
CONFIGURAÇÂO

JESUS CRUCIFICADO

Boletim Nº 7  -  novembro 2015

EXALT – BRASIL

Participei de vários Sínodos da Congregação. Este 
último foi para mim uma experiência diferente, que 
eu poderia resumir em três palavras: universalidade, 
fraternidade e espiritualidade.
 
Universalidade. As várias partes da Congregação 
estavam bem representadas. De modo particular as 
Regiões onde a Congregação está crescendo mais, 
como Ásia, África e America Latina. Cada Região com 
suas riquezas e desafios. Rostos jovens e sorridentes. É 
a Congregação que cresce, é o carisma que se incultura 
e anima a vida de homens e mulheres que lutam, às 
vezes, pela sobrevivência.
 

Fraternidade. A acolhida dos irmãos, o respeito pelas 
ideias do outro, o interesse em conhecer .... é sinal de 
comunhão e de pertença à Congregação como a uma 
única família.
 
Espiritualidade. O tema do Sínodo “Chamados à 
santidade na comunidade pela evangelização” foi o 
‘leitmotiv’ do Sínodo e o pano de fundo de todo o tra-
balho. Uma santidade que devemos viver primeiro na 
comunidade, acolhendo com carinho o irmão com suas 
riquezas e fraquezas. É esta comunhão entre irmãos 
que se torna evangelização.  

                                               Pe. Giovanni Cipriani cp

SINODO GERAL 2015



REG – MEXICO

A partir de minha experiência, o XV Sínodo Geral foi 
uma grande oportunidade de encontro com a Congre-
gação na sua grande diversidade internacional, tanto 
étnica como cultural. Mesmo com as dificuldades que 
resultam dos limites dos idiomas, parece-me que con-
seguimos um grande ambiente de comunhão e partici-
pação em e a partir do Carisma Passionista.

Foi uma boa ocasião para conhecer, a três anos do 46º. 
Capítulo Geral, a realidade atual da Congregação em 
suas buscas e sucessos, quem enchem de esperança (Por 
exemplo: O desenvolvimento que tiveram as Configura-
ções; a solidariedade e a missão; no secretariado para 
a formação; na comissão histórica; nos territórios onde 
a Congregação está crescendo; os leigos que partilham 
nosso carisma e nosso serviço na Igreja etc.)
Algo que, a partir de meu ponto de vista fez falta, foi 
conhecer e dar importância às dificuldades que experi-
mentamos em cada Configuração no esforço de ir le-
vando adiante um novo modo de ser passionista. Talvez 
algo pode se deduzir do que aí foi apresentado, mas, era 
necessário ser mais explícitos. 

Mas, falamos sobre os limites que estamos experi-
mentando e que nos preocupam e desafiam: “... o ob-
jetivo principal da criação das Configurações não foi 
totalmente aceito... por falta de compreensão..., pela re-
sistência originada do medo de mudança”; o forte de

créscimo numérico que está vivendo a Congregação pela 
morte ou deserção de religiosos, o individualismo etc. 
A lembrança de que somos chamados à santidade na 
vida comunitária, como instrumento para a nossa missão 
evangelizadora, a partir da Páscoa de Jesus, mesmo em 
meio de situações decepcionantes e negativas que te-
mos que enfrentar e, nas muitas vezes que não pudemos 
encontrar soluções satisfatórias, nos fizeram regressar a 
nossas Províncias crendo firmemente que é possível e 
necessário continuar caminhando e crescendo no tes-
temunho que vivemos e damos como passionistas. 

Pe. Rafael Vivanco Pérez, CP. 

CONC – ARGENTINA E URUGUAI

Foi uma experiência privilegiada poder ser testemunha 
da diversidade e da multiplicidade de nossa Congrega-
ção.
É muito significativo perceber como há muitos irmãos, 
que, inspirados por nossa espiritualidade passionista, 
o que estão desenvolvendo nos diferentes lugares do 
mundo. 
Há a consciência de que aquilo que aprendemos no Sínodo 
da Tanzânia pela década dos anos 80: “Existe uma íntima 
relação entre o Crucificado e os Crucificados de hoje.” “... a 
partir daí brota a Páscoa. Esta mensagem: “Jesus sofrendo 
no refugiado e o imigrante” expressa nossa consciência e 

nosso compromisso.
Agradeço ter podido cres-
cer na consciência de ser 
parte de uma Congregação, 
que está presente em 60 
países.
Agradeço os vínculos que 
pude gerar neste Sínodo. Agora, quando olho o BIP (Bo-
letim Internacional Passionista) eu o olho com outra    
consciência.
E agradeço que, neste contexto, pude viver junto com Eu-
genio Delaney o encontro e o abraço com o papa Fran-
cisco. 
                                                             Pe. Carlos Saracini



