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Estimados irmãos e irmãs, 

 Os Integrantes da 12ª. Assembleia da Configuração “Jesus Crucificado”, celebrada na Comunidade do 
Noviciado em Pueblito, Querétaro, México, de 3 a 7 de fevereiro de 2019, reiteraram a necessidade de 
estreitar nossos laços de comunhão, participação y comunicação.
 Os Superiores Maiores das cinco Entidades jurídico-autônomas das duas Zonas da Configuração, 
citadas a seguir: 1- Zona Norte: Províncias de São Paulo da Cruz: USA, Canadá, Jamaica, Haiti e Porto 
Rico;  Santa Cruz: USA; e Cristo Rei: México e República Dominicana. 2- Zona Sul:   as Províncias  
Getsêmani: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Moçambique, África; e a Província Exaltação da Santa 
Cruz: Brasil,  elegeram os Padres Francisco Valadez, da Província Cristo Rei e Aurélio Miranda, da 
Província  Exaltação da Santa Cruz, como Presidente e Vice presidente-Secretário, respectivamente.
 Pediram-nos para privilegiar e potencializar a comunicação e colaboração com toda a  Família 
Passionista da nossa Configuração e a Província do Sagrado Coração - SCOR -.
 Um instrumento muito eficaz para lograr este objetivo e revitalizar a Configuração, é o Boletim, ademais 
obviamente de outras diversas iniciativas, que no momento oportuno as  indicaremos.
 Apresento-vos, com prazer,  o 12º BOLETIM, cuja publicação será trimestral e que nesta ocasião será 
um pouco mais extenso, porque encontrarão a Realidade da nossa Configuração em diversos aspectos, 
incluindo as fundações e a valiosa e generosa ação missionária, que os Religiosos dos Países que a formam, 
tem dado em toda a extensão e amplitude da Congregação. 
 Ademais, para 300 anos de Fundação da nossa Congregação Passionista, publicaremos reflexões que 
nos farão vibrar uníssono com os Religiosos, Religiosas, Monjas e Leigos que compartilham o nosso 
carisma e espiritualidade.
 Em cada Boletim, vos informaremos sobre os acontecimentos mais significativos nos quais 
reconhecemos “o amor de Deus que não tem fim”.
 Solicitamos-vos e agradecemos que nos informem periodicamente do acontecer de Deus em suas 
Entidades, para que estejamos em sintonia e nos possamos conhecer mais profundamente

 
 A Paixão de Cristo esteja gravada em nossos corações!

 No Crucificado-Ressuscitado,
       Francisco Valadez Ramírez C. P.

        Presidente da Configuração
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EUA
Chicago 1, CRUC 

Citrus Heights, CRUC 
Detroit, CRUC 

Houston, CRUC 
Louisville, CRUC -

Sierra Madre, CRUC 
Jamaica, PAUL - 
Pittsburgh, PAUL 

Scranton 1, PAUL D
West Hartford, PAUL D

Birmingham, CRUC
Atlanta, PAUL 

North Palm Beach, PAUL 
Pelham, PAUL M
Scranton 2, PAUL

Birmingham - CRUC 
Fairfield, CRUC 
Clayton, PAUL 

CJC
Configuração Jesus Crucificado

PORTO RICO
Dorado, PAUL 

Isla Verde, PAUL 
Lares, PAUL

Vistamar, PAUL 

REPUBLICA DOMINICANA
Santo Domingo, REG 

La Peña, REG 

CANADÁ
Willowdale , PAUL 
Rexdale, PAUL P

Configuração Jesus Crucificado 



MÉXICO
Cuernavaca, REG 

Escandón, REG -->
Guadalajara 1, REG 

Querétaro - Beato Isidoro, REG 
Querétaro - El Pueblito, REG 

San Angel, REG 
Guerrero, REG 

JAMAICA
Mandeville, PAUL 
Kingston, PAUL 

HAITI 
Port-au-Prince, PAUL 

MOÇAMBIQUE 
Pemba, GETH 
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BRASIL
Belo Horizonte - Prov., EXALT ;

