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Queridos irmãos e irmãs,

  Saúdo a cada um de vocês e espero que tenham desfrutado de merecidas férias de verão na Zona 
Norte. Tenho o prazer de apresentar a vocês o XIII Boletim de nossa Configuração Jesus 
Crucificado.  Nós experimentamos o amor  de Deus em nossa história através de muitos eventos 
desde a publicação do XII Boletim; entre outros, o 35º Capítulo Provincial da Província de Santa 
Cruz - CRUC - em Sierra Madre, CA, EUA; o Encontro de Formandos na Zona Sul; as profissões 
religiosas de alguns de nossos jovens; as ordenações diaconais e sacerdotais, que nos enchem de 
alegria e esperança; o final do ano acadêmico 2018-2019 na Zona Norte e as novas tarefas dos jovens 
que concluíram com êxito seus estudos de teologia; atividades em meio a tantos desafios de nossos 
Irmãos na Missão de Moçambique, na África; bem como a saudosa memória do nosso Servo de 
Deus, Pe. Benito Arrieta CP, que na República Dominicana ainda é lembrado com fé e entusiasmo, o 
que nos faz exclamar como Santo Agostinho: “Se estes e estas foram capazes, por que nós não?
 Organizamos a Peregrinação do Ícone e da Relíquia de nosso Fundador, São Paulo da Cruz,  por 
ocasião do 300º aniversário da Fundação da nossa amada Congregação, em toda a Configuração 
Jesus Crucificado, privilegiando sua presença em momentos significativos de nossas Províncias, 
como as Assembléias e o VII Capítulo Provincial da Província Cristo Rei, no México, em junho de 
2020. 
  Essas e outras notícias estão presentes neste Boletim, que continuará sendo um meio eficaz de 
comunhão, participação e informação. 
 Permitam-me concluir com um breve poema, para que possamos aplicar ao nosso Carisma, para 
que meditemos na Assembléia Provincial do REG em junho passado:

"Em tudo habita uma chama que pode se tornar uma grande fogueira,
podemos encontrar o que nos reforça internamente,

e seremos verdadeiramente fortes para poder enfrentar tudo,
Sem nada nos destrói.

Quando uma chama se alimenta, torna-se uma fogueira
que o vento, longe de apagá-lo, o alimenta cada vez mais. ”

A paixão de Cristo está gravada em nossos corações!
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REGIÃO SUL

Província da Exaltação
da Santa Cruz

A Província da Exaltação da Santa Cruz está presente nos seguintes estados 
brasileiros: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Paraíba. Sua missão é 

desenvolvida a partir da administração de paróquias, santuários, obras sociais e 
escolas.

Goiás
Goiânia: Comunidade 

São Paulo da Cruz

São Luís de Montes 
Belos: Comunidade 
Cristo Libertador 

(noviciado)

Iporá: Comunidade 
Santa Maria Goretti

Luziânia: Comunidade 
São Carlos Houben

Bahia
Jequié: Comunidade 

Jesus Crucificado

Itabuna: Comunidade 
São Paulo da Cruz

Salvador: Comunidade 
São Gabriel da Virgem 

das Dores

Espírito Santo
Cariacica: 

Comunidade Santa 
Maria Goretti 
(Postulantado)

Colatina:
Comunidade 

Imaculado Coração 
de Maria

Acre

Rio Branco: 
Comunidade 

Missionária Jesus dos 
Passos

Paraíba

Solânea
Santuário de 

Santa Fe

Minas Gerais
Belo Horizonte: 
Comunidade São 

Gabriel da Virgem das 
Dores (teologia)

Belo Horizonte: 
Comunidade Mãe da 

Santa Esperança  

Barbacena:Comunidade 
São Paulo da Cruz 

(Aspirantado)

http://www.provinciaexaltacao.org.br
@exaltpassio

 Província da Exaltação da Santa Cruz
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REGIÃO SUL

A Província Getsêmani está presente nos seguintes estados brasileiros: São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraíba; assim como nos países: Argentina, 
Paraguai, Uruguai e Moçambique (área de missão). Sua missão se desenvolve a partir da 
administração das Paróquias, Santuário, Obras Sociais e Terapêuticas e Centro de 
Espiritualidade Passionista.

PROVINCIA

SÃO PAULO
SEDE PROVINCIAL - 

COMUNIDAD CALVARIA
SP

COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
- “SAO PAULO DA CRUZ”

Itu/SP

COMUNIDADE SÃO JOSÉ
Osvaldo Cruz

COMUNIDADE SÃO 
SEBASTIÃO
Sao Carlos

RIO DE JANEIRO

COMUNIDAD JESUS 
CRUCIFICADO

Itaborai

 "SÃO JOSÉ E NOSSA 
SENHORA DAS DORES

Rio de Janeiro

PARANA
  COMUNIDADE NOSSA 
SENHORA DO ROSÁRIO 

Colombo

 COMUNIDADE  BOM 
JESUS DO CABRAL

Curitiba

 COMUNIDADE 
GETSÊMANI
Ponta Grossa

COMUNIDAD SÃO PEDRO
Cascável

RIO GRANDE DO SUL

COMUNIDADE GALILEO 
NICOLINI

Pinto Bandeira

PARAÍBA
COMUNIDADE SANTA 

GEMA GALGANI
Campina Grande

ARGENTINA, URUGUAI E 
MOÇAMBIQUE

COMUNIDADE SÃO PAULO DA CRUZ
MISSÃO NOSSA SENHORA DOS 

POBRES
Pemba – Moçambique – África

 Comunidade Santa Cruz- Buenos Aires

Fundação Talita Kum, Buenos Aires
 

Comunidade Nossa Senhora das Mercês– 
Formosa 

Comunidade Enrique Angelleli- Córdoba

Comunidad Mateo Perdía, Salta

Comunidade Santa Gema – Uruguay

GETSÊMANI
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 Servo de Deus 
Pe. Benito Arrieta, CP 