Buscamos cuidar e incluir 

nossos irmãos idosos

Em nosso quarteirão Santa Cruz, em Buenos Aires 
(Colégio, Paróquia, Casa de Retiros Nazaré e a Casa da 
Comunidade Religiosa), vivemos: P. Francisco, P. Carlos, 
P Marcelo, P. Juan Maria, P. Juan Ignacio, P. José e P. 
Basílio.
Os três primeiros estamos dinamizando pastoralmente 
estas três instituições, junto com uma leiga chamada 
Sabina. Nós nos sentimos “Peregrinos Passionistas.”
Nossos irmãos idosos vão desde 79 anos até 91. 
Na última visita da equipe Provincial à comunidade, a 
comunidade nos disse:
-Tivemos 19 reuniões comunitárias no total. É muito 
importante que tenhamos essa frequência.
- Somos uma comunidade marcada pela fragilidade 
na saúde. No concreto: a cirurgia de Juan Ignacio, a 
situação do Basílio e também do Bernardo. Além disso 
Juan Maria, que está de cama. Há um despertar do sen-
tido do que é a fraternidade. Há interesse de um pelo 
outro. Temos amadurecido. Temos aprendido de nossos 
sofrimentos, inspirados pela Paixão de Jesus.  
- Temos um lindo lugar... é uma 

linda casa e muito cômoda.
- Há um lindo relacionamento com os que trabalham 
na Casa Nazaré e na paróquia. Por ex.: Há poucos dias 
celebramos o aniversário de Nieves e Maria Elena. 

Duas lindas experiências:
= Preparamos todo o quarteirão para a nossa festa da 
Santa Cruz. Um dos símbolos foi fazer “bandeirinhas” 
de diversas cores e tamanhos. Vestimos nosso templo 
com bandeirinhas confeccionadas desde as crianças 
da sala de 3 anos do colégio até o Basílio de 91 anos. 
(Observem a fotografia). 
= As crianças da sala de 4 anos, em pequenos grupos, 
visitaram 4 vezes a comunidade religiosa junto com 
seus pais. Realmente foi uma festa onde a doçura das 
crianças e a sabedoria se encontraram. Imagine-se a 
alegria do P. Juan Maria, que há um ano está prostrado 
na cama, receber este vento de espírito (Observem seu 
rosto na foto). 
“Só o amor converte em milagre o barro”, como diz o 
poeta. 
Continuamos aprendendo a cuidar e integrar nossos 
irmãos idosos e 
isto nós 
queremos 
partilhar. 

NOTICIAS



REG- 

MEXICO

No dia três de outubro, 
receberam a ordenação 
presbiteral e diaconal, 
Alexandre Marques 
Olivares e Eloy Torres, 
respectivamente, pela 
imposição das mãos do 
bispo de Cuernavaca, 
Dom Ramón Castro, no 
Centro de Espiritualidade 
Passionista, na mesma 
cidade.



CRUC - USA

“Que a Paixão de Jesus esteja sempre em nossos corações.”

A província da Santa Cruz teve seu encontro bi-anual dos líderes da Província em conjunto com 
os superiores locais e as equipes de coordenadores das casas de retiros, do dia 26 a 29 de outu-
bro de 2015. Houve um rico intercâmbio buscando uma base comum com os jovens candidatos, 
que estão interessados na vida religiosa, como também houve uma ênfase especial no ministé-
rio hispânico em nossos diferentes apostolados. 



A Assembleia da Província do Calvário se realizou nos dias 9 a 13 de novembro, em Ponta Grossa. Foi um tempo 
para celebrar em família o Ano da Vida Religiosa Consagrada. Tempo de avaliação e de novos projetos como 
“Paróquias Passionistas”, as decisões do Sínodo Geral e o caminho da unificação: CALV e CONC.
Estiveram presentes da Província CONC: Carlos Saracini, Francisco Rodrigues, Marcelo Pérez e Alejandro Ferrari 
Freyre
Voltou-se a estudar os projetos e assessorias.

Avaliamos os projetos:

1- CARISMA PASSIONISTA.
2- JPIC (Justiça, paz e integridade da Criação).
3- SOLIDARIEDADE
4- LEIGOS PASSIONISTAS
5- JOVENS
6- APOSTOLADO E MISSÃO
7- ITINERÂNCIA (O que decidimos potencializar e, por conseguinte, temos que deixar alguma casa paro-
quial).

Também partilhamos as atividades das ASSESSORIAS:

1- Economia.
2- Formação inicial e permanente e Pastoral Vocacional.
3- Missão e Apostolado.
4- Comunicação.
5- Estilo de Vida (Favorecer a vida comunitária a partir da espiritualidade).

PROVÍNCIA 

DO CALVÁRIO

Assembleia