Colatina, EXALT 
Itabuna, EXALT -

Jardim América, EXALT -
Jequié, EXALT -

Milionários, EXALT 
Salvador, EXALT 

São Luís de Montes Belos 
Colombo, GETH 
Curitiba, GETH -

Pinto Bandeira, GETH
Ponta Grossa, GETH 

Rio de Janeiro, GETH -
São Carlos, GETH 
São Paulo, GETH -
Barbacena, EXALT 
Goiânia , EXALT 

Campina Grande, GETH
Cascavel, GETH

Guarapuava, GETH 
Osvaldo Cruz, GETH 

Porto das Caixas, GETH 
Vila Adriana, GETH 

Iporá, EXALT 
Janaúba, EXALT 
Luziânia, EXALT 

Rio Branco - Acre, EXALT

ARGENTINA 
Buenos Aires, GETH 

Ingeniero Juarez, GETH

URUGUAI 
Montevideo, GETH

Configuração Jesus Crucificado 



Cúrias Provinciais 
Configuração Jesus

 Crucificado

EXALT
Pe. Giovanni Cipriani - Provincial

Pe. José Roberto - Primeiro Consultor
P. Adilson Santana 

 Pe. Henrique Evangelista de Oliveira 
 Pe. Vanderlan Gomes

REG
Pe.Francisco Valadez - Provincial

Pe. Héctor Rangel -Primeiro Consultor
Pe. Victor Hugo Álvarez 

PAUL
Pe.James O’Shea - Provincial

P. Salvatore Enzo Del Brocco - Primeiro Consultor
P. Hugo Esparza-Pérez  

P. James Price.
P.William Murphy

GETH
 Pe. Leudes Aparecido de Paula,- Provincial

Pe. Edilberto Lins de Meneses- Primeiro Consultor
 Pe. Francisco Chagas Marques, 

Pe. Francisco Rodriguez 
 Pe. Alan Hildeu Felício

CRUC
Pe. Joseph Moons - Provincial
Pe. David Colhour - Primeiro Consultor
Pe. James Strommer 
Pe. Philip Paxton 
 Pe.Alfredo Ocampo.
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Servo de Deus
Pe. Theodore Foley, C.P 

1720-2020
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 O Servo de Deus, Pe. Theodore Foley, C.P., nasceu em 1913, em Springfield, Massachusetts, EUA. Sua 
família era católica e muito devota. Participava em uma vibrante paróquia católica; todavia ainda jovem, começou 
a ter maior contato com a Comunidade (Retiro) Passionista de West Springfield. Quando tinha apenas 14 anos, se 
sentiu atraído pelo espírito missionário e a espiritualidade dos Passionistas. Pediu para ser recebido no alunado 
Passionista, e depois passou para o Noviciado. Depois de um ano como noviço, professou seus votos em 1933. Ao 
completar os estudos de Filosofia e Teologia, foi ordenado sacerdote em 1940.
 Após a ordenação,  Pe. Theodore foi escolhido para continuar seus estudos na Universidade Católica da 
América em Washington, D.C. Em 1944 recebeu o Doutorado em Teologia e pode regressar à vida comunitária do 
Retiro. Em casa, era o diretor espiritual para muitos dos nossos seminaristas. Por doze anos, ensinou teologia aos 
nossos seminaristas e trabalhou como formador dos Estudantes. Tinha fama de ser de um caráter gentil e amável. 
Para que não perdesse seu entusiasmo profissional de professor, no final de cada ano acadêmico, rasgava suas 
anotações, de modo que cada ano pudesse enriquecer seu ensinamento com material novo e com o entusiasmo 
renovado. Com o mesmo entusiasmo marcava sua presença no atendimento das pessoas que iam ao Retiro 
Passionista,   para tê-lo como diretor Espiritual. Ensinou o catecismo àqueles que queriam ser batizados. Também 
foi um popular confessor de religiosos e leigos. Estava constantemente disponível para atender no confessionário.
 O Capítulo Provincial de 1956 o elegeu Superior do primeiro Retiro Passionista fundado na América, o 
Retiro de São Paulo da Cruz em Pittsburgh, PA (1852). Era um Superior amável. Já não tinha que ter consigo  os 

