BOLETIM/ XIX (2020)
A RESPOSTA DA PROVÍNCIA EXALT
PERANTE O NOVO CORONAVÍRUS

“É muito importante usar as
tecnologias modernas de forma a
ouvir, com diálogo e discernimento,
se envolvendo e encorajando as
pessoas a descobrirem Jesus”
(Papa Francisco)

Evangelizar
em tempos
de Pandemia

Avançamos com a
transmissão das
Santas Missas pelas
páginas das nossas
Paróquias e Santuários.

Exemplo disso é a
WebTV do nosso
Santuário São Paulo
da Cruz (BH - MG)

Comunidades do Aspirantando (BA) (primeira foto)
e do Teologado (MG) (segunda foto) rezando através
das páginas virtuais.

Semana Santa 2020

As nossas Comunidades Religiosas celebraram com
muita fé a Semana Santa do presente ano. Em virtude da
Pandemia do novo Coronavírus, rezamos com os devidos
cuidados e igualmente nos colocamos diante do novo desafio
de Evangelizar à distância e de redescobrir o novo sentido da
Igreja doméstica.
Nesta perspectiva, nossas Comunidades se
empenharam em evangelizar pelas redes sociais, de modo que
a Semana Santa fosse celebrada com a igual ou maior
intensidade da fé presencial, tornando assim a Paixão de
Jesus conhecida e amada por todos os nossos irmãos e irmãs.

Santuário Jesus Crucificado
Jequié - Bahia

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Luziânia – Goiás

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Goiânia – Goiás

Paróquia Nossa Senhora
da Boa Viagem
Salvador – Bahia

Paróquia Nossa Senhora das Dores
Janaúba – Minas Gerais

Santuário São Paulo da Cruz
Belo Horizonte – Minas Gerais

Trabalhos da Província EXALT

Embora o encontro presencial não seja possível,
nada nos impede de nos encontrar de coração
a coração pela Internet.
Encontro Provincial da Equipe de Formação
(05/05, das 9h às 12h e das 14h às 16h)

Encontro Provincial do SAV
(27/05, das 15h às 16h)

No dia 20 de maio, o
Santuário São Paulo da
Cruz encaminhou 100
cestas básicas para
famílias carentes do Barreiro
e adjacências. O trabalho foi
fruto da Campanha Solidária,
promovida pela Web TV.

REUNIÃO DOS REITORES DE
SANTUÁRIOS PASSIONISTAS NO BRASIL
(30/04, DAS 9H30 ÀS 12H30)
No dia 30 de abril, às 9h30, via Skype, aconteceu a 1ª Reunião dos
Reitores Passionistas de Santuários no Brasil, tendo como tema "Santuário:
centro de irradiação do carisma Passionista e lugar de oração, cultura e serviço
aos pobres" e a participação dos Superiores Provinciais das Provínciais
EXALT e GETH, assim como dos Reitores dos Santuários das Províncias
EXALT e GETH, dos párocos: Pe. Henrique Evangelista, CP - Pároco da
Paróquia Imaculado Coração de Maria (Colatina, ES) e Pe. Luiz Cláudio, CP Pároco da Paróquia Santa Maria Goretti (Cariacica, ES) e do secretário, Rel.
Bruno Maciel, CP - Juniorista do 4° ano de Teologia EXALT .
O Encontro teve seu destaque pela importância de ser a primeira
reunião dos Reitores passionistas de Santuários, visto que estes são lugares
específicos da religiosidade popular e da piedade popular e espaços onde nós,
passionistas, podemos expressar melhor o nosso Carisma. Pe. Alex agradeceu
a presença de todos e apresentou a pauta do Encontro, informando que a partir
deste momento, as Paróquias de Cariacica e Colatina vão traçar um caminho, a
fim de se tornarem Centros de Espiritualidades do Carisma Passionista.

ROSÁRIO INTERNACIONAL
DA JUVENTUDE PASSIONISTA
Dentro das comemorações do Centenário da canonização de São Gabriel da
Virgem Dolorosa, o Santuário de São Gabriel, na Itália, realizou nesta manhã
de sábado - 16 de maio, o ROSÁRIO INTERNACIONAL DOS JOVENS com
a participação de vários países.
No Brasil, Santuário São Paulo da Cruz participou da iniciativa e rezou o 3º
mistério glorioso. Nosso arcebispo, Dom Walmor, também participou do terço
com uma bela mensagem. Bispos de outros países também enviaram
mensagens.Ao final aconteceu a benção dos jovens estudantes. A pastoral da
Crisma, EJC, Escala e EAC, se fizeram representar por alguns jovens.

Encontro Provincial
dos Formandos Passionistas

Nos dias 30 e 30 de maio aconteceu via Skype, o Encontro Provincial
dos Formandos Passionistas. O Encontro contou com a Presença do
Superior Provincial Pe. Giovanni, CP, Do Mestre de Noviços, Pe. José
Roberto, CP e dos Formandos das Comunidades do Aspirantado
(Jequié – BA; Barbacena – MG); do Postulantado (Cariacica – ES);
do Noviciado (São Luis de Montes Belos – GO) e do Juniorato (Belo
Horizonte – MG).
Durante o Encontro, foi
colocada a reflexão sobre
como
os
Formandos
Passionistas estão vivendo
sua vocação neste tempo de
Pandemia e quais os frutos
a se colher perante o
desafio de evangelizar no
mundo digital.

