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José Wolf*

(celebrando os 60 anos do Seminário do Ibaté)



 
wo galpão, com a mesa de ping-pong e os armários das chuteiras com cheiro de chulé, onde nos 
refugiávamos nos dias chuvosos; 
was visitas de familiares, presenteando-nos com regalias, depois divididas fraternalmente, no café da 
manhã;
wos retiros espirituais, a meditação matinal  e o exame de consciência, causa de tantos escrúpulos e 
dúvidas, motivo, depois, de tantas sessões de psicanálise. A exemplo da que freqüentei, quando Gaiarça 
me indagou: “por que a mania de sentar-se com os joelhos inclinados pra frente, pedindo perdão?”;
was procissões às sextas-feiras santas, pelas alamedas do jardim frontal, sob a lua cheia;

wa bênção das batinas, nosso troféu maior. Hábito, que, por decisão do papa João XXIII, e nossa decepção, 
acabou substituído pelo clergyman;   
was roupas lavadas e as refeições preparadas pelas missionárias de Jesus Crucificado;

was peças teatrais, a exemplo do drama “El  Safath, o sanguinário”(Echus 80) ou “O carcerário de 
Kunfield”,  nas quais, Alfredo Barbieri pontificava. Dramas que, hoje, dariam com certeza Ibope se fossem 
exibidas pela Globo;
wo banho de água gelada; o uniforme cáqui;

wa vigilância sobre as amizades particulares; 

wo sino do pátio a nos orientar para as tarefas e exercícios do dia: orações e estudos, uma verdadeira 
maratona!  Ah, conforme escreveu o escritor português Herculano, como a filosofia e a espiritualidade são 
tão tristes e áridas;
wa resistência da frágil arvorezinha no meio do pátio e o lance da quebra de meus óculos prateados;   

wo pousar de uma borboleta no nicho da capela de nossa padroeira, durante a bênção do Santíssimo 
Sacramento, quando alguém gritou: “Olha, uma borboleta!” Borboleta, que  se tornou para mim símbolo 
de proteção, pois, ao acompanhar a agonia do amigo João Martins Filho,que morreu em estado de graça, 
me confessou: “ Eu era um ramo seco, agora sou um ramo verde. Assim, estarei sempre a seu lado em forma 
de borboleta”. Haja borboleta!;
wo encerramento das atividades do seminário, nos anos 70. Apesar disso, pulsa em nossas mentes e 
corações, como uma referência impagável: o nosso útero.  Afinal, ubi Ibaté, ibi Nóis     

2) DO PRESENTE
 
A epifânia ou surgimento, em 1993, do boletim ECHUS DO IBATÉ, ainda tímido, graças ao ideal de ex-
colegas. A elencar: Fierro, José Justo, Attílio, Corazza, Alfredo Barbieri, Márcio Pereira, Cosso, Simões, 
Mosca, Toschi, Gilberto Lucarts e outros. Eles nos devolveram a auto-estima. Sem dúvida alguma, o nosso 
“Echus” continua a alimentar a egrégora ou o reecontro  dos ex-ibaetanos, depois de imaginarmos  que 
éramos dinossauros de um tempo em extinção, sem internet, celular, câmera digital, twitter ou DVD.

3) FUTURO? 

A Deus pertence. Conforme já observou alguém, estamos aqui de passagem, sem prazo de validade e 
bilhete único. À maneira do escritor gaúcho Mário Quintana, lembraria, finalmente: “muitos passarão, e 
nós, por enquanto, passarinho!”

(*) José Wolf (50/58) jornalista profissional, trabalhou no “Jornal do Brasil”, no “O Estado de S.Paulo” e na “Folha de S.Paulo” e na 
Editora Pini, sendo cofundador, com o Arq.Mário Sérgio Pini e Haifa Sabbag, da Revista AU-Arquitetura e Urbanismo. Atualmente é 
coeditor do boletim do IAB-Instituto de Arquitetos de São Paulo josewolf@ig.com.br 