 
 O padre Benito Arrieta nasceu na fazenda Arantza-Azpikua, país basco, Espanha, em 8 de novembro de 
1907. No batismo, ele recebe o nome de Severiano. Seus pais se chamam Cristóbal e Francisca, nativos de 
Cegama, e têm seis filhos: Matías, Severiano (P. Benito), Celestino, Marcelino, Pilar e María. Aos 7 anos, ele 
começou a estudar na Escola Nacional do Povo. Em sua família, era costume rezar o Angelus três vezes ao dia e 
diariamente o Santo Rosário. Severiano caracteriza-se por ser uma pessoa quieta, humilde, nobre e honesta.
 Aos onze anos, ele se sentiu chamado por Deus à vida sacerdotal. Na companhia de sua mãe, eles foram 
ao convento dos Padres Passionistas, localizado na cidade vizinha de Gabiria (Guipozcoa) e sua mãe contou 
que Severiano  se encontrava cheio de alegria. Severiano entrou no Colégio Apostólico de Gabiria em 15 de 
janeiro de 1920. Em 4 de outubro de 1923, Severiano Arrieta iniciou seu noviciado, fez a vestição do hábito 
Passionista em 21 de outubro, e neste mesmo ano mudou seu nome definitivamente para Benito de São Paulo 
da Cruz. Em 22 de outubro de 1924 - às vésperas da Festa do Santíssimo Redentor - ele faz seus primeiros votos 
religiosos. Assim, após sua profissão,  no  dia 25 do mesmo mês inicia os seus estudos eclesiásticos.
 O grupo de Alunos ao qual Benito pertenceu fundou uma revista para estudantes chamada "La Cruz", 
há uma grande atmosfera de desenvolvimento literário. Benito escreveu artigos sobre as missões de paixão, 
quando jovem estudante  escreveu sobre sua futura missão evangelizadora. O bispo de Lugo, dom Rafel 
Balanzá , conferiu  a tonsura em 14 de março de 1930 ao Benito, no sábado do mesmo ano, em 19 de abril, ele 
recebe o acolitato. 
 Em 25 de outubro, ingressou na Comunidade de 
São Felicísimo em Deusto, onde recebeu o Subdiaconato 
em 28 de fevereiro de 1931 e o Diaconato em 31 de maio. 
Em setembro, o Arcebispo de Pelusio, Dom Rei Lemos, 
ordenou Benito sacerdote na capela do Colégio Apostólico 
de Gabiria; Ele escolheu como lema: "Como o Filho de 
Deus, permaneça sacerdote para sempre" (Hebr. 7, 3). Em 
27 de maio de 1932, os Superiores o designaram para o 
Colégio Apostólico da Gabiria como Formador, ele 
endossou a máxima: “Não eduque seus discípulos com sua 
cabeça; não os eduque com seu coração; educa-os com 
humildade, porque é Deus quem educa a todos. ”
 Em 8 de setembro de 1933, ele foi transferido para a 
França para evitar expulsões devido à situação criada na 
Espanha pela Segunda República e sua política anti-
religiosa. Após dois anos de sua estadia na França, no 
outono de 1935, ele foi designado para Betânia, uma casa 
fundada pela província francesa, estudando na Escola 
Bíblica de Jerusalém; ele teve que viver os perigos e 
ameaças da guerra árabe-judaica. Pe Benito estudou na 
Faculdade de Medicina Hebraica em Jerusalém para 
atender muitas pessoas necessitadas no convento, em 
tempos extremamente difíceis. Ele retornou à Espanha em 
1947. Na vida de Pe. Arrieta, os anos em Jerusalém foram o 
grande mistério de sua vida, sua cruz, sua alegria, seu 
Calvário, seu Tabor.

1720-2020
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Configuração Jesus Crucificado

 Saúdo e informo que depois de consultar os Superiores Maiores da nossa configuração Jesus crucificado, temos as 
seguintes datas da jornada de peregrinaçao do ícone e da relíquia de São Paulo da Cruz, por ocasião dos 300 anos de 
fundação da nossa Congregação:

1. Província de São Paulo da Cruz - PAUL -: de 1 a 26 de janeiro de 2020 - chega do
    Norte da Europa 
2. Província da Santa Cruz - CRUC -: de 28 de janeiro a 23 de fevereiro.
3, Província de Cristo Rei - REG -: de 25 de fevereiro a 22 de março.
4. Província de Getsêmani - GETH -: de 24 de março a 26 de abril.
5. Província da Exaltação da Santa Cruz - EXALT -: de 28 de abril a 28 de maio.
6. Província  Cristo Rei-  de 30 de maio a 6 de junho (durante o capítulo provincial).
7- Província da Santa Cruz: de 8 a 19 de junho (durante a Assembléia Provincial).
8. Província de São Paulo da Cruz: 20 a 27 de junho (durante a Assembléia Provincial).

    Os Superiores Maiores das Províncias Cristo Rei - REG -,  Santa Cruz - CRUC - e de São Paulo da Cruz - PAUL - 
expressaram o desejo de que, durante o Capítulo Provincial e as respectivas Assembléias Provinciais, tivessem o 
Ícone e a Relíquia de São Paulo da Cruz, também pela presença dos leigos.
     O Ícone será enviado Província de São Paulo da Cruz  à Itália em 28 de junho de 2020. Cabe a cada um dos 
Superiores Maiores com seus respectivos Conselhos organizar a peregrinação do Ícone com a Relíquia de São Paulo 
da Cruz nas várias comunidades e os países da província, bem como para  passá-lo para a próxima província. Seria 
oportuno que, em comum acordo o ícone visitasse as Religiosas Passionistas, presentes em nossas respectivas 
Províncias.

  Atenciosamente,
Pe. Francisco Valadez

Peregrinação do ícone em comemoração dos
300 anos de fundação da Congregação Pasionista
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 A Comunidade Terapêutica Fazenda do Sol São Paulo da Cruz foi fundada em 27 de janeiro de 2013, pelos 
religiosos passionistas da Província Getsêmani, onde antes funcionava uma casa de retiros da Província. Localizada 
na zona rural do município de Itu – SP, a Comunidade Terapêutica (CT) São Paulo da Cruz é uma instituição privada, 
sem fins lucrativos, que presta serviços de acolhimento e tratamento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, 
abuso ou dependência de substâncias psicoativas (drogas e álcool). A CT São Paulo da Cruz tem como principal 
mantenedora a Congregação da Paixão de Jesus Cristo (Passionista) – Província Getsêmani –, em parceria com a 
Paróquia São Paulo da Cruz (Igreja do Calvário) localizada no bairro de Pinheiros, São Paulo – SP. 

