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MENSAGEM DE PÁSCOA   

 

"Por que estais procurando entre os mortos 

aquele que está vivo?” 

(Lc 24,5) 

 

Os últimos acontecimentos mundiais, 

sobretudo no nosso país, têm nos deixado 

atônitos e, por vezes, desacreditados de que 

mudanças no campo político, econômico e social 

poderão resultar na tão esperada “nova sociedade”. Há, inclusive, cristãos afirmando a 

vitória do mal sobre o bem. 

Na lógica do fracasso, a semana santa é o espetáculo da derrota: Deus 

crucificado. E os pessimistas ainda insistem em se lamentar: “Pensávamos que ele 

instauraria um mundo novo, mas nada disso aconteceu” (Lc 24, 21). A loucura do 

Calvário continua assustando e os inimigos da Cruz estão por toda parte. 

Na lógica da vida, a semana santa é, por excelência, a manifestação da suprema 

Misericórdia de Deus. Em Cristo Crucificado e Ressuscitado, Deus vem ao nosso 

encontro, quando estamos caídos à beira do caminho do pecado e da morte. E, como  

“Divino Samaritano”, Ele nos levanta, cura as nossas feridas e cuida amorosamente de 

nós (Lc 10, 30-37). 

Nessa dimensão misericordiosa do Mistério Pascal de Cristo, somos convocados 

ao retorno da alegria, à renovação da fé, ao fortalecimento da esperança e à total 

disponibilidade no amor-serviço. Por isso não basta celebrar. É necessário transformar 

 



a força do mistério, em vida, “sendo misericordiosos como o 

Pai do céu é misericordioso (Lc 6,36), para também 

alcançarmos Misericórdia (Mt 5,7).  

Neste Ano Santo, vivamos uma Páscoa   e um tempo 

pascal de Misericórdia, apostando na vitória do bem sobre o 

mal. Uma Páscoa que se renove a cada dia, nos grandes e 

pequenos desafios: da nossa condição existencial, da nossa 

consagração, da vivência comunitária, das exigências da 

missão, do caminho de unificação das Províncias CALV e 

CONC, “tornando-nos, nós mesmos, sinais eficazes do agir do 

Pai” (MV). 

FELIZ E SANTA PÁSCOA! 

Feliz tempo pascal. 

 

P. Amilton Manoel da Silva, CP 

Provincial 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA CONFIGURAÇÃO JESUS CRUCIFICADO 

 Ocorreu, do dia 24 a 

27/01/16, mais uma Assembleia 

Geral da Configuração Jesus 

Crucificado. Desta vez o local foi a 

casa provincial “Mãe da Santa 

Esperança” da Província Exaltação 

da Santa Cruz, em Belo Horizonte – 

MG. Participaram desta 

Assembleia: Pe. Augusto J. Canali 

(Consultor Geral), Pe. Moisés Rios 

Ruiz (Coordenador da 

Configuração) e os Superiores Maiores: Pe. Rafael Vivanco (México), Pe. José Ramón 

Montanhez (Porto Rico/Rep. Dominicana), Pe. Robert Joerger e Joe Moons (EUA), Pe. 

Giovanni Cipriani e Pe. Amilton M. da Silva (Brasil). Pe. Francisco Murray (secretário) e 

Pe. Arturo Carrillo (tradutor). 

 



 Os temas refletidos versaram sobre: A importância do Sínodo para a 

Configuração de Jesus Crucificado e a solidariedade na formação, na economia e na 

missão (pessoal). 

Decisões:  

- Encontro ENFORPRO II (Encontro de Formandos 

Professos): Primeira semana de julho de 2017. Para isso foi 

formada uma comissão de formandos representantes de 

todas as Províncias da Configuração.  

- Encontro de religiosos até os 10 anos depois de finalizada 

a formação inicial: Segunda semana de julho de 2017. 

- Ter dois noviciados na Configuração: Brasil e México. 

