
Processo de unificação:
após ter obtido a aprovação do Con-
selho alargado, a proposta de unifica-
ção das entidades da MAPRAES está
a implementar o seu primeiro passo,
juntando à nova entidade jurídica os
dois conventos da PIET.
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Noticiário da Cúria da Província de Maria Apresentada no Templo
MAPRAES – N° 20 - Fevereiro-Março 2018

Decisões do Conselho alargado
após a conclusão das Assembleias re-
gionais, o Conselho alargado reuniu-
se para refletir sobre quanto surgiu e
para inserir as propostas e as indica-
ções emersas no interior de uma
estratégia e programação provincial.

Comissão para o destino das casas
perante as recentes decisões do Con-
selho alargado sobre o encerramento
de algumas comunidades, foi criada
uma comissão para ajudar o Conselho
a encontrar as melhores soluções
para as estruturas que as acolhiam.

Ressoa na Igreja dispersa por toda a terra o anúncio do anjo
às mulheres: «Não tenhais medo! Procurais Jesus, o Crucifi-
cado? Não está aqui. Ressuscitou... aproximai-vos e vede o
lugar onde tinha sido depositado (Mt 28, 5-6). Em cada situação
humana, marcada pela fragilidade, pelo pecado e pela morte,
a Boa Notícia não é somente uma palavra, mas é o testemunho
de amor gratuito e fiel: é sair de si para ir ao encontro do outro,
é estar ao lado de quem tem a vida esfacelada, é estar perto
de quem está doente, idoso ou excluído. O Amor é mais forte,
o Amor dá vida, o Amor faz florescer a esperança no deserto.
Com esta alegre certeza no coração, nós nos voltamos para Ti,
Senhor Ressuscitado! Ajuda-nos a procurar-Te para que todos
possamos encontrar-Te, amar-Te e adorar-Te. 

Papa Francisco, Mensagem pascal 2014.’’

‘‘

Como foi elucidado no processo
apresentado durante a visita canó-
nica, o Conselho com os Superiores
regionais, encontrou-se em S. Ga-
briel para refletir sobre quanto
emergiu dos diálogos e das refle-
xões das bases; precisamente, para
não perder o precioso contributo
proveniente daqueles que vivem e
operam no território, tomou-se em
consideração quanto foi por eles
expresso nas Assembleias, espe-
cialmente graças aos relatórios das
comunidades nela presentes, enri-
quecidas posteriormente por algu-
mas intervenções na reunião. No
processo de discernimento que se
seguiu, estas aportações foram co-

Na justiça contemplarei o teu rosto, ao acordar saciar-me-ei da
tua imagem. 

(Sal. 17,15)

Boas Festas pascais da Cúria provincial

locadas no interior de um quadro
global (provincial), não tanto na
perspetiva de “deixar” uma pre-
sença, mas de procurar a melhor
maneira para que não se perca a he-
rança que deixamos, procurando

encontrar o modo de usar a estru-
tura em benefício espiritual e social
do povo de Deus; com esta finali-
dade, foi instituída uma equipa que
trabalhará expressamente neste
sentido.

C nnect
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NOMEAÇÕES E DECISÕES
O Co-irmão Alberto Sorcinelli foi admitido à•
profissão perpétua.
O P. Vincenzo Di Clerico obteve autorização para•
se ausentar da comunidade durante três anos por
razões de saúde. Durante este período terá residên-
cia numa paróquia da Bulgária.
Nomeação da Equipa para o destino a dar a al-•
gumas estruturas da Província MAPRAES
composta pelos PP. V. Fabri (presidente), A.
Brollo, A. Siciliano e O. D’Egidio.

Na consulta geral que teve lugar desde 30 de Janeiro
a 10 de Fevereiro 2018, o P. Mário Collu foi nomeado
bibliotecário geral, com a tarefa de ajudar a Cúria a
conservar e valorizar os livros da
Biblioteca da casa dos SS. João e
Paulo. Ao mesmo tempo, deverá
estimular uma planificação das
possíveis intervenções de cataloga-
ção, conservação e restauro para,
depois, estudar a possibilidade de
colocar a nossa estrutura num
plano mais geral, quer a nível ex-
terior – com referência aos diversos centros académi-
cos existentes em Roma -, como a nível interno
interno, relativamente a outras coleções de livros exi-
stentes na Casa geral.