No tratamento da dependência química na Comunidade Terapêutica São Paulo da Cruz, não são utilizados 
remédios para desintoxicação dos residentes, e sim, a observância de três pilares fundamentais: a Convivência, o 
Trabalho e a Espiritualidade. Na convivência, visamos proporcionar uma vivência comunitária, facilitando o 
relacionamento dos indivíduos com o grupo, por meio de moradia comum, trabalho em grupo, refeições conjuntas, 
partilhas e orações comunitárias. Por meio do trabalho ou laborterapia, desenvolvemos atividades que auxiliem na 
mudança de atitudes e valores, com trabalhos de jardinagem, cultivo de hortaliças, criação de animais, limpeza e 
manutenção da CT, práticas esportivas, entre outras. No terceiro pilar que é a espiritualidade, buscamos por meio de 
momentos de oração, formações, reflexões da “Palavra do dia” (frases retiradas do Evangelho) e da espiritualidade da 
Paixão, levar o residente a encontrar um sentido para a vida na busca pela libertação da dependência química. 

Contando com a ajuda de dois monitores, de uma psicóloga, de um religioso passionista a frente da direção da 
CT e de outros tantos voluntários que nos ajudam, a CT tem capacidade para acolher vinte adictos (homens entre 18 e 
60 anos com dependência química) que queiram se libertar das drogas e voltar a uma vida mais digna junto às suas 
famílias e à sociedade. O período mínimo sugerido pela CT São Paulo da Cruz para o tratamento da dependência 
química é de nove meses, podendo chegar a um ano no máximo. As visitas aos residentes da CT ocorrem sempre aos 
segundos domingos de cada mês, onde as famílias podem visitar seus parentes que estão em recuperação. No que se 
refere aos familiares dos residentes, nós os orientamos para que busquem grupos de ajuda afim de aprenderem a lidar 
com a dependência química e possam ajudar o adicto no processo de recuperação e ressocialização quando 
terminarem o tratamento proposto pela CT.

Como resultado do tratamento da dependência química, temos constatado que o número de residentes que se 
mantém livres do uso de drogas após o tratamento mínimo proposto de nove meses, é bem considerável. Louvamos e 
agradecemos a Deus porque o nosso trabalho junto a esses crucificados tem dado resultados satisfatórios e levado 
tantas pessoas a voltarem ao convívio nas suas famílias e junto à sociedade. Que São Paulo da Cruz nos inspire nesse 
trabalho junto aos nosso irmãos crucificados!

Pe. Fernando da Silva Oliveira, CP
Diretor da CT São Paulo da Cruz

 Missão 
COMUNIDADE TERAPÊUTICA FAZENDA DO SOL

SÃO PAULO DA CRUZ
 "RESTAURANDO VIDAS"

Passionista
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  "Conscientes de que a Paixão de Cristo continua no mundo até Ele voltar em sua 
glória, compartilhamos as alegrias e ansiedades da humanidade a caminho para o Pai. 
Desejamos participar das tribulações da humanidade, especialmente os pobres e 
abandonados, confortando-os e aliviando-lhes os sofrimentos. 
Com o poder da cruz, que é sabedoria de Deus, animamo-nos a iluminar e superar as causas dos 
sofrimentos em que se debate a humanidade. Esta é a razão pela qual nossa missão se dirige para 
a evangelização, mediante o ministério da Palavra da Cruz, a fim de que todos conheçam a Cristo 
e o poder de sua Ressurreição, participem de seus sofrimentos e se assemelhem a Ele na morte 
para estarem com Ele na glória. Todos participamos deste Apostolado, cada um segundo suas 
aptidões, recursos e encargos." (Constituições da Congregação da Paixão de Jesus Cristo, n 3). 
 Impulsionados pela força da Palavra de Deus e orientações das nossas Constituições, 
acima mencionada, nós Passionistas da ex Província Calvário e agora Província Getsêmani 
desde o ano 2002 mantemos a frente Missionaria Nossa Senhora dos Pobres na Diocese de 
Pemba em Moçambique. Como Missionários, estamos a serviço daquele povo marcado pelo 
sofrimento, nos colocando ao lado deles e ajudando-os, a luz da Palavra da Cruz, a enfrentarem 
com coragem os desafios e não se deixarem dominar pelo desânimo. 
A Província há vários anos, realiza na quarta-feira de cinzas uma coleta em todas nossas 
presenças no Brasil e agora também na Argentina e Uruguai para ajudar a Missão Passionista em 
Pemba. Quero agradecer a todos e todas que colaboraram com a coleta, pois assim se colocam 
em comunhão com os missionários que lá se encontram, bem como ajudam na manutenção dos 
Projetos Sociais e a Formação dos Seminaristas Passionistas moçambicanos. Muito obrigado a 
todos e todas.
 Desde que chegamos nas terras moçambicanas, sentimos a acolhida e interesse dos jovens 
pelo carisma e vida religiosa passionista, por isso, acreditando na vocação deles, começamos o 
serviço de animação vocacional e convida-los a participarem dos encontros vocacionais e 
admiti-los em nossas comunidades para iniciarem a formação a vida religiosa passionista. "Jesus 
chamou os que Ele quis, para que ficassem com Ele" Mc 3,13. Os jovens corresponderam e 
correspondem ao convite para participarem da vida religiosa passionista, consagrando suas 
vidas e tornando-se um religioso passionista. Hoje a Província Getsemani conta com 03 
religiosos de votos perpétuos, 02 religiosos de votos temporários e 11 seminaristas nas diversas 
etapas de formação. 
No mês de fevereiro/2019 em Metoro- Moçambique o religioso Antunes fez os votos perpétuos. 
Foram participar da solene celebração os religiosos Pe Carlos,cp, Pe Sidnei,cp e Pe Edilberto,cp; 
foi também a Sra Fátima – leiga da comunidade São José e Nossa Senhora das Dores da cidade 
do Rio de Janeiro – RJ. 
 Que Deus em sua infinita misericórdia, por intercessão de São Paulo da Cruz, abençoe a 
todos e todas e que a frente Missionária Nossa Senhora dos Pobres em Pemba – Moçambique 
seja cumulada de graças para viverem com fidelidade o compromisso com a Palavra e o carisma 
Passionista. 

