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Em primeiro lugar, seja bem-vindo ao informativo vocacional barnabítico, que tem 
como propósito compartilhar, em breve, os momentos especiais que aconteceram 
neste primeiro semestre, durante o processo formativo de nossos seminaristas. Por 
isso, o informativo é acompanhado por vários tópicos, entre eles, textos de figuras 
relevantes, com que a congregação foi presenteada em sua história. São eles, os 
Bispos Barnabitas, Dom Eliseu Maria Coroli e Dom Miguel Maria Giambelli, 
homens missionários vindos da Itália, oferecendo suas vidas, doando-se conforme o 
mandando de Nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, dedicamos um espaço para a 
divulgação de nossos trabalhos, para reforçar a propaganda vocacional, com intuito 
de buscar jovens que queiram fazer uma experiência em nossa família ou ajudá-los a 
discernir a sua vocação.  

Para ilustrar melhor, mostraremos o processo do candidato, que almeja ser um 
Religioso Padre ou irmão coadjutor Barnabita. 

"A formação barnabítica é um processo contínuo, que começa com a entrada do 
vocacionado na casa de formação e vai até a profissão solene e a ordenação 
presbiteral e continua até o final de nossas vidas. Ela ocorre com a gradual inserção 
na vida comunitária através da interação pessoal e do desenvolvimento dos talentos 
de cada jovem. 

O programa de formação oferece oportunidades para que o vocacionado desenvolva, 
em clima de responsabilidade e liberdade, a vida comunitária e de oração, sua 
capacidade cognitiva, missionária e pastoral. 

Todo programa de formação para a vida religiosa e sacerdotal, parte do princípio que 
o formando é o principal responsável pela sua formação. A função do formador é 
aquela de ajudar o formando a descobrir e desenvolver a vocação, como um dom 
que Deus concede a seus filhos. 

Nosso programa de formação procura respeitar, em harmonia com o estilo de vida 
e carisma da Congregação dos Padres Barnabitas, o ritmo de cada postulante, isto é, 
respeitar as fases de desenvolvimento de cada um. ” 
 

>>>>. Segue-se na página: 12 
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 BARNABITAS: DISCÍPULOS E MISSIONÁRIOS  
numa Igreja em saída  

Durante esta reflexão iremos responder três perguntas 

básicas para realçar o pedido do Papa Francisco: ‘uma 

Igreja em saída’ e falar sobre o Barnabita. Iniciemos 

com a pergunta da primeira palavra do título: quem é 

o Barnabita? Esta pergunta nos leva a outra: quem 

quer ser Barnabita? Pois bem. Basicamente podemos 

falar que, o Barnabita é um cristão que pertence à 

“família religiosa dos Clérigos Regulares de São Paulo 

–Barnabita- surgiu na Igreja por obra de Santo 

Antônio Maria Zaccaria e dos seus primeiros 

companheiros de vida e de apostolado... consagrado a 

Deus no serviço apostólico” (Cnst. n°.1). E quem 

quiser ser Barnabita, uma vez feito os encontros e 

contatos com um Barnabita e responsável da 

formação será admitido, embora por um tempo, 

determinado pelo Superior Provincial, para vivenciar 

uma experiência na família religiosa numa casa 

escolhida para este período de acompanhamento, e 

depois se os responsáveis achar idôneo, o candidato 

prosseguirá sua caminhada na Ordem. 

O acompanhamento consiste em descobrir durante a 

caminhada a ser discípulo de Jesus. E quem é 

discípulo? O Barnabita deve ser discípulo de Jesus 

Cristo, isto é, seguidor, aprendiz. Jesus diz: “se alguém 

quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me” (Mt 

16,24). Por isso, o Barnabita, desde o início da sua 

formação se distingue porque leva uma "intensa vida 

de renovação interior e centralizada no Crucifixo e na 

Eucaristia" (Const. nº.3). A cruz é uma característica 

do discipulado de Jesus. E para ser Barnabita é preciso 

abraçar a Cruz de Cristo. 

O discípulo sempre aprende, porém não fica com o 

saber nem com a experiência para si. Ele se dispõe a 

ser um missionário. Aqui cabe a pergunta: quem é o 

missionário? Missionário é toda pessoa que está 

empenhada com o anúncio do Evangelho. O 

A CRUZ É UMA CARACTERÍSTICA 

DO DISCIPULADO DE JESUS. E 

PARA SER BARNABITA É PRECISO 

ABRAÇAR A CRUZ DE CRISTO. 

SAMZ 10306 
Experimente, meu caro amigo, dialogar familiarmente com o Cristo Crucificado, por um 

espaço de tempo curto ou longo, conforme a oportunidade, como você faria comigo - e 

converse com Ele sobre suas coisas e também Lhe peça conselhos, sejam quais forem os 

assuntos: pessoais, materiais, seus ou dos outros. (Carta 3) 



Barnabita, no seu ministério, utilizando seus dons, 

leva a Palavra de Deus onde se encontrar, na casa de 

formação, na escola, nas paróquias, nas universidades, 

etc. 

Finalmente, olhando as respostas das três perguntas, 

chegamos à conclusão que: o Barnabita está em 

comunhão com a Igreja, com o pedido urgente do 

Papa Francisco. O Barnabita não se forma para si, ele 

se dispõe a sair. Participa numa Igreja em saída. 

Uma ‘Igreja em saída’ indica um espírito renovado, o 

modo de ser da gratuidade, a disponibilidade de estar 

com os outros. E termino com a palavra do Papa que 

nos diz: "Jesus não diz aos Apóstolos para formarem 

um grupo exclusivo, um grupo de elite. Jesus diz: ‘Ide, 

pois, fazei discípulos de todos os povos’ (Mt 28,19)" 

(EG nº.113). Por isso, em virtude do seu Batismo 

recebido, cada Barnabita tornou-se discípulo 

missionário com olhos fixos no Crucificado Vivo. 

 

JANEIRO 

PARÁ:  Capitão Poço 

No começo deste ano, entre 15 à 29 de janeiro. Os 

seminaristas (aspirantes e os religiosos) tiveram uma 

bela experiência, logo após a ordenação do dia 14, dos 

neossacerdotes, Pe Cavalcante Maria Jrº e Pe. Rosinei 

Maria Souza, pertencentes a Província do Norte do 

Brasil. Eles, os seminaristas, foram para missão, teve 

como durabilidade de duas semanas nos interiores de 

Capitão Poço. Inclusive esta cidade foi fundada pelos 

Barnabitas, pelo falecido Dom Miguel Maria 

Giambelli, padre na época. O mais incrível disso tudo, 

é que no começo, antes de se tornar cidade, se 

chamava Vila de Santo Antônio Maria Zaccaria, hoje 

é o patrono da mesma. Esta missão foi organizada 

pelo Pe. Deogratias Maria Chirhakarhula e com ajuda 

do neo sacerdote Pe. Cavalcante que és oriundo de 

Capitão Poço e das irmãs Filhas da Divina 

Providência de nacionalidades Chilena e indiana.  

Confira as fotos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE – MG 

 

 

 

 

 

 

 

Seminaristas da Província Centro-Sul do Brasil reunidos numa boa 
prosa da vida 



BENEVIDES – PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENEVIDES – PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELO HORIZONTE – MG - Janaúba 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

113/01/2017 Profissão religiosa dos novicio André Patrick e 
Josué Bosco durante o retiro dos Padres da Província Norte. 

 14-01-17 Seminaristas participando da ordenação sacerdotal 

27-01-17. Os seminaristas da Província do Centro Sul junto 
com o Província do Norte, padre Ramos, na ordenação 
sacerdotal do Diácono Wagner Maria Domingos, CRSP-Bta 
e o Diácono Marconi Maria, CRSP-Bta. 

28-01-17 Seminaristas Barnabitas, numa pequena prosa de 
conversa comunitária, no Seminário Mãe da Divina 
Providência, em Benevides. 

