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I Assembleia da Província da Exaltação da Santa Cruz
No período de 26 a 30 de janeiro de 2014,
aconteceu a Assembleia da Província da Exaltação da
Santa Cruz, momento propício para avaliarmos nossa
vida e missão, como religiosos passionistas. Nos
reunimos na cidade de Belo Horizonte – MG, sob a ação
do Espírito Santo, começamos nossos trabalhos num
clima de serenidade e fraternidade. Tivemos a alegria de
ter a presença do Pe. Joachim Rego, CP. Superior
Geral, um irmão entre nós, que com sabedoria e
simplicidade, nos ajudou a reﬂetir sobre a importância da
nossa presença e ação missionária nesta terra de Santa
Cruz.
Foi nossa primeira Assembleia, tivemos
momentos fortes de espiritualidade e confraternização.
Em especial no dia 27/01, no Santuário São Paulo da
Cruz em Belo Horizonte – MG, celebramos a Eucaristia
presidida por nosso Superior Provincial, Pe. Giovanni
Cipriani, CP, nesta celebração Pe. Joachim Rego, CP.
proferiu a homilia, reﬂetindo sobre o amor de Deus que

se revela na Cruz do seu Filho Jesus. Ressaltando “que
dos cacos quebrados do vaso, brota sempre a luz”.
Era perceptível em cada religioso, o
sentimento de alegria e pertença a “nova Província
brasileira”. Foi um tempo de graça e escuta dos anseios
de cada um, que do seu jeito contribui para a ediﬁcação
do Reino. Partilhamos nossos ideais e desaﬁos, à luz do
carisma passionis. Norteou o nosso encontro o seguinte
tema: “Memória grata, entrega apaixonada, conﬁança
na ﬁdelidade de Deus”. Em comunhão com a Vida
Consagrada que celebra o seu ano na Igreja.
Encerramos nossa Assembleia com o
sentimento de gratidão a Deus por nos chamar a viver na
Congregação, a Paixão do seu Filho e fazermos a sua
memória com palavras e ações. De fato, foi um despertar
para o novo momento que abraçamos em nossa
Província. Que o Senhor nos ajude no caminho da vida e
missão, para que o Evangelho da cruz seja conhecido e
amado por todos os povos.
Pe. Edilberto Junior da Cruz, CP.
Secretário Provincial
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60 Anos de Presença Passionista no Barreiro
Nos dias 11 a 14 de Dezembro no Santuário São Paulo da Cruz, Barreiro, na cidade de Belo Horizonte, aconteceu o
tríduo e festa do Jubileu de 60 anos de trabalho dos Religiosos Passionistas no Barreiro.

Pe. Alex Favarato, CP. preside a Celebração aos benfeitores vivos e falecidos da Paróquia no primeiro dia.

Pe. Giovanni Cipriani, CP. preside o segundo dia rezando pelo missionários que chegaram no Barreiro.

Pe. Marcos Antônio CP. celebra o terceiro dia em Memória ao Carisma Passionista no Barreiro.

Celebração Solene dos 60 anos da chegada dos Missionários Passionistas no Barreiro presidida por Sua Exª
Revmº Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Os paroquianos se ﬁzeram presente durante todos os dias de festividade, como também no encerramento com um
grande Show de Prêmios.
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50 Anos de Proﬁssão Religiosa de Pe. Luigi e Dom Tomasso
No dia 28 de Dezembro, no Santuário Jesus
Cruciﬁcado em Jequié/BA, aconteceu a Celebração
Eucarística pelos 50 anos de Vida Religiosa de Pe. Luigi
Porcari, CP. e Dom Tomasso Cacianelli (Bispo da
Diocese de Irecê/BA). Esteve presente o Superior

Provincial Pe. Giovanni Ciprianni, juntamente com toda
a Comunidade Jesus Cruciﬁcado, Religiosos e todo o
povo da cidade de Jequié e região, para juntos celebrar
este momento tão expressivo na vida destes religiosos.