os livros escolásticos dos anos de professor. Em 
seu novo cargo,  necessitava das ferramentas do 
discernimento e da escuta atenta. Pôs-se a 
disposição para escutar confissões em muitos 
lugares. Neste período não dirigia automóvel, 
sendo assim, caminhava pela cidade ou tomava o 
bonde, confessava os fiéis nas paróquias, em 
conventos e regularmente na nossa Igreja do 
Retiro. Ele era o confessor designado para as 
Monjas Passionistas de Pittsburgh.
 O Capítulo Geral de 1958 o elegeu 
Consultor Geral para toda a Congregação. Este 
oficio o obrigava a estabelecer-se em Roma, no 
Retiro dos Santos João e Paulo. E assim iniciou 
sua residência em Roma,  que duraria 16 anos. 
Seis anos depois, em outro Capítulo Geral, foi 
eleito Superior Geral da Congregação 
Passionista, o sucessor de São Paulo da Cruz. 
Sua dedicação ao ministério nunca o deixou em 
Roma.  A certa hora da manhã, desaparecia do 
seu escritório para tomar um café com as irmãs 
Passionistas do México que dirigiam os serviços 
domésticos na casa Geral. Em outras ocasiões se 
encontrava no confessionário da basílica 
adjacente dos Santos João e Paulo. O Santo 
Papa, Paulo VI, habitualmente se confessava-se  
com o Pe. Theodore. O Superior Geral dos 
Jesuítas também vinha confessar-se com ele.



 3 de Março de 1913
 9 de Outubro de 1974 

Servo de Deus
Pe. Theodore Foley, C.P 

 Tocou a ele dirigir a Congregação durante as turbulentas décadas dos anos sessenta e setenta, 
quando houve tanta agitação social. Quando os valores tradicionais foram questionados na vida 
religiosa, e as vocações na sua própria Congregação começou a declinar, Pe. Theodore foi uma rocha de 
estabilidade e de esperança para aqueles tempos. Sua formação teológica o preparou para poder 
participar ativamente nas sessões do Concilio Vaticano II com outros Superiores Maiores.
 Padre Theodore trabalhou incansavelmente para levar a mensagem de Cristo-crucificado ao 
nosso mundo. Em busca de novas oportunidades de desenvolvimento  missionário para a congregação, 
viajou à Ásia, África e Oceania. Promoveu o estudo da Paixão para despertar o mundo que estava em 
perigo de se esquecer de Deus. Um homem amável, fiel à oração e infalivelmente atento aos demais.
 No seu décimo ano como Superior Geral, em 1974, viajou de Roma para visitar os Passionistas  
na Ásia e no Sul do Pacífico. De alguma maneira, contraiu uma infecção de febre tifoide. Ao seu 
retorno, tentou presidir os capítulos provinciais, como era seu dever, porém, viu-se obrigado a regressar 
para Roma. Foi hospitalizado em setembro de 1974. A infecção tinha afetado seu coração e morreu dia 
9 de Outubro de 1974,  no “Calvary Hospital,” a algumas quadras do Retiro dos Santos João e Paulo. 
Suas últimas palavras foram: “Jesus, Maria e José”.
 Depois do seu funeral em Roma, seu corpo foi trasladado aos Estados Unidos. Foi enterrado 
com seus irmãos Passionistas no Retiro Passionista de West Springfield, Massachusetts. Quando a 
Província teve que fechar esse Retiro, seu corpo foi levado a Pittsburgh, onde o Pe. Theodore tinha 
servido como Superior na década de 1950. O Papa Bento XVI, respondendo a devoção do povo 
estadunidense, reconheceu publicamente os atributos de santidade vividos por Pe. Theodore, e o 
proclama “Servo de Deus” em 2007 e com isso,  inicia o processo que pode legar eventualmente a 
canonização na Igreja.
 Na quinta-feira, 30 de Setembro de 201o, os Passionistas inauguraram formalmente sua Causa 
para a Canonização na Igreja de São Paulo da Cruz, Pittsburgh. Preparou-se neste tempo uma nova 
tumba para o seu corpo, que agora descansa ali. Todas as segundas-feiras do ano celebram-se quatro 
missas de novena em honra aos nossos santos Passionistas. Todas as missas concluem com orações pela 
beatificação do Padre Theodore Foley. Diariamente chegam pessoas para rezar na sua tumba, na qual 
foram colocados dois grandes cadernos que registram visitas diárias. Um é para as intenções que as 
pessoas pedem ao Padre Theodore por diversas necessidades. Outro caderno é onde as pessoas 
testemunham os favores outorgados através da intercessão do Padre Theodore. Os dois têm muitas 
páginas preenchidas. Alguns favores são extraordinários.
 Nos últimos meses, a Comunidade Passionista tem empreendido uma extensa restauração da 
Igreja de São Paulo da Cruz. Foi a primeira Igreja do mundo a ter São Paulo da Cruz (foi beatificado em 
Maio de 1853) como padroeiro. Este templo tem servido como um farol no lado sul de Pittsburgh 
durante todos estes anos. Um farol da misericórdia e do perdão de Deus. Esperamos que logo seja 
terminada a restauração e que se renove a dedicação deste templo mais bonito do que nunca. Nossa 
igreja incluirá a Capela do Servo de Deus, Theodore Foley e o confessionário restaurado que Padre 
Theodore usava regularmente.
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Vestição dos Noviços  

