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Comemorações da Solenidade de São Paulo da 
Cruz nas Comunidades da Província

SANTUÁRIO SÃO PAULO DA CRUZ - BELO HORIZONTE/MGSANTUÁRIO SÃO PAULO DA CRUZ - BELO HORIZONTE/MG

No dia 19 de Outubro, toda Família Passionista celebra a Solenidade de São Paulo da Cruz, nosso Santo 
Pai e Fundador. Neste Ano Jubilar, rendemos graças a Deus pelos 300 anos de Fundação da Congrega-

ção e por todos os Vocacionados que doaram e doam sua vida, a exemplo de Paulo, para que a “Paixão de 
Jesus seja conhecida e amada”! Que do ceú a Virgem das Dores e São Paulo da Cruz intercedam por toda 
nossa Congregação, em especial por todos os religiosos e formandos de nossa Província.

Abaixo você acompanhará um pouco de como foi a celebração da Solenidade de São Paulo da Cruz nas co-
munidades de nossa província. 
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COMUNIDADE JESUS DOS PASSOS - RIO BRANCO/ACCOMUNIDADE JESUS DOS PASSOS - RIO BRANCO/AC

Houve uma Celebração Eucarística nos Stúdios da 
TV Diocese aqui de Rio Branco presidida pelo Padre 
Marcos e Concelebrada pelos Padres Paulo Afranio e 
Gilberto Ferreira. 

Também estiveram presentes dois Diáco-
nos Permanentes aqui da Diocese de Rio Bran-
co e alguns leigos das Paróquias que aqui 
acompanhamos: Santa Cruz e Santa Inês. 
Ao término da Celebração houve uma singela Con-
fraternização no Salão Paroquial da Santa Cruz com 
algumas das lideranças das duas Paróquias.

Pe. Marcos Antonio,CP

COMUNIDADE S. GABRIEL DE N. SRª DAS DORES - SALVADOR/BACOMUNIDADE S. GABRIEL DE N. SRª DAS DORES - SALVADOR/BA
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COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI - ITABUNA/BACOMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI - ITABUNA/BA

Nos dias 16 a 19 de Outubro 2021 realizamos, na Pa-
róquia Santa Maria Goretti e na Paróquia Nossa Se-
nhora das Vitórias, o Tríduo e a Festa em honra ao 
fundador dos missionários passionistas, São Paulo da 
Cruz. Contamos com a participação do povo fiel, e 
reflitimos a temática central:Há 300 anos vivendo o 
carisma de São Paulo da Cruz.

Fizemos o Tríduo itinerante, na primeira noite, come-
moramos o aniversário de ordenação do Pe. Gabriel, 
presidido pelo mesmo, o qual fez 1 ano de presbítero, 
foi realizado na Matriz das Vitórias, com o subtema: 
“ São Paulo da cruz aprende sobre a Paixão de Cristo 
com sua mãe “. 

A segunda noite, presidido pelo Pe. Vanildo, realiza-
mos na Comunidade Senhor Menino, com o subtema: 
“ A chamada “conversão” de São Paulo da Cruz e suas 
decisões “. A terceira noite, Trânsito de São Paulo da 
Cruz, realizamos na Capela-conventual de São Vicen-
te e Santo Antônio, presidido pelo Pe. Francisco, com 
o subtema: “ Ele “quis reunir companheiros e anun-
ciar a Paixão de Cristo “.

Portanto, o dia 19, celebramos com os fiéis das duas pa-
róquias na Matriz de Santa Maria Goretti, a solenidade 
da Festa de São Paulo da Cruz, presidiu o Pe. Vanildo.