Santuário Jesus Cruciﬁcado em Jequié/BA, lugar onde
juntos propagaram a Paixão.

A felicidade está sempre presente na vida desses
irmãos.

1º Noite de Massas Passionista
No dia 06 de Dezembro, na cidade de
Goiânia/GO os postulantes passionistas
juntamente com o Formador Pe. Paulo Miranda,
CP., promoveram a Primeira Noite de Massas
Passionista na comunidade São Gabriel da

Pe. Paulo Miranda, CP. animou todo o momento
na noite de massas.

Paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde os
mesmo formandos realizam trabalhos pastorais. O
evento contou com música ambiente ao vivo e
puderam apreciar deliciosas massas.

Toda paróquia presente e podendo deleitar com uma
grande variedade de massas.
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Falecimento de Pe. Olavo Schermer, CP.
No dia 20 de janeiro de 2015, em Itaúna do Sul/PR,
celebrou sua páscoa o Pe. Olavo Schermer, passionista
holandês nascido em 20|10|1928 - Prof. Religiosa: 12|09|1949
- Ord. Presbiteral: 08|05|1955), que veio para o Brasil em 1959,
fazendo parte da missão em Goiás, onde colaborou em várias
paróquias da Diocese de São Luís de Montes Belos. No ano de
1992, a convite de Dom Rubens, então bispo da Diocese de
Paranavaí, Pe. Olavo, foi trabalhar em Itaúna do Sul, onde
exerceu seu ministério sacerdotal como pároco até o ano de
2002. Nunca perdeu o vínculo afetivo com os passionistas.
Antes de ﬁcar acamado, regularmente visitava Goiás
e a Holanda. Sua última visita a Goiás, já numa cadeira de
rodas, foi em 2008, por ocasião da celebração de 50 anos de
presença passsionista em terras goianas. Com frequência
também recebia visitas de seus irmãos passionistas. A missa
de Corpo presente, celebrada na Matriz de Nossa Senhora da
Glória, na tarde do dia seguinte de sua morte, foi presidida pelo
Bispo diocesano Dom Geremias, concelebrada pelo bispo
emérito, Dom Rubens, e por dezesseis sacerdotes
diocesanos, como também por grande número de ﬁéis
emocionados e agradecidos pela vida de Pe. Olavo. Nos
testemunhos e homenagens ﬁcou em evidência sua extrema
dedicação em servir primeiros os pobres, as crianças e os
doentes. Dom Geremias destacou a extrema dedicação do Pe.
Olavo no atendimento às famílias com alguma diﬁculdade e
sua constante preocupação em melhorar a infraestrutura
paroquial.
Terminada as homenagens, fez-se um longo cortejo
de carros até o cemitério. Durante todo o percurso, para a
nossa surpresa e emoção, um carro de som fazia ressoar bem
alto nossos cantos passionistas. Na chegada do caixão à
pequena capela, no centro do cemitério, o canto que todos
ouviam parecia resumir a vida deste ﬁlho de São Paulo da
Cruz: “Passionista me chamas a ser, missionário da cruz da
paixão, seguidor do amor revelado no cruciﬁcado presente no
irmão”.
Pe. José Roberto, CP.

Com um sorriso encantador, Pe. Olavo trabalhou
bastante propagando a Paixão.

Missa de corpo presente, presidida por Dom Geremias,
Dom Rubens, padres diocesanos e ﬁeis que foram
despedir de Pe. Olavo.
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Ordenação Diaconal do Religioso Jorge Henrique Abreu Tanus, CP.
Aos 22 dias do mês de Novembro de 2014, no
Santuário São Paulo da Cruz, cidade de Belo
Horizonte/MG, pela imposição das mãos do Exmo.
Revmo. Dom Luiz Gonzaga Fechio e pela oração da

Igreja foi ordenado a ordem do diaconato, com o tema:
"Em verdade, em verdade, vos digo: o servo não é
maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do
que quem o enviou".