e Inauguração da Nova Casa de Noviciado

 No ano de 2018, os provinciais da Região Sul da Configuração Jesus Crucificado fizeram a 
opção de transferir o noviciado, para o ano de 2019 em diante, de Ponta Grossa para a 
Comunidade Cristo Libertador, localizada na cidade de São Luís de Montes Belos, Estado de 
Goiás. 
 Assim, depois de uma caminhada inicial no noviciado, no dia 03 de abril, na celebração 
Eucarística receberam e vestiram o hábito Passionista, os cinco noviços: Lucas, José Osvaldo e 
André, pertencentes à Província Getsêmani; Cleyton e Victor, pertencentes à Província da 
Exaltação da Santa Cruz. O rito, na sua simplicidade e profundidade, expressa o espírito do 
noviciado: “deixar a antiga maneira de viver e despojar-se do homem velho, que vai se 
corrompendo ao sabor das paixões enganadoras, e se renovar pela transformação espiritual da 
mente, se vestindo do homem novo, criado à imagem de Deus, na verdadeira justiça e santidade” 
(Ef 4,22-24), para fazer 'memória da Paixão de Jesus Cristo'.
  A comunidade formativa do noviciado está assim constituída: Pe. José Roberto, mestre de 
noviços, Pe. Weslei Pereira, vice-mestre, e Pe. Tarcílio Maia, Pároco das Paróquias de Santa Cruz, 
em São Luís de M. Belos, e São Sebastião, na cidade de Córrego do Ouro.
  No dia 05 de abril, houve a benção de inauguração da reforma e ampliação da nova casa do 
noviciado, pelo Superior provincial da Província Mãe da Santa Esperança (Holanda), Pe. Mark-
Robin. A nova estrutura, 12 quartos com banheiros, facilita uma vida mais de silencio interior e de 
contemplação. Tal construção foi realizada com a solidariedade da província Holandesa, que 
colaborou, proficuamente, com este projeto. 
Estes dois momentos fortes na caminhada do noviciado passionista foram marcados, também, pela 
presença dos superiores provinciais, Pe. Giovanni Cipriani, CP. e Pe. Leudes  Aparecido, CP. 
juntamente com os membros dos seus conselhos provinciais.
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Assembleia- REG 
Resumidamente, compartilho o trabalho da Assembleia: os religiosos da Província de 
Cristo Rei e da República Dominicana celebraram sua Assembleia Anual no Centro de 
Espiritualidade Passionista, Cuernavaca, Morelos, de 12 a 14 de junho. O Superior 
Provincial, o Ecônomo Provincial e os Superiores locais apresentaram seus respectivos 
relatórios sobre o que foi feito no último ano: também "memória do futuro", aventurando-
se e imaginando o futuro em termos de desafios e enfatizando o que gera vida.
O tema fundamental girou em torno de uma primeira abordagem e reflexão das três áreas 
de ação prioritárias do 47º Capítulo Geral: - Nossa vida comunitária; - Nossa formação 
inicial e contínua; - A revitalização das configurações que são nossas principais estruturas 
de solidariedade. Essas áreas foram distribuídas em cada um dos dias da Assembleia. 
Mudanças de Religiosos em várias Comunidades são notificadas e aprovadas devido à 
Incardinação de Religiosos e Casas na República Dominicana em nossa Província; a 
eleição do Pe. Rafael Vivanco, Mestre em Noviços, como Consultor Geral; a conclusão 
deste ano acadêmico de Estudos Universitários e Teológicos de alguns de nossos Irmãos; a 
abertura da nova Comunidade de Estudantes de Teologia - uma nova presença, etc.
A Comissão Preparatória do VII Capítulo Provincial a ser celebrada, se Deus quiser, de 1 a 
5 de junho de 2020, também foi escolhida, bem como o lema e tema. Por fim, começaram a 
estudar as questões que formularam na carta de 8 de maio de 2019, os padres Rafael 
Vivanco e Juan Ignacio Villar, Consultores Gerais, aos Superiores Maiores da Família 
Passionista na América: 1. Qual é a memória que permaneceu em suas Entidades com 
relação à experiência da CLAP? 2. Você estaria disposto a recuperar, apoiar e atualizar essa 
experiência de comunhão e participação? 3. Se sim: Quais etapas você considera que 
poderiam ser realizadas? Esta última edição não foi difícil para nós porque o Pe. Francisco 
Valadez serviu 12 anos como Secretário da CLAP e outros 12 anos como Presidente, então 
a memória histórica se recuperou com relativa facilidade.
A Assembleia finalizou relembrando os próximos eventos da Província; algumas 
indicações das Visitas Canônicas já realizadas e outas a  serem feitas e, obviamente, a 
avaliação da Assembleia. O moderador, Pe. Clemente Olvera CP foi o moderador e 
conduziu com criatividade e clareza as diversas atividades, dando prioridade, 
evidentemente, à Celebração Eucarística bem como aos fortes momentos de oração, 
preparados antecipadamente pelas diferentes comunidades da Província.