Pe. Vanildo de Jesus Crucificado,CP
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COMUNIDADE JESUS CRUCIFICADO - JEQUIÉ/BACOMUNIDADE JESUS CRUCIFICADO - JEQUIÉ/BA

No dia 19 de outubro de 2021, Ano Jubilar dos 300 
anos da Congregação Passionista foi celebrada a Santa 
Missa Dedtiva em honra a São Paulo da Cruz na Matriz 
de N. Sra. do Perpétuo Socorro presidida pelo Páro-
co Religioso Passionista, Pe. Uidelfonso Machado, CP 
com as Lideranças da Paróquia, o Grupo de Oração 
dos Pais que oram pelos filhos e o povo de Deus, com 
alegria e fé.  Também houve celebração no Santuário 
Jesus Crucificado presidida pelo Pe. Adilson Santana,-
CP - Formador do Postulantado e concelebrada pelo 
Reitor do Santuário Pe. Sandoval Dias, CP, pelos pos-
tulantes e pelos fieis romeiros do Santuário.

Pe. Uidelfonso Machado,CP

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - CARIACICA/ESCOMUNIDADE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA - CARIACICA/ES
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COMUNIDADE IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - COLATINA/ESCOMUNIDADE IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - COLATINA/ES

A Comunidade religiosa Passionista de Colatina, em 
comemoração ao dia de São Paulo da Cruz e os 300 
anos de fundação da Congregação Passionista organi-
zou um tríduo festivo e a festa solene de nosso pai e 
fundador.

Durante as comemorações, com grande participação 
dos fiéis, tivemos celebrações eucarísticas, confis-
sões, bênçãos com a relíquia de São Paulo da Cruz 
pedindo o livramento e a cura do mal do câncer, além 
de festejos populares na Praça da Matriz do Imacula-
do Coração de Maria.

Pe. Henrique Evangelista,CP
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COMUNIDADE SANTUÁRIO-MEMORIAL PE. IBIAPINA - ARARA/PBCOMUNIDADE SANTUÁRIO-MEMORIAL PE. IBIAPINA - ARARA/PB

A comunidade preparou uma celebração bem bonita 
com a participação dos religiosos residentes e fieis de 
toda comunidade paroquial. Para ambientação a co-
munidade preparoua imagem de São Paulo da Cruz 
ao lado de uma árvore, que representa a árvore da 
Congregação Passionista. A vida e o ideal de Paulo é 
a raiz que sustenta toda a congregação, os frutos e as 
flores provem da espiritualidade de São Paulo da Cruz.

COMUNIDADES DE GOIÁS (SÃO LUÍS, IPORÁ, LUZIÂNIA E GOIÂNIA)COMUNIDADES DE GOIÁS (SÃO LUÍS, IPORÁ, LUZIÂNIA E GOIÂNIA)

As comunidades do estado de Goiás se reuniram na Comunidade Cristo Libertador em São Luís de Montes 
Belos para celebrarem juntas a festa de São Paulo da Cruz. As comemorações se iniciaram com a Santa Missa 
as 7 da manhã na Igreja de Santa Cruz presidida pelo Bispo Diocesano Dom Lindomar Rocha e concelebrada 
pelos religiosos passionistas e grande parte do clero diocesano e de fieis da paróquia. Logo em seguida foi ser-
vido um café para todos os presentes. Os religiosos e os noviços depois foram a uma chácara onde puderam 
fazer um momento de confraternização e de lazer comunitário.  Foi um momento muito fraterno e de partilha 
da vida com os irmãos.
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COMUNIDADE SÃO PAULO DA CRUZ - GOIÂNIA/GOCOMUNIDADE SÃO PAULO DA CRUZ - GOIÂNIA/GO

De 10 à 19 à Comunidade São Paulo da Cruz da Pa-
róquia Nossa Senhora Aparecida, realizou a Novena 
em Honra ao nosso Santo Pai fundador, momentos de 
espiritualidade, oração, testemunho e partilha. A co-
munidade eclesial foi motivada pela comunidade reli-
giosa para fazer um caminho espiritual para celebrar 
seu padroeiro nestes 300 anos de Fundação. No dia 
19 de outubro, teve a missa solene.

COMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI - IPORÁ/GOCOMUNIDADE SANTA MARIA GORETTI - IPORÁ/GO

No dia 17 de outubro a Paróquia Nossa Senhora Auxi-
liadora, de forma antecipada, celebrou a Festa de São 
Paulo da Cruz. Numa celebração festiva a comunidade 
conheceu um pouco mais da vida, carisma e ministério 
de São Paulo da Cruz, bem como da Congregação e 
dos Passionistas que atuaram a tantos anos na região 
e em toda a Igreja Particular da Diocese de São Luís 
de Montes Belos. Na ocasião houve o translado da 
Imagem de São Paulo para uma capela própria, ainda 
em construção, localizada na entrada da Igreja Matriz.

A celebração contou ainda com a importante partici-
pação da Comunidade Leiga Passionista ÁGAPE, que 
sempre foi uma presença viva da Congregação e do 
Carisma de São Paulo da Cruz.

Com gratidão louvamos a Deus e a São Paulo da Cruz 
pelos 300 anos de vida da Congregação e dos Passio-
nistas na Igreja.

Padre Célio Amaro, CP
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COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES - JANAÚBA/MGCOMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS DORES - JANAÚBA/MG

“Não quero remar sozinho, desejo “Não quero remar sozinho, desejo 
reunir companheiros para tornar Cristo reunir companheiros para tornar Cristo 

Crucificado, conhecido e amado!”Crucificado, conhecido e amado!”
São Paulo da CruzSão Paulo da Cruz
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PROJETO DEVIDA  - BARBACENA/MGPROJETO DEVIDA  - BARBACENA/MG

As crianças do Projeto Devida Centro de Educação In-
fantil São Paulo da Cruz celebraram com muita alegria 
e amor o dia de São Paulo da Cruz. As crianças fizeram 
momentos de oração, de brincadeiras e pediram até 
um bolo de aniversário para cantar parabéns para São 
Paulo da Cruz. A nossa gratidão a todos os colabora-
dores que nos ajudam nesta bonita missão de evange-
lizar e anunciar o amor e Deus a nossas crianças.

COMUNIDADE ECLESIAL SÃO PAULO DA CRUZ  - COLATINA/ESCOMUNIDADE ECLESIAL SÃO PAULO DA CRUZ  - COLATINA/ES

A Comunidade São Paulo da Cruz pertence a Paróquia 
Sagrada Família da Diocese de Colatina e tem como 
Pároco o Padre Diocesano David Campos. Apesar de 
não possuir uma comunidade religiosa passionista que 
a acompanhe, a comunidade é sempre muito presta-
tiva e tem uma grande devoção a São Paulo da Cruz 
e está sempre ligada aos assuntos da congregação e 
da província, principalmente nos acompanhando com 
suas oraçõs. A comunidade é animada pela leiga pas-
sionista Joelma. 
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COMUNIDADE ECLESIAL SÃO PAULO DA CRUZ  - ALTO RIO DOCE/MGCOMUNIDADE ECLESIAL SÃO PAULO DA CRUZ  - ALTO RIO DOCE/MG

“No dia de 18 de outubro de 2021 a convite do Páro-
co da cidade Alto Rio Doce MG fui celebrar e presidir 
a Santa Missa na Comunidade São Paulo da Cruz loca-
lizada na área rural.

Momento de grande testemunho de fé e devoção ao 
nosso Pai Fundador São Paulo da Cruz. A Comuni-
dade pelo testemunho de uma Graça alcançada pela 
cura de uma doença aceitaram e acolheram como 
Padroeiro São Paulo da Cruz. A graça da cura foi al-
cançada pela Filha de uma moradora da Comunidade. 
Sua Mãe, enquanto a Filha estava internada no Hospi-
tal Metropolitano do Barreiro, esteve em nosso San-
tuário São Paulo da Cruz rezando e pedindo a cura. 
Quando retornou ao hospital e o médico foi realizar o 
exame pré-operatório sua Filha estava curada graças 
ao nosso Pai Fundador. São Paulo da Cruz rogai por 
nós!!!”