BENEVIDES- PA. 12-01-17. Nossos estudantes religiosos 
seminaristas professos de votos simples, participando do 

retiro da província. (P.N) 

23/01/2017. 4 Jovens brasileiros foram à Roma para se 

preparem para os votos solenes.  

A turma dos seminaristas do ano de 2017 que se preparam 
para os votos solenes 
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O MAIS PREJUDICIAL PECADO DOS PAIS   

Consiste em não ajudar seus filhos a crescerem como 

filhos de Deus. 

Deus Criador quis precisar dos Pais de família para 

colocar neste mundo as criaturas humanas. E quis 

também que fossem os Pais das criaturas humanas a 

cuidar deles com amor e dedicação não somente em 

suas necessidades materiais, mas também no seu 

crescimento espiritual. 

Os animais, pelo instinto que Deus colocou neles, 

cuidam maravilhosamente das necessidades materiais 

de seus filhotes. 

O Homem e a Mulher porém, por terem sido criado 

por Deus com Liberdade até para não cumprirem seus 

deveres de Pai e Mãe. E infelizmente o que acontece 

é que os Pais e Mães cuidam tão somente das 

necessidades materiais de seus filhos e não no 

crescimento espiritual. 

1– O GRAVE PREJUÍZO DE NÃO EDUCAR 

ESPIRITUALMENTE OS SEUS FILHOS: 

A) Prejuízo próprio dos Pais: 

Jesus na parábola dos talentos nos lembra quanto 

Deus será rigoroso em seu julgamento a respeito das 

responsabilidades que nos confiou e das graças que 

nos deu para exercer tais compromissos. Nos fala de 

dois funcionários que souberam cumprir com 

capricho a tarefa que lhes foi confiada, e ambos na 

hora da prestação de contas receberam elogios e uma 

valiosa gratificação. 

Mas também de um terceiro funcionário que se 

acomodou e não realizou a tarefa recebida. Na Hora 

da prestação de contas ouviu do patrão está terrível 

condenação: "Servo mau, preguiçoso e inútil, você 

serás lançado nas Trevas onde há choro e ranger de 

dentes ". (Mateus 25, 14-30) 

Assim acontecerá com os filhos privados dos Pais e 

Mães que receberam esta responsabilidade cristã para 

dar a seus filhos, mas muitos Pais e Mães se limitaram 

a cuidar tão somente da comida, roupa, agasalho e 

saúde corporal deles como se fossem filhotes de 

animais. 

B) Prejuízo para cada um dos filhos: 

Por não terem sido orientados pelos Pais para 

seguirem o caminho que Jesus nos ensinou e que é o 

único que leva a felicidade e à plena realização de 

nossa personalidade, estes filhos acabarão procurando 

a felicidade que os maus colegas lhes indicarão e que 

consiste em seguir demônio: bebedeiras, drogas, 

Festas , namoros pecaminosos, amancebamentos... E 

com isso viverão nas piores decepções aqui na terra, e 

num terrível e eterno desespero após sua morte, 



desespero que os levará a amaldiçoar seus Pais durante 

toda a eternidade porque não cuidaram de o colocar 

no caminho da salvação. 

2– COMO AJUDAR SEUS FILHOS A SE 

TORNAREM AUTÊNTICOS: 

A) Orientá-los para Deus: 

Não se esqueça que se estão afastados da Lei de Deus, 

a culpa não é somente de seus filhos. Tenha a 

humildade de reconhecer que vocês Pai e Mãe são 

culpados. 

E possam ter causado esta tão lastimável situação 

espiritual neles. 

•E por vários motivos: 

-Talvez por não tomar a iniciativa de colocarem no 

caminho de Deus desde sua infância. 

--Talvez porque não tomaram a iniciativa de orientar-

los a não andar com maus colegas e deixar que os 

mundanos colocassem coisas em sua cabeça. 

--E Talvez após os 10 anos,não tomaram a iniciativa 

de alertar-los contra muitas coisas ruins como: novelas 

e filmes pornograficos, Festas, namoros ruins, 

bebedeiras e várias coisas do mundo e etc. 

E O que fazer agora? 

Não se acomode pensando que não tem jeito, seria 

pior o pecado. 

Peçam muito em suas orações ao Espírito Santo de 

Deus que ilumine sua cabeça para ser eficiente 

instrumento de Deus na conversão de seu filho. 

E não esqueça Oque mais pode levar seu filho à 

conversão não são ameaças, os castigos e palavras 

ofensivas! 

O que mais tocará o coração dos seus filhos eo de ver 

o quanto você estar sofrendo por causa do 

comportamento deles. 

Lhes peço que tomem estas atitudes: 

•Chorem na frente dele e digam: "Meus filhos (a), eu 

te amo. Eu quero te ver perto de mim lá no céu, não 

quero te ver no inferno amaldiçoando Eu e sua mãe, 

porque não soubemo-nos te colocar com firmeza no 

caminho da Salvação! 

•Aperte a mão de seus filhos, der abraço neles e digam 

te amo muito! 

Além disso procurem outras pessoas que tenham 

melhores condições de para alcançar a sua conversão 

e também de seus filhos (a). 

*Conclusão: 

Vocês,Pais, reflitam bem nestas palavras e sobre todas 

as suas obrigações com seus filhos (a), sua esposa, à 

família que crias-te. 

Se assumirem firmemente estes seus deveres tão 

fundamentais em sua responsabilidade paterna e 

materna, na hora da morte, quando forem julgados 

por Deus, terão a alegria de ouvir estas palavras: 

"Servo (a) bom e fiel, já que fostes exemplar com teus 

filhos, vinde a mim". 

E também quando teus filhos entrarem no Céu quanta 

manifestação de gratidão irão fazer a você por toda a 

eternidade. 

•Meu Carinho, Paz e Benção! 

"Reconciliais com os teus " 

 

 

 

 

 

 

 

SAMZ 20403 
Pra que lhe serve ensinar, com palavras, como viver a perfeição e, depois, destruí-la com o 

comportamento, tal como fazem os hipócritas? Cuidado, caríssimo, não faça parte desse 

grupo de pessoas! (Sermão 4) 



FEVEREIRO 

BENEVIDES - PA: 02-02-2017. Encerramento do curso de 
liturgia dado pelo Seminarista Religioso Fernando Maria 
Miranda, CRSP, Bta. Padre Cavalcante Maria Jrº, CRSP-Bta, 
é o reitor do seminário. (Província do Norte) 

BELO HORIZONTE – MG: 04-02-2017. Seminaristas após 
a celebração (Província do Sul) 

 
BENEVIDES-PA – 06-02-17. Capela Mãe da Divina 
Providência, os nossos seminaristas foram celebrar a liturgia 
da palavra. (P.N) 

 

BELO HORIZONTE – MG:  10.02.17. Um jantar especial, 
oferecido por seu Provincial aos seus seminaristas. (P.S)  

 
ROMA: 10-02-17. Irmão Coadjutor Lima, na entrada da 
praça de São Pedro. 

 
BELO HORIZONTE – MG: Comemorando os 482 anos de 
fundação de nossa congregação. Padre Marconi, reitor do 

seminário. (P.S) 

ROMA: 05-02-17. Seminaristas de votos simples, após 
celebração. (Província do Centro-Sul do Brasil – Pró-
Províncias Filipinas e Congo) 

BELO HORIZONTE – MG: 09-02-2017. Em um domingo, 

dia do Senhor, nossos seminaristas vão para cozinha. (P.S) 



 
BENEVIDES-PA: 20-02-17. Visita Canônica do 
Reverendíssimo, padre Ramos, ao seminário Mãe da Divina 
Providência.  (P.N)

 

BENEVIDES – PA: 22.02.17. Nossos queridos aspirantes 

seminaristas. (P.N) 

 

ROMA: 22-02-17. Os religiosos seminaristas foram conhecer 
a neve. (P.S)  e (P. do Chile) 

 

ROMA:  22-02-17. Os Seminaristas Religiosos que estão em 
Roma, que se preparam para a profissão Solene, se 
encontram na praça de Roma participando da audiência do 
santo Papa Francisco.  