Ontem éramos três: eu, você e o amor.
Hoje somos apenas dois: eu e a solidão



Fechando 2009 com chave de ouro, outro assunto não é que a grande satisfação que 
sentimos por nosso colega, JOÃO GRANDINO RODAS, da turma de 1961, ter sido o indicado 
pelo governador de São Paulo, José Serra, como o magnífico novo reitor da Universidade de 
São Paulo, diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco que já era desde 2006. 
Homem de larga formação acadêmica (Direito, Educação, Letras e Música), três mestrados 
(Ciências Político Econômicas, Direto e Diplomacia) e incontáveis títulos de doutorado e 
livre-docência em Direito Internacional, há quase 4 décadas vem intensamente 
desenvolvendo sua carreira de docente na UNESP e na própria USP. Nada disso teria 

acontecido, não fosse seu esforço e mérito pessoal, nem se seu nome não se destacasse na galeria ocupada 
por notáveis juristas, por eminentes homens públicos, consagrados professores e seres humanos dotados de 
invulgares qualidades pessoais. É que o Professor Grandino já deu suficientes provas de que sua mais 
intensa preocupação – o que o notabiliza por seu profundo respeito - são mesmo os DIREITOS HUMANOS, uma 
sempre tão delicada questão em nosso país. Responsável que será, nos próximos quatro anos, por 40 
unidades nos 7 campi da USP espalhados na capital e no interior paulista, fazemos votos que tenha bastante 
fé, discernimento, iniciativas e confiança; que saiba cercar-se de boas e competentes companhias e que 
consiga, desse modo, fazer esse gigante funcionar com êxito e com a suficiente e necessária agilidade; que 
consiga também democratizar cada vez mais o acesso a sua educação e, sobretudo, que a ciência nela 
produzida deixe realmente contente a mãe gentil. Como legítimo filho do Ibaté, nós o abençoamos e lhe 
oferecemos todo nosso apoio. 

( ANTÔNIO CORREA DEVIDAMENTE ASSESSORADO PELO CONSULTOR em LATIM MACARRÔNICO, SUA SUMIDADE, O  PROFESSOR DR. GETULINO MACIEL)

Feliz Aniversário!
Quiséramos ter braços de gigante para amplexar carinhosamente todos 
os colegas aniversariantes durante este ano de 2009. Para representar a 
grande família ibateana, escolhemos os “enta”, a partir dos 70. Dessa 
forma, homenageamos aqueles que, neste ano, 

COMPLETARAM 70 ANOS DE IDADE  Adilson Toniolo (55), Agni Ariel 
Libera (51) alibera@vivax.com.br Estudou em Pirapora,  Alécio Silva 
(53), Bartkus Algimantas Antanas-Bicho-Bicho (51/58), Antonio 
Marcos de Almeida (51/57)  am_almeida@uol.com.br, Armando 
Barizon (53/56), Aylton Roque (51), Cantídio Adilson Ulivi (51), 
Carlos Ferraz Alcântara (51) cfalcan@hotmail.com, Cláudio Giordano 
(51/57) claudioliber@yahoo.com.br, Dalmo José Pires Leite (51) 
artes@rumograf.com.br,  Darci Jacob Cargnelutti (51/57) 
darcijc@uol.com.br, Edson Bento Mancini (54), Explenter Cestari 

(51), Felicio Girelli, Pe. (53), Francesco Epíscopo (54/55) f.episcopo@gmail.com, Francisco de Melo Lima (52/55) 
flima@tietenet.com.br, Geraldo da Silva Bernardes, Pe. (57/58), Henri Vitor Santos (51/52) henryvitor@hotmail.com, 
Hermes Pimenta Werneck Machado-Monstro do Mar (55/59) emiliawernek@yahoo.com.br, Jadilney Pinto de 
Figueiredo (55/56), João de Assis Benvegnu (50/55) Assis@benvegnu.com.br, José Geraldo Licheri (51), José Justo da 
Silva (51/58) justos@uol.com.br, José Luiz Borsoi (53/58), José Oswaldo Clemente, Pe. (54/57), Luiz Henrique 
Fernandes Beraldo (53/54) beraldoluiz@yahoo.com.br, Marcos Geraldo Guerra (55) mguerralvs@terra.com.br, 
Mauricio Mascari Ferraz (51) mmferraz@carrier.com.br, Mauro Reinaldo Pereira (53/58) mauroreinaldo@ig.com.br, 
Olavo dos Santos Jacob (53), Orishio Kumayama (57), Oswaldo Nominato (55), Paulo Acácio Martins (55/59) 
pacaciomartins@hotmail.com, Paulo Norberto Toledo Collet e Silva (51/53) densercollet@uol.com.br, Ramão Mamoré 
Luciano Martins (57/58), Ronaldo Santos Pupo (52/53), Silvio Custódio de Almeida (56/57), Tarcisio Vieira de Moraes 
(51), Waldemar Waldir de Faria-Poeta (55/58), Walter Francisco da Silva (53/56) e Walter Miguel de Moura (51/55). 

