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ASSAMBLEIA DA 

CONFIGURAÇÃO

Nos dias 24 a 27 de janeiro de 
2016, realizou-se a Assembleia 
anual da Configuração em Belo 
Horizonte, Brasil.
A Província da Exaltação da San-
ta Cruz nos recebeu em sua casa 
provincial.

Foi um encontro muito fraterno, hospedados com muita dedicação, no qual continuamos fortalecendo nossos vín-
culos e buscando projetos em conjunto na Configuração. 
Por causa da diferença de idades, realidades, culturas, línguas, histórias e personalidades diferentes, a busca de 
projetos comuns foi intensa e enriquecedora. Cada um deu o melhor de si mesmo para reunir enfoques diferentes. 
Seguindo nosso ritmo, continuamos buscando os caminhos que nos levem a viver mais unidos no ser e no fazer a 
memória da Paixão de Jesus nas realidades de nossos povos.
Estavam presentes:

Consultor Geral: Augusto Canali.
CALV – Brasil\Moçambique: Amilton Manoel da Silva.
CONC – Argentina\Uruguai: Carlos Saracini.
CRUC – USA: Joe Moons.
EXALT – Brasil: Giovanni Cipriani.
PAC – Porto Rico\República Dominicana: José Ramón Montañez.
PAUL – USA\Jamaica\Haiti\Canadá: Robert Joerger.
REG – Méxco: Rafael Vivanco Pérez. 
Presidente: Moisés Ríos Ruiz.
Secretário: Francisco Murray.



Obrigado, Moisés! 

Os membros da Assembleia agradeceram ao p. Moisés 
Ríos (PAC) por seu serviço como Presidente durante os 
últimos 3 anos e meio.

Francisco Murray (CONC) foi eleito como 
o novo Presidente e como Coordena-
dores das três áreas: 

Joe Moons (CRUC): Solidariedade e finanças.
Amillton Manoel da Silva (CALV): Solidariedade na Formação.
Carlos Saracini (CONC): Solidariedade no pessoal para a 
missão.

Um passo muito importante foi eleger o leigo Joe 
Castro (USA-CRUC) como membro  da comissão de 
solidariedade no pessoal para a missão.

Num primeiro momento, tivemos o intercâmbio sobre o Sínodo 2015. Foi muito positivo e vivido num clima muito 
fraterno e dialogante. Foi interessante o encontro com os irmãos de outras Configurações e escutar o que vivem 
e como trabalham. Todavia, faltou um intercâmbio mais amplo sobre as dificuldades que enfrentam cada uma das 
Configurações. Temos que recordar sempre o processo que estamos fazendo como Congregação, que é de REVI-
TALIZAÇÃO e, por isso, somos chamados a estar mais atentos à vida e à missão do que para as estruturas e leis. 
Estamos no começo da preparação dos 300 anos da Congregação em 2020 e por isso  no Sínodo foram levanta-
das algumas propostas para ir pensando como vive-las e implementá-las.



Formação 

na Configuração

Partilhou-se a situação das distintas casas de 
formação.
Avaliou-se o primeiro encontro dos formandos 
professos Passionistas, ENFORPRO I, que se 
celebrou na República Dominicana. 
Houve um encontro com Vanildo um repre-
sentante dos formandos, para escutar suas 
inquietações.
Os Superiores Maiores aprovaram que hou-
vesse dois noviciados (Brasil e México). 
Organizaram-se encontros de ENFORPRO e de 
religiosos que tenham terminado sua forma-
ção inicial nos últimos dez anos. 

Finanças na Configuração

Foram dadas informações sobre as finanças e se tomou 
a decisão de fazer um empréstimo a REG (México) para 
a compra de uma casa de formação no caso que ela 
necessitasse de nossa ajuda.



Pessoal para a missão na 

Configuração

Houve um encontro com os leigos de EXALT. 
Há um ano começamos nossa assembleia com 
um dia de encontro com os leigos do lugar. 
Também vimos que seria interessante que 
haja maior intercâmbio entre os leigos das 
distintas entidades. 
Houve alguns intercâmbios de pessoal entre 
as entidades e estamos abertos a continuar 
buscando um intercâmbio maior, de acordo 
com as necessidades e as possibilidades das 
entidades. 

Estamos abertos no sentido de favorecer a 
possibilidade de uma missão conjunta das 
entidades da Configuração, fazendo um levan-
tamento da realidade, das necessidades do 
povo e de acordo com nossas possibilidades 
de pessoal e das finanças.
Partilhamos o tema do discernimento de 
nossas presenças baseados nas respostas de 
um questionário, que havia sido entregue aos 
Superiores Maiores.

Nossa próxima assembleia será nos 
dias 29 de janeiro a 1 de fevereiro 
2017 na província do CALV, Brasil, na 
cidade que considerem mais oportuno.
No último dia fomos visitar uma cidade 
mineira, chamada Ouro Preto (ouro ne-
gro). Nela havia 317 minas, sobretudo 
de ouro. Uma cidade formosa, mas, 
edificada com o sangue dos escravos 
africanos trazidos para trabalhar nas 
minas e nas construções. 

Foi muito forte sentir a dor da terra (da qual 
se extraiu todo o mineral possível deixando-a 
cheia de túneis, e a dor dos pobres arrancados 
de sua terra, seu povo, sua cultura, suas raízes.) 
Paixão do mundo e paixão da terra...
Terminamos a Assembleia com a certeza 
de que continuaremos caminhando como 
Configuração, fortalecendo nosso encontro, 
assegurando nossas buscas e palmilhando o 
caminho que decidimos como Congregação 
e que nos desafia a construir o futuro com 
criatividade  e coragem.  
 


