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Quaresma: Tempo de Olhar Para a Cruz

A quaresma é o tempo de atenção maior ao nosso
caminho de conversão. Nesta travessia, a Igreja nos
propõe algumas maneiras de darmos passos
concretos. O Apóstolo Paulo nos exorta: “Em nome de
Cristo suplicamos-vos: reconciliai-vos com Deus” (cf.
2Cor 5,20). Assim, somos chamados à reconciliação
por meio da penitência, do jejum, da caridade e da
oração, meios ecazes para esse processo. Esses
também são chamados de exercícios quaresmais, e
devem ser realizados em qualquer momento do ano,
pois nos aperfeiçoam à medida que nos ajudam no
autodomínio, na temperança, na paciência, na
vivência da reconciliação e no relacionamento
consigo mesmo, com Deus e os irmãos.
Trata-se de um itinerário de quarenta dias que nos
leva ao Tríduo Pascal, memória da Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor, centro do mistério da nossa
salvação. Neste período, somos convidados a ouvir a
voz de Deus, que ressoa fortemente em nossos
corações. Há quem diga que especialmente o jejum e
a penitência são coisas do passado, que já temos
penitências demais nos dias de hoje e que Deus não
precisa disso.
Realmente, Deus não precisa disso! Somos nós
quem precisamos! Anal, nada se conquista sem
sacrifício. A quaresma é o tempo favorável para
adentrarmos no mistério da Cruz. Nós, Religiosos da
Paixão de Jesus Cristo, somos por excelência frutos da
memória do Amor Crucicado. Devemos deixar que
os mistérios de Jesus Crucicado e Gloricado sejam

cada vez mais presentes em nossos pensamentos,
palavras e ações. É preciso seguir a Cristo, imitá-lo e
deixar que exerça sobre nós a força de atração
misteriosa e única que emana do Crucicado.
“Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a
mim” (cf. Jo 12, 32).
Se a cruz está pesada e o sacrifício se apresenta
maior do que você pensa que pode suportar, olhe
para a cruz de Jesus, ou melhor, olhe para Jesus na
cruz, pois Ele mesmo se ofereceu em sacrifício por
nós, sacrifício único e denitivo pela nossa salvação
(cf. Hb 9,6). Deste modo, o nosso sacrifício nos une ao
sacrifício que Ele realizou. Como termo e ápice da
vida terrena de Jesus, o sacrifício da cruz é Sua obra
máxima de entrega, pela qual glorica o Pai de
maneira única: “Agora o Filho do homem foi
gloricado e Deus foi gloricado nele” (cf. Jo 13,31).
Este sacrifício representa também a obra por
excelência do governo de Deus sobre a terra, da
humanidade movida por Deus, obra da qual a justiça
e a misericórdia divina, realizando todas as virtudes,
explodem com novo e total esplendor.
Nestes quarenta dias que nos conduzirão à Páscoa
do Senhor, podemos encontrar nova coragem para
aceitar com paciência e com fé todas as situações de
diculdades, aições e provas, na consciência de que
das trevas o Senhor fará nascer o novo dia. E se
formos éis a Ele, seguindo-O no caminho da cruz,
encontraremos a luz da vida que brota das chagas do
Ressuscitado.
Pe. Edilberto Junior da Cruz, CP.
Secretário Provincial

A Comunidade do Teologado da Conguração Jesus Crucicado São Gabriel da Virgem Dolorosa e a Comunidade Provincial
Mãe da Santa Esperança, em Belo Horizonte/MG, participam da jornada de oração «24 Horas para o Senhor», proposta pelo
Papa Francisco na Mensagem para a Quaresma 2015.
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Comunidades Formativas 2015

Comunidade Jesus Crucificado- Jequié/BA

Comunidade Santa Maria Goretti - Iporá/GO

Formador Pe. Adilson Santana, CP. e os aspirantes
André, Edvaldo, Rodrigo e Romulo .

Formador Pe. Ribamar Divino, CP. e os aspirantes
Luis Paulo, Oslan Costa e Cassiano Loss.

Comunidade São Paulo da Cruz - Goiânia/GO
Formador Pe. Paulo Miranda CP. e os postulantes
Gabriel, Jackson, Victor, Felipe,
Muriell, Rafael, Bruno e Gilberto.

Comunidade Getsêmani - Ponta Grossa/P R
Mestre de Noviços Pe. José Roberto, CP., e os
noviços José Paulo, Deivid, Thiago, Antunes,
José Paulo e Edson.

