
Meus caros Coirmãos, 
 
Escrevo a vocês esta carta para afrontar uma questão interna à Congregação que percebo como a 
causa subjacente às muitas feridas, divisões e disparidades entre os coirmãos, e que, sobretudo, é 
contrária ao testemunho da nossa vida como Passionistas. É uma situação que alimenta um clima 
de negatividade e de inquietação e gera relações marcadas pela suspeita e pela desconfiança. A 
questão que me está preocupando se refere à área da economia e do uso do dinheiro. Durante a 
visita canônica às varias entidades (Províncias, Vice-Províncias, Vicariatos e Missões), tenho 
escutado reclamações, seja dos superiores como dos demais, a respeito do indevido uso e a recusa 
de entregar o dinheiro, por parte de alguns religiosos, para garantir o próprio benefício pessoal . 
Óbviamente esta é uma matéria verdadeiramente delicada e desagradavel de enfrentar ou sobre a 
qual abrir uma reflexão. Muitos se sentem sem condições para afrontar esta questão de modo 
adequado. Assim me vejo obrigado a submeter à atenção de vocês esta temática de interesse 
pessoal de todos nós e para o bem comum. 
  
Há um provérbio que diz: “O dinheiro é a raiz de todos os males”. Avareza, corrupção, egoísmo, 
injustiça, pobreza, exploração, opressão, guerra, ódio, crime, divisão – tudo isto é causado pelo 
“dinheiro”. E se refletimos honestamente sobre a nossa experiência pessoal quanto ao modo de lidar 
com o dinheiro, não é difícil confirmar a verdade deste provérbio. Ouvimos contínuamente 
lamentações sobre esto tema no campo político, no contexto dos negócios, nas corporações e 
mesmo na Igreja. Óbviamente, o dinheiro, em si e por si, não é um mal; porém, o seu uso indevido 
ou o abuso do dinheiro (também quando se lhe justifica de modo inteligente) conduz a uma grande 
forma de desigualdade e disparidade, de pobreza e divisão entre nações, grupos, familhas e 
comunidades, incluindo nisto também a vida religiosa. Além disso, come é óbvio, quanto mais se 
tem, mais se quer: é um circulo vicioso! 
 
Para nós, Passionistas, esta questão toca o coração do nosso voto de pobreza e da vida comunitária 
a que somos chamados a viver. 
 
As Constituições nos recordam, no n. 14, que:  
 

“No espírito de pobreza renunciamos, com voto, a dispor livremente de nossas 
propriedades pessoais … além disso prometemos depender, em força do voto, da 

autoridade competente quanto ao uso e disposição dos bens temporais”. 

CARTA CIRCULAR AOS 
RELIGIOSOS DA 
CONGREGAÇÃO 



Um dos aspectos da pobreza evangélica é a “dependência”: dependência dos outros e dependência 
de Deus. Todavia, dentro de nós existe inata a necessidade de ser “independente” que nos dá um 
sensação de poder e de controle … “Eu não tenho necessidade de ninguém; eu posso fazer tudo 
sozinho!”. 
 
A vida para a qual estamos chamados e na qual nos empenhamos como religiosos passionistas é um 
estilo de vida que comporta o testemunho de Cristo na comunidade e na missão de proclamar o 
Evangelho da Paixão de Jesus como obra do amor de Deus. Não é um “trabalho” pelo qual nós 
ganhamos um salário para, depois, fazer com ele qualquer coisa que desejamos. Antes, “sob o 
exemplo da primitiva comunidade cristã (At 4, 32)… renunciamos a dispor livremente dos nosos bens 
(e) colocamo-nos a nós mesmos, os nossos talentos, o trabalho e a competência ao serviço da 
comunidade e da sua missão” (Cost. 11). Os salários e as doações que recebemos pelos nossos 
trabalhos e da generosidade das pessoas são destinados a contribuir com a comunidade, a qual 
depende disso para satisfazer as necessidades básicas de todos os irmãos e para as obras da 
comunidade. 
 