Pe. Jorge Henrique Abreu Tanus, CP 
Pe. Jorge Tanus,CP e a Mãe da Mulher que recebeu a benção do 

milagre por intercessão de São Paulo da Cruz.
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COMUNIDADE ECLESIAL SÃO PAULO DA CRUZ  - COMUNIDADE ECLESIAL SÃO PAULO DA CRUZ  - 
SÃO DOMINGOS DO NORTE/ESSÃO DOMINGOS DO NORTE/ES

A comunidade “São Paulo da Cruz”, na cidade de 
São Domingos do Norte, Paróquia de São Domin-
gos, foi fundada entre os anos de 1953 e 1954. Os 
moradores da época sentiam o desejo de se reuni-
rem em um templo para louvar e agradecer a Deus, 
mas a igreja mais próxima era a da comunidade de 
“São Benedito”, de difícil acesso por falta de condu-
ções. Então, diante de tais dificuldades, eles começa-
ram a se reunirem em uma escola que havia naquele 
lugar. Os moradores ficaram se reunindo na escola, 
com o ardor de sua fé, por um período de 03 a 04 
anos. Como não havia um roteiro de celebração, um 
domingo se rezava o terço e a ladainha (pela Liga Ca-
tólica, formada pelos homens) e num outro domingo 
era responsabilidade das mulheres (Apostolado da 
Oração) coordenar a oração.

Por volta de 1958 um morador da região, chamado 
Carlos Gazolli, doou o terreno, onde foi dado início à 
construção da igreja, com muita ajuda e doações. O 
pedreiro foi Edvaldo Luppi, vindo de Colatina.

Não tendo um padroeiro, a comunidade pediu ao 
padre Fernando Vitale, passionista, que veio de São 
Silvano, Colatina, para celebrar no lugar do pároco 
ausente, a sugestão para o padroeiro. Ele sugeriu São 
Paulo da Cruz, pois, segundo ele, não havia nenhuma 
comunidade no Brasil que tivesse este santo como 
seu padroeiro. Não conhecendo esse santo, Pe. Fer-
nando apresentou ao povo um santinho de papel (fo-
lheto), que ele tinha no breviário, e contou sua vida. 
O povo ficou animado pela vida do santo. Querendo 
uma imagem, o ‘santinho’ foi enviado para uma ges-
saria no estado de São Paulo para fazer a imagem, 
que, devido às dificuldades da época, demorou mui-
to a chegar. A imagem é aquela que está sendo vene-
rada pelo povo até os dias de hoje.

Após o Pe. Fernando, nenhum passionista foi nos visitar, 
nem nós tivemos contato com os passionistas. No mês 
de agosto de 2021, recebemos uma ligação dizendo 
que o Pe. Giovanni Cipriani, Superior provincial, ficou 
sabendo da existência da nossa comunidade e queria 
nos visitar. Estando ele na comunidade passionista de 
São Silvano, Colatina, para a visita canônica, no dia 14, 
sábado à tarde, ele nos veio visitar e nos trouxe vários 
livros sobre a vida de São Paulo da Cruz. A comunidade 
o acolheu com muita alegria e entusiasmo, querendo 
saber mais sobre a vida do padroeiro, pois, além do 
‘santinho’ deixado pelo Pe. Fernando, a comunidade 
não tinha nada que falasse do seu padroeiro.  

Neste ano, com a ajuda dos livros deixados pelo Pe. 
Giovanni, nós conseguimos celebrar uma festa mais bo-
nita. Realizamos um tríduo nos três domingos que an-
tecederam a festa. Sendo que o dia do padroeiro ocor-
reu numa terça-feira, o pároco padre Miranda agendou 
a missa para o domingo antecedente que ocorreu no 
dia 17 de outubro. Neste dia, tivemos uma procissão 
com nosso padroeiro no andor realizando assim belas 
homenagens com cânticos e orações. Em seguida, às 
9h, tivemos a missa com muita fé e fervor de seus de-
votos. Tudo aconteceu somente com a comunidade fu-
gindo assim das tradições dos anos anteriores. Já no dia 
do padroeiro a comunidade preparou uma celebração 
dando início à reza do santo terço, e em seguida com 
orientações da liturgia diária e homenagens ao nosso 
Santo e querido padroeiro São Paulo da Cruz.