Comunidade São Gabriel da Virgem Dolorosa - Belo Horizonte/MG
Comunidade do Teologado da Conguração Jesus Crucicado
Formador Pe. Marcos Antônio, CP. e Vice-Formador Pe. Sidnei Silva, CP., e os
religiosos Sandoval, Fernando, Helder, Marcel, Armindo,
Daniel,Vanildo e Thiago.
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Missa Projeto Devida em Barbacena/MG

O Projeto DE VIDA – Obras Passionistas São Paulo
da Cruz em Barbacena – MG, vem realizando no dia
19 de cada mês com toda a comunidade religiosa a
Missa de São Paulo da Cruz na quadra poliesportiva

“Dom José Mauro Pereira Bastos”. Na última
celebração foi depositado ao pé da cruz os espinhos
da nossa vida para ser reetido neste período
quaresmal.
Pe. Paulo Sérgio Sabino, CP.

Posse Pe. Pedro Bacchiochi, CP. em Salvador/BA
No primeiro domingo da Quaresma, dia 22 de
fevereiro de 2015, na Celebração Eucarística das
07h30min na Igreja de Nossa Senhora da Boa
Viagem, presidida pelo Exm°. Revm°. Dom Estevam
dos Santos, bispo auxiliar da Arquidiocese de São
Salvador na Bahia, tomou posse como Pároco o
Religioso Passionista Pe. Pedro Bacchiocchi, com a
presença do Consultor Provincial e Vigário Paroquial
Pe. Uidelfonso Machado, CP e com o Povo de Deus.
Pe. Uidelfonso Machado, CP.

Comunidade Leiga Passionista em Iporá/GO
Na noite do dia 24 de fevereiro de 2015 reuniu-se
na residência de Pedro Claudio e Marlene Eva, em
Iporá/GO, o grupo de Leigos Passionistas Ágape. Pe.
Ribamar, CP, repassou as
informações dos projetos
da missão passionista.
Houve também a
apresentação dos três
seminaristas recémchegados em Goiás:
Cassiano, Luís Paulo e
Oslan Costa Ribeiro.
Em seguida, Pe. Ribamar
falou sobre a importância
da escolha de um leigo para
fazer parte do Grupo
Provincial. A escolha será
feita por meio de voto direto
e secreto e se realizará em
todas as comunidades leigas de Goiás. Depois de
coletados e apurados, o eleito será apresentado aos
grupos. O Padre também informou aos presentes que

era necessário eleger uma pessoa para fazer parte do
grupo formador sendo Valdion Marqueso escolhido
para ser o representante local.
Por m, o Pe. Ribamar
apresentou o projeto para
Leigos (as) passionistas da
Província da Exaltação da
Santa Cruz, mostrando o
objetivo geral, objetivos
especícos, metodologia de
trabalho, didática e
coordenação. A proposta
foi elaborada pelos padres,
e como os leigos ainda não
tinham conhecimento do
projeto, então, foi feita a
leitura coletiva do mesmo.
Uma ementa foi
apresentada, trazendo uma
sugestão de mudança relacionada ao tempo de
formação para os novos leigos passionistas, que
passaria de quatro para dois anos.
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Missa no Hospital do Câncer e Facul dade Faminas em Muriaé-/MG
Os Religiosos Passionistas cuidam da Capelania
do Hospital do Câncer, da qual o Pe. Roberto
Moreira, CP é o responsável. No dia 04 de Março,
Dom José Eudes, bispo de Leopoldina, celebrou uma
Missa na Capela Nossa Senhora de Fátima,
juntamente com pacientes e funcionários do
Hospital.

No mesmo dia, na Faculdade Faminas, aconteceu
a Celebração Eucarística em Ação de Graças pelo
início do ano letivo no Auditório Nobre da Faminas.
Estiveram presentes: alunos, professores, demais
colaboradores da Instituição e também nós,
Passionistas ,que realizamos este trabalho em
parceria com a Pastoral Universitária da Faculdade.

Missa pelo Descanso Eterno de Pe. Olavo na Holanda

Na cidade de Haastrecht, Holanda, no dia 11 de
Março, foi celebrada a missa pela alma de Pe. Olavo
Schermer, CP, religioso que em missão no estado de
Goiás, trabalhou em cidades como Iporá, Palmeiras
de Goiás e Itaúna do Sul/PR, local de seu ultimo
trabalho e falecimento. Na Celebração , Pe. Mathias,
CP, elaborou as intenções, Pe. Mark Robin, CP, proferiu
a reexão e Pe. Cornélio, CP, fez um belo momento de
memória da vida de Pe. Olavo, CP: um religioso que
entregou sua alma ao Pai e que permanece ainda nos
corações daqueles que recordam dos seus dignos
feitos em nossas terras.
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