P. Leudes Aparecido de PaTula,CP 
Superior Provincial 

MISSÃO PASSIONISTA EM PEMBA,
 Moçambique, África
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Família Passionista
Elizabeth Velarde

Diretor de Políticas Governamentais
Meadowview, VA

 tantos outros que passam por aquela entrada, senti seu charme. O final feliz dessa história é que nós dois fomos 
contratados, com a diferença de um ano, e passamos os próximos 14 anos como Administrador e Diretor Executivo 
da Mãe das Dores. O que ficou claro para mim é que a mão de Deus estava me guiando diretamente em tudo isso, 
então nós dois sentimos, desde o dia em que chegamos até o dia em que nos aposentamos, que estávamos 
destinados a estar lá.
 A missão Mãe das Dores foi o que me atraiu: "todos são bem-vindos", "pregação, hospitalidade e 
compaixão", "a relevância da Paixão de Jesus em nossas vidas", "o crescimento e a renovação espiritual da alma "," 
o ambiente pacífico de oração e reflexão. "Percebi que qualquer um poderia ir a Mãe das Dores e participar dos 
programas. Esse foi um grande exemplo para o mundo de hoje. Eu adorava porque a Mãe das Dores  era uma 
propriedade magnificamente isolada do barulho agitado do mundo.
 Testemunhei o poder transformador dessa missão na vida das pessoas. Durante vários anos, dirigi-me aos 
participantes dando retiros nos finais de semana . Desempenhando essa missão foi que ouvi mais diretamente das 
pessoas o valor de suas experiências de vida, especialmente quando elas estavam em um período de dificuldade 
particular. Aprendi como aquele tempo de  sexta à noite ao domingo ao meio-dia, em silêncio e em um local 
sagrado podia transformar vidas. O efeito positivo do retiro se estende muito além dos participantes individuais, 
pois atinge suas famílias, amigos, colegas de trabalho etc.
 Gus e eu nos comprometemos com este ministério pelo qual nos sentimos chamados a explorar o carisma 
passionista de maneira mais profunda. Essa jornada continua hoje em nossa vida. Na Paixão de Jesus, somos 
testemunhas de que Deus é onipotente em nosso mundo e que a morte de seu Filho foi o maior presente de amor que 
Deus manifestou por todos nós. Se sempre orarmos e contemplarmos o significado da paixão, nossas vidas serão 
agraciadas com uma maior capacidade de mostrar nosso amor aos outros. Vendo que essa verdade se manifesta nos 
Passionistas, professos e leigos, com quem trabalhei ao longo dos anos, o Carisma Passionista veio enriquecer 
minha espiritualidade e minha vida. Costumávamos dizer em muitas de nossas reuniões que "recebemos" o 
carisma durante o curso de nosso trabalho juntos. A vivência com os  funcionários e membros da comunidade 
passionista revelou o grande mistério do carisma da Paixão. Meu último retiro no Mosteiro das Freiras Passionistas 
em Whitesville, KY, abriu outra janela para a dimensão contemplativa do Carisma, então agora espero explorar 
essa perspectiva nos próximos dias. E seguimos em frente .

Notei os Passionistas pela primeira vez quando voltei para casa depois 
de uma sessão de direção espiritual em 2004. Eu estava dirigindo no Sierra 
Madre Boulevard e notei uma placa de rua ligeiramente enferrujada que dizia 
"Casa de Retiro dos Padres Passionistas, "com uma seta apontando para a 
Avenida Sunnyside. Naquela época, meu marido Gus e eu tínhamos fechado 
nosso pequeno negócio e estávamos discernindo o que poderia ser o próximo 
e, certamente, o último segmento de nossas carreiras. Eu estava rezando pela 
oportunidade de trabalhar com a igreja, para que a imagem daquela velha 
placa de rua ficasse comigo. Algum tempo depois, um amigo da paróquia me 
enviou um aviso de emprego que recebi; anunciou a vaga do cargo de 
Administradora no Centro de Retiros Mãe das Dores. O trabalho parecia 
promissor. Então, olhei para o site on-line, lembrei-me da antiga placa de rua 
e, pouco depois, Gus e eu fomos procurar o Centro de Retiros na parte inferior 
da Avenida Sunnyside. Enquanto estávamos passando pelo portão, como 
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Na liturgia de domingo, minha esposa e eu sentamos atrás de uma professora querida que recentemente foi 
diagnosticada com um câncer grave apenas algumas semanas após sua aposentadoria. Seu rosto abatido fala de dias 
incertos pela frente. Sentado naquele banco, trago todos esses sofrimentos e meus próprios sofrimentos à oração. 
Minha comunidade de fé enfatiza a realidade da Paixão de Jesus. Seus medos, sua cruel tortura, sua morte 
repugnante, degradante e brutal em uma cruz; Sua paixão está gravada em nossos corações. A memória de Sua 
paixão me infunde, me enche de fé e esperança. Mais importante, porém, isso me deixa renovado de alegria por 
poder estar presente diante do sofrimento que me cerca. Na Câmara dos Deputados, a pergunta que me faço antes de 
cada discurso e cada votação é: "Como isso afetará os mais vulneráveis, para os mais fracos, para o sofrimento em 
nosso meio? " Na minha prática de psicoterapia, ouço histórias de vidas prejudicadas e uso meus dons, guiados pelo 
Espírito Santo, para curar depressão, ansiedade e discórdia. Como marido, irmão, pai, avô, tio e amigo, ser um 
ponto de apoio especialmente para aqueles que estão sobrecarregados por preocupações, doenças e confusões, e 
trago à minha oração pessoal todo sofrimento que me cerca e cerca as pessoas que amo. Na oração, em momentos 
calmos e sozinho com Deus, eu escuto, e  eu continuo ouvindo. Presto atenção ao que se move dentro de mim, não 
ao que me abalou de fora, Deus fala em mim. Na oração escutando a voz de Deus aprendo quais são minhas 
limitações e me coloco a refletir como Deus quer que eu seja para todos que ele coloca em minha vida. É no meu ser 
profundo que sinto a presença constante de Deus: Deus nunca prometeu remover nosso sofrimento; Ele prometeu 
que nunca nos abandonaria em nosso sofrimento. Isto é suficiente. Isso traz verdadeira paz e me permitesecar 
minhas lágrimas.