A nossa vida e missão devem ser prioridade! 
Naturalmente necessitamos de dinheiro para viver de 
modo salutar e satisfatório “em uma vida simples e 
modesta” (Cost. 11), mas a constante preocupação 
por dinheiro e o seu inato poder de transformá-lo em 
“bezerro de ouro”, podem distrair-nos e empurrar-
nos para longe da nossa fundamental dependência de 
Deus, o qual é a nossa segurança. Geralmente, a tentação de procurar dinheiro e bens para si mesmo 
é tal que alguém pode se sentir seguro (seja para o presente quanto para o futuro) e livre para fazer 
qualquer coisa que lhe agrade e em qualquer momento que queira. Tudo isto está relacionado com 
o medo e a ânsia de poder ter sob controle o próprio destino! Isto é contrário ao nosso voto de 
pobreza que diz respeito ao desapego das coisas terrenas para ser livres para amar e de crescer em 
um maior apego e confiança em Deus, em cuja graça nós temos um suporte seguro. 
 
O uso equivocado e a ânsia por obter dinheiro para si mesmos por parte dos religiosos danifica a 
nossa vida pessoal (desonestidade. egoísmo, avareza), a vida espiritual (ausência de confiança e de 
dependência de Deus) e a vida comunitária (desconfiança, desigualdade, divisão, pobreza, 
individualismo). 
 
 
Um apelo a todos os Religiosos. 
 

Convido cada religioso a dedicar tempo para uma 
reflexão pessoal sobre este tema. Bem podemos 
ver como isto nos chama a uma conversão e a uma 
renovação da mente e do coração. Se queremos 
estar em paz com a nossa vocação e viver mais 
autenticamente a nossa vida religiosa, cada um de 
nós deve julgar e refletir sobre como está vivendo 
em relação ao uso do dinheiro e dos bens materiais. 

Honestamente e com humildade, necessitamos deixar de lado tudo aquilo que nos mantem 
escravos do ídolo do dinheiro e deixar que Deus nos guie a viver na imitação de Jesus pobre, na total 
obediência e dependência do Pai, e no generoso serviço e auto-doação de amor por toda a 

 
TUDO ISTO ESTÁ RELACIONADO 
COM O MEDO E A ÂNSIA DE PODER 
TER SOB CONTROLE O PRÓPRIO 
DESTINO! 

 
“…NECESSITAMOS DEIXAR DE LADO 
TUDO AQUILO QUE NOS MANTEM 
ESCRAVOS DO ÍDOLO DO DINHEIRO E 
DEIXAR QUE DEUS NOS GUIE A VIVER NA 
IMITAÇÃO DE JESUS POBRE...” 



humanidade. 
 
Como Religiosos Passionistas, optamos por viver na contemplação de Jesus Crucificado tirando força 
e coragem da Paixão de Jesus de modo a poder levar, na nossa missão, a esperança e oferecer um 
sentido a todos aqueles que são “crocificados” hoje. Viver deste modo não é simples, não é cômodo; 
comporta amor e sacrifício, um amor sacrifical. Significa viver sem algumas das coisas que eu 
poderia querer ou que me poderiam ser muito agradáveis, mas viver com liberdade. Talvez, as 
seguintes passagens, tomadas do número 10 das nossas Constituições, nos possam ajudar na nossa 
reflexão: 
 

“Cristo manifestou-nos o seu amor fazendo-se pobre por nós. 

Como resposta a Ele, pretendemos viver a aut:entica pobreza evangélica, buscando, de 
fato, pessoal e comunitariamente, que ela penetre o nosso viver com atitudes de 

genuíno desapego e reto uso dos bens terrenos. 

Temos consciência de que isto pode levar-nos à insegurança e, às vezes, à falta do 
necessário. Sem nos preocuparmos em acumular riquezas para o futuro, confiamos 

totalmente em Deus e no auxílio de sua graça, aceitando cada dia segundo a disposição 
do Pai. 