NOMEAÇÃO DO P. MÁRIO COLLU
COMO BIBLIOTECÁRIO GENE-
RAL

AVALIAÇÕES DO CONSELHO
ALARGADO E DA CÚRIA PROVIN-
CIAL SOBRE QUANTO EMERGIU
NAS ASSEMBLEIAS REGIONAIS.
O assunto principal desta reunião do Conselho alar-
gado foi a redefinição das nossas presenças no territó-
rio em base a quanto emergiu das Assembleias
regionais que tiveram lugar no período entre Feve-
reiro-Março de 2018. Por ocasião da visita canónica a
todas as comunidades, tinha sido apresentada não só
a situação da própria Região, mas a “visão” da Pro-
víncia, evidenciando, juntamente com as dificuldades
que estamos a atravessar, as potencialidades que esta
pode oferecer à Missão da Congregação; ao mesmo
tempo, foram explicados alguns cenários para uma
possível programação e renovação a implementar nos
próximos anos. De facto, os numerosos instrumentos
que foram postos em ação durante estes anos nos vá-
rios setores (projeto comunitário, nova visão da for-
mação permanente, unificação da formação inicial,
itinerários para a nova evangelização, processo para a
unificação dos fundos e das propriedades, etc.), têm
todos a finalidade de canalizar as nossas energias em
ordem a um projeto partilhado e solidário, ainda que,
infelizmente muitas vezes, sejam absorvidos por ne-
cessidades e emergências pontuais.
Embora todas as Regiões tenham dado sinais de querer
entrar numa lógica provincial, nem todas, porém, con-
seguem traduzir esta exigência numa capacidade de
discernimento que saiba ter em consideração a perspe-
tiva global; em muitas destas reuniões, efetivamente,
veio à tona como as “discussões” nas Assembleias fos-
sem notoriamente enrijecidas no interior de uma per-
spetiva “local-regional”. Por si mesmo, este é um fator
que, tomado em consideração para uma decisão pon-
derada – que é também expressão autêntica do amor e
do cuidado que manifesta pelo território -, mas que le-
varia a uma escolha míope, embora se tornasse o cri-

tério principal ou até o único possível. Estamos con-
vencidos de que a chave de leitura de um são processo
de discernimento deve ter uma perspetiva “global”,
isto é, deve ser fruto de um equilíbrio (sempre a pro-
curar) entre a dimensão “global” (provincial-congre-
gacional) e a “local” (regional-comunitária. Este foi o
espírito que guiou o Conselho alargado ao tomar em
consideração quanto transpareceu nas Assembleias re-
gionais para o traduzir, depois, em decisões concretas
a implementar com um processo gradual.
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COMUNIDADES EM VIAS DE EN-
CERRAMENTO
Com base nos votos que surgiram nas assembleias re-
gionais, o Conselho ampliado decidiu iniciar o pro-
cesso de encerramento das seguintes comunidades.

Casamicciola
DOL

A EQUIPA PARA A UTILIZAÇÃO
DAS INSTALAÇÕES
As recentes decisões do Conselho alargado sobre o en-
cerramento de algumas comunidades evidenciaram a
urgência e a necessidade de abordar o problema do de-
stino a dar às estruturas que a MAPRAES está a rever
progressivamente. Esse problema colide com a situa-
ção atual do mercado imobiliário, que apesar de estar
passando por uma ligeira recuperação, no entanto, ca-
minha para  uma crise que não permite encontrar fa-
cilmente um interlocutor com quem iniciar as
negociações. Mas ainda mais, sentimo-nos compelidos
a acolher as palavras do Papa Francisco, quando em
2013 disse: "Os conventos vazios não servem para a
Igreja os transformar em hotéis e ganhar dinheiro.
Conventos vazios não são nossos, são para a carne de
Cristo"; embora o Sumo Pontífice se tenha referido
aos refugiados, naquela ocasião, continua a ser essen-
cial encontrarmos um destino adequado para as estru-
turas que estamos a alienar, destinando-as com um
propósito de utilidade social
ou espiritual (transferência
para leigos passionistas ou ou-
tros Institutos, etc.). Para aten-
der a essas necessidades, foi
criada uma comissão técnica
de estudo composta por Vi-
cenzo Fabri (presidente), An-
drea Brollo, Antonio Siciliano
e Ottaviano D'Egidio.

