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Caros irmãos, irmãs, e amigos da Família Passionista 

Depois de termos percorrido o caminho quaresmal respondendo com alegria à graça e 

ao dom da conversão oferecido pelo Deus misericordioso, chegamos agora ao momento de 

“caminhar com Jesus” duranta esta Semana Santa, acompanhando as ultimas horas da Paixão, 

morte e ressurreição do Jesus histórico. Será uma semana em que participaremos a nas 

celebrações intensas que nos inspiram não só a admirar, mas também a imitar o modo, o 

exemplo e a resposta de Jesus na sua Paixão e morte de Cruz.  

 Não podemos esquecer que como 

Passionistas, somos chamados a “manter viva a 

memoria da paixão de Jesus como obra de amor e 

misericórdia de Deus”. Sempre que celebramos a 

eucaristia devemos recordar o significado deste 

compromisso (= a Memoria Passionis), onde o 

Cristo crucificado e ressuscitado nos convida a 

“Fazei isto em memória de Mim”. Mas esta 

Memoria não pode ser uma pura e simples 

“recordação”. A paixão de Jesus é um ato de amor 

dinâmico que continua vivo nos nossos dias e 

continuará para sempre; não é apenas um 

acontecimento histórico que se admira e se recorda; 

“A paixão de Cristo é a paixão da humanidade”; 

“Jesus Crucificado e os crucificados de hoje”. 

“Conscientes de que a Paixão de Cristo 

continua neste mundo até que Ele volte na Sua Glória, 

compartilhamos das suas alegrias e ansiedades da humanidade 

A caminho para o Pai” 

(Constituições nº3) 
 

Os recentes acontecimentos mundiais causados pelos conflitos, injustiças e sofrimentos 

quer a nível local quer global, mostra-nos que a “paixão (sofrimento) da humanidade/criação e 

os crucificados de hoje” continuam a aumentar, mostrando os rostos de pessoas reais: homens, 



mulheres e crianças que choram por medo e por falta de esperança, de conforto e de ajuda. 

Convido-vos a responder a estas perguntas: 

 Como é que a Paixão da humanidade se revela com a Paixão de Cristo 

 Que atitudes devo assumir no meu “caminhar com Jesus” nesta Semana Santa para que 

possa haver uma Renovação pessoal eficaz, para que eu seja um agente de mudança 

para o bem dos outros e do mundo? 

 O que sento no meu coração? Compaixão? Empatia? Misericórdia? 

 Como posso responder? Rezar? Com relações respeitosas e que dão dignidade? Com 

obras de caridade? Solidariedade? Diálogo?  

 Consigo identificar os sinais de destruição, as sementes de morte (que não produzem 

vida) que me rodeiam e que estão dentro das situações que vivo (na família, na 

comunidade, na igreja, no emprego, ambiente)? Qual é a resposta que dou a estes sinais? 

O grande perigo para a nossa vocação de Passionistas é perder o coração e a esperança, 

com a consequência de tornarmo-nos indiferentes; manter as nossas presenças com o risco de 

sacrificar uma missão eficaz e iluminado pelo Espirito. Por outras palavras algumas vezes, 

podemos sentir-nos “prisioneiros” da nossa cómoda rotina diária, do nosso apostolado e da 

nossa oração. Corremos o risco de tornamo-nos insensíveis e indiferentes aos problemas reais 

que acontecem à nossa volta: injustiça, indiferença pela vida, racismo, discriminação, 

corrupção, migração, refugiados, pedidos de asilo, intolerância religiosa. 

Não serão estes os “sinais do tempo” a que nos chama o Espírito? O que podemos 

encontrar a Paixão de Cristo, no nosso carisma, para enfrentar e oferecer estas situações da 

nossa comunidade local tanto a nível humano tanto no espiritual? 

“Desejamos participar das tribulações dos homens, 

especialmente dos pobres e abandonados, 

confortando-os e aliviando-os nos seus sofrimentos” 

(Constituições nº3) 
 

O Papa Francisco refere muitas vezes a “globalização da indiferença” como chave de 

reflexão daquilo que ele identifica como raiz do problema. Continua a desafiar-nos, a nível 



pessoal e comunitário, a verificar o nosso nível de consciência e a nossa orientação. Convida-

nos a abrir o nosso coração a Deus e a superar uma “globalização da indiferença” que está a 

espalhar sentimentos de ansiedade e de impotência e a levar os indivíduos e as comunidades a 

fechar-se em si mesmos, fechando “a porta através da qual Deus vem ao mundo e o mundo 

chega a Deus”.   O papa recorda-nos que, como comunidade cristã, devemos ser “ilhas de 

misericórdia num mundo dominado pela globalização da indiferença”. Transformemos as 

nossas comunidades religiosas passionistas em “faróis de esperança”. 