Jim Wayne
Representante Estatal - Psicoterapeuta

St. Agnes Parishioner Louisville, Kentucky

Sou membro da Câmara dos Deputados do Kentucky desde 1990 e 
também sou psicoterapeuta com muitos anos de prática. Tento aplicar minha 
fé católica nos esforços diários para aliviar o sofrimento dos outros. Minha 
esposa, Debbie, e eu fomos sempre recebemos o apoio da nossa comunidade 
Passionista  e da Paróquia de St. Agnes, enquanto trabalhamos para apreciar o 
plano de Deus em nossas vidas. Assim, é com satisfação que compartilho 
minhas reflexões que vêm de muitos anos trabalhando e ajudando os 
crucificados dos nossos dias.

Às vezes o sofrimento me leva às lágrimas. Dirigindo para a capital do 
estado em Frankfort, a NPR (National Public Radio) informa sobre o 
crescente número de overdose em adultos  e jovens, tenho uma foto de um 
garoto de 15 anos em minha mesa na Câmara dos Deputados, que foi morto 
por um colega de escola no oeste do Kentucky durante um tiroteio na escola. 
Quando chego em casa, vejo as notícias na televisão que descrevem a cruel 
separação entre crianças e pais imigrantes pela política do governo federal.

CLP
Osasco/SP

 Enquanto CLP estamos vivendo um “tempo de deserto”, desde a saída dos Passionistas de Osasco a 
nossa caminhada tem encontrado muitas dificuldades. A incerteza e o desânimo têm-nos acompanhado nos 
últimos tempos. Percebemos a falta de um acompanhamento espiritual e material para reflexão. O modelo de 
Igreja proposto pelos Padres Diocesanos é bem diferente do modelo proposto pelos Padres Passionistas.

Família Passionista
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 Buscamos viver e participar nas nossas comunidades dos mais variados serviços: 
Catequese; Liturgia; Batismo; Pastoral dos Enfermos;Grupos de rua; Formação; Pastoral da 
Família. Mas percebemos a falta de algo que deve nos identificar com o carisma Passionista. 
Temos algumas iniciativas: Retiros; Tríduo/Festa de São Paulo da Cruz;  A chegada das 
relíquias de São Paulo da Cruz na Paróquia Imaculada Conceição; Pastoral da Misericórdia;  
Pastoral social, com visita às famílias cadastradas nas comunidades que recebem a cesta 
básica; Comunidade Terapêutica São Paulo da Cruz; Embora seja um momento de transição 
difícil, sabemos que estamos vivendo um momento especial, não só da Congregação, mas da 
Igreja como um todo, incentivados pela animação e renovação propostas pela reestruturação 
da Família Passionista e também pelas palavras e exemplo do Papa Francisco.   
  Temos a certeza de que o momento é oportuno para mudanças e um aprofundamento 
em nossa espiritualidade, a fim, de que juntos, possamos ser capazes de realizar nossa 
Missão, nos levando a crescer “na convicção de que a vida é um dom a ser partilhado”. A 
primeira comunidade, que assim as chamava, formou-se em meados de 1994.  Através dos 
Pe passionistas que aqui viviam em Osasco, mais precisamente em Quitaúna, atrvavés do 
atual Dom Luiz Fernando Lisboa, que passou a perceber, o diferencial de algumas pessoas 
no meio da comunidade, que tinham um jeitinho diferenciado em seduzir outras pessoas, um 
carinho com o ser humano. Eram e são pessoas com uma natureza encandadora no meio da 
sociedade, líderes, e somando a isto, uma paixão pelos os excluídos, os que vivem as 
margens de uma sociedade. 
Alguns trabalhos iniciais e que perpetua até hoje, é junto aos moradores de rua. Tiveram 
trabalhos como, junto a crianças de rua, por um bom tempo, feito por alguns leigos, e 
atualmente, somando a outros trabalhos e atual, um trabalho com dependentes químicos, na 
fazenda em Itú!
A paixão pelos crucificados, fazendo memória a todo instante em suas vidas, é o que une a 
Congregação, pois bebemos desta espiritualidade, in memória as passos do Nosso Senhor 
Jesus Cristo e de nosso patrono, São Paulo da Cruz! 
Hoje nos reunimos mensalmente pra rezar e meditar o carisma passionista. Temos um 
trabalho na Fazenda com os dependentes quimicos. Temos uma proposta de celebrar todos 
os meses dia 19 a Missa em  louvor a Sao Paulo da Cruz. Respiramos a Paixão pelo Vida!

