III CONGRESSO DE ESPIRITUALIDADE PASSIONISTA
TEMA: A MÍSTICA HOJE

ASSESSORES:
- Drª Maria Clara Bingemer (PUC – Rio de Janeiro)
- Marcelo Barros (Monge Beneditino).
- Passionistas: P. Joaquim Rego (Superior Geral), Ir. Daniela Merlo (De Roma), P. Alcides
Marques e P. Juan Maria Rosasco.
- 6 Seminários com temas variados a partir da mística.
LOCAL: Salão Paroquial da Igreja do Calvário, em Pinheiros – SP.
DATA: 18 a 22 de Julho de 2016.

O tema abordará a discussão da mística em tempos de pós-modernidade. Busca-se
apresentar a passagem da modernidade para a pós-modernidade. Na primeira fase, a religião
sofre sérios abalos devido a influência das várias correntes de pensamento que se formaram.
Chegou-se a pensar que era algo sem valor e que em nada contribuía para a vida das pessoas,
pois é sinônimo de obscurantismo, mera crença, superstição e, portanto, inútil para o
desenvolvimento do progresso. No entanto, com a crise da modernidade e a verificação de
que as grandes invenções e investimentos racionais acabaram falhando, inaugura-se uma nova
época: a pós-modernidade. Esta fase da história critica a modernidade, acusando-a de ter
fracassado em seu projeto de tornar o ser humano o principal responsável por si mesmo
(autonomia) e “senhor” do mundo, esquecendo-se de Deus. Com isso, nota-se o retorno das
mais diversas expressões do sagrado, não apenas em nível institucional, mas através de
múltiplas experiências. A mística assume papel importante pois a mesma vem mostrar que em
meio ao mundo secular e plural é possível ter a experiência com o transcendente, dentro ou
fora de uma instituição religiosa. A mística na pós-modernidade ilustra que o sagrado está no
mundo e emerge nas vicissitudes da vida.
Como Passionistas temos uma mística forte e atual, por isso, motivados por tão
relevante temática, os (as) Passionistas do Brasil têm a alegria de convidar os padres,
religiosos (as) e leigos (as) para participarem deste Congresso que proporcionará
conferências, estudos em grupo (seminários), oração, convivência fraterna e, esperamos,
muita motivação para seguirmos em nossa busca constante por Deus. Garanta sua vaga
preenchendo a ficha de inscrição e fazendo o depósito de pagamento do evento. As demais
informações seguem em anexo. Esperamos por você!

P. Amilton Manoel da Silva, CP
Superior Provincial

P. Ademir Guedes Azevedo, CP
Coordenador do Congresso

III CONGRESSO DE ESPIRITUALIDADE PASSIONISTA
FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME COMPLETO:
SEXO: M ( ) F ( )
PADRE ( ) LEIGO ( ) RELIGIOSO ( )
E-MAIL:
TELEFONES:
CIDADE/ESTADO:
NECESSITA DE HOSPEDAGEM? Sim ( ) Não ( )
(Em caso de resposta positiva, lembramos que haverá um horário fixo diário, que a pessoa ou
família buscará os congressistas ao término das atividades: 20h30min)

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
- Essa ficha está sendo enviada, primeiramente aos religiosos (as) e estudantes passionistas.
Deverá ser preenchida e encaminhada até o dia 15 de maio de 2016, para o seguinte endereço
eletrônico: ademircp10@gmail.com. Qualquer dúvida ligue para: P. Ademir (Cascavel – PR).
Telefone: (45) 9806 9161.
- O valor total do Congresso é de R$ 200,00 (duzentos reais), incluindo inscrição, alimentação,
hospedagem e demais despesas. O comprovante de depósito deverá ser enviado junto com a ficha
de inscrição pelo e-mail citado. Eis os dados para o depósito:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 0498-7
CONTA POUPANÇA: 1009452-6 (SIRO DA SILVA CHAVES)
OBS: O depósito deverá ser identificado.
- O local do Congresso será o Salão Paroquial da Igreja do Calvário, localizado à Rua Cardeal
Arcoverde, 950 – Pinheiros, São Paulo-SP.
- O Congresso terá início às 17h, do dia 18 (Segunda-feira), com término às 19h30min, do dia 22
(sexta-feira).
- Obs: Favor não chegar antes do horário previsto para o início do Congresso, pois não haverá
hospedagem. Todos sairão para pernoitar nas famílias às 20h30min (de segunda a sexta-feira).
- Serão apenas 200 vagas. Até o dia 15 de maio se inscreverão os religiosos (as) e estudantes
passionistas. Depois do dia 16 de maio o coordenador do Congresso enviará a ficha de inscrição
aos leigos a fim de preencherem as demais vagas. Favor não fazer, por enquanto, a inscrição dos
leigos.