 
BENEVIDES – PA: 01-02-17. Nossos seminaristas professos 
religiosos, levando os futuros padres ou irmãos Barnabitas a 
abertura do ano letivo na Faculdade de Belém. (P.N) 

 

 

 

 

 

SANTIAGO – CHILE: 16-02-17. Nossos queridos 
seminaristas professos de votos simples, passeando pela 
cidade. (P.N e P.S) 

BELO HORIZONTE – MG: 08-02-17. Momento de 
celebrar a vida, do aniversariante de nosso futuro postulante 
Isaac Segovia. (P.S) 

BELÉM – PA: 14-02-16. Nossos seminaristas religiosos 
Barnabitas, se encontram na Basílica, pedindo a benção 
a Nossa Senhora de Nazaré, nas vésperas da viajem a 
Chile, possa ocorrer tudo bem, sob a sua proteção. (P.N) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACULATÓRIA  

Minha Mãe Minha 
Alegria,Que Eu Seja 

Tua Alegria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO-CHILE. 19-02-17. O novo superior da 
comunidade dos Quillayes, chega na casa dos estudantes 
Barnabitas, seu nome, Padre Santiago Maria Ramos, CRSP-
Bta. (P.C) 

SANTIAGO – CHILE: 20-02-2017. Nossos irmãos de votos 
simples, foram visitar suas amigas, na casa sede regional, 
que conheceram durante o seu noviciado, em Samambaia – 

Brasília, as Filhas da Divina Providência. (P.C) 

DOM ELISEU MARIA COROLI, 

BISPO BARNABITA (P.N) 

 



PROCESSO DE FORMAÇÃO 

ASPIRANTADO E POSTULANTADO 

É o período em que o candidato começa os 

primeiros contatos com a congregação, vivendo em 

comunidade com outros seminaristas. 

Neste período, ele vai conhecer mais de perto o 

carisma e as atividades que os barnabitas 

desenvolvem. Dá-se um maior destaque à formação 

humano-cristão, afetivo-sexual e à vida 

comunitária. 

O postulante, geralmente nesta fase, frequenta o 

curso de filosofia (três anos) e desenvolve 

atividades pastorais. Além das atividades intelectual 

e pastoral, o postulante, em casa, recebe as 

primeiras noções sobre a vida religiosa e 

comunitária. 

O postulantado dura em média três anos, ou o 

tempo determinado pelo Superior Provincial 

(Const. 136). 

No final do terceiro ano, o postulante pode 

apresentar o seu pedido para ser admitido ao 

noviciado. A aprovação do pedido depende da 

comunidade local e do Superior Provincial, que 

terão como critério de avaliação, a maturidade 

humana, afetiva, vocacional comunitária, pastoral e 

intelectual do postulante. 

NOVICIADO 

O noviciado é o período em que o postulante, agora 

noviço, é introduzido oficialmente na vida da 

congregação. Durante doze meses (Const. 147), ele 

será instruído sobre a nossa espiritualidade, carisma, 

história, e Constituições dos Padres e Irmãos 

Barnabitas. Além disso, será preparado para 

assumir, livremente, os três conselhos evangélicos: 

pobreza, castidade e obediência. 

A prioridade do Noviciado é a formação espiritual 

e religiosa do noviço (Const. 139), por isso, as 

atividades pastorais são reduzidas. 

 PRIMEIRA PROFISSÃO RELIGIOSA 

No final do noviciado é admitido pelo Superior 

Provincial à primeira profissão religiosa. A 

profissão dos votos é um ato público e oficial, pela 

qual o noviço se compromete a viver a sua 

consagração batismal, através dos votos de 

castidade, pobreza e obediência, segundo as 

Constituições dos Clérigos Regulares de São Paulo 

- Barnabitas, e a serviço da Igreja (Const. 149). 

 JUNIORADO 

O objetivo deste período é o desenvolvimento, o 

fortalecimento e a complementação dos aspectos 

intelectual, espiritual e pastoral, visando o 

aprimoramento da dimensão humana e cristã do 

religioso. 

Também neste período, verifica-se a vivência 

comunitária do religioso, sua dedicação a Deus, à 

Igreja e à Congregação (Const. 157). 

 PROFISSÃO SOLENE 

A profissão solene é a consagração definitiva do 

religioso a Deus e à Igreja em nossa Congregação 

(Const. 162). Com a Profissão Solene, o religioso 

passa a ter voz ativa e passiva na Congregação 

(Const. 162). Isto significa que o religioso participa 

plenamente da vida da Congregação, podendo 

participar dos Capítulos, votar e ser votado. 

A profissão solene é precedida, no mínimo, de três 

anos de votos "temporários" (Const. 165), que são 

renovados anualmente.Por ocasião da profissão 

solene, o religioso, livremente, renuncia a qualquer 

tipo de propriedades ou bens materiais (Const. 

168). 

 CANDIDATOS AO SACERDÓCIO  

O professo, candidato ao sacerdócio, deve 

frequentar durante quatro ou cinco anos, a 

faculdade de teologia. Durante o curso de teologia, 

ele recebe os ministérios de leitor e acólito. 

Antes da ordenação presbiteral e depois da 

profissão solene, o estudante professo recebe o 

diaconato. O diácono é um ministro da Igreja e 

como tal, ele pode administrar o sacramento do 

batismo, oficiar matrimônio, proclamar o 

Evangelho e pregá-lo nas assembleias. Geralmente 

o diácono barnabita é destinado a uma Paróquia 

onde possa exercer o seu ministério. 

Depois de seis meses de serviço à comunidade, o 

diácono recebe a ordenação presbiteral. Agora ele 

pode presidir a Eucaristia e reconciliar o povo com 

Deus, através do sacramento da penitência.    

>>>> Segue-se na página: 30 
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PE. AGOSTINO MA. SCHOUVALOFF ,  

Barnabita (1804- 1859) Apóstolo da Unidade Cristã 
2 7  D E  M A I O  D E  2 0 1 7

Gregório nasce em São Petersburgo 

em 25 de outubro de 1804 filho do 

conde Pietro e da princesa Sofia 

Cherbatoff, família da mais alta 

aristocracia russa, benfeitora da pátria, 

das artes e da cultura, foi 

contemporâneo a Nicola Gogol e 

Frojdar Dostoievsky. 

Educado na fé cristã ortodoxa, ficou 

órfão de pai ainda criança, sendo 

educando com o máximo cuidado por 

sua mãe. Completou os primeiros 

estudos junto aos jesuítas de São 

Petersburgo e sucessivamente no 

colégio protestante de Hofwil (Berna – 

Suíça). 

Em Pisa completa os estudos de filosofia e de 

economia política, como também a língua italiana. 

Neste período ele próprio passa a ter uma vida de 

prazeres juvenis e de vaidades. 

A sua sede de cultura o leva a Florença, a Roma e a 

outras cidades italianas, aos vinte anos se casa com a 

princesa Sofia Soltikoff; deste matrimônio nascem 

três filhos. Sofia morrerá em Veneza em 10 de 

fevereiro de 1841. Após a morte de sua esposa, 

Agostino se aprofundou nos estudos religiosos com 

uma grande sede pela verdade, lê e relê a Escritura, 

pela qual nutre um amor ardente, e os Padres da 

Igreja. Ficou impressionado sobretudo pelo capítulo 

17 do Evangelho de São João: “Pela primeira vez 

compreendi que a verdade é uma e, portanto, só pode 

existir uma única Igreja”. 

Lia incessantemente as Confissões 

de Santo Agostinho, copiava páginas 

inteiras. Após um período de 

desventuras domesticas, ajudado por 

sinceros amigos ortodoxos e 

católicos, do Pe. G.S. de Ravignan 

S.J., Gregório percorre um caminho 

de conversão que no dia da Epifania 

de 1843, em Paris, o leva a decidir de 

se converter à Igreja Católica. 

“De agora em diante, escreverá em 

seu livro ‘A minha conversão e a 

minha vocação’ (Paris, 1859), a ideia 

do infinito, da perfeição de Deus 

tornou a companheira indivisível e 

constante da minha existência”. 