COMPLETARAM 75 ANOS DE IDADE  Almir Pessoa Cesar (49/52) loricalber@gmail.com, Antonio de Lima-Ferro (50/54) 
Sousa_jesus@terra.com.br, Armando Donola (49), Fernando José Penteado, Dom (49/53) dfernandojac@uol.com.br,

 

:

: 

BADALLANDUM
RECTOR RECTORUM USPIS GRANDINUS DOCTOR MAGISTERQUE EST 



 Francisco Fierro (49/53) ffierro@uol.com.br, José Branco Zuglian (49), José de Mello Junqueira (49/53) 
junqueiraadvogados@uol.com.br, José Maria Bolini Campos (49/50), Josué da Silva Leite (49/53), Luiz Furlaneto 
(49/53), Octávio Felipe Castelo (50), Otto Mello (49/52) ottomello@terra.com.br, Roberto Pauletti (49/51) 
ropauletti@ig.com.br, Sinésio Barbosa de Mello (50/55), Walter Rodrigues Maria (50/51), Vicente Águito Salotti (49) e 
Zeferino de Souza Coelho (49/53). 

COMPLETARAM 80 ANOS DE IDADE Todos alunos de Pirapora: Antonio Godinho (46/51) 
godinho.antonio@superig.com.br, Luiz Carlos Peres (43/45) Pirapora@iron.com.br e Rubens Heitzmann (44/48).

COMPLETARAM 85 ANOS DE IDADE: Os professores  Mons. Waldemar Marques Conceição e José de Arruda.

ANIVERSARIANTES DE ORDENAÇÃO PRESBITERIAL: Edson Frade (30 anos), João Ripoli (45 anos), D.José Maria Pinheiro 
(45 anos), José Oswaldo Clemente (45 anos), Luiz Gonzaga de Mello Camargo (60 anos) e Pedro Batistella (60 anos).

ANIVERSARIANTE DE ORDENAÇÃO EPISCOPAL: Dom Fernando José Penteado (30 anos). 

16º ENCONTRO DOS ALUNOS DO IPIRANGA

Dia 15 de Novembro último, estivemos no tradicional Encontro dos Amigos do Ipiranga. Acolhida com 
saboroso café, bolachas e chá para os mais sensíveis. Às l0:00 horas, Santa Missa celebrada por Dom 
Mucciolo, bispo emérito, com a participação do nosso maestro Isaias e algumas das vozes expressivas 
do seu coral. Após à Missa, celebrada no Salão, houve um debate e troca de idéias sobre “Clima, 
Poluição, Redução de Poluentes, a Natureza em Perigo” e qual nossa participação efetiva neste debate. 
Muitas idéias interessantes foram colocadas e discutidas. Pensei que o tema não ia prosperar, mas foi 
muito discutido e se prolongou até às l3:000 horas. Aí tivemos um almoço com saladas, arroz, maionese 
e os deliciosos espetinhos de franco, carne e linguiça regado à cerveja e refrigerantes. Muita animação 
e bate papo. Após o churrasco, voltamos ao salão para um show com música entermeada de causos ou 
fatos hilariantes acontecidos no idos do nosso convívio no Central. O Atillio de barrete na cabeça, leu 
um trecho, em latim, do Martiriológio. Foi um dia muito agradável. Nosso grupo do Ibaté, disse  
presente, tendo à frente nosso DUX o Mosca. (Alfredo Barbieri)

: 

José Lui*

O gerente chama o empregado da área de produção, um negão forte, 1,90 de altura,100kg, recém admitido.
- Qual é o seu nome? - pergunta-lhe
- Eduardo - responde o empregado
- Escute aqui - repreende o gerente - Eu não sei em que espelunca você trabalhou antes, mas aqui nós não chamamos as 
pessoas pelo primeiro nome.
- Sim senhor!
- Isso é muito familiar e pode levar à perda de autoridade. Eu só chamo meus funcionários pelo sobrenome.Ribeiro, 
Matos, Souza...
- Entendi sim,senhor.
- Então saiba que eu sou seu gerente e quero que me chame de Mendonça.
- Sim, senhor Mendonça.
- Ótimo, agora quero saber: qual é o seu nome completo?
- Meu nome é Eduardo Paixão.
- Tá certo , tá certo Sr.Eduardo, pode ir embora.
    