Ednilza e Luciana Peisino

Imagem de São Paulo da Cruz da comunidade, material gesso.
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Celebração dos 300 anos da Congregação 
Passionista no Santuário de Aparecida

A Família Passionista do Brasil realizou nos dias 03   
e 04 de setembro de 2021 a Romaria ao Santuá-

rio-Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida por 
ocasião do Jubileu do Tricentenário de Fundação da 
Congregação Passionista. Estiveram presentes Reli-
giosos das duas províncias Passionistas do Brasil (Get-
sêmani e da Exaltação da Santa Cruz), além de repre-
sentantes das Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz 
e dos Leigos Passionistas. 

Foi realizada uma visita guiada ao Santuário Nacional 
de Nossa Senhora Aparecida na noite do dia 03/09/21. 
Nesta visita os religiosos conheceram um pouco mais 
sobre o significado dos vários sinais e símbolos que 
compõe a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, as 
dependências internas, capelas e todo seu espaço sa-
grado, bem como um pouco mais sobre a história de 
Nossa Senhora Aparecida. 

No dia 04/09/21 pela manhã foi realizada uma roda de 
conversa assessorada por Dom Amilton Manoel,CP - 
Bispo da Diocese de Guarapuava/PR - sobre o tema 
do Jubileu: Renovar a nossa Missão. A partir do con-
vite que o Papa Francisco vem fazendo a sua Igreja e  
para toda Congregação, Dom Amilton,CP falou sobre 
os apelos à nossa missão no tempo atual. Ele frisou 
bem a importância da vivência do carisma congrega-
cional na dimensão pessoal e deu enfoque ao apelo 
que todo religioso é chamado: “O carisma do fundador 
(a), vivido, comunicado e partilhado no decorrer da histó-
ria passa a constituir o carisma congregacional. Na con-
sagração religiosa, o (a) religioso (a) recebe o ‘carisma 
do fundador (a)’, juntamente com a comunidade. Sem a 
consciência carismática não é possível uma missão espe-
cífica. A consagração é para a missão e a missão emerge 
da consagração (Vita Consecrata). ‘Fundador (a), supe-
rior (a), não são intérpretes exclusivos do carisma, cada 
religioso (a) é fundador (a) das novas fundações.’ (Para 
vinho novo, odres novos)”.Visita guiada ao Santuário-Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

Visita guiada ao Santuário-Basílica de Nossa Senhora Aparecida.
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Em seguida foi rezado a oração no Santo Terço na ca-
pela dos Apóstolos que está construída atrás da urna 
que contém a imagem de Nossa Senhora Aparecida.  
Os religiosos passionistas Pe. Franciso Chagas,CP e 
Pe. Alex Favarato,CP participaram do programa ‘Sá-
bado no Santuário’ da TV Aparecida e falaram um 
pouco sobre a importância de celebrar o Jubileu de 
300 anos de fundação da Congregação para toda a 
Família Passionista. O programa foi ao Ar ao vivo pela 
Rede Aparecida de Comunicação.

Bate-papo sobre o tema Renocar Nossa Missão acessorado por Dom Amilton Manoel, CP.

(da esquerda para a direita) Pe. Giovanni Ciprini, CP; Pe. Leudes 
Aparecido,CP;  Dom Amilton Manoel,CP; Pe. Carlos Eduardo Catalfo, 

CSsR e Dom Luiz Fernando Lisboa,CP.