A Paixão de Cristo esteja sempre gravada em nossos corações!
Pe. Francisco Valadez, CP
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Refeitório Perpétuo Socorro

Amor e Serviço

 Missão Passionista- JPIC

Configuração Jesus Crucificado 

OBJETIVO GERAL
Cimentar e fortalecer a experiência viva de Deus nos voluntários, migrantes e pessoas em situação de rua, a partir do 
Carisma da Paixão de Cristo, proclamando o Cristo Crucificado-Ressuscitado, para ir promovendo desde o amor a 
nossos irmãos em dita situação.

HISTÓRIA 
O Refeitório “Perpétuo Socorro” se iniciou ha mais de 20 anos, como resposta dos irmãos Passionistas às 
necessidades concretas de alimento dos migrantes que procediam da América Central.  A esta iniciativa,  coordenada 
pelo Pe. Luis Zárate, seguida pelos irmãos César Navarrete e Jesús Mendoza,  se uniu um grupo de senhoras 
pertencentes à Reitoria do Perpétuo Socorro. E desde então, vem-se dando este serviço aos nossos irmãos migrantes e 
pessoas em situação de rua. A passar deste tempo, foram adequando os espaços para prestar  um serviço melhor. 

COMO FUNCIONA
Conta-se com 21 voluntários,  aproximadamente, os quais se organizam em cinco equipes. A estes somou-se o grupo 
de filósofos (Passionistas), os quais atendem no refeitório nos dias festivos, quando os voluntários descansam. Cada 
grupo é responsável de preparar e servir os alimentos e deixar limpas as áreas de serviço. Para isso conta-se com 
doações de dispensa e comida, que chegam de alguns restaurantes. O antigo ginásio da comunidade foi transformado 
em cozinha.  O serviço é oferecido de segunda a sexta pela manhã, de 9 a 10am.   A maioria das pessoas são homens, e 
em algumas ocasiões, nos buscam famílias completas. Ademais dos alimentos, recebem doações de medicamentos e 
roupas.
Por iniciativa do diácono César Navarrete e com o apoio do irmão Jesús, foram proporcionados momentos de 
convivências, onde além de proporcionar o alimento, se propicia um espaço para a reflexão cristã e a sana convivência 
entre eles e os colaboradores. Cabe mencionar que neste projeto, temos a colaboração de pessoas que pertencem a 
outras paróquias e que encontraram  neste espaço a possibilidade de concretizar seu seguimento a Jesus  servindo ao 
seu  próximo.
Termino citando algo que o papa Francisco nos partilhava em uma de suas homilias no Panamá: “…o próximo é em 
primeiro lugar uma pessoa, alguém com rosto concreto, com rosto real e não algo a saltar ou ignorar, seja qual for sua 
situação. É o rosto que revela nossa humanidade, tantas vezes sofredora e  ignorada. O próximo é o rosto que 
incomoda maravilhosamente a vida, porque nos recorda e põe no caminho do que é verdadeiramente importante e nos 
livra de banalizar e tornar  supérfluo nosso seguimento do Senhor…”

No Crucificado… 
                                                                    Pe. César Antonio Navarrete Ferrusquia, C.P 



Uma nova estrutura jurídica de governo
 Em comunhão, crescermos numa fidelidade criativa e 

MONJAS PASSIONISTAS

responsável como Monjas Passionistas!

 Em 2015, seguindo as orientações da Santa Igreja, o Instituto das Religiosas da Paixão de Jesus 
Cristo (Monjas Passionistas), começou a trilhar um novo caminho. Madre Fernanda Barbiero, religiosa das 
Irmãs Mestras de Santa Doroteia, foi convidada pela Santa Sé (CIVCSVA) a guiar este processo rumo à 