- Favorecer o intercâmbio de pessoal jovem, tanto diáconos como padres novos, para 

uma experiência em outra entidade da Configuração, com um tempo determinado 

breve. 

- Intentar um intercâmbio maior entre os leigos das diversas entidades. 

- Missão Comum: Que, como Configuração, a partir dos desafios que encontremos, num 

país novo ou num país no qual estejamos, possamos iniciar uma nova presença 

Passionista com a contribuição das diversas entidades que a formam. Para isso, nós nos 

comprometemos a iniciar o processo de discernimento. 

 No final da Assembleia foi eleita a nova coordenação (2016-2018), a saber: 

Coordenador da Configuração: Pe. Francisco Murray; Solidariedade de pessoal: Pe. 

Carlos Saracini; Solidariedade na economia: Pe. Joe Moons; Solidariedade na formação 

e secretaria de formação do Conselho Geral: Pe. Amilton Manoel da Silva. A próxima 

Assembleia Geral da Configuração será no Rio de Janeiro (Prov. CALV), do dia 29/01 a 

01/02/2017.

ASSEMBLEIA DA FPB 

(FAMÍLIA PASSIONISTA DO BRASIL) 

 

Dia 29/02 e 01/03/16, a Família Passionista do 

Brasil (FPB) se reuniu em Assembleia, na comunidade do 

Calvário, em Pinheiros - SP. Participaram desse evento 

os Superiores Maiores das Províncias Passionistas do 

Brasil: Ir. Edilamar (Prov. São Gabriel), Ir. Ana Maria 

(Prov. Imaculado Coração de Maria), Ir. Célia (Prov. Maria Rainha da Paz), Pe. Giovanni 

(Prov. Exaltação da Santa Cruz) e Pe. Amilton (Prov. do Calvário). 

 



Também se fizeram presentes 

os coordenadores de serviços: Pe. 

Francisco das Chagas (missão); Ir. 

Cleide (espiritualidade) e Pe. Edilberto 

Junior (formação e vocações). Pela 

primeira vez participou uma 

representante dos mosteiros 

passionistas, a irmã Luzia (mosteiro 

Santa Gema Galgani). 

Houve partilha dos grupos e das 

assessorias e foram tomadas algumas 

decisões que favoreçam os grupos Passionistas do Brasil. Ao final houve a eleição da 

nova coordenação da FPB para o triênio 2016 – 2018, a saber: Ir. Célia Bahú 

(coordenadora) e Pe. Amilton M. Silva (vice-coordenador). Serviços: Pe. Ademir 

Azevedo (espiritualidade); Ir. Silvani Krener (formação e vocações) e Pe. Francisco 

Chagas (missão); secretário: Pe. Edilberto Junior da Cruz e economia: Djair Guilherme. 

A próxima Assembleia foi agendada para os dias 07 e 08/03/17, em Curitiba – PR. 

 

 

MEU ENCONTRO COM O PAPA FRANCISCO  

(testemunho) 

 

O fato de me encontrar com o 

Papa Francisco, ouvir suas palavras 

dirigidas a “726 Missionários da 

Misericórdia”, representando todas as 

regiões do mundo, no encontro do dia 

09/02/16, foi simplesmente 

inesquecível. 

 Ouve uma preparação espiritual 

para isso, o dia foi cheio de atividades. 

Na parte da manhã confessamos, 

fizemos adoração eucarística e, a partir 

das 15h, nos encontramos com ele na via 

da Reconciliação. Nos organizamos por 

grupos linguísticos e fomos  cantando e 

rezando, como é a sugestão para passar 

pela Porta Santa.  Depois, em procissão, 

fomos a uma bela sala nas dependências 

do Vaticano onde esperamos por ele, 

para um encontro mais pessoal. O 

 



encontro durou em torno de uma hora. 

As palavras do Papa nos encheram de 

alegria, de encantamento e de 

responsabilidade. Após o encontro, 

houve o jantar na sala Paulo VI, com o 

Papa, preparado para os Missionários.  