Oração do Santo Terço na Capela dos Apóstolos

Participação dos Pe. Alex Favarato,CP e Francisco Chagas,CP no 
programa Sábado no Santuário.
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Às 18 horas aconteceu a missa em Ação de Graças 
pelo Jubileu presidida por Dom Luiz Fernando Lis-
boa,CP - Arcebispo Bispo da Diocese de Cachoeiro 
do Itapemirim/ES - e concelebrada por Dom Amilton  
Manoel,CP, os superiores provinciais Pe. Giovanni Ci-
priani,CP e Pe. Leudes Aparecido,CP e mais padres 
da Congregação Passionista. Em sua homilia, Dom 
Luiz falou sobre a Paixão dos Passionistas pelo Cruci-
ficado, que enxerga no Cristo a maior obra do imenso 
amor de Deus por toda humanidade. Resumindo o 
carisma e a espiritualidade passionista disse: ao olhar 
para o Crucificado, o passionista é levado ao encontro 
com os sofredores e demonstrar que Deus os ama e 
não os abandonou. “Se nós queremos ir ao encontro do 
próximo, se nós queremos ajudá-lo, nós temos que estar 
em comunhão com o Pai”.

Ao comentar sobre o Evangelho do dia (Mc 7, 31-37), 
Dom Luiz refletiu sobre o gesto de Jesus com a cura 
do surdo-mudo: “Ao tocar no surdo mudo e falar ‘Efa-
tá’ Jesus quer que ele seja um discípulo, um missioná-
rio. Nós devemos pedir para Jesus estes três verbos: ver, 

ouvir, falar. Jesus quer superar todas as barreiras, quer 
a inclusão, quer a dignidade de todos e não quer que 
ninguém fique a parte”. Finalizando, Dom Luiz convi-
dou a todos a assumir a proposta da Cruz de Jesus: 
“Nós hoje somos chamados a dar um passo adiante. Não 
apenas ficar elogiando Jesus, mas assumir a sua propos-
ta. Somos chamados a anunciar Jesus, mas a denunciar 
tudo aquilo que é contra o Pai, tudo aquilo que é contra 
os seus ensinamentos. [...] Ir a Jerusalém significa não 
ter medo, significa denunciar, significa não ter medo da 
Cruz. E, nós, Passionistas hoje deixamos essa mensagem 
para o Brasil: ‘Não tenhamos medo da Cruz’! Tenhamos 
esperança, confiemos na ressurreição, mas não se chega 
a Luz sem passar pela Cruz. A Cruz de Jesus é redentora, 
traz vida, nos convida a ser seus discípulos-missionários”. 

Louvamos a Deus pela vocação e vida de toda Família 
Passionista e pedimos a intercessão da Virgem Maria, 
a Mãe Aparecida, para que consigamos responder ao 
apelo do Evangelho e da Cruz de Cristo em meio aos 
Crucificados dos nossos dias, respondendo sempre 
ao chamado de Renovar a nossa Missão. 

MIssa no Santuário-Basílica de Nossa Senhora Aparecida

da esquerda para direita: Pe. Leudes Aparecido, CP; Dom Amilton 
Manoel, CP; Dom Luiz Fernando, CP e Pe. Giovanni Cipriani,CP

da esquerda para direita: Pe.Alex Favarato,CP; Pe. José Roberto, CP; 
Pe. Giovanni Cipriani,CP; Pe. Bruno Maciel,CP; Pe. Nivaldo Rosa,CP; 

Pe. Henrique Evangelista, CP.
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Encontro dos Estudantes da Província
De 20 a 23 de Julho de 2021 aconteceu o encontro 

dos formandos Passionistas da Província da Exalta-
ção da Santa Cruz. Este encontro aconteceu de forma 
remota por videoconferência com a participação das 
comunidades do Aspirantado São Paulo da Cruz (Bar-
bacena-MG), Postulantado Nossa Senhora da Vitória 
(Cariacia-ES), Postulantado Jesus Crucificado (Jequié-
-BA), Noviciado Interprovincial Cristo Libertador (São 
Luís de Montes Belos-GO) e Teologado São Gabriel de 
Nossa Senhora das Dores (Belo Horizonte-MG). 