Desejo agora citar uma passagem da mensagem do Papa Francisco para Dia Mundial 

da Paz deste ano (1 janeiro 2016) na qual reflete sobre a superação da indiferença. Tenho 

esperança que estes pensamentos possam ser usados para a reflexão pessoal, mas também como 

ocasião de discussão, partilha e diálogo nas comunidades da Família Passionista. 

“A primeira forma de indiferença na sociedade humana é a indiferença para com 

Deus, da qual deriva também a indiferença para com o próximo e a criação. Trata-se 

de um dos graves efeitos dum falso humanismo e do materialismo prático, 

combinados com um pensamento relativista e niilista. O homem pensa que é o autor 

de si mesmo, da sua vida e da sociedade; sente-se autossuficiente e visa não só ocupar 

o lugar de Deus, mas prescindir completamente d’Ele; consequentemente, pensa que 

não deve nada a ninguém, exceto a si mesmo, e pretende ter apenas direitos. Contra 

esta errónea compreensão que a pessoa tem de si mesma, Bento XVI recordava que 

nem o homem nem o seu desenvolvimento são capazes, por si mesmos, de se atribuir o 

próprio significado último; e, antes dele, Paulo VI afirmara que «não há verdadeiro 

humanismo senão o aberto ao Absoluto, reconhecendo uma vocação que exprime a 

ideia exata do que é a vida humana». 

A indiferença para com o próximo assume diferentes fisionomias. Há quem esteja 

bem informado, ouça o rádio, leia os jornais ou veja programas de televisão, mas fá-lo 

de maneira entorpecida, quase numa condição de rendição: estas pessoas conhecem 

vagamente os dramas que afligem a humanidade, mas não se sentem envolvidas, não 

vivem a compaixão. Este é o comportamento de quem sabe, mas mantém o olhar, o 

pensamento e a ação voltados para si mesmo. Infelizmente, temos de constatar que o 

aumento das informações, próprio do nosso tempo, não significa, de por si, aumento 



de atenção aos problemas, se não for acompanhado por uma abertura das 

consciências em sentido solidário. Antes, pode gerar uma certa saturação que 

anestesia e, em certa medida, relativiza a gravidade dos problemas. «Alguns 

comprazem-se simplesmente em culpar, dos próprios males, os pobres e os países 

pobres, com generalizações indevidas, e pretendem encontrar a solução numa 

“educação” que os tranquilize e transforme em seres domesticados e inofensivos. Isto 

torna-se ainda mais irritante, quando os excluídos veem crescer este câncer social que 

é a corrupção profundamente radicada em muitos países – nos seus governos, 

empresários e instituições – seja qual for a ideologia política dos governantes». 

Noutros casos, a indiferença manifesta-se como falta de atenção à realidade 

circundante, especialmente a mais distante. Algumas pessoas preferem não indagar, 

não se informar e vivem o seu bem-estar e o seu conforto, surdas ao grito de angústia 

da humanidade sofredora. Quase sem nos dar conta, tornámo-nos incapazes de sentir 

compaixão pelos outros, pelos seus dramas; não nos interessa ocupar-nos deles, como 

se aquilo que lhes sucede fosse responsabilidade alheia, que não nos compete.” 

(Papa Francisco) 
 

Ao enviar-vos os meus votos de uma boa e alegre Semana Santa, recordo-vos com 

carinho nas minhas orações para a Festa da Páscoa. Que esta Páscoa nos traga uma Vida 

Passionista renovada e frutuosa, cheia de esperança e zelo pela Missão, enraizada na cruz e na 

Paixão de Jesus, “Poder e sabedoria de Deus” (1Cor 1,24). 

Senhor, a ressurreição do teu Filho 

deu-nos nova vida e esperança a todos nós. 

Ajuda-nos a viver como um povo novo 

para chegarmos ao ideal cristão. 

Concede-nos a sabedoria de conhecer o que devemos fazer, 

a vontade para o fazer, 

a coragem de nos empenharmos, 

a perseverança de continuar a trabalhar 

e a força de levar tudo até ao fim. 

 
Fraternalmente 

P. Joachim Rego, C.P. 

Superior Geral 

 