(*)José Lui (49/56)- Filósofo, teólogo, exerceu o sacerdócio no período de 1963 a 1978, administra o Cemitério 
Gethsêmani-Anhanguera em São Paulo-SP  roselui@picture.com.br 

CHEFE MACHO

CASO EDIFICANTE



Me perdoem os piedosos colegas cuja consciência escrupulosa os impede de pensar o seu sagrado 
sacerdócio como uma reles categoria profissional, sujeita a salários, gratificações, horas extras, contratos, 
férias, décimo terceiro, essas coisas profanas que mancham a pureza e a dignidade dos consagrados a Deus!
Mas, a tentação de abrir uma cortina indiscreta e ousada neste campo, me veio de  m sucedido numa 
paróquia, recentemente. Há uns vinte dias precisei viajar para o Sul em visita a parentes, alguns deles já 
perturbando São Pedro com os toc-toc na sua porta. Consegui um padre em São Paulo que me substituísse 
nas missas de final de semana.
Estabeleci uma remuneração modesta de R$ 70,00 por ato celebrado, mais passagem, refeições e estadia. 
Ao saberem disso, alguns leigos ficaram  scandalizados pelo tanto que o padre iria receber: "Que absurdo 
pagar um dinheirão desses por missa. Cinqüenta Reais é o que a Cúria estabelece de espórtula; e ainda é 
muito”.
Perguntei então, quanto pagavam à faxineira-diarista por dia trabalhado. "Sessenta Reais.". Quantos cursos 
superiores ou quanto tempo ela investiu da sua vida para preparar-se como faxineira? ! E mais: Quanto 
pagariam a um profissional especializado - um médico, um advogado – para vir de São Paulo, num final de 
semana, para atender a uma consulta aqui em Rio Claro, Piracicaba, Saltinho? 
No ano passado, convidei o Pe. Ray, formado em Bíblia com vários cursos no exterior, para pregar a Semana 
Bíblica na Paróquia. Foi uma semana inteira, com várias atividades de manhã, à tarde e à noite. Gratifiquei-
o com mil e duzentos reais. Alvoroço na sacristia: - "onde já se viu pagar tudo isso para um padre!" Mal 
sabem que qualquer conferencista principiante leigo não sai de casa por menos de dois mil, três mil reais, 
por palestra. Para muitos católicos o padre não passa de um profissional desqualificado. Esquecem que, 
para se ordenar, tem que fazer pelo menos dois cursos superiores: filosofia e teologia. Outros se preparam 
ainda mais: cursos no exterior, doutorado, especialização. E isso não é levado em conta por muitos leigos. 
Aliás, nem o próprio padre e a hierarquia se dão conta disso. Se perguntarmos a um padre quanto vale a sua 
hora de trabalho, levará um susto porque nunca se colocou esse problema. Um mecânico por exemplo sabe 
o que cobrar por uma hora do seu trabalho. Já o padre vive aquela mística da batata-doce assada nas cinzas 
do Cura d'Ars. Elogiam o Santo João Vianney - patrono dos sacerdotes- porque ele sobrevivia na sua 
espiritualidade sacerdotal de batatas-doces assadas na brasa. Nada mau, por sinal! 
E essa visão mistificada do padre devotado à penitencia, ao despojamento total, mal trajado, mal 
remunerado, é que se passa para os leigos que, a partir daí, não conseguem entender que o padre é um ser 
humano que precisa comer, se vestir, ler, se atualizar, se distrair. E que é um profissional altamente 
especializado. 
Quantos padres que precisam recorrer aos leigos para poder almoçar. Alguns o fazem por opção pastoral 
para conhecer seus paroquianos. Uma bela atitude. Mas, outros o fazem por necessidade, porque a 
paróquia não tem como pagar uma cozinheira, um marmitex, ou dá prioridade a reformas e construções. 

Aliás, até bom pouco tempo as  dioceses não asseguravam aos padres um convênio 
médico, aposentadoria, férias remuneradas, uma casa de idosos. Quantos padres se 
obrigavam e se obrigam ainda a permanecer na paróquia até à morte, doentes, 
esclerosados, pra lá de oitenta anos, porque não têm outra fonte de sustentação.
Neste Ano Sacerdotal, é bom romper com esse conceito de padre batata-doce nas 
cinzas e boia-fria semi-alfabetizado e cidadão sem cidadania. Devolver ao padre a 

dignidade de ser humano que ele merece e reconhecer sua  qualificação profissional. 