Na quarta-feira de Cinzas, dia 

10/02, na parte da manhã, fui com o Pe. 

Augusto para a audiência pública na 

praça de São Pedro, onde ele proclamou 

a abertura da Quaresma, e para nossa 

surpresa, não tinha muita gente e 

pudemos ficar mais perto do Papa. 

 Nesse mesmo dia, por volta das 

17h, houve um grande momento de 

envio. O Papa pediu para todos os 

Missionários da Misericórdia 

concelebrarem com ele, dentro da 

Basílica do Vaticano, usando a estola 

roxa que ele nos deu de presente. Esse 

momento foi muito especial! Ao final, 

recebi uma mensagem, via wahtsApp, do 

arcebispo de Cascavel, Dom Mauro, 

manifestando sua alegria por eu estar 

representando a Arquidiocese de 

Cascavel. Esta foi um pouco da minha 

experiência. Agradeço a Província do 

Calvário e a Arquidiocese de Cascavel 

pela oportunidade. (Pe. Francisco Chagas 

da Silva Marques – Missionário da 

Misericórdia).

 

 

MISSÃO NOSSA SENHORA DOS POBRES 

 Do dia 11 a 

24/02/16, um grupo de 

passionistas esteve em 

visita à Missão Nossa 

Senhora dos Pobres, em 

Moçambique – África. Na 

ocasião, celebrou-se os 

15 ANOS da Missão 

Nossa Senhora dos 

Pobres (21/04), deu-se a 

posse de Pároco da Paróquia Cristo Rei, de Metoro, ao Padre Daniel Okeyo Nyangoya e 

de Vigário Paroquial ao Pe. Hélcio A. Garcia que também assumiu como coordenador da 

 



Missão. Na mesma celebração Eucarística, presidida por Dom Luiz Fernando Lisboa, 

houve a despedida do Pe. Fernando D. Costa que retornou ao Brasil, depois de 14 anos 

de serviço naquele país.   

Pe. Fernando D. Costa: Chegou à Missão Nossa 

Senhora dos Pobres, no início do ano de 2002, para 

colaborar e formar comunidade com o Pe. Luiz 

Fernando Lisboa (hoje bispo). Desde o início, foi 

residir na Comunidade Betânia, em Metoro. Com 

ele também formaram comunidade religiosa, os 

padres Edilberto Lins de Menezes, Gilberto dos 

Santos e Ricardo Monsemvula. Em 2006, ele 

assumiu a função de Pároco da Paróquia Cristo Rei, 

em Metoro e, em 2008, a função de Coordenador 

da Missão. Com a renúncia de Dom Ernesto Maguengue (Bispo de Pemba), em 2012, o 

Pe. Fernando foi nomeado, pela Santa Sé, Administrador Apostólico até a tomada de 

posse de Dom Luiz Fernando (em 2013). Marcou a Missão Nossa Senhora dos Pobres 

com a sua simplicidade, disponibilidade, alegria, espírito de serviço e ardor 

missionário. Em 2016, acolheu o pedido do Conselho Provincial para retornar ao Brasil, 

aceitando a função de Coordenador do CEPA, em Ponta Grossa – PR. Agradecemos ao 

Pe. Fernando por sua colaboração preciosa em Moçambique. 

Outras motivações levaram o grupo à África:  

Visita canônica: Pe. Edilberto Lins de Menezes, primeiro consultor, foi delegado do 

Provincial, Pe. Amilton, para a visita canônica nas duas comunidades passionistas (em 

Pemba e Metoro). A Província assumiu os gastos da sua viagem. 