Dedica-se a uma vida de caridade entre os pobres, os 

doentes, os órfãos e os encarcerados, com especial 

predileção pelos jovens. Durante um curso de 

exercícios espirituais em Paris (1852) cresce nele o 

desejo de consagrar-se a Deus na vida religiosa. 

Continua a cuidar da família e da educação dos filhos 

Pietro e Elena. Completado o dever de pai, em 1853, 

em Milão junto ao Colégio Longome, foi apresentado 

pelo amigo Emilio Dándalo ao Superior Provincial 

dos Barnabitas Pe.  Alessandro M. Piantoni, com o 

qual estreita uma profunda amizade. Em 17 de janeiro 

de 1857 entra no noviciado de Santa Maria in 

Carrobbiolo de Monza, onde em 26 de fevereiro 

recebe o hábito barnabitico e muda o nome de 

Gregório por Agostinho. Se distingue por humidade, 

grande alegria e generosidade, sendo modelo de 

oração e de vida regular. 



Sente uma grande paixão por sua pátria e por sua 

Igreja de origem, oferece orações e sacrifícios. Nutria 

um amor terno à Mãe de Deus, celebres são estas suas 

palavras: “ Sim, Maria será o fio que unirá as duas 

Igrejas e que fará de todos aqueles que a amam um 

povo de irmãos”. 

 Em 02 de março de 1857 emite a profissão religiosa, 

em 18 de setembro de 1857 é ordenado sacerdote em 

Milão pelo Monsenhor Ângelo Ramazzotti, bispo de 

Pavia (depois será Patriarca de Veneza). Celebra sua 

primeira missa em 19 de setembro na capela do 

ColégioLongone assistido pelo Pe. Alessandro M. 

Piantoni e pelo noviço Don Cesar M. Tondini. (Don 

Cesar M. Tondini, será um grande colaborador e 

continuador de Pe. Agostinho em favor da unidade 

entre as Igrejas Católica e Ortodoxa). 

Um mês depois parte para Paris, onde funda a 

Associação de Orações à Virgem Mãe de Deus para a 

união das Igrejas (Católica e Ortodoxa Russa). Segue 

um período empenhado de zelo apostólico: direção 

espiritual, confissões, pregações, aberturas de casas da 

Ordem na França. Mas o mais vivo dos seus desejos 

era pela unidade cristã pela qual três vezes ao dia 

oferecia a sua vida à Trindade, chegando por fim a 

dizer: “Espero que um dia a minha Congregação 

tenha diante de Deus e na Igreja este mérito”. 

Pio IX em uma audiência lhe disse: “Tu es vir 

desideriorum (És um homem de desejos). O teu 

desejo se cumprirá”. Agostinho morre em Paris no dia 

02 de abril de 1859 murmurando: “Rezem pela 

Rússia!”, em toda a Paris o consideravam um santo. 

FONTE: VOCACIONAL BARNABITA  

 

 

 

 

MARÇO 

 

SAMZ 20401 
Caríssimos, Só o amor é que vale; qualquer outra atitude, sem amor de nada vale.  

(Sermão 4) 

BELO HORIZONTE – MG: 08-03-2017. Os aspirantes, 
vendo um partido de Vôlei. (P.S)  

SANTIAGO-CHILE: 04-03-17. Aniversário do religioso 
Barnabita, André Maria Patrick, natural de Vigia de 
Nazaré-PA  (P.C) 

 

http://vocacionalbarnabita.blogspot.com.br/2017/05/pe-agostino-ma-schouvaloff-barnabita.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM – PA: 25-03-2017. Nossos seminaristas, juntamente 
com o seu formador, Padre Cavalcante Maria Jrº, foram 
participar a convite das Irmãs Angélicas, da profissão 
solene, da irmã Angélica Adriana Moraes, CSP, natural de 
Vigia de Nazaré-PA. (P.N) 

 

 

BENEVIDES-PA: 11-03-20. A caminho da faculdade de 
Belém, situado em Ananindeua. (P.N) 

ROMA: 11-03-2017. Nossos irmãos religiosos no curso de 
italiano.  

ROMA: 11-03-17. Nossos irmãos religiosos visitando o 
túmulo de nosso famoso confrade, Padre Semeria Maria, 

CRSP-Bta, em Monterosso, Liguria, Italy. 

BENEVIDES: 23-03-2017. Dia de trabalho em nosso 
seminário da Mãe da Divina Providência. Segundo portão 
de entrada do seminário, por onde passaram muitos 
vocacionados e, que entre eles, alguns perseveram no 
processo da formação. (P.N) 

BELO HORIZONTE – MG: 29-03-17. Aniversário do nosso 
futuro postulante, Willian Douglas. (P.S) 



 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO – CHILE: Aniversário Sacerdotal do Santiago, 
Superior da comunidade religiosa dos Quillayes, casa dos 

estudantes de teologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTIAGO – CHILE: Visita Canônica, na Província do 
Chile,  de nosso querido, Prepositus Generalis, padre 
Francisco Maria Silva, CRSP-Bta, na comunidade dos 

estudantes da teologia. 
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AS QUALIDADES DO VERDADEIRO REFORMADOR  

(Parte I)  
1 2  D E  J A N E I R O  D E  2 0 1 7

Santo Antônio Maria 

Zaccaria (Constituições, 

cap. XVIII) 

1.    Seja discreto, nem 

muito apressado, nem 

muito lento. 

A discrição exercita-se com 

prudência e doutrina. 

Vendo as necessidades e 

oportunidades da vida. De 

fato a obediência será meio 

para a discrição, porque nos permite afastar os erros. 

Cita bíblica: 

Mateus 4,1-11: Jesus enfrenta a tentação no deserto. 

O Espírito guia Jesus pelo deserto durante 40 dias. 

Supera três tentações do demônio. É confortado 

pelos mensageiros de Deus. Então, vemos como Jesus 

era livre pra escolher sempre a vontade do Pai. Ele 

tinha possibilidade de se afastar, mas permaneceu 

firme. 

 2. Esteja consciente das dificuldades que deverá 

enfrentar. 

A pessoa que realiza um projeto de vida, uma opção 

vocacional ou decide lutar por um sonho pode contar 

com as contradições, sem perder a esperança em 

Deus. 

Cita bíblica: 

Salmo 73, 25-26: No céu, eu só tenho a ti. E, se tenho 

a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que a 

minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a 

minha força, ele é tudo o que sempre preciso. 

Romanos 8, 31-39: “Se Deus 

é por nós, quem será contra 

nós?” 

3.    Seja perseverante! Não 

basta ter um coração 

grande! 

Fácil é começar, difícil é 

perseverar. Na vida cristã a 

perseverança é essencial; é 

mais fácil ser maldoso que 

bondoso; é mais simples 

pagar com a mesma moeda quando alguém ofende; de 

fato a tarefa é ser constante diariamente no caminho; 

apostar sempre pela escolha feita a Deus.  

Cita bíblica: 

2 Tessalonicenses 3,5: Que o Senhor dirija os seus 

corações ao amor de Deus e à paciência de Cristo. 

Tiago 1,4: Ora, a perseverança deve ter ação completa, 

para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar 

nada. 

 As outras qualidades 

➢  Seja humilde de verdade, ou seja, dado à 
compaixão, à tolerância e à afabilidade com 
todos. 

➢  Viva em constante clima de oração, que faz o 
homem forte diante de Deu e traz o 
conhecimento das coisas a serem feitas ou 
deixadas de lado. 

➢ Tenha reta intenção (fazer as coisas em nome 
de Deus). 

➢ Tenha tenacidade (seja “teimoso”), para nunca 
achar que já atingiu a perfeição. 