Sandra Margarerh Moreira da Cunha Cavalcanti

Colombo

 As comunidades leigas do Paraná surgiram no ano de 1996. Hoje contamos com sete 
comunidades .O objetivo das comunidades leigas é estudar, vivenciar,   testemunhar e 
promover a memória da Paixão de Cristo. As comunidades se reúnem mensalmente onde é 
feito leituras .bíblicas, textos de estudos  Passionista  procurando manter viva a memória de 
São Paulo da Cruz.A aplicação do carisma se dá pela ação dos leigos inserido em uma 
pastoral ou movimentos sempre atentos as necessidades dos tempos seja na dimensão 
missionária  e principalmente na dimensão Social. Nos unimos das formações e retiros 
juntos as paróquias onde participamos. Realizamos um encontro regional anual com todos 
os membros das 7 comunidades. Participamos ativamente no mês de.outubro das atividades 
referente ao dia do pai Fundador. A identidade Passionista se caracteriza de diversas formas. 
Simbolicamente em camisetas, anel, gargantilha,adesivos etc. 
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 Dentro da realidade que vivemos hoje, bem como da urgência que o mundo demanda na 
conscientização e tomada de atitudes efetivas relacionadas à preservação do meio ambiente, o Colégio São 
Paulo da Cruz tem o compromisso  de proporcionar aos seus alunos vivências que os levem a desenvolver 
uma mentalidade em defesa do espaço comum e de um desenvolvimento sustentável. Através de projetos 
pedagógicos e culturais, desenvolvemos constantemente essa prática ambientalista, que resulta na reflexão 
e ações que trazem resultados concretos, tanto em um universo micro (escola, família), quanto macro 
(comunidade, cidade). Isso transforma essa preocupação em algo natural, parte integrante da vida dos 
nossos educandos, que com certeza, espalharão essa semente que disseminará em diversas esferas da 
sociedade. 

Os canais que usamos para trabalhar esses temas com nossos alunos são os mais diversos possíveis, 
desde atividades em sala de aula, que se aprofundam e convertem o aprendizado em Projetos e Visitas de 
Campo, passando por diversificadas palestras ministradas no teatro da instituição e chegando aos nossos 
eventos socioculturais – Projeto Viver e Mostra de Literatura, Arte e Cultura. Todos esses, colocando os 
estudantes como protagonistas fundamentais do processo de conscientização e preservação ambiental. 

  Visita e Trilha no Parque Eco Pedagógico Quinta dos Cristais.
 

 A visita dos alunos do Ensino Médio ao Parque teve como objetivo despertar nos alunos uma 
mentalidade de preservação ambiental e desenvolvimento sustentável, além de debater questões da época 
do Brasil colonial: o ciclo do ouro e o período da escravidão. 
 Na presença do guia e dos professores, eles realizaram uma caminhada ecológica na mata para que 
pudessem perceber  algumas características do local e receber informações sobre a fauna e a flora. Ao 
mesmo tempo em que usufruíam das belas vistas panorâmicas da bacia do Rio das Velhas e Serra do Curral, 
os alunos observaram as várias consequências da ocupação desordenada do solo e suas repercussões 
negativas para o meio ambiente. 

Colégio São Paulo da Cruz 
e seu papel dentro da Conscientização Ambiental

JPIC
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           Este é o convite de São Paulo da Cruz.“Desejo reunir companheiros para tornar Cristo Crucificado, conhecido e 
amado”Somos convidados a ter “a coragem de arriscar com Ele e por Ele”, sendo nada mais senão instrumento da 
Presença-Ação de Deus. Somos chamados a ser anúncio explícito do Evangelho da Cruz de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, anunciá-Lo significa criar as condições para que Ele possa acontecer sempre de novo, com a infinita 
Misericórdia no meio de nós.São Paulo da Cruz pensava que se as pessoas descobrissem o quanto Deus as ama, os 
crucificados não se sentiriam só e os produtores de cruzes se converteriam. Estava convencido de que a Paixão de 
Jesus “é a mais extraordinária demonstração do Amor de Deus” e “remédio para todos os males”. Por isso era preciso 
haver gente dedicada especialmente a recordar e anunciar a Paixão de Jesus. Decide reunir companheiros para 
viverem em comunidade e anunciar o Evangelho da paixão com sua vida e apostolado reconhecendo em São Paulo da 
Cruz a ação do Espírito Santo, a Igreja aprovou com sua autoridade a Congregação que ele iniciava. Nasciam os 
Religiosos Passionistas: missionários dedicados a “anunciar Cristo Crucificado”.
          Despertar no coração dos jovens o encanto com o carisma Passionista, é dever de todos os Religiosos. A 
Província da Exaltação da Santa Cruz aderiu a uma Campanha pelas vocações que se espalha pelo Brasil inteiro e 
outras partes do mundo, como uma ação evangelizadora, fundamentada no Evangelho, no qual o Senhor afirmou com 
ousadia, suscitando nossa participação em assunto de grande importância: “Pedi ao Senhor da messe que envie 
operários para a sua messe” (Mt 9,38). Desejamos fortalecer a cultura vocacional na nossa Província, para despertar 
vocações Religiosas Passionista e criar um ambiente positivo nas comunidades, no que se refere às vocações, apoiar e 
sustentar espiritualmente aos que já responderam ao chamado. Anima-nos uma palavra forte do Papa Francisco: 
“Jesus nos disse que o primeiro método para obter vocações é a oração, e nem todos estão convencidos disso” 
(Discurso à Pastoral Vocacional da Conferência Episcopal Italiana, no dia 5 de janeiro de 2017).
As vocações existem em todas as comunidades, pois Deus não abandona o seu povo. O que falta, muitas vezes é o 
cuidado com as sementes plantadas pelo Senhor. O despertar de uma vocação muitas vezes acontece por um convite. 
É necessário falar abertamente e com entusiasmo sobre a Vida Religiosa Passionista. 
       Os jovens tem necessidade de acompanhamento mais próximo, é necessário criar em cada comunidade 
Religiosa, Santuário, Paroquia, Escola, espaço privilegiado de oração, de escuta e de discernimento e a cultura 
vocacional. Promovendo e organizando, semanas vocacionais, momentos de oração vocacional, encontro e 
acompanhamento com a juventude, envolvimento com a catequese, grupos de coroinhas, acólitos. Além de usar as 
redes sociais, para chegar ao coração da juventude. 
           Assumimos o apelo do Documento de Aparecida (D.A 314): “É necessário intensificar de diversas maneiras a 
oração pelas vocações, com as quais também se contribui para criar uma maior sensibilidade e receptividade diante do 
chamado do Senhor; assim como promover e coordenar diversas iniciativas vocacionais. As vocações são dom de 
Deus, portanto, em cada diocese, não devem faltar orações especiais ao 'Dono da messe'”.
Que cada comunidade assuma o compromisso de promover e zelar das vocações a Vida Religiosa Passionista. Para o 
jovem, este acompanhamento é um precioso auxílio, para que ele possa compreender e abraças a vontade de Deus na 
sua vida. 