Construção de imóveis: Como já foi partilhado na Assembleia Provincial, há um 

projeto da Província do Calvário, para a construção de imóveis, para aluguéis, em 

Pemba, a fim de custear a Missão.  Pe. Clóvis L. Rombaldi, ecônomo provincial, levou um 

projeto de casas para serem construídas no terreno da Congregação. Porém, no 

discernimento com os religiosos do local, houve a sugestão de que o mais viável seja a 

construção de um espaço comercial. No momento está sendo elaborado esse novo 

projeto que deverá ser concluído e enviado para uma construtora espanhola, em 

Pemba, até o final do mês de abril. A Província assumiu os gastos da sua viagem.   

Visita fraterna: Conforme proposta do Provincial, Pe. Amilton, lançada na Assembleia 

Provincial, para que as comunidades religiosas que tenham uma reserva em caixa, 

optem quando possível, para que os religiosos conheçam a Missão, em Moçambique. 

Subsidiaram, via comunidade religiosa, a viagem: Pe. Luiz Antonio Mascarelo e Pe. Alan 



H. Felício. Outros dois leigos: Milton Moraes Junior e Claudio Manoel Sobrinho, 

subsidiando as suas viagens, 

aproveitaram a ocasião. A avaliação 

de todos é que a viagem foi muito 

positiva: acolhida dos nossos 

religiosos, do povo moçambicano e 

do bispo local; as celebrações que 

presidiram e participaram; a alegria 

das pessoas, mesmo vivendo em 

situação de pobreza e tensão pela 

ameaça de guerra no país, etc. 

Pe. Rivocatus Kabukiza: Depois de um contrato feito entre o Provincial, Pe. Amilton, 

e o Vigário Regional da Tanzânia, Pe Aloysius Nguma, o Pe. Rivocatus Kabukiza chegou 

à comunidade passionista São Paulo da Cruz, em Pemba, no dia 09/04. Ele formará 

comunidade com o Pe. Fonseca e os aspirantes e exercerá a função de vigário 

paroquial, na Paróquia Santo Agostinho. Pe. Rivocatus, seja bem-vindo! 

 

FESTA DE SÃO GABRIEL DA VIRGEM DOLOROSA 

Algumas paróquias da 

Província do Calvário 

celebraram, com ênfase, a 

festa de São Gabriel da Virgem 

Dolorosa (27/02), uma vez que 

temos comunidades eclesiais 

dedicadas a São Gabriel, como: 

Osvaldo Cruz – SP e 

Guarapuava – PR. Mas também 

as comunidades de formação 

deram destaque ao santo jovem, a saber: Noviciado, com Santa Missa presidida pelo 

bispo da diocese de Ponta Grossa, Dom Sérgio Braschi, seguida de confraternização e 

o teologado de Belo Horizonte – MG, com Missa festiva no Santuário São Paulo da 

Cruz, também seguida de confraternização. Que São Gabriel interceda pelo povo de 

Deus e pela perseverança dos nossos seminaristas! 

 

 

 



 

03 ANOS DA FAZENDA DO SOL - SÃO PAULO DA CRUZ 

 
A Fazenda do Sol (Comunidade São Paulo da Cruz) comemorou seus 03 anos de 

fundação no dia 25/01/16, mas por motivo de força maior, veio celebrar esta ação de 

graças, no dia 14/03/16.  

O evento coincidiu com a 

visita mensal dos familiares aos 

residentes e foi um momento muito 

especial, onde foi possível a troca 

de experiências entre estes e 

grande parte dos voluntários e 

benfeitores que atuam na dinâmica e 

desenvolvimento da Fazenda. 

O programa do dia incluiu, 

pela manhã, a convivência e um 

almoço comunitário. Na parte da tarde, houve a Santa Missa, concluindo o dia com uma 

confraternização em que cantou-se os 

parabéns e o bolo  foi repartido entre 

todos.  

Deus seja louvado por esta obra que 

acolhe e restaura a vida ameaçada pela 

dependência química!   

Parabéns aos Missionários 

Passionistas da Província do Calvário e aos 

voluntários e colaboradores que não medem 

esforços para dinamizarem o amor de Deus nos crucificados de hoje. 