➢ Seja um homem de Deus, para fazer as coisas 
de Deus. 

http://vocacionalbarnabita.blogspot.com.br/2017/01/as-qualidades-do-verdadeiro-reformador.html


ABRIL 

 

 

BENEVIDES-PA: 02-04-2017. Arrecadação de dinheiro 
para terminar o acabamento da Capela Santo Antônio 
Maria Zaccaria. (P.N) 

 

PARÁ: 06-04-2017. Dia de passeio de nossos seminaristas. 
(P.N) 

 

 

 

 

 

 

BELÉM-PA: 08-04-17. Nossos seminaristas ao lado do 
Padre Geral, Francisco Maria Silva, CRSP-Bta.  

 

BENEVIDES-PA: Encontro vocacional que aconteceu 
durante no mês de outubro, geralmente a duração é de três 
dias. Graças a Deus, muitos jovens participam, ainda que 

seja longe da cidade urbana.   

SAMZ 20401 
Considere a eloquência, que é realmente uma grande qualidade e muito importante, 

principalmente para manter o povo em paz e para governá-lo; essa qualidade, no entanto, é 

muito pouco útil e até prejudicial sem o amor, porque é como uma árvore cheia de folhas, 

mas com pouquíssimos frutos (Sermão 4) 



RIO DE JANEIRO: 11 a 16 – 04-17. Missão Barnabita, sob 
a organização do Padre Rafael Maria Borges, e alguns 
vocacionados e seminaristas. (P.S) 

 



CAPITÃO POÇO – PA: 2 a 17-04-17. Missão nos interiores 
de Capitão  Poço (São Raimundo, Patauá e etc), durante a 
semana santa, organizada pelos nossos seminaristas. (P.N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM-PA: 23-04-2017. Nossos queridos seminaristas 
foram participar da missa de 1º ano de falecimento de seu 

formador, Padre Paolo Maria Catel, CRSP-Bta. 

 

BENEVIDES – PA: 23-04-2017. Todas as manhas de 
segunda a sexta-feira, às 07h os seminaristas fazem esta 
rotina para ir a faculdade que fica localizada em 
Ananindeua-PA, praticamente 1h de viajem. 

 

 

BRAGRANÇA-PA: 28-04-2017. Passeio comunitário dos 
nossos seminaristas com o seu formador. Terra querida por 
muitos que vão a visita-la. Pois, foi nesta terra que 
praticamente, a semente do apostolado, se fecundou e a obra 
da evangelização resultou no coração deste povo. Isto 
devemos, pelo esforço dos primeiros padres missionários 
Barnabitas. A cidade cresceu praticamente com os 
Barnabitas. Muitos rastros dos Barnabitas se percebe, e 
alguns dos presentes que temos, são os dois corpos dos 
bispos Barnabitas e, estão enterrados nesta cidade, na 

catedral e são muito venerados pelos bragantinos.  

 

http://barnabitabrasilnorte.wixsite.com/crsp/single-post/2016/03/23/Nota-de-falecimento-PE-Catel-O-Bom-Mission%C3%A1rio-do-Par%C3%A1-MilanoIT%C3%81LIA-111035-%E2%80%A023032016


 

 

SANTIAGO-CHILE: 24-04-17. Nossos religiosos 
Barnabitas, participando do Bingão da Paróquia Mãe da 
Divina Providência e, a festa era no estilo brasileiro, devido 
que o prêmio maior era, uma viajem a Rio de Janeiro.  

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JACULATÓRIA  

Jesus nunca sozinho na dor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOM ELISEU MARIA COROLI, 

BISPO BARNABITA (P.N) 
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AS QUALIDADES DO VERDADEIRO REFORMADOR  

(Parte II)  
1 8  D E  J A N E I R O  D E  2 0 1 7

Seja humilde de verdade, 

ou seja, dado à 

compaixão, à tolerância e 

à afabilidade com todos 

Comentário: A palavra 

humildade (deriva do latim 

«'hŭmĭlĭtas, ātis, f. humilis'») 

tem varias acepções: como 

virtude que consiste no conhecimento das próprias 

limitações e debilidades. Implica ter uma grande 

atitude de respeito e decoro em nosso trato com as 

pessoas e com Deus. Exemplo de humildade vemos 

na própria kénosis (abaixamento) do Filho de Deus. 

Cita bíblica: 

Efésios 4,1-3: ROGO-VOS, pois, eu, o prisioneiro do 

SENHOR, que andeis como é digno da vocação a que 

fostes chamados. Com toda a humildade e mansidão, 

com longanimidade, suportando-vos uns aos outros 

no amor. Procurando guardar a unidade do Espírito 

pelo vinculo da paz. 

 

Viva em constante clima de oração, que faz o 

homem forte diante de Deus e traz o 

conhecimento das coisas a serem feitas ou 

deixadas de lado 

Comentário: Consiste em manter a familiaridade com 

Deus. Sentir sempre a sua presença na vida cotidiana. 

É também estar na intimidade permanente com o 

Cristo Crucificado. Em outra parte Santo Antônio 

recomenda: ‘elevar a mente a Deus’. De fato, elevando 

a nossa mente a Deus tomamos consciência da sua 

presença e inspiração constante por meio do Espirito 

Santo, porque ele acompanha 

as nossas atividades e projetos 

(cf. 10209). 

Citaçao bíblica: 

1 Tessalonicenses 5,15-19: 

Vede que ninguém dê a outrem 

mal por mal, mas segui sempre 

o bem, tanto uns para com os 

outros, como para com todos.Regozijai-vos 

sempre.Orai sem cessar.Em tudo dai graças; porque 

esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para 

convosco.Não extingais o Espírito. 

Marcos 11, 24: Por isso vos digo que tudo o que 

pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis; 

 

Tenha reta intenção (fazer as coisas em nome de 

Deus) 

Comentário: A intenção é a determinação da vontade 

em ordem a um fim. A reta intenção dirige ao homem 

inteiro na busca de Deus. Por isto, talvez, o Antigo 

Testamento entenda que o centro do homem, ali onde 

o homem se prova é no coração. SAMZ tinha a 

intuição de que todo o nosso pensamento devia estar 

transformado por Deus. 

Citação bíblica: 

Salmo 24,3-5: Quem subirá ao monte do SENHOR 

ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é 

limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a 

sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este 

receberá a bênção do SENHOR, a justiça de Deus e a 

sua salvação. 

http://vocacionalbarnabita.blogspot.com.br/2017/01/as-qualidades-do-verdadeiro-reformador_18.html


MAYO 

 BELO HORIZONTE – MG: 09-05-17. Encontro 

Vocacional. (P.S) 

 

 

SAMZ 20403 
Pra que lhe serve acalmar as desavenças dos outros e não acalmar as suas? Pra que lhe serve 

convencer os outros a dominarem suas paixões, se você não domina as suas? Pra que lhe 

serve ensinar, com palavras, como viver a perfeição e, depois, destruí-la com o 

comportamento, tal como fazem os hipócritas? Cuidado, caríssimo, não faça parte desse 

grupo de pessoas! (Sermão 4) 



 

 

BELÉM-PA: 11-05-17. Missa das Madrinhas e padrinhos das 
vocações Barnabíticas. (P.N) 

 

BELO HORIZONTE – MG:  13-05-17. Um partido de vôlei 

e futebol entre os seminaristas e padres Barnabitas. (P.S) 

 

 

 

 

 

BELÉM-PA: 13-05-17. Os seminaristas participando da 

procissão de Nossa Senhora de Fátima. (P.N) 

 

BENEVIDES-PA: 27-05-17. Coroação de Nossa Senhora 
no retiro de espiritualidade dos Barnabitas, com a 

participação dos seminaristas.  

 

ROMA: 28-05-17 passeio comunitário Abadia de Monte 

Cassino. 

 

ROMA: 28-05-17. Religiosos Barnabitas e Angélicas, juntos 
como antigamente, vivendo juntos como desejou o nosso 
pai fundador, Santo Antônio Maria Zaccaria.  

 



CHILE: 01-05-17. Retiro Espiritual e lazer com os jovens 
religiosos e padres Barnabitas, sob a direção do padre 
Santiago, o superior da casa.  

 

CHILE: 15-05-17. Retiro espiritual dos crismandos sob a 
direção dos seminaristas religiosos, Bruno e Rander, que são 
responsáveis pela juventude da Paróquia.  