Ao longo da semana, a programação contou com a 
participação do Frei Oton da Silva Araujo Junior, OFM 
que falou sobre a Carta Encíclica Fratelli Tutti do Papa 
Francisco e o compromisso com o Carisma da Congre-
gação Passionista e a participação do Pe. Ademir Gue-
des Azevedo, CP que pregou um dia de Espiritualidade 
sobre São José como modelo de consagrado e de vida 
doada, com base na Carta Apostólica Pastris Corde. 

As atividades foram encerradas com a eleição da co-
ordenação dos representantes dos estudantes para 
articulação de eventos e atividades em toda a provín-
cia. Para essa comissão foram eleitos os formandos: 
Marco Túlio (Noviço) como coordenador, André Via-
na (Postulante) como vice-coordenador, Lucas Daniel 
(Postulante) como secretário e Rodrigo Milton (Pos-
tulante) como tesoureiro. 

O nosso muito obrigado a todos os participantes e 
pessoas empenhadas na realização de mais um encon-
tro dos formandos Passionistas.
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Terço Vocacional Passionista
No dia 17/08/2021 (terça-feira) às 19 horas acon-

teceu o Terço Vocacional Passionista que foi 
transmitido pela página do Facebook de nossa Pro-
víncia. Este terço aconteceu em comunhão com toda 
Igreja do Brasil e com a Conferência dos Religiosos do 
Brasil (CRB) que todos os anos promovem no mês de 
agosto, o mês vocacional. 

O tema deste ano: “Cristo nos salva e nos envia”, 
vem da Exortação Apostólica Pós-Sinodal, Christus 
Vivit, dentro do projeto do Serviço de Animação Vo-
cacional/Pastoral Vocacional do Brasil (ChV 118-123). 
O lema é “Quem escuta a minha palavra possui a 
vida eterna” (cf. Jo 5,24). A cada semana do mês 
lembra-se uma vocação: na primeira a vocação para 
o ministério ordenado (diáconos, padres e bispos), 
na segunda semana para a vida em família, na terceira 
semana coloca-se em destaque a vocação para a vida 
consagrada, e na quarta semana contempla-se a voca-

ção para os ministérios e serviços na comunidade, em 
especial o catequista.

O Padre João Cândido Neto assessor da Comissão 
para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada 
da CNBB afirma que “O melhor modo de promovermos 
a cultura vocacional e o incentivo para a realização do 
Mês Vocacional em todo o Brasil é através da oração e 
faremos isso rezando o terço, confiando todo o nosso tra-
balho ao coração imaculado da Virgem Maria, contando 
com a sua intercessão”. 

Assim, como exortou a comissão desejamos que o 
Mês Vocacional de 2021 continue seu objetivo de ir-
radiar o compromisso e o zelo da Igreja por todas as 
vocações, sempre conscientes de que não somos nós 
os detentores do convite vocacional, mas instrumen-
tos do chamado de Jesus Cristo, autor e princípio da 
visibilidade vocacional trinitária.

Vocacionados e Animadores Vocacionais que promoveram a live do Terço Vocacional Passionista.
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Encontro do Pré-Noviciado on-line
Na manhã do dia 16 de Outubro de 2021(sába-

do), os noviços e o mestre Pe. José Roberto dos 
Reis,CP conduziram um encontro online entre os for-
mandos passionistas, candidatos ao noviciado 2022. 
São eles:

Província GETH: 
Anderson Rodrigo Crespo Rosa (Oswaldo Cruz/SP) 
Isaías Paulino Sitaube (Pemba/Moçambique) 
Luiz Carlos Rodrigues da Silva (Camaragibe/PE)

Província EXALT: 
Antônio Carlos Silva Ribeiro (Cariacica/ES) 
Euclides Evangelista Marçal (Jequié/BA) 
Felipe Gomes Scarpatti (Jequié/BA) 
Francisley José da Silva (Cariacica/ES) 
Lucas Daniel da Silva (Jequié/BA)

Depois de um momento de oração e apresentação, 
foi tratado dos preparativos próprios deste período 
de pré noviciado; sobre o que pretende ser o novicia-
do passionista e as disposições pessoais para fazê-lo 
bem; os noviços partilharam sua experiência e mos-
tram os espaços internos e externos da casa do novi-
ciado em São Luís de Montes Belos, Goiás.