 

 



“CASA NAZARÉ” DE ACOLHIDA E RETIROS ESPIRITUAIS 

 

Talvez o nome ainda seja 

desconhecido por muitos, mas os 

religiosos que estiveram na Assembleia 

Provincial/2015, se lembram da partilha 

do Pe. Alan, quando apresentou a 

proposta da comunidade religiosa de 

Guarapuava - PR, aprovada pelo 

Conselho Provincial, com o apoio do 

bispo de Guarapuava, Dom Antonio 

Wagner, de “transformar” a atual casa 

paroquial, deixada 

pelo passionistas 

italianos, num projeto 

que inclui oração e 

solidariedade. Trata-

se da “Casa Nazaré” 

de acolhida e retiros 

espirituais, que foi 

inaugurada no dia 01/04, em Missa 

presidida pelo bispo de Guarapuava, 

Dom Antonio Wagner e com a acolhida 

também do novo vigário paroquial, Pe. 

Mauro Aparecido Sávio. O Provincial, 

Pe. Amilton, enviou uma mensagem de 

apoio e incentivo aos religiosos e à 

comunidade eclesial. 

O projeto tem várias motivações: 

os apelos do Papa Francisco de “uma 

Igreja pobre para os pobres”, opção 

preferencial de Jesus; o Sínodo da 

Congregação/2015, que pediu maior 

visibilidade do Carisma em nossas 

presenças e missão; o ano da vida 

religiosa consagrada que intensificou o 

apelo papal já citado 

e o ano 

extraordinário da 

Misericórdia que tem 

como centro as obras 

de misericórdia 

espirituais e 

temporais.  

Com relação à acolhida (na parte 

de baixo da casa): Para os 

acompanhantes dos enfermos que 

necessitem passar o dia ou pernoitar, 

ou mesmo enfermos (que moram na zona 

rural) e que aguardam atendimento nos 

 



hospitais ou esperam, depois da alta, 

locomoção para as suas casas. O 

atendimento se dá através do serviço 

voluntariado e parcerias com os cursos 

de enfermagem, serviço social e 

psicologia das várias faculdades de 

Guarapuava, e o encaminhamento, feito 

pelos hospitais e outras clínicas da 

cidade, com o apoio e doações da 

Paróquia Santa Cruz e N. Sra das 

Dores, sem qualquer vínculo com 

órgãos públicos ou entidades 

particulares. 

Com relação aos retiros 

espirituais (na parte superior da 

casa) : Os religiosos passionistas 

fizeram uma programação ao logo do 

ano, de retiros espirituais, cursos e 

formações passionistas, direcionados 

às lideranças, casais, jovens, etc.  

A casa paroquial passou a ser um 

imóvel da Congregação que estava 

alugado, próxima ao projeto Paixão pela 

Vida, há dois quarteirões da Casa 

Nazaré. A casa é simples e necessitou 

de uma reforma, que foi assumida pelo 

caixa da comunidade religiosa, com a 

ajuda da Paróquia. Parabenizamos os 

nossos religiosos por essa bela 

iniciativa. Visitemos e apoiemos a obra! 

  

 

DEFESA DE MESTRADO EM TEOLOGIA (PUC-PR) 

No dia 29 de fevereiro aconteceu, na PUCPR, a defesa 

pública da Dissertação de Mestrado em Teologia do 

nosso irmão Pe. Vitor Hugo Lourenço. O trabalho teve 

como tema: Uma Igreja “em saída” segundo a Evangelii 

Gaudium: Contexto, Significado e Implicações 

Pastorais. Ao longo de suas páginas buscou-se 

compreender o contexto sociopolítico e eclesial na 

qual estamos inseridos como Igreja, debruçar-se 

sobre a proposta e o sonho de transformação 

missionária de todas as estruturas eclesiais, e por 

fim, as implicações pastorais, os caminhos, as 

perspectivas para a construção de uma Igreja “em saída”, em atitude de diálogo, 

 



escuta, solidariedade e acima 

de tudo misericordiosa. Além 

dos religiosos e seminaristas da 

Comunidade Nossa Senhora do 

Rosário, estiveram presentes 

colegas de turma, amigos e o 

Conselheiro Provincial, Padre 

Leudes. Gratidão a Deus e à 

nossa Província por propiciar 

este momento tão significativo. 