 

CHILE: 28-05-17. Adoração ao Santíssimo, preparando os 

crismandos para uma nova etapa na vida deles.  

 

CHILE: 17-05-17. Os seminaristas religiosos, Bruno Maria 
Barbosa e Rander Maria Fernandez, receberam o colarinho 

do grupo Scout, significando que fazem parte da família.  
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AS PAIXÕES SÃO NATURAIS  

Um comentário ao 5º Sermão De Santo Antônio Maria Zaccaria   
3 0  D E  M A R Ç O  D E  2 0 1 6

Caros visitantes do blog, espero 

que vocês não se tenham 

assustado diante da naturalidade 

com que Santo Antônio Maria 

Zaccaria trata de um assunto que, 

de certa forma, ainda é um tabu na 

Igreja: as paixões humanas. É 

exatamente sobre as paixões que 

nosso santo discorreu num de 

seus sermões que, infelizmente, 

não chegou inteiro até nós. 

Mesmo incompleto, o 5º Sermão 

é de uma riqueza incomparável, 

Vejamos: 

Santo Antônio Maria afirma que não é possível viver 

sem nenhuma paixão. Elas são naturais e foram 

colocadas em nós pelo próprio Deus, portanto, são 

boas e ninguém pode dizer que Deus faça alguma 

coisa que seja ruim e prejudicial para nós. 

As paixões (impulsos, instintos, emoções, 

sentimentos, desejos), segundo o santo, têm um 

componente importante, que ele chama de primeiras 

reações. Primeiras reações são reações instintivas de 

uma pessoa, de acordo com as situações que a afetam, 

tanto de maneira negativa, quanto de maneira positiva. 

Dou dois exemplos: Quem, por mais controlado que 

seja, não fica com vontade de “torcer o pescoço” do 

outro que o ofendeu? Ficamos com raiva, surgem 

pensamentos de vingança, ficamos nervosos, tristes e, 

muitas vezes, reagimos com a mesma intensidade. 

Diante de um gol do time do coração, vibrar é normal 

e instintivo. Começamos a gritar, a pular, a abraçar até 

o desconhecido que está do nosso lado. É uma alegria 

só! 

Santo Antônio Maria afirma 

que ninguém pode ser 

condenado, nem elogiado, por 

causa de suas primeiras 

reações, pois elas não 

dependem do nosso querer, 

pois são fruto dos nossos 

instintos naturais. 

Mas aí vem o mais importante: 

não podemos viver 

irresponsavelmente, levados 

pra lá e pra cá pelas nossas 

paixões. Homens e mulheres 

têm um dom muito especial, concedido por Deus a 

todos os seus filhos e filhas: a liberdade. Livremente, 

eu posso decidir se faço o bem ou o mal, conforme 

quiser. Por isso, se eu cuidar, de forma integral, da 

minha pessoa, não ficarei isento das paixões, mas 

saberei o que fazer com elas: assumir de maneira 

coerente as boas e oportunamente transformá-las em 

ação, afastar as más, ser capaz de transformar uma 

paixão negativa em positiva, saber distinguir numa 

paixão, o que pode ser útil e o que pode ser nocivo. 

Enfim, ser uma pessoa que sabe lidar com todas as 

situações da vida. Se você não der conta sozinho, não 

tenha medo ou vergonha de pedir ajuda a outra pessoa 

que realmente o possa ajudar. 

Outro aspecto interessante do 5º Sermão são os 

exemplos das emoções de Jesus diante de tantas 

situações humanas com que se deparou. É até um 

ótimo exercício retomar a leitura do sermão e, 

pesquisar as citações, para percebermos que Jesus foi 

e é um grande apaixonado pela humanidade. Se assim 

não fosse, não teria chegado à sua Paixão e Morte na 

http://vocacionalbarnabita.blogspot.com.br/2016/03/as-paixoes-sao-naturais-um-comentario.html


Cruz, em que revelou seu amor sem limites por todos 

nós. Todos os santos e santas de Deus foram 

apaixonados por uma causa. Santo Antônio Maria 

Zaccaria foi um apaixonado por Cristo e pelo 

próximo. Sua conhecidíssima frase “Corramos como 

loucos não só para Deus, mas também para o 

próximo...” (2ª Carta), diz tudo. Só resta a nós também 

sermos esse povo de “malucos beleza”, que não mede 

esforços para tornar a vida de todos muito melhor. Se 

eu não tiver verdadeira paixão por Cristo e pelo 

próximo, não vou nunca sair do lugar, melhor 

dizendo, de cima do muro e viverei eternamente na 

negligência e na indecisão (Carta 2). 

Termino lembrando dois provérbios populares que 

têm tudo a ver com os dizeres de Santo Antônio Maria 

Zaccaria nesse sermão. São eles: “Há males que vêem 

pra bem” e “Errar é humano; perseverar no erro é 

diabólico”. Mais uma outra coisa: Meu pai dizia assim: 

“Vamos devagar, porque nós estamos com pressa!” 

Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus 

quiser. 

JUNHO 

BELO HORIZONTE-MG: 04-06-17. Missa de Pentecostes. 
(P.S) 

 

 
 
 
BELO HORIZONTE- BH. 11-06-17. Festa Junina. 
Seminaristas acompanhados pelo seu formador, padre 
Marco Maria Dinis, CRSP-Bta, junto com o padre 
missionário filipino, Roland Maria Danigoy.  

 

BENEVIDES-PA: 16 A 18-06-17. Encontro Vocacional no 
seminário Mãe da Divina Providência.  

SAMZ 20404 
O conhecimento, isto é, a ciência é tão importante, que todos a desejam. Adão mostrou isso 

quando, pelo gosto de tornar-se semelhante a Deus no conhecimento do bem e do mal, 

pecou, desrespeitou a ordem de Deus todo-poderoso (Sermão 4) 



 

 

  

BENEVIDES-PA: 26-06-17. Os jovens seminaristas 
participando da festa junina. (P.N) 

ROMA: 20-06-17. Padres e jovens Barnabitas, visitando a 
cataumba romana. 



 

ANANIDEUA-PA: 27-06-17. Nossos aspirantes 
seminaristas Barnabitas, na perspectiva do encerramento 
das aulas do primeiro semestre.  

 

 

SANTIAGO-CHILE: 10-06-17. Curso de liturgia para os 
ministrantes (coroinhas) dado pelo religioso Barnabita, 

Josué Maria Bosco, CRSP-Bta.  

 

SANTIAGO-CHILE: 18-06-17. Almoço especial, feijoada, 

para recordar um pouco do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM-PA: 25-06-17. Jantar Vocacional. Todos os anos 
acontecem. Geralmente acontece no mês de outubro. Neste 

ano, foi no clima da festa junina.  



DETALHES DO PROCESSO DA 

FORMAÇÃO Após a conclusão do currículo 

formativo, cada barnabita é chamado a zelar pela 

sua atualização e renovação em todos os campos 

para melhor servir ao povo de Deus (Const. 171). 

 

(PROVÍNCIA DO NORTE DO BRASIL) 

ASPIRANTADO E POSTULANTADO: 

Vocacionado: O vocacionado, é aquele que está 

buscando discernir a sua vocação, através dos 

encontros vocacionais. São 4 encontros anuais 

realizados em nosso Seminário Mãe da Divina 

Providência, localizado, em Benevides-PA.  E, 

antes do último, se oferece uma pequena 

experiência de uma semana, em convívio com os 

seminaristas para conhecer a rotina da vida do 

seminário.  Finalmente, o último encontro 

vocacional, é específico para os que manifestam o 

interesse de entrar, claro, sempre na orientação do 

formador que é o responsável pelos seminaristas.   

OBS: O Candidato quando manifesta o desejo de 

entrar, então o mesmo esperará para receber uma 

carta ou uma ligação sobre aprovação de seu pedido 

e se exigirão os documentos necessários.   