Proﬁssão Temporária de Sandoval Dias de Jesus
No dia 03 de Janeiro, na cidade de Ponta
Grossa/PR, na capela Nossa Senhora das Graças,
professou os primeiros votos o noviço Sandoval Dias de

Jesus, nas mãos do Consultor Pe. Uidelfonso Machado
de Souza, CP. O Religioso Sandoval inicia os estudos de
Teologia este ano em Belo Horizonte/MG.

Proﬁssão Perpétua dos Religiosos Jackson Maioli e Eduardo Henrique
No dia 25 de Janeiro, no Santuário São Paulo
da Cruz em Belo Horizonte/MG, professaram votos
perpétuos os religiosos Jackson Maioli Alvarenga, CP. e
Eduardo Henrique Bastos Santos, CP. A Celebração

Eucarística teve a presença do Superior Geral Pe.
Joachim Rego, CP., Pe. Giovanni Cipriani, CP. Superior
Provincial e vários religiosos, para juntos celebrar este
momento ímpar na Congregação.
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Assembleia da Conﬁguração Jesus Cruciﬁcado
De 25 a 28 de janeiro, aconteceu a Assembleia
da Conﬁguração Jesus Cruciﬁcado em Buenos Aires,
Argentina. O encontro contou com a presença de
representantes de todas as entidades que compõe a
Conﬁguração, a saber: Pe. Moisés
(Presidente); Pe. Francisco
(Secretário); Pe. Robert (Prov. S.
Paulo da Cruz – Estados Unidos);
Pe. Rafael (Prov. Cristo Rei –
México); Pe. J. Ramón (Vice Prov.
– Porto Rico e Republica
Dominicana); Pe. Artur (Delegado
– Prov. S. Cruz – Estados Unidos);
Pe. Amilton (Prov. do Calvário –
Brasil); Pe. Augusto (Consultor
Geral); Pe. J. Roberto (Delegado –
Prov. da Exaltação da Santa Cruz
– Brasil); Pe. Carlos (Prov.
Imaculada Conceição – Argentina). Participaram
também, como ouvintes, os padres Francisco e Marcelo
que são conselheiros da província da Argentina.

O primeiro dia foi todo ele dedicado a
compartilhar com os leigos a experiência da vida
passionista de cada região da conﬁguração ali
representada. Os dias seguintes foram dedicados a
avaliar a caminhada, discutir
propostas e tomar decisões a
respeito das três áreas de
solidariedade: Formação,
Economia e Pessoal.
A assembleia foi
avaliada como muito positiva,
constatando que estão sendo
dados passos signiﬁcativos para
uma maior proximidade entre as
entidades e uma concreta
revitalização de nossa vida e
missão. A próxima assembleia
está marcada para os dias 24 a 27
de janeiro de 2016, em Belo Horizonte/MG.
Pe. José Roberto, CP.

Retiro de Castellazzo 2015
Caros irmãos e irmãs.
Neste ano da Vida Religiosa Consagrada,
temos uma razão muito especial para convidar vocês
para os retiros de 2015, voltados à Vida Religiosa, com
enfoque no Mistério Pascal de Cristo, que se realizarão
no CEPA (Centro de Espiritualidade Passionista – São
Paulo da Cruz), em Ponta Grossa - Paraná.
Os temas têm por objetivo iluminar e
aprofundar a consagração batismal e religiosa,
ajudando o (a) consagrado (a) a viver com mais
ﬁdelidade e alegria a sua opção de vida.
O Retiro de Castellazzo, já por alguns anos,
está sendo oferecido em cinco semanas com o objetivo
de facilitar a participação de mais religiosos, religiosas e
leigos. São semanas independentes, sem pre-requisito
ou sequência entre elas.
Tema: ORAÇÃO. “Pai nosso que estais nos
céus...”. (Mt 6,9)
De: 13 a 17 de abril - Pregador: Pe. Amilton
Manoel da Silva, CP.
Tema: SOLIDÃO. “Vou levar-te ao deserto e
lhe falarei ao coração”. (Os 2,14)
De: 15 a 19 de junho - Pregador: Pe. José
Roberto dos Reis, CP.
Tema: PAIXÃO. “Fazei isto em Memória de
mim”. (1Cor 11, 24)
De: 14 a 18 de setembro - Pregador: Pe.
Eugenio João Mezzomo, CP.
Tema: POBRES E POBREZA. “Bem
aventurados os pobres...”. (Mt 5, 3)
De: 16 a 20 de novembro - Pregador: Pe.
José Rocha Cavalcanti Filho, CP.
Tema: PENITÊNCIA. “Como a argila nas
mãos do oleiro”. (Jr 18,5)
De: 23 a 27 de novembro - Pregador: Pe.
José Rocha Cavalcanti Filho, CP.