 

 

MISSÃO JOVEM NA AMAZÔNIA 

A convite da CRB Nacional, pelo 

segundo ano consecutivo, o religioso 

Pe. Vitor Hugo Lourenço integrou o 

projeto “Missão jovem na Amazônia” 

vinculado às Novas Gerações da Vida 

Consagrada.  O objetivo do projeto é 

levar jovens religiosos a conhecer 

algumas das realidades da região 

amazônica durante a Semana Santa, 

tempo forte de oração, comunhão e espiritualidade. Neste ano, o grupo, de 

aproximadamente 15 missionários, foi levado até a Diocese de Macapá (AP) e foi 

dividido entre os municípios de Mazagão e Tartarugalzinho. Foram dias muito intensos 

de partilha intercultural, oração e fraternidade. 

Representando a Família Passionista estiveram 

presentes também as junioristas: Ir. Aline e Ir. 

Arlene (Província São Gabriel). Deus seja louvado 

pela vida dos povos da Amazônia! Que a Virgem de 

Nazaré olhe por todos os missionários que 

passaram e que trabalham naquele pedaço de chão.  

 

 

 



SEMANA SANTA 

 

Como vem acontecendo há vários anos, 

alguns religiosos da nossa Província têm 

assumido, a pedido de vários párocos, 

passionistas ou não, um intenso serviço 

missionário durante a semana santa. Assim, 

se deslocaram para ajuda: 

Pe. Clóvis L. Rombaldi: Paróquia Espírito 

Santo, em Coqueiral - MG 

Pe. Domingos Manara: Paróquia Sagrada 

Família, em Colombo - PR 

Pe. Sidnei da Silva: Paróquia São Sebastião, em Santo Antonio do Amparo-MG. 

Pe. Vitor Hugo Lourenço: Comunidade São Tomé, Vila Maracá, em Mazagão, AP 

Pe. Fernando Domingos Costa: Paróquia Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo – PR. 

Pe. Siro da Silva Chaves: Aldeia dos Pataxós e com. de pescadores, em Corumbau - BA 

Pe. José Carlos Pereira: Paróquia Bom Jesus da Cana Verde, em Ribeirão Bonito - SP 

Pe. Augusto J. Canali: Paróquia Nossa Sra do Carmo, em Campos Gerais - MG 

Pe. Amilton Manoel da Silva: Paróquia Sta Cruz e N. Sra das Dores, Guarapuava – PR. 

Irmão Milton: Fazenda do Sol - São Paulo da Cruz, em Itú - SP 

Religiosos/teólogos:  

Ronaldo e Armindo: Paróquia São João Batista, em Salmourão – SP. 

José e Marcel: Paróquia São Paulo da Cruz, Igreja do Calvário, em São Paulo. 

Antunes: Paróquia Bom Jesus do Cabral, em Curitiba – PR 

Fernando: Paróquia Santa Teresinha de Lisieux, em Colombo – PR 

Postulantes: Daniel e Denis: Na Missão da Família Passionista, em Almenara – MG 

Temos certeza de que nossos 

irmãos que ficaram em suas 

Paróquias e comunidades se 

dedicaram com o mesmo zelo e ardor. 

Prova disso foram às várias fotos 

que estiveram à disposição nos sites, 

facebooks e wahtsApps. 