Este espírito de pobreza, que é fruto da graça de Cristo em nós, nos torna mais prontos 
para prestar serviço a todos”. 

 
Proponho que todos os religiosos levem em consideração as seguintes ações cujo espírito 
está contido nas nossas Constituições:  

 
 Cada religioso deve declarar e entregar, na sua totalidade, todos os salários (por trabalho e 

Missas) e doações ao ecônomo da comunidade como uma contribuição às necessidades da 
comunidade. 

 Nenhum religioso deve gerir uma conta bancária pessoal/privada, a menos que isto seja para 
uma finalidade específica relacionada com o seu trabalho (ou por circunstâncias pessoais) e 
com a permissão explícita do Superior Maior. Neste caso, o religioso deve prestar conta ao 
ecônomo da entidade/da comunidade, tendo-o como contra-signatário onde isto seja 
possível.  

 A transparência e a prestação de contas (relatório) são necessários a todos aqueles religiosos 
que têm um uso legítimo de cartões de crédito e uma legíttima gestão de dinheiro. 

 Cada projeto que seja feito em nome da Congregação deve ter a aprovação e deve ser 
“propriedade” da entidade, de modo que não se torne privilégio e decisão de um só religioso 
particular pelo fato de pretender “construir, para si, o próprio reino”, não importa quão bom 
ou digno isso seja. A busca de subvenções e ajudas para os projetos deve realizar-se sempre 
com o apoio e a permissão do Superior Maior. 

 Os Religiosos que estão vivendo, trabalhando ou estudando em uma outra entidade (fora da 
própria) não devem estar ocupando-se na busca de subvenções, seja fazendo-o para si 



mesmos seja fazendo-o para projetos da própria entidade, sem ter informado, primeiro, o 
Superior Local da sua nova comunidade o propósito das suas intenções; 

 Todo dinheiro que se recebe para projetos deve ser coordenado pelo Ecônomo da Entidade 
e deve-se dar aos doadores uma prestação de contas (relatório) das despesas, ou por parte 
dele ou então por parte daquele que fez o pedido de ajuda para o projeto. 

 Nada do dinheiro ou dos bens pertencentes à comunidade deve ser dado a pessoas de fora 
da comunidade (mesmo aos familiares e amigos) sem que o Superior Local tenha 
conhecimento. 

 
Um apelo aos Superiores Maiores e Locais. 
 
 Planificar e organizar sessões de formação e laboratório para todos os religiosos sobre a 

gestão e investimento financeiro, sobre o uso responsável do dinheiro e dos bens da 
comunidade à luz do nosso voto de pobreza e sobre o significado de fazer uma genuina 
prestação de contas. 

 Chamar constantemente a atenção dos religiosos quanto ao apelo da Congregação à 
solidariedade na economia, com a sensibilização seja das necessidades locais quanto 
daquelas globais de toda a Congregação, e também encontrar o modo de “manifestar a 
solidariedade para com os pobres” (Cost. 13). 

 Dialogar com cada religioso interessado sobre o que foi dito acima a respeito da posse de 
uma conta bancária particular/pessoal com a finalidade de fechar a conta ou legitimá-la por 
justa causa. 

 Os superiores devem buscar e encorajar os religiosos para aceitar ministeros e projetos que 
tenham condições de produzir uma entrada econômica. 

 É dever de um Superior Maior ter expectativas e planos bem claros com relação a tudo que 
diz respeito à situação econômica de um religioso que é enviado a trabalhar e/ou estudar 
em uma outra entidade: qual sustentação econômica lhe é dada? Por quem, a quem, 
quanto? O que acontece com os salários recebidos pelo Religioso: são para cobrir despesas 
acadêmicas? São contribuições à comunidade? São para as despesas pessoais? Ou devem 
ser reenviados de volta como apoio à própria entidade de origem? 

 Assegurar que as necessidades básicas do Religioso, adequadas à economia local e segundo 
as possibilidades da comunidade, sejam atendidas. 