(*) Otto Dana, Pe.(54/58) – Pároco na Igreja Sant´Ana em Rio Claro-sp Otto.dana@vivax.com.br

Pe.Otto Dana*PADRE BOIA FRIA

Nosso colega JOÃO GRANDINO RODAS (60/61), recentemente nomeado REITOR DA USP, quer se encontrar com os colegas do Ibaté numa 
Santa Missa em agradecimento por essa nomeação  nas Arcadas da Faculdade de Direito do Largo São Francisco e, congraçamento de final de ano 
entre alunos e professores do SEMINÁRIO DO IBATÉ.
 O coral, comandado pelo Isaias, participará do evento.
 A missa será dia 18 de dezembro próximo, sexta-feira, às 19:00 horas, na Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, 95, centro.
 Convocamos a todos os alunos, professores e familiares a prestigiarem esta cerimônia.

 Se programe, anote em sua agenda, compareça!!!

MISSA DE NATAL



De Wilson dos Santos Nascimento (68/69) - Caro Wilson, fiquei Fiquei com uma imensa e santa "inveja" dessa boa gente, 
emocionado em rever nosso colega de seminário Sun, bah que repassando o relato de tantas mensagens que vocês receberam. 
saudades. Bom gostaria de adquirir um dvd e também se estiver Vamos em frente, sempre com coragem e disponibilidade para 
uma camiseta gg ainda no estoque gostaria de adquiri-la por reforçar tudo de bom que vocês receberam da grande e 
registrado. Parabéns pelo encontro, vamos ver se no próximo misericordiosa proteção divina.
consigo me organizar para dar o ar da minha graça. Lageado-RS Desta Roma eterna, recebam todos o meu abraço e preces, 
17.10.2009  wnascimento7@yahoo.com.br suplicando que a boa semente lançada nesse IX Encontro, produza 

muitos e bons frutos para a família de cada um. Fiquem com Deus! 
De Letterio Santoro (55/59) - Prezado companheiro Mosca, paz e Roma, 29.10.2009 antonioexpedito@tiscali.it 
bem! Agradeço a publicação de meus dois textos na última edição 
do ECHUS. Foi uma homenagem singela ao nosso caro Beta, que De Luiz João Corrar (59/60) - Prezados amigos do Seminário do 
Deus o tenha. E já recebi dois e-mails de dois companheiros sobre a Ibaté,  Tenho grande satisfação em comunicar a todos que nosso 
memória escrita: do Roberto Mecelis e do Francisco Cleirivan. colega e ex-seminarista Professor Doutor João Grandino Rodas, 
Ambos lembraram das visitas que trocávamos nas férias com o Diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, venceu as 
Beta. Pelo ECHUS se vê como o Giba nos era querido. Abraços. eleições para a Reitoria da USP. Ele será o novo Reitor da 
Garça-SP 18.10.2009  letterius@hotmail.com Universidade de São Paulo com mandato de 4 anos. Trata-se de 
  motivo de orgulho para todos nós termos como colega alguém que 

chegou a um cargo tão importante.  Abraços. São Paulo-SP 
De Geraldo José Melo Fernandes (60/61) - Prezado Mosca.  13.11.09  ljcorrar@usp.br 
Primeiramente quero parabenizá-lo, assim como todos os demais 
membros da comissão organizadora, pelo enorme sucesso De Marcos Masetto (49/55) - Amigo Mosca, boa tarde! Muito 
alcançado quando da realização do IX ENCONTRO de ex-alunos e de obrigado pelos parabéns , pela lembrança de meu aniversário. 
ex-professores do Seminário do Ibaté, solidificando cada vez mais Fiquei contente com o email e com o telefonema que recebi do 
os laços de amizade e fraternidade dessa grande família, nascida Fierro. Grande abraços a todos. São Paulo-SP 15.11.09 
há sessenta anos sob o manto sagrado do Imaculado Coração de mmasetto@gmail.com 
Maria. Aproveito a oportunidade para adquirir um DVD que foi 
produzido sobre o evento, solicitando que o seu encaminhamento De Luiz Carlos Sabino (60/64) – Prezadíssimo Wilson, bom dia! 
seja feito para o meu endereço, via postal e porte registrado. Agradeço sobremaneira os votos de felicitações pelo meu 
Grato por sua atenção, um forte abraço e até breve. Suzano-SP aniversário. Todo ano me surpreendo ao receber do representante 
19.10.2009  gera.melo@terra.com.br dos irmãos seminaristas esta reconfortante mensagem. Muito 