revitalização dos Mosteiros Passionistas e estabelecer uma nova estrutura de comunhão entre os Mosteiros.
 O primeiro passo dado foi a convocação de uma Assembleia Mundial das Superioras ocorrido de 
19/09 a 05/10 em Roma em São João e Paulo e no Santuário de São Gabriel, buscando fazer uma leitura da 
realidade e estabelecer algumas linhas de futuro, rumo à comunhão. 
 Após a Assembleia até 2019 um trabalho árduo e silencioso começou a ser feito em todos os 
Mosteiros com o início das visitas da Madre Fernanda, smsd em cada comunidade, buscando redesenhar 
uma nova realidade de acordo com as linhas diretivas da Assembleia, como também daquelas estabelecidas 
pela Santa Sé. 
 Neste ínterim, foram lançados dois novos documentos na Igreja para nortear a vida Contemplativa: 
Vultum Dei Quaerere e Cor Orans, propondo um caminho que, de certa forma, já havíamos iniciado em 
2015. 
 A modalidade sugerida e aceita para estabelecer esta estrutura jurídica de comunhão foi a 
Congregação. Nos Estatutos que foram redigidos para reger a Congregação das Monjas da Paixão de Jesus 
Cristo diz que: “A Congregação é erigida para promover o crescimento e a vida dos mosteiros sui juris 
(autônomos), membros da Congregação, de acordo com o Evangelho, a Regra de São Paulo da Cruz, as 
próprias Constituições e os Estatutos gerais, de modo a contribuir para o crescimento do Corpo de Cristo. 
Tudo isso é realizado com a cooperação fraterna das irmãs e mediante meios jurídicos adequados, no 
respeito do princípio de justa autonomia, de subsidiariedade e das legítimas diversidades culturais e 
sociais”. 
 Em 29 de junho de 2018, com a autoridade da Igreja, foi promulgado o decreto que erigia a 
Congregação das Monjas da Paixão de Jesus Cristo e deste decreto, desdobrou-se a necessidade de convocar 
o Primeiro Capítulo Geral da Neo-Congregação.
 Assim, de 21/01 a 03/02 com o lema “No Coração da Igreja irradiamos o Amor Crucificado” na Casa 
São João e Paulo foi celebrado o Primeiro Capitulo geral das Monjas Passionistas, sob a presidência da 
Delegada geral, Madre Fernanda Barbiero, smsd e o auxílio de Pe. Floriano de Fabiis,cp que acompanhou 
desde o início o trabalho da Delegada como Assistente geral das Monjas Passionistas e o auxílio de de tantos 
outros sacerdotes Passionistas, além da colaboração das Irmãs de São Paulo da Cruz na tradução. 
 Provenientes de diversos lugares, nações e culturas, participaram 42 capitulares, 3 convidadas e 15 
colaboradores. Como afirma no Documento Final do Capítulo, “uma bela experiência de internacionalidade 
e interculturalidade, mas sobretudo da alegria de condividir um estupendo carisma que tem suas raízes em 
tantas partes diferentes do mundo”. 
 Nestes dias de intenso trabalho capitular foi feita a leitura da realidade atual das Monjas Passionistas, 
como também a tomada de consciência desta nova estrutura jurídica de comunhão, com a participação de 
diversos assessores, entre eles Mons. José Rodriguez Carballo, ofm, arcebispo secretário da CICSVA, como 
também Pe. Leonello Leidi, nosso co-irmão passionista, entre outros. Foi feita uma revisão dos elementos 
canônicos-normativos das nossas Constituições que precisavam ser adequadas às novas diretivas da Igreja, 
do Direito Canônico e dos Estatutos Gerais da Congregação monástica.
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Monjas Passionistas