Pe. Ribamar Divino, CP

Serviço de Animação
Vocacional
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Notícias

           O Encontro Nacional dos Formandos Passionistas, ocorrido entre os dias 10 a 19 de julho deste ano, na 
cidade de São Luís de Montes Belos (Goiás), reuniu os formandos das Províncias Getsêmani (GETH) e da 
Exaltação da Santa Cruz (EXALT). Foi um evento de suma importância, não só para cada formando, mas para 
cada etapa formativa e ambas as Províncias. 
Dos dias 10 a 14 de julho aconteceram as Missões Passionistas, nas quais os formandos se dirigiram para três 
Paróquias Passionistas de Goiás: Paróquia Santa Cruz (São Luis de Montes Belos), Paróquia São Sebastião 
(Córrego do Ouro) e Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Iporá). Em cada Paróquia, foi organizada uma 
programação missionária com: visitas aos enfermos, encarcerados e idosos; encontros com famílias, crianças e 
jovens; e santas missas, nas quais nos reunimos com o povo de Deus para celebrar a alegria de ser Igreja-
missionária por excelência. Foram dias de rica experiência, na qual ao vermos “o nome de Jesus na fronte dos 
pobres”, pudemos compreender e afirmar que a autêntica Missão Passionista é acolher os crucificados de hoje, pois 
assim o Crucificado nos acolheu primeiro.
                Nos dias 15 e 16 do mesmo mês, aconteceu o Retiro, pregado pelo Superior Provincial da Província da 
Exaltação da Santa Cruz, Pe. Giovanni Cipriani, CP, no qual ele refletiu com os formandos sobre a identidade da 
Vida Religiosa Passionista aos Pés do Crucificado. Para nós, Passionistas, a ordem do Senhor de que “carreguemos 
a nossa cruz” (Lc 9,23), deve ressoar como “exercício de elegância espiritual e humana”, pois é aí que aceitamos e 
participamos da vida de Jesus, entendendo que como discípulos seus, devemos repetir a mesma entrega que Ele fez 
por e com amor. Com São Paulo da Cruz, grande pedagogo-místico do Crucificado, devemos igualmente 
compreender que a cruz é a cátedra onde Jesus nos ensina a maior lição: Deus é amor e Deus é Pai. É no Calvário 
que Deus nos espera em Sua misericórdia.
                 Nos dias 17 e 18, aconteceu a Formação, igualmente pregado por Pe. Giovanni, CP, e nestes dias foram 
refletidas as seguintes temáticas: o conhecimento de si mesmo para “tomar a cruz” e o processo da maturidade 
afetiva em vista da vocação em níveis pessoal e comunitário. No primeiro ponto, bem nos ajuda nosso Pai-
Fundador ao afirmar que o conhecimento de si é absolutamente inseparável do conhecimento de Deus, e sem isto, 
há o desespero. Este duplo conhecimento produz a humildade, pois “o nada da realidade que nos rodeia está 
imerso no infinito todo do amor de Deus” (Anselm Grun). No segundo ponto, compreendemos que da maturidade 
afetiva depende uma vida pessoal equilibrada, capaz de dar respostas proporcionadas na expressão da intensidade 
e da cor dos seus sentimentos, não sobrepondo seu lado emocional acima do intelectual.
Por fim, desejamos a partir das alegrias aqui narradas, que nossa vocação seja fecunda ao pé da Cruz, entendendo 
que nossa missão é acolher os crucificados, pois assim o Crucificado nos acolheu primeiro, e que assim, a Paixão 
de Jesus Cristo esteja sempre gravadas em nossos corações.

Rel. Bruno do Sacratíssimo Coração de Jesus, CP

Encontro Nacional de Estudantes 
Passionistas -CJC  
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JUBILEUN- CJC

Notícias
Província da Exaltação 

da Santa Cruz

           A Província da Exaltação da Santa Cruz realizou seu retiro e assembleia entre os dias 29 de julho à 2 de agosto na 
cidade de Aparecida do Norte, interior do estado de São Paulo, onde se encontra o maior santuário mariano do mundo, 
dedicado à Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mãe e rainha do Brasil.Ao recebermos a carta convocatória 
enviada pelo superior provincial, Pe. Giovanni Cipriani, CP, comunicando-nos que estaríamos reunidos na casa da mãe 
para este momento tão importante da nossa província, foi como receber o carinho e atenção  de Deus por cada um de nós  
Fomos acolhidos pelas irmãs de São Pedro Canísio que nos hospedaram, proporcionando nosso encontro fraterno entre 
irmãos. E também recebemos uma acolhida especial dos missionários redentoristas que atuam no santuário nacional. 
Essa acolhida e comunhão foi intermediada pelo Pe. Carlos Artur Annunciação, pregador do retiro.Foram dias intensos 
de espiritualidade e de carinho de Deus pelas mãos de Nossa Senhora. O ambiente em si já nos inspirava na escuta atenta 
da Palavra de Deus, como Maria, nós os religiosos passionistas fomos convidados pelo pregador a nos permitir ser 
olhados por Deus, a permitir por meio do silêncio que Deus nos falasse ao coração. 
          Impossível foi resistir ao amor cuidadoso e generoso de Deus e de Maria por nós e por nossa família religiosa. 
Adentramos espaços no santuário nacional, desconhecidos por muitos devotos da Mãe. Momento marcante para todos 
os religiosos foi conhecer a capela dos apóstolos, onde temos acesso mais próximo do trono onde fica resguardada a 
imagem original de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O Reitor do santuário, Pe. Eduardo, nos concedeu a graça 
de nos aproximarmos da Imagem de Nossa Senhora Aparecida, momento em que nos colocamos como filhos e 
saudamos nossa mãe com cantos populares que transmitem muito amor à Santa Mãe de Deus e nossa. 
          Outro ponto alto do nosso retiro foi a celebração da Eucaristia no santuário nacional, onde nossa família religiosa 
passionista e nosso santo Pai fundador, São Paulo da Cruz, tiveram destaque. Nosso retiro e assembleia foram marcados 
pela luz do Espírito Santo, pelo amor materno de Deus, presença forte de Maria que sempre nos convida ao serviço de 
seu Filho, Jesus nosso Salvador: “Fazei Tudo o que Ele vos disser”. (Jo 2,5).
Não poderia deixar de fazer memória de um momento forte para nossa província, uma nova presença missionária. A 
exemplo de Maria que é a imagem da Igreja em saída, pois Ela mesma: “pôs-se a caminho para a região montanhosa, 
dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá” (Lc 1, 39). E atentos ao desejo do nosso fundador que “... reuniu 
companheiros para viverem em comum e anunciarem o Evangelho de Cristo aos homens” (Const. 1), a assembleia 
provincial aceitou o convite de Dom Aldemiro Sena dos Santos, bispo diocesano, de Guarabira-PB, em formar uma 
comunidade religiosa para assumir os trabalhos no Santuário que dedica sua devoção ao Pe. Ibiapina, um dos patriarcas 
da evangelização no nordeste Brasileiro.
          Encerramos nosso encontro fraterno provincial com a celebração Eucarística, presidida pelo neo sacerdote, Pe. 
Sandoval, que fora acolhido por todos nós com um afetuoso abraço e pelas nossas orações, para que ele e todos os 
religiosos continuem animados na missão de transmitir o carisma da Paixão de Cristo.