agradecido mesmo, pela atenção, gentileza e lembrança desta 
De Eduardo Antonio Santiago-Manga (71/73) - Bom dia,  caro data. Laudetur Jesus Christus! Mairinque-SP 19.11.2009 
Mosca, recebi o Echus e foi muito gratificante relembrar cenas do quimicosabino@hotmail.com 
encontro, e já se passaram 2 meses heim!!!! Ficou uma lembrança                      
do querido Gilberto, mas isso faz parte de nossa passagem Manoel Silvio Puig (59) - Wilson Mosca, é com renovada emoção 
terrestre, temos apenas que ter aceitação e orar por ele e seus que recebi suas felicitações.  Muito obrigado! Estou em falta com 
familiares. Mosca gostaria que vc me enviasse uma copia do DVD do os ex-colegas pois ainda não compareci a nenhum evento.Tenho 
encontro, favor mandar no mesmo endereço do Echus, e me recebido regularmente o jornal Echus do Ibaté e sempre leio todas 
informar em que conta envio o pagamento, pode ser via porte as notícias/reportagens. O periódico é muito bem elaborado. 
registrado. Fico no aguardo de seu retorno. Grande abraços a todos Grande abraço! São Paulo-SP 24.11.2009  mpuig@metrosp.com.br
os seus. São Roque-SP 21.10.2009 manganews@ig.com.br 

 
De Mons.Antonio Expedito Marcandes-Professor - Prezado De Dom Antonio Gaspar (51/55) – Caríssimo. Agradeço a você e aos 
Wilson Mosca, recebi ontem o nosso Boletim (104) "Echus do Ibaté" amigos do Ibaté, que representa tão bem, a mensagem que recebi 
e já o devorei, alegrando-me com tantas notícias do IX Encontro de por ocasião do meu aniversário e a tantas outras comunicações e o 
ex-alunos e de ex-professores do nosso saudoso Seminário Menor Boletim que tenho recebido. Deus lhes pague. Sei que tenho 
Metropolitano do Ibaté. falhado no retorno. Espero melhorar minha comunicação. 
Gostei muito da página de abertura apresentando uma síntese em Aproveito para dar os parabéns pelo bonito trabalho que realizam 
"versos" escritos pelo nosso caríssimo  Alfredo Barbieri. Como de aproximação e animação dos amigos do Ibaté. Tudo que 
sempre, ele fez vibrar seu coração de poeta para relatar o que foi o aproxima e reúne é ação do Espírito Santo. Parabéns! Continue 
magnífico Encontro. Parabéns também a ele. fazendo sua parte, dando testemunho de verdadeira amizade. 
Apreciei muito o editorial com uma página de "Agradecimentos", Quero lhe comunicar e aos amigos do Ibaté que estou fazendo um 
na qual ninguém foi esquecido no relatório geral: a equipe de Blog que tem como finalidade:
coordenação que soube dirigir com maestria tudo o que se referia > refletir a Palavra de Deus e ajudar a descobrir como ela dá 
ao evento; os participantes com os seus familiares; os 

condições de viver o mundo novo proposto por Jesus Cristo;colaboradores e patrocinadores, etc, etc... A lista geral seria 
> lembrar os SANTOS e HERÓIS do POVO que celebramos cada dia. enorme... , mas uma coisa é certa: tudo foi realizado com muito 

amor e saudade dos velhos tempos daquele recanto querido. (Texto  de um livro de Dom Paulo Evaristo Arns).
É o caso de repetir, usando o último parágrafo: "Colocamos todos, 

Endereço do Blog: domantoniogaspar.blogspot.com  sem exceção, sob o manto da Mãe, o Imaculado Coração de Maria, 
Desejo a você, sua família e aos amigos do Ibaté um santo Natal e rogando que cubra de bênçãos especiais a grande comunidade 

ibateense, tornando-a cada vez mais unida no amor e na Ano Novo repleto das bençãos de Deus. Um grande abraço do irmão 
fraternidade". E como disse o Barbieri: "fortalecendo os laços de 

bispo. São Paulo-SP 26.11.2009  dom.gaspar@uol.com.br 
amizade  abençoados por um santo Abade, pensando em novo 
Encontro, com firmeza".

MENSAGENS RECEBIDAS

•Faleceu em 16.09.2009  o colega CALIL NICOLAU participante da 1ª turma em São Roque 
(1949) e, também, ex-aluno de Pirapora.
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