 Também foi eleito o primeiro governo que irá servir à Congregação no período de 6 anos e traçado 
algumas linhas diretivas para este período inicial.  A composição do primeiro governo da Congregação foi 
a seguinte:

· Madre Catherina Marie Schuhmann, do mosteiro de Lucca (Itália), Presidente.
· Madre Gertrude Poggio, do mosteiro de Croisy (França), Vigária.
· Madre Ana Maria Cabañas, do mosteiro de Querétaro (México), Conselheira.
· Irmã Maria Martina Naiman, do mosteiro de Tarquínia (Itália), Conselheira.
· Irmã Luzia Daniela Almeida Prado, do mosteiro de São Paulo (Brasil), Conselheira.
 
 Uma alegria para as Capitulares, sem dúvidas, foi a participação na Catequese com o Santo Padre, 
o Papa Francisco e a foto feita em grupo com ele. Nesta ocasião o Santo Padre dirigindo às Monjas 
incentivou-as, como Passionistas, a “serem apaixonadas”!

 Em todo o continente Americano, as Monjas Passionistas estão presentes em 5 países:
· Argentina: Merlo
· Brasil: São Paulo, São Carlos, Pato Branco e São Luís de Montes Belos
· Colômbia: Medellin
· Estados Unidos: Clarks Summit, Ellisville, Erlanger, Pittsburg e Whitesville.
· México: Querétaro 
 
 A todos os membros da Família Passionista do Continente Americano, pedimos, como está 
redigido no Documento Final, que “o Capítulo foi concluído, mas agora, mais do que nunca, continuamos 
a ter necessidade do apoio e da ajuda de vocês. Pedimos-lhes: não nos deixem sós. Ajudem-nos na Pastoral 
Vocacional, na formação, a viver a cada dia mais a nossa identidade e carisma” comum!

Irmã Luzia Daniela da Trindade, CP
Mosteiro Santa Gema – São Paulo, Brasil.
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Configuración Jesús Crucificado 

Graduações de Religiosos Passionistas
Parabenizamos os membros da nossa Família Passionista que se 

formaram neste semestre e obtiveram novos títulos.

Pe. Enno Dango, CP, - Ph.D. no Diálogo Inter-religioso 
(Diálogo Inter-religioso), Universidade de Notre Dame; 

Notre Dame, Indiana.

Foto: Pe. Enno Dango, CP (à direita), com o diretor de sua 
tese Laurea, o professor Gabriel Reynolds, Ph.D

Pe. Bruno D'Souza, CP, - Mestre em Teologia Pastoral, Universidade 
Loyola Marymount de Los Angeles, Califórnia.