“Propaguemos a Paixão de Cristo para 

que a humanidade aprenda a ciência do amor divino”. (São Paulo da Cruz) 

 

 

 



ENCONTRO DOS FORMADORES DA 

CONFIGURAÇÃO DE JESUS 

CRUCIFICADO 

(REGIÃO SUL) 

 

Ocorreu, de 05 a 07/04/16, na 

comunidade do Calvário, em SP, o 2° 

Encontro dos formadores da 

Configuração de Jesus Crucificado da 

Região Sul (Brasil, Argentina e Uruguai). Participaram desse encontro, os formadores 

da Província Exaltação da Santa Cruz: Pe. Luiz Carlos Meneguetti e Pe. José Roberto 

dos Reis; da Prov. CONC, o Pe. Francisco Rodrigues e da Província do Calvário, os 

formadores: Pe. Leonildo P. dos Santos, Pe. Ademir G. de Azevedo, Pe. Sidnei da Silva, 

Pe. Vitor Hugo Lourenço e Pe. Amilton M. da Silva.  

Houve partilha da caminhada formativa, avaliação final do plano de formação, 

único para todas as etapas, organizado pela equipe de formadores da Região Sul, no 

ano de 2015, aprovado pelos Superiores Maiores, bem como informes e comunicações 

acerca da Solidariedade na Formação e Secretaria de Formação do Conselho Geral. O 

Encontro ocorreu em clima de muita fraternidade e intra-ajuda. 

No dia anterior ao encontro (dia 04/04), reuniu-se a equipe preparatória da 

elaboração dos regulamentos da nova Província CALV e CONC: Pe. Marcelo Perez, Pe. 

Rogério Mendes e Pe. Vitor Hugo Lourenço. Essa equipe foi formada a convite dos dois 

Conselhos Provinciais. O trabalho elaborado passará agora pelos Conselhos e será 

discutido e avaliado na Assembleia-retiro, em Junho/16. 

 

 

RELIGIOSOS ENFERMOS; Pe. Joaquim L. Bogalhos: Foi 

internado no Hospital Dr. Taves, em Osvaldo Cruz, - SP, 

no dia 21/03/16, para receber doação de sangue, como 

vem fazendo em algumas ocasiões, a pedido médico. 

Depois de ter recebido 02 bolsas de sangue, teve uma 

forte reação, que o levou em estado grave para a UTI. 

Depois de 03 dias teve uma expressiva melhora e voltou para o quarto; deixou o 

hospital no dia 29/03. No momento, o Pe. Joaquim se encontra na comunidade do 

Calvário, acompanhado da sua irmã Mara, em tratamento com um médico especialista 

em doenças do fígado. 

 

 



Pe. Hélio Alves: Há alguns anos vem se submetendo a um intenso tratamento de saúde, 

com médicos de SP. Nas últimas semanas, sentindo muita fraqueza física e falta de 

apetite, que o tem impedido até mesmo de presidir os sacramentos, buscou outros 

especialistas, em São José do Rio Preto – SP. Por enquanto não necessitou ser 

hospitalizado, mas sua recuperação tem sido lenta. 

Pe. Benvenuto Gusso. Como foi comunicado, ele se encontra internado desde o dia 

06/04/16, no hospital TotalCor, em 

SP.  Suspeita-se, agora, que sua 

enfermidade maior não seja os rins, 

mas a próstata, por isso ele 

permanecerá ainda alguns dias 

hospitalizado para exames e 

posteriores encaminhamentos. Seu estado exige muitos cuidados.   

Rezemos pelos nossos enfermos. 

 

 

NOSSAS CASAS DE FORMAÇÃO 

 

 

Comun. Stª Gema Galgani (Campina Grande–PB) 

Aspirantes (Propedêutico) 

Da esq. para dir.: Aurino, José Vinícius, 

Eduardo, Valter e, à frente, Daniel. 

Comunidade São Pedro (Cascavel – PR) 

Aspirantes (Propedêutico) 

Da esq. para dir.: Lucas, Eduardo, Anderson, Raphael, 

Milton e Gabriel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comun. São Paulo da Cruz (Pemba-Moçambique) 

Aspirantes (Propedêutico) 

Da esq. para dir.: Ribal, Mariano e John. 
Comun. Nª Sª do Rosário (Colombo - PR) 

Postulantes 

Da esq. para dir.: Daniel, Caio, Mateus, Lucas, 
Denis e André. 