Desejamos aos pré noviços perseverança no caminho 
formativo e que sejam todos aprovados para virem 
fazer a experiência do noviciado em 2022.

Pe. José Roberto,CP, Noviços e Pré-noviços da Congregação Passionista das Províncias GETH e EXALT no encontro do pré-noviciado.
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II Capítulo Provincial da Província Getsêmani
Dos dias 25 a 29 de Outubro de 2021, a Província 

Getsêmani (Brasil, Argentina, Uruguai e Moçam-
bique) esteve reunida no Centro de Espiritualidade  
Passionista - CEPA (Ponta Grossa/PR) para celebrar o 
seu II Capítulo Províncial que teve como tema: “Mas 
em obediência a Tua Palavra, vou lançar as redes”.

Após apresentação de relatórios e votação das pro-
postas foram eleitos para o governo do quadriênio 
(2021-2025) os seguintes religiosos: Para Superior 
Provincial foi reeleito o Pe. Leudes Aparecido de Pau-
la,CP e para os consultores o Pe. Francisco Chagas,-
CP (1º Consultor); Pe. Marcos Leite, CP; Pe. Noberto 
Brocardo,CP e Pe. Carlos Saracini,CP.

A Província da Exaltação da Santa Cruz esteve pre-
sente e represantada por meio do nosso Superior 
Provincial Pe. Giovanni Cipriani,CP e pelo Pe. Aurélio 
Miranda,CP que foi o moderador do capítulo.

Queremos parabenizar a toda a Província Getsêmani 
pela celebração do capítulo evento tão importante na 
vida das províncias e também a todos os que foram 
eleitos para a cúria. Desejamos um quadriênio fecun-
do que sob a luz do Espírito Santo possa levar sempre 
mais a vida passionista ao apelo que nos é efeito neste 
ano jubilar de renovar a nossa missão! 

Cúria Províncial da Província Getsêmani - Quadriênio (2021-2025)
(da esquerda para a direita): Pe. Carlos Saracini,CP; Pe. Francisco 

Chagas,CP; Pe. Leudes Aparecido,CP (Superior Provincial), Pe. 
Noberto Brocardo,CP e Pe. Marcos Leite,CP).
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Missão da Família Passionista do Brasil em 
Campo Grande/MS

A Comunidade São Paulo da Cruz, em Campo 
Grande-MS, ao celebrar o Jubileu dos 25 anos de 

existência, convidou por meio das Irmãs Passionistas 
de São Paulo da Cruz, à Família Passionista do Bra-
sil para a realização da Missão Popular. Nossa Família 
Passionista atendeu o convite e marcaram a presença, 
religiosos das Províncias EXALT e GETH, religiosas e 
leiga da CLP de Osasco-SP.

Foi uma bonita experiência de partilha, participação 
e comunhão. As Irmãs Passionistas que residem em 
Campo Grande nos acolheram com muito carinho e 
juntamente com a comunidade eclesial organizaram a 
programação. 

Nos encontramos com as famílias, catequese, jovens, 
aldeia indígena, lideranças da comunidade, casa de 
acolhida dos idosos (abrigo). O Pe. Márcio, pároco 
nos acolheu de forma fraterna e o Bispo Auxiliar de 
Campo Grande - Dom Mariano Danecki, presidiu a 
missa no dia do nosso Santo Pai fundador. 

Rica e profunda experiência, a Família Passionista do 
Brasil, celebrou seu fundador vivendo o que é próprio 
do nosso carisma, na MISSÃO.



Santa Maria Santa Maria 
Mãe AparecidaMãe Aparecida

rogai por toda Família rogai por toda Família 
Passionista do Brasil!Passionista do Brasil!