  Pe. Jackson Maioli Alvarenga, CP    
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Noticias
LA Província de Santa Cruz (CRUC) celebrou seu 35º Capítulo Provincial de 6 a 11 
de junho de 2019. Como é a preferência da província, membros leigos da Família 
Passionista participaram das atividades do capítulo. Os Capitulares desfrutavam 
da localidade e hospitalidade do Centro de Retiros Mater Dolorosa em Sierra 
Madre, Califórnia. Ao longo de dois anos e meio do processo anterior ao capítulo, 
foram identificadas cinco áreas principais da vida e o ministério Passionista: 
carisma, comunidade, colaboração, disseminação e pregação. Um grupo de 
trabalho foi criado para cada área e, usando a tecnologia de videoconferência, eles 
prepararam o assunto para orientar o capítulo. Em vez de legislação legal, cada 
grupo recomendou linhas de ação para o futuro da Província.

35  Capítulo ProvincialCRUC -

Durante o fim de semana, de 16 a 18 de agosto de 2019, mais de 100 estudantes da formação 
Passionista na província de Santa Cruz (CRUC) e seus convidados passaram o fim de 
semana na casa de Retiro Passionist em Detroit, Michigan EUA. Alguns haviam 
completado sua formação, outros apenas estavam ingressando no postulantado; no entanto, 
todos participaram do encontro. Haviam formadores  e uma representação da comunidade 
atual do ‘St. Paul of the Cross Retreat Center’. Foi uma oportunidade de encontro e 
descoberta entre as pessoas que ainda consideram determinante sua formação passionista 
para o desenvolvimento humano. No sábado de manhã, P. Bob Weiss, CP, discursou sobre a 
espiritualidade passionista e como ela continua atuando em cada um de nós. John Schork, 
CP, informou sobre a situação atual na província de Santa Cruz.

Ele enfatizou o processo pós-capítulo que orienta e incentiva todas as atividades da província, sendo ele encarregado da Pastoral vocacional, 
também falou sobre seu ministério e colaboração com os leigos da família Passionista. O encontro terminou com a celebração da Eucaristia pelo 
Pe. John Schork, CP, e pelos  Pe. Peter Berendt, CP; Pe. Bob Weiss, CP; Pe. Bob Knight; Richard Crager, SDB; e Pe. Phil Paxton, CP 
participando como concelebrantes ..

Encontro de Estudantes Passionistas

Os noviços Julio César Randón, de San Pablo da Cruz, Juan Arcos de San José, Miguel 
Ángel Zamora de Santa Maria de Guadalupe e José de Jesus Acosta Bairros de San 
Gabriel da Dolorosa, fizeram sua primeira profissão religiosa em 6 de julho, memória 
de Santa María Goretti. Houve uma participação extraordinária e numerosa de 
familiares e amigos religiosos e leigos.

O Padre César Antonio Navarrete Ferrusquia recebeu a Ordenação 
Presbiteral pela Imposição das Mãos de Dom Salvador Rangel, Bispo de 
Chilpancingo-Chilapa, na Igreja Paroquial de Bravo, Querétaro, em 29 de 
junho. No dia 30 de Junho celebrou sua Primeira Missa na Puerta de San 
Rafael, Querétaro, cidade onde seus pais e parentes vivem
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Próximos eventos

Next events

Ordenações Diaconais:
09/09- Sebastián Cruz Gómez, CP (Méx)

10/11 - Edson Terra, CP-EXALT

Iván Bonilla Trejo, Alexis Mendoza Herrera, Yobani Chávez Isidor, 
Milton Manuel Vázquez Lara, Samuel Joseph, Anyelo Alberto Santos 
del Pilar, Carlos Alberto Santigua Checo e José Andrés García Meza, 
no dia 5 de julho em El Pueblito, Querétaro, durante as Vésperas em 
honra ao Beato Domingo Barberi, iniciaram seu Noviciado. São jovens 
do Haiti, República Dominicana e México. Durante o rito,  cada um 
deles receberam um caderno de anotações, como um sinal que os 
acompanhará durante todo o noviciado e que serão usados como um 
diário espiritual para fortalecer seu relacionamento com Deus.  XXIII, 
que começou como seminarista.

Província PAUL
Reconecte,  o evento anual de angariação de fundos do Brooklyn - 18 de junho

   Basílica de St. Ann Novena a St. Ann - 17 a 26 de julho

Assembléia da Província de PAUL @ ICM, Jamaica NY - 25 a 27 de junho

Fim de semana do carisma de associados da província de São Paulo da Cruzem Pittsburgh, PA - 28-
30 de junio;

Ordenação Presbiteral
07 / 09- Juan Manuel Rodríguez, CP (Méx)
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