Fuscaldo
LAT

Linda-a-Velha
FAT

Montescosso
PIET

S.Eutizio
PRAES

S. Zenone
CORM

Tavarnuzze
PRAES

No que respeita a Castellammare e Rocca di Papa,
objeto do discernimento, respetivamente, da Assem-
bleia CFIXI e da PRAES, decidiu-se acolher a propo-
sta que surgiu nas duas reuniões e adiar a decisão.
A decisão tomada, concretamente, resultará no início,
em cada uma dessas comunidades, de um processo
que basicamente envolve os seguintes passos: 

O Provincial e o Superior Regional reunir-se-ão1
com a comunidade para explicar as razões da
escolha do Conselho ampliado.
O Provincial e / ou o Superior regional reunir-se-2
á com o Bispo da diocese respetiva para informá-
lo da nossa decisão, apresentando também as
motivações que levaram a esta escolha; se alguém
estiver interessado na estrutura será necessário ini-
ciar um diálogo com ele.
O Provincial e o Superior regional, juntamente3
com a comunidade, estudarão o caminho para a
transferência de bens e propriedades religiosas, o
encerramento da casa e o destino do edifício.
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ATUALIZAÇÕES SOBRE O PRO-
CESSO DE UNIFICAÇÃO DE ENTI-
DADES JURÍDICAS
A 15 de Setembro de 2017, o Superior Provincial com
seu Conselho e o Conselho ampliado aprovaram defi-
nitivamente o processo gradual de transferência de
dois conventos de cada antiga Província para a nova
entidade jurídica "PROVÍNCIA DE MARIA APRE-
SENTADA NO TEMPLO".

A 28 de setembro de 2017, o Superior Geral respondeu
com estas palavras: "Espero que a Província de Maria
apresentada no Templo (MAPRAES) possa implemen-
tar imediatamente o processo de transferência gra-
dual dos edifícios das antigas Províncias para a nova
entidade jurídica".
O processo de fusão prosseguirá da seguinte forma:

Transferência a nível canónico e civil para a nova1
Província MAPRAES, e sua inclusão no ativo
estável da nova instituição, dos seguintes imóvei-
sbeni immobili:

CFIXI: Mascalucia + Borgetto
CORM: Pianezza + Basella
DOL: Napoli
LAT: Manduria + Laurignano
PIET: S. Gabriele + Morrovalle
PRAES: Monte Argentario (Presentazione) +
Nettuno

Transferência canónica para a nova província de2
MAPRAES dos outros imóveis:

FAT: Santa Maria da Feira + Barroselas
MICH: Parigi/Champigny + Lourdes (proprie-
dade da Associação de Esperança Passionista)

Transferência para a nova Província e inclusão no3
acervo estável dos seguintes bens móveis: 

Fundo de garantia / instituição de salvaguarda
(= Fundo Comunal + Fundo Cultura + Fundo
de Assistência de Enfermagem + Fundo Imo-
biliário + Fundo TFR).

Na reunião do Conselho Alargado, de Março 2018, o

processo foi iniciado, começando com a anexação dos
dois conventos da Região da PIET: S. Gabriele del-
l'Addolorata e Morrovalle, a que se seguirão os das
outras Regiões. Para uma gestão uniforme destas
casas, ficarão sob a responsabilidade direta do Provin-
cial e seu Conselho, de acordo com o número 109c do
Regulamento Provincial.mero 109c dei Regolamenti
provinciali.

PPublicações dos religiosos da Província MA-
PRAES recolhidos no Arquivo provincial desde 1 de
Dezembro de 2017.

MAURIZIO DE SANCTIS, Dio c'è ... per
davvero! Storia di una giovane fede,
Paoline, Milano 2017, 110pp.

TITO PAOLO ZECCA, I Passionisti in
Sabina e nell'Abruzzo aquilano, San
Gabriele Edizioni, Teramo 2017,
290pp.

LEONILDO PELLIZZATO, Sollevati su ali
d'aquila. Pensieri spirituali, T i p o -
grafia S. Gemma, Lucca 2017, 256pp.

SALVATORE SEMERARO, Comunicando
la gioia del Vangelo, Editrice Salen-
tina, Galatina (LE) 2017, 288pp.

FILIPPO ASTORI, Nascere di nuovo.
Esperienza nello spirito sotto la guida
di San Paolo della Croce a Castel-
lazzo, 122pp.