 
Um apelo aos ecônomos:  
 O Ecônomo local deve oferecer regularmente um relatório claro da economia aos religiosos 

da comunidade, de maneira que eles tenham consciência da situação econômica da 
comunidade. Isto é importante também para construir um relacionamento de confiança 
entre o ecônomo e os membros da comunidade. 

 É importante que o balancete anual da comunidade seja preparado em diálogo com os 
membros da comunidade, antes de ser apresentado ao Superior Maior e ao Ecônomo da 
Entidade para a aprovação. 



 O Ecônomo da Entidade deve oferecer um relatório econômico anual da Entidade aos 
religiosos. 

 Os Ecônomos devem sinceramente dar ouvido às solicitações de ajuda econômica por parte 
de cada um dos religiosos e prover o dinheiro para cobrir os itens necessários, tais como as 
despesas pessoais ou recreativas. (Ocorre frequentemente que algum religioso faça uso dos 
próprios salários/ofertas recebidos para cobrir as própiras necessidades pessoais quando a 
ajuda solicitada é constantemente rejeitada  pelo Ecônomo ou pelo Superior). 

 
Conclusões: 
 
Irmãos, esta carta é apenas uma reflexão pessoal minha e não tem a intenção de ser um tratado 
exaustivo sobre este tema do dinheiro ou do nosso voto de pobreza. Mesmo as ações que sugerí 
não são um tema definitivo e “fechado”; estou , de fato, consciente de seus limites. 

O propósito da minha carta é, sobretudo, aquele de abrir a reflexão e o diáogo sobre este tema que 
geralmente é incômodo e sensível, porque diz respeito às atitudes que se tem quanto ao uso do 
dinheiro, com a esperança de que isto possa desafiar a todos nós para uma conversão pessoal e 
comunitária, aliviando as tensões que vivemos, construindo confiança e tendo, como efeito na nossa 
missão, um testemunho mais autêntico. 

Convido a cada um de vocês a refletir pessoalmente e às comunidades/entidades a dar uma 
contribuição ao debate de maneira “aberta” e madura, talvez sugerindo outras ações baseadas nas 
intuições e na sabedoria que vem da experiência de cada um. 

Por fim, estou consciente de que a questão da “igualdade” pode tornar-se um problema cada vez 
que falamos de dinheiro. Alguém pode ter a sensação de que existam parâmetros (standard) 
diferentes dentro da Congregação. Eu não pretendo ter todas as respostas. Mas sendo uma 
Congregação internacional, presente em várias partes do mundo desenvolvido e sub-desenvolvido, 
isto significa que teremos parâmetros diversos de vida, de economia, de grau de desenvolvimento, 
oportunidades de desenvolvimento etc… Portanto eu não creio que nós devamos ser “iguais” ou 
“uniformes” na Congregação quando se trata da economia e do dinheiro. Há, porém, o conceito de 
“equidade” do qual não podemos fugir  e que devemos afrontar. Equidade se refere àquilo que 
chamamos solidaridade e diz respeito à justiça. Um autor, Jim Falk, junto com os seus colaboradores, 
definiu o conceito de equidade deste modo: 

 

“A equidade deriva do conceito de justiça social. Representa o crer que existem 
coisas que as pessoas devem ter, que existem necessidades fundamentais que 

devem ser satisfeitas, que os ônus e as remunerações não deveriam ser 
distribuídos na comunidade de modo demasiadamente divergente, e que a 

política deveria ser executada com imparcialidade, correção e justiça para a 
realização destas finalidades”. 



Como Passionistas, devemos estar atentos a este aspecto quando se reflete e se discute sobre estes 
temas, extraindo a nossa inspiração do Evangelo que nos chama à solidariedade e do espírito das 
nossas Constituições. 
 
Que a Paixão de Jesus esteja sempre em nossos corações. 
 
 
Fraternalmente 
 
P. Joachim Rego CP. 
Superior Geral 
Roma, 29 de junho de 2014. 
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