Para a sua inscrição e outras informações,
entre em contato conosco pelo telefone: (042) 32271054. Falar com Pe. Mauro ou Pe. José Roberto. Se
preferir pode nos enviar um e-mail:
maurosaviocp@uol.com.br│joserobertocp@gmail.com

Não perca tempo, faça sua inscrição!
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Muriaé: Juventude seguidora da Cruz
Estou muito feliz por ter assumido a missão em
Muriaé/MG com a juventude a pedido do Superior
Provincial Pe. Giovanni Cipriani, CP., o que ﬁz foi
conduzi-los à luz de Cristo no compromisso e na missão,
despertando o sentimento de suas verdadeiras
vocações.
O trabalho consiste em abrir-se a ação de
Deus, como diz São Leão Magno: “uma abertura para
com Deus com o seu próximo e consigo mesmo”. Nesta
ótica e compreensão tudo que eles venham a realizar,

Retiro ”Desperta Jovens: jovens que fazem a
diferença”.

seja na luz do Espírito e do carisma da Cruz como
sinal.Sendo jovens compromissados com a Cruz de
Cristo.
No mês de Janeiro de 2015, realizamos um
retiro que teve como tema: Desperta, com uma boa
participação da juventude. O próximo retiro se realizará
no mês de Abril como o tema: Iluminar. Iremos reﬂetir o
Carisma da Congregação, a Paixão de Cristo.
Pe. José Carlos Aquinos, CP.

Momento de espiritualidade e lazer com a Pastoral
da Criança.

Revitalização do Presbitério do Santuário São Paulo da Cruz
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SEARA 2015
Entre os dias 14 e 17 de fevereiro aconteceu o
SEARA 2015. Um evento que reuniu no Campus da
Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, um
público de aproximadamente 10 (dez) mil pessoas.
Neste evento tivemos a oportunidade de falar um pouco
sobre a Vida Religiosa Consagrada e acolher as
pessoas em nossa Tenda Vocacional, onde se
encontrava a história, o carisma e espiritualidade das
Congregações que se faziam presentes. Ao nos
dirigirmos à multidão destacamos em especial a
necessidade de oração pelas vocações, retomando as
palavras de Jesus: “A messe é grande e os operários são

poucos. Pedi, pois ao dono da messe que envie
trabalhadores para a colheita” (Lc 10,2).
O Papa Francisco destaca que já existe muita
bibliograﬁa escrita, livros e documentos sobre a Vida
Religiosa Consagrada, mais do que ler e/ou escrever a
respeito devemos viver o nosso ser religioso em âmbito
pessoal e comunitário. Chama-nos a olhar o passado e
dar graças a Deus, viver o presente com alegria e ler os
sinais dos tempos para ver o futuro com conﬁança e
esperança. A vida religiosa é um modo de seguir Jesus
Cristo, uma maneira de doar a vida livremente a Deus
servindo aos irmãos e irmãs.
Pe. Melquíades Lima, CP.
Barbacena/MG

O Evento teve a presença de aproximadamente 10 mil pessoas.
Ir. Cláudia Reis, Religiosa Passionista.
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