Aspirante: Os que terminam o ensino médio, 

entrarão como propedêuticos, para se prepararem 

para o vestibular, para obter o ingresso na faculdade 

de Belém. Por sua vez os que terminaram ou 

trancam a universidade, entrarão como aspirantes e 

em seguida cursarão filosofia na Faculdade Católica 

de Belém. 

Postulante: Geralmente, no último ano de 

filosofia, o candidato pede para ser admitido como 

postulante, ou seja, se torna postulante, no período 

em que antecede o seu noviciado,  

OBS: O aspirantado e postulantado se fazem no 

estado do Pará, no seminário Mãe da Divina 

Providência, Benevides – PA. 

NOVICIADO: O período de noviciado, segundo 

as constituições, é durante um ano, e se faz em 

Brasília, onde temos uma casa localizada na cidade 

de Samambaia – DF.  O noviciado é internacional. 

São candidatos vindos da Província Norte e Centro 

Sul do Brasil, Província do Chile. México e 

Argentina são casas dependente do padre Geral. 

 PRIMEIRA PROFISSÃO RELIGIOSA: Ao 

completar o ano canônico, se fará a profissão dos 

primeiros votos religiosos em Brasília.  

 JUNIORADO: O processo de formação seguirá 

no Chile, os que estarão se preparando para o 

sacerdócio, estudarão teologia na Pontifícia 

Universidade Católica do Chile. Nossa casa fica 

localizada na comuna de Puente Alto.  

 PROFISSÃO SOLENE: Quando se finaliza a 

teologia, o candidato se preparará para os votos 

solenes e a ordenação diaconal em Roma.  

 CANDIDATOS AO SACERDÓCIO: Depois 

da ordenação diaconal, provavelmente num 

período de 6 meses, dependendo das circunstâncias, 

o candidato será ordenado, ou em sua cidade ou em 

alguma paróquia Barnabita, cabendo a decisão aos 

superiores. Depois será destinado pelo Padre Geral, 

em um período indeterminado, para passar por uma 

experiência de missão em algum país onde estamos 

presentes.    

(PROVÍNCIA CENTRO-SUL DO BRASIL) 

O trabalho vocacional na Província do Centro-Sul, 

é realizado em cada comunidade religiosa nos 

estados onde estamos presentes. Neste ano, a casa 

dos propedêuticos está localizada em São Paulo 

(Antes, estava no estado do Rio de Janeiro); após 

um período de um ano, como também a 

oportunidade da congregação em conhecê-los, 

serão destinados a Belo Horizonte – MG, onde está 

localizada a casa dos filósofos e/ou postulantes.  

Logo após o período dos estudos de filosofia, os 

candidatos serão destinados a Brasília para se 

prepararem para os primeiros votos religiosos. Em 

seguida, seguirão, o processo dos estudos de 

teologia no Chile, onde está localizada a casa dos 

estudantes de teologia. Também no estado de 

São Paulo, a casa está destinada para os teólogos, 

(como uma forma de plano B) devido às 

circunstâncias pessoais que se apresenta cada 

candidato, isso, segundo o parecer dos superiores 

que os avaliaram. Enfim, o processo final é o 

mesmo com cada candidato Barnabita.  
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AS PAIXÕES SÃO NATURAIS  

 

CLÉRIGO REGULAR DE SÃO PAULO 

Letra: Padre Cavalcante Maria Jrº, CRSP-Bta. 
Melodia: Bruno Maria Barbosa, CRSP-Bta.  
Intro: C   Em   Bb  F  G 
 
    C                                                          Em 
Aqui estou Senhor, venho consagrar-me a Ti. 
                      F                                                                    G 
Já não sou eu quem vivo és Tú que vives em mim (Gl 2, 20) 
C                                                     Em   F 
Sou Clérigo Regular de São Paulo 
             Bb                                  G 
ai de mim se não evangelizar (1 Cor 9, 16) 
 
F                                             G              C             G/B  Am  
Sei que contigo tudo posso, pois Tú me fortaleces (Fl 4, 13) 
F                                             G            C          G/B  Am  
Alçarei voo rumo ao infinito, vitórias alcançarei  
                    F                            G             C                            G/B        Am  
Caminharei pelos caminhos que grandes homens caminharam 
                   F                                  G                Am                     F    G               C           
Banhado pela tua misericórdia, com retidão escreverei      minha historia 
    
        Dm  Am                    C                                    G 
Ref: Diligente como a Mãe da Divina Providencia  
 Dm                                Am                     
 audaz como São Paulo, 
 C                                            G  
Humilde como Antônio Maria. Zaccaria, 
Dm              Am                       C                   G 
decidido como Santo Alexandre Sauli, 
Dm  Am                                         C                          G 
Corajoso como São Francisco Maria Bianchi.  
F                                     G    G7 
Teu servo fiel quero ser. 
 
                        C                     G/B                                 Am   F 
Em dias de deserto tua misericórdia me sustentará 
                    C                     G/B                 Am   F 
Em dias de frio teu amor vai me aquecer 
                                    C             G/B                             Am   F 
Em momentos de dúvida tu serás minha estrela guia  
                                C            G/B                 Am   F     C        G/B                 Am    
Em tempos de solidão tu serás meu amigo         fiel 
 
C                     G/B                 Am   Dm 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LSEVcOr4Q5Y
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Venha fazer esta experiência vocacional em nossa família, torne-se também um RENOVADOR DO 
FERVOR CRISTÃO, ou seja, um padre ou irmão consagrado Barnabita. Entre em contato conosco! 

 
CASAS DE FORMAÇÃO - PROVINCIA NORTE DO BRASIL 

Facebook: https://www.facebook.com/SeminarioMaedaDivinaProvidencia 
**** 

- Seminário Mãe da Divina Providência 
Br. 316, Km 26 
Bairro: Luiz Gonzaga 
Benevides - PA 
Tel: 3665-3010 

**** 
- Noviciado InterProvincial Sto. Antônio Mª Zaccaria 
Samambaia Sul 
Brasília - DF 
QS 110 - Conjunto 03 - Lote 01 
CEP: 72302-530 

CASAS DE FORMAÇÃO - PROVÍNCIA DO BRASIL CENTRO-SUL 
Facebook: https://www.facebook.com/Barnabitas 

Seminário São Barnabé 
R. Valentim Magalhães, 332 
Alto da Mooca 
São Paulo - SP 
CEP: 03184-090 

**** 
 Seminário Santo Alexandre Sauli 
Av. do Contorno, 6475 
Belo Horizonte - MG 
CEP: 30110-039 

**** 
Paróquia Nossa Senhora do Loreto 
Ladeira da Freguesia, 375 - Freguesia 
CEP: 22760-090 - Rio de Janeiro (RJ) 
Tels.: (21) 3392-4402 / 2425-3373 
Site: http://mebrasil.com/loreto/ 
 

https://www.facebook.com/SeminarioMaedaDivinaProvidencia
https://www.facebook.com/Barnabitas
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http://www.barnabiti.net/ 
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Basílica de Nsa. Sra. de Nazaré 
Av. Nazaré, 1300 
CEP: 66035-170 - Belém (PA) 
Tel.: (91) 4009-8400 
Site: http://www.basilicadenazare.com.br/ 
  
Seminário Nsa. Sra. Mãe da Divina Providência 
Rodovia 316, Km 26 - Luiz Gonzaga 
CEP: 68795-000 - Benevides (PA) 
Tel.: (91) 3665-3010 
Facebook: SeminarioMaedaDivinaProvidencia 
  
Paróquia de Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro 
Av. Nazeanzeno Ferreira, s/nº - Perpétuo Socorro 
CEP: 68600-000 - Bragança (PA) 
Tel.: (91) 3425-2114 
Site: http://www.perpetuosocorrobraganca.com.br/ 
  
Paróquia Santo Antônio Maria Zaccaria 
Praça da Matriz, s/nº 
CEP: 68650-000 - Capitão Poço (PA) 
Tel.: (91) 3468-1848 
  
Paróquia São Miguel Arcanjo 
Rua Justo Chermont, 1046 
CEP: 68660-000 - São Miguel do Guamá (PA) 
Tel.: (91) 3446-1136 
  