Comun. Getsêmani (Ponta Grossa - PR) 

Noviciado da Configuração Jesus Crucificado 

Da esq. para dir.: (de pé) Leonardo, Daniel e Filipe. (à frente) 

Gilberto, Gabriel e Bruno. 

Comun. São Gabriel (Belo Horizonte - MG) - Teologado da Configuração de Jesus Crucificado 

Da esq. para dir.: (atrás) Daniel, Ronaldo, José e Hélder. (meio) Edson, Sandoval e Marcel. (à 

frente) Thiago, Fernando, Armindo, Vanildo, Antunes e David. 

 



 Nota de falecimento: Faleceu o Sr. Anísio Garcia, pai do Pe. 

Helcio A. Garcia, na cidade Osvaldo Cruz –SP. O Sr. Anísio estava 

bastante debilitado nos últimos meses e veio a falecer no dia 

07/04. Deixa viúva a Sra Rosa e 03 filhos: Hélcio Valdeir e Claudio. 

Nossos sentimentos de pesar à família. 

 Encontro dos diocesanos passionistas: Nos dias 21 e 22/04/16, na comunidade 

Bom Jesus do Cabral, em Curitiba- PR. Uma iniciativa do Pe. Mauro Odoríssio, 

assumida pelo Conselho Provincial, com o objetivo de formar grupos de padres e 

diáconos diocesanos que queiram viver e testemunhar mais profundamente nossa 

espiritualidade e carisma. A carta-convite foi enviada há algum tempo pelo Superior 

Provincial. Convide um amigo seu diocesano. E se possível, participe desse encontro. 

 Assembleia-retiro: De 30/05 a 03/06/16, no CEPA, em Ponta Grossa. 

Províncias CALV e CONC. O retiro será assessorado pelo Pe. Francisco Valadez e terá 

início às 14h do dia 30. Procurem chegar nesse horário, se possível para o almoço. O 

término do retiro será no dia 02 com o almoço. Em seguida teremos início à 

Assembleia que irá até o dia 03 com o almoço. Envie sua inscrição para o secretário 

Provincial ou para o Coordenador do CEPA, o Pe. Fernando D. Costa. Outras propostas 

de retiro/16 estão elencadas na carta enviada pela Assessoria do Estilo de Vida 

(fevereiro/16). Inscrevam-se! 

 

NOTÍCIAS PARA O SITE: Envie notícias da sua paróquia ou da sua 

comunidade para o site da Província do Calvário, com algumas fotos, 

através da secretaria de comunicação: vidapassionista@gmail.com 

 

 

Site: www.vidapassionista.com e Facebook: Vida Passionista: Província do Calvário 
 

 

ANO EXTRAORDINÁRIO DA MISERICÓRDIA 

“Antes da Paixão, Jesus rezou ao Pai com este Salmo da Misericórdia (136). Assim o 

atesta o evangelista Mateus quando afirma que depois de cantarem os salmos, Jesus e 

os discípulos saíram para o Monte das Oliveiras. Enquanto instituía a Eucaristia, como 

memorial perpétuo d’Ele e da sua Páscoa, Jesus colocava simbolicamente este ato 

supremo da Revelação sob a luz da Misericórdia. No mesmo horizonte da Misericórdia, 

viveu Ele a sua paixão e morte, ciente do grande mistério de amor que se realizaria na 

cruz. O fato de saber que o próprio Jesus rezou com este Salmo torna-o, para nós 

cristãos, ainda mais importante e compromete-nos a assumir o refrão na nossa oração de 

louvor diária: eterna é a sua misericórdia”. (MV – Papa Francisco) 

 

 

VISITE 

 

Assessoria de Comunicação – Província do Calvário 
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