Estudante passionista, Nicholas Divine, CP - Divinity Master 
(M.Div), União Teológica Católica de Chicago, Illinois.

NOTÍCIAS



JUBILEUN- CJC

NOTÍCIAS

Os Passionistas da Província da Santa Cruz (CRUC) (a "província 
ocidental" dos Estados Unidos da América) realizaram o seu 35º Capítulo 
Provincial, de 6 a 11 de junho de 2019, no Centro de Retiro Mãe Dolorosa, 
Sierra Madre, Califórnia . No domingo de Pentecostes, 9 de junho de 2019, 
o Capítulo reelegeu o Padre Joseph Moons como Superior Provincial na 
primeira votação. Na segunda-feira, 10 de junho de 2019, o Capítulo votou 
nos quatro Conselheiros Provinciais: os padres. David Colhour (Primeiro 
Consultor), James Strommer, Philip Paxton e Alfredo Ocampo.FOTO (D-
I): PP. David Colhour, James Strommer, JosephMoons, Provincial, Philip 
Paxton, y Alfredo Ocampo.

No dia 5 de maio de 2019, no Santuário de São Paulo da Cruz 
(Belo Horizonte/MG), Edson Terra da Silva emitiu seus votos 

perpétuos.

No dia 28 de abril de 2019, na paróquia de Santo Agostinho 
(Pemba, Moçambique), Pe. Armindo Baltasar foi ordenado pela 

imposição das mãos do Bispo de Pemba, D. Luiz Fernando Lisboa, 
C.P.

No dia 25 de maio de 2019, no Santuário de Jesus Crucificado 
(Jequié/BA), o Padre Sandoval Dias de Jesus,CP foi ordenado pela 
imposição das mãos do bispo Passionista Tommaso Cascinelli,CP.

Proximos Eventos
29 de junho: Ordenação de Cesár Antonio 
Navarrete Ferrusquia,CP
30 de junho: Profissão Perpétua  de José 
Paulo, CP - GETH
29 de julho a 2 de agosto: Retiro / Assembleia 
EXALT

06 julho: Profissão Religiosa dos noviços- REG
Diaconato de Sebastián Cruz Gomes
Presbiterato de Juan Manuel Rodrigues Mejía
16 a 18 de agosto: Associação Passionista de Ex 
alunos, Centro de Retiro Passionista de la Cruz, 
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Testemunho de Sebastián Cruz 
Gómez, CP

 Estou consciente de que ser religioso, implica enormes desafios e em alguns momentos, grandes 
sacrifícios. Na igreja atual, necessita-se de  homens que deem testemunho do amor de Cristo, que se 
desgastem pela causa do Reino e deem esperança neste mundo, pois é isso,  que nos toca viver.
 Considero algo fundamental, viver o carisma nas diversas realidades; especialmente quando se 
acompanha a dor e o sofrimento de algum ser querido o de quem encontramos nas Missões e nos diversos 
apostolados. 
 A meditação da Paixão é a base da minha vida, tendo presentes os crucificados de hoje e os 
acontecimentos de violência e insegurança pelos quais atravessa a nossa sociedade.
 Concluí o último ano dos meus estudos teológicos e estou trabalhando no meu projeto de 
conclusão de curso, tal como pede o caminho acadêmico do Instituto de Formação Teológica 
Internacional do México - IFTIM – afiliado à Universidade Javeriana de Bogotá, Colômbia; logicamente 
são decisões claras e definitivas pelas quais devo optar.
 Consciente da minha debilidade humana e confiando na graça do Senhor, solicitei com absoluta 
liberdade a Ordem do Diaconato, com tudo o que esta decisão implica.
 Me sinto chamado a viver este estilo de vida, de ser e fazer memória do amor de Cristo 
Crucificado-Ressuscitado em um mundo que clama vida nova e que clama ressurreição.

Vocação Passionista
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Pe. Francisco Valadez Ramírez, CP
Presidente 

Pe. Aurélio Aparecido Miranda,CP
Vice Presidente e secretário

+55 31 9 9890-2901

Felipe Tubertino dos Santos, CP
Editor Gráfico

Fale Conosco
passiocjc@gmail.com
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