Paróquia São Diogo de Acolá 
Rua Maria Nogueira de França, 5 - Cajazeiras 
CEP: 60864-450 - Fortaleza (CE) 
Tel.: (85) 3229-3102 
  
Paróquia Santa Luzia 
Qs 304 Conjunto 5 Lote 3 
CEP: 72301-970 - Samambaia (DF) 
Tel.: (61) 3357-7042 
Site: http://www.santuariosantaluzia.org.br 
  
Seminário Santo Antônio Maria Zaccaria 
(Noviciado Interprovincial) 
QS 110 Conjunto 3 Lote 1 
CEP: 72302-530 - Samambaia (DF) 
Tel.: (61) 3357-1376 
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Paróquia São Rafael 
Largo de São Rafael, s/n - Mooca 
CEP: 03113-020 - São Paulo (SP) 

Tel.: (11) 2292-4528 
Site: www.paroquiasaorafael.org.br 

  
Paróquia Nossa Senhora do Loreto 

Ladeira da Freguesia, 375 - Freguesia 
CEP: 22760-090 - Rio de Janeiro (RJ) 

Tels.: (21) 3392-4402 / 2425-3373 
Site: http://mebrasil.com/loreto/ 

  
Paróquia de São Paulo Apóstolo 

Rua Barão de Ipanema, 85 - Copacabana 
CEP: 22050-030 - Rio de Janeiro (RJ) 

Tel.: (21) 2255-7547 
Site: www.paroquiasaopauloapostolorj.com.br 

  
Paróquia Cristo Crucificado 

Rua Maria Conceição Bonfim, 351 - Goiânia 
CEP: 31950-540 - Belo Horizonte (MG) 

Tel.: (31) 3432-7179 
  

Colégio Padre Machado 
Avenida do Contorno, 6475 - Savassi 

CEP: 30110-039 - Belo Horizonte (MG) 
Tel.: (31) 3221-0344/3116-0800 
Site: www.padremachado.g12.br 

  
Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria 

Rua do Catete, 113 - Catete 
CEP: 22220-000 - Rio de Janeiro (RJ) 

Tel.: (21) 3235-9400 
Site: www.zaccaria.g12.br 

  
Colégio Guido de Fontgalland 

Rua Leopoldo Miguez, 70 - Copacabana 
CEP: 22206-020 - Rio de Janeiro (RJ) 

Tels.: (21) 2236-6405 / 2255-7942 / 2548-6324 
Site: www.guido.g12.br 

  
Centro Juvenil São Carlos 

Rua Manoel Guilherme, 2100 
CEP: 28900-000 - Miguel Pereira (RJ) 

Tel.: (24) 484-3300 
  

Creche Mãe da Divina Providência 
1º andar da Casa São Rafael 

Rua Orville Derby, 254 - Mooca 
CEP: 03113-020 - São Paulo (SP) 

  
Sítio e casa de retiro Villa Zaccaria 

Rod. RJ 145 - n. 9260 
CEP: 27175-000 - Piraí (RJ) 

Site: www.villazaccaria.com.brTel.: (61) 3357-1376 
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• SITES BARNABITAS 

Site Barnabita internacional 

Província do Brasil Norte 

Província do Brasil Centro-Sul 

Província Itália Norte 

Província Itália Centro-Sul 

Província dos Estados Unidos 

Blog dos Estados Unidos 

Província da Espanha 

Província do Chile 

Blog do Chile 

Arquivo Barnabita 

• CONTAS NO FACEBOOK 

Padres e Irmãos Barnabitas 

Irmãs Angélicas de São Paulo 

Barnabitas do Brasil 

Barnabitas Pará-Brasil 

Paróquia S. Antônio Maria Zaccaria - PA 

 

Paróquia Cristo Crucificado - MG 

  

• SITES RELACIONADOS 

Irmãs Angélicas de São Paulo 

Basílica Santuário de Nazaré - PA 

Paróquia São Paulo Apóstolo - RJ 

Paróquia São Rafael - SP 

Paróquia de Nsa. Sra. do Perpétuo Socorro - PA 

Paróquia Nossa Senhora do Loreto - RJ 

Paróquia Santa Luzia - DF 

Sítio e casa de retiro Villa Zaccaria - RJ 

Colégio Santo Antônio Maria Zaccaria - RJ 

Colégio Guido de Fontgalland - RJ 

Colégio Padre Machado - MG 

Comentários Bíblicos - Pe. Fernando M. Capra 

Rádio Web Barnabita 

Rádio Web Basílica de Nazaré 
 

 

S a n t o  A n t ô n i o  M a r i a  Z a c c a r i a  
1533-2015 >> 418 Anos a Serviço da Igreja 

AJUDE AS VOCAÇÕES BARNABITICAS: 

Venha ser nosso padrinho ou madrinha das vocações Barnabíticas. Com suas orações e sua doação 

generosa de coração, estarás ajudando a manter a formação dos nossos   seminaristas.  

AGENCIA: 1704 

CONTA: 0007147-1 

BRADESCO 

Ou, venha nos visitar, nos primeiros sábados de cada mês, nos encontros dos padrinhos e madrinhas, 

começando com a missa às 07h30, na Basílica Santuário de Nazaré, Belém-PA 

Muito obrigado!!! 
 

 

 

 

http://www.barnabiti.net/
http://barnabitabrasilnorte.wix.com/crsp
http://vocacionalbarnabita.blogspot.it/
http://www.barnabiti.it/topic1/index.html
http://www.barnabiticentrosud.it/
http://barnabites.com/
http://www.barnabitespiritualcenter.org/
http://www.barnabitas.org/
http://www.barnabitas.cl/
http://vocacionesbarnabitas.blogspot.com/
http://www.archiviobarnabiti.it/index_1.asp
https://www.facebook.com/Barnabitas
https://www.facebook.com/Ir.AngelicasdeSaoPaulo.Pa
https://www.facebook.com/vocacionalbarnabitacentrosul?fref=ts
https://www.facebook.com/SeminarioMaedaDivinaProvidencia?fref=ts
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008171318510&fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Par%C3%B3quia-Cristo-Crucificado/465142733516916?fref=ts
http://www.irmasangelicas.org.br/
http://www.basilicadenazare.com.br/
http://www.paroquiasaopauloapostolorj.com.br/
http://www.paroquiasaorafael.org.br/
http://www.perpetuosocorrobraganca.com.br/
http://www.loreto.org.br/
http://www.santuariosantaluzia.org.br/
http://www.villazaccaria.com.br/
http://www.zaccaria.g12.br/
http://www.guido.g12.br/
http://www.padremachado.edu.br/cpmnovo/
http://comentariosbiblicospadrefernandocapra.blogspot.com/
http://radiowebbarnabita.blogspot.com/
http://radiowebbarnabita.blogspot.com/
http://www.radiowebbasilicadenazare.com.br/
http://www.radiowebbasilicadenazare.com.br/


 

 

 

 

 

 

• Albania 
• Afghanistan 
• Argentina 
• Belgio 
• Brasile 
• Canada 
• Cile 

Repubblica democratica del 

• Congo 

 

• Filippine 
• India 
• Indonesia 
• Italia 
• Messico 
• Polonia 
• Rwanda 
• Spagna 
• Stati Uniti 
• Tanzania 
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http://www.barnabiti.net/albania/
http://www.barnabiti.net/afghanistan/
http://www.barnabiti.net/argentina/
http://www.barnabiti.net/belgique/
http://www.barnabiti.net/brasil/
http://www.barnabiti.net/canada/
http://www.barnabiti.net/chile/
http://www.barnabiti.net/repubblica-democratica-congo/
http://www.barnabiti.net/philippines/
http://www.barnabiti.net/india/
http://www.barnabiti.net/indonesia/
http://www.barnabiti.net/italia/
http://www.barnabiti.net/messico-2/
http://www.barnabiti.net/polska/
http://www.barnabiti.net/ruanda/
http://www.barnabiti.net/espana/
http://www.barnabiti.net/united-states/
http://www.barnabiti.net/tanzania/

