhia da família, pe. Márcio pôde ajudar o pároco local, 
especialmente com as missas nas diversas comunidades existentes na 
paróquia. Pe. Márcio voltou para Osasco no dia 05 de agosto e retomou 
normalmente suas atividades.
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