RELATÓRIOS
Aspirantado - Jequié (BA)
Comunidade Jesus Crucificado

Sempre nos é muito agradável estar com nossos irmãos de
comunidade, partilhar experiências, alegrias e dificuldades.
Ainda que, desta vez, nós tivemos que recorrer à realidade
virtual para que pudéssemos nos reunir, é forte e nos “salta
aos olhos” a alegria que nos contagia e o sentimento de
pertença à Congregação Passionista que invade nossos
corações.
Para nós, aspirantes da comunidade Jesus Crucificado,
Jequié-BA, poder comentar, dar opiniões, já no primeiro ano
formativo, atesta-nos esse sentimento de ser Passionista.
Entrar na dinâmica proposta para o encontro de ouvir e ser
ouvido, poder questionar e ser questionado, afirma, ainda
mais, a seriedade da formação para conosco que, embora
tendo irmãos tão experientes na Congregação, se silencia para
nos escutar naquilo que demandamos.
Que nunca nos falte essa humildade que a Congregação já
nos ensina desde agora e que, mesmo com este tempo de
anormalidade, saibamos ressignificá-lo propagando a Paixão
de Nosso Senhor Jesus Cristo, desejo de São Paulo, nosso
ideal.

Noviciado - São Luis de Montes Belos (GO)
Comunidade Cristo Libertador
Nos dias 29 e 30 de maio os noviços e o mestre de noviços
participaram de um encontro virtual entre formandos da
província Exaltação da Santa Cruz. Um momento de grande
valia no qual foi estudo o documento Uma chamada a Ação,
enviado pelo Superior Geral da Congregação. Na ocasião os
noviços puderam conhecer os demais estudantes e partilhar
suas ideias. Embora separados pelas distâncias geográficas, o
propósito comum fez com que todos se unissem para discutir
sobre o futuro da congregação. .
A Vida Religiosa não ficou imune, teve que se adaptar à
forma provisória que a Covid impôs. As reuniões foram
suspensas, os encontros foram cancelados. O noviciado da
Configuração Jesus Crucificado que está em São Luís de
Montes Belos, Goiás, também sofreu algumas adaptações: os
cursos continuam sendo dados só que via Skype ou Meet. As
etapas do retiro de Casttelazzo também continuam sendo
feitas, só que por meio virtual. Pode-se dizer que não é a
mesma coisa que presencial, mas cada um se esforça e faz
valer a pena. As missas na matriz só agora, depois de alguns
meses, estão começando a ser celebradas com a presença de
alguns fiéis. O encontro virtual tornou-se uma forma de
ressignificação, uma forma de mostrar que maior que o
desafio atual é a missão e o ideal passionista.

VESTIÇÃO DOS NOVIÇOS

No dia vinte e nove de março, aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia
Santa Cruz a celebração do 5ª Domingo da Quaresma com o rito da
vestição dos noviços.
A celebração foi presidida pelo Mestre de noviços, o Padre José Roberto,
e concelebrada pelos religiosos Pe. Tarcício e Pe. Weslei. Também com a
participação de alguns leigos, benfeitores e amigos da comunidade, por
opção dos noviços que em sua maioria votaram a favor, uma vez que em
razão da pandemia do novo coronavírus a diocese pede que as celebrações
litúrgicas se deem sem a presença física do povo.
Cada um dos noviços recebeu a cruz e a coroa de espinhos, em sinal de
despojamento e opção radical por Jesus Cristo. Também o hábito, como
sinal de despojamento e renúncia das próprias vaidades para abraçar os
sentimentos de Jesus.
Aurino Francisco de Oliveira Silva
Noviço, secretário da comunidade

Ordenação Presbiteral do Diácono Edson, CP

No dia 16 de maio de 2020, Memória litúrgica de Santa Gema
Galgani, foi ordenado o Diácono Edson Terra da Silva, CP, pela
imposição das mãos de Dom Aldemiro Sena dos Santos, bispo da
Diocese de Guarabira (PB). A Celebração estava programada para
acontecer em Colatina (ES), cidade Natal do ordenando, mas por
motivos da Pandemia, ocorreu sem a presença do povo, na Igreja Matriz
da Paróquia de Nossa Senhora da Piedade (Arara/PB), local da sua atual
Comunidade Religiosa.
Estiveram presentes: Pe. Giovanni Cipriani, CP (Superior
Provincial), Pe. Aurélio Miranda, CP (Pároco e Reitor do Santuário do
Padre Ibiapina, Pe. Adilson Santana, CP; Pe. Lucas Piropo, CP e Pe.
Ronaldo, CP (Província Getsêmani). A Missa foi transmitida pelas redes
sociais da Paróquia. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Edson e
rezamos pela sua vida e seu ministério.

Entre os dias 7 a 11 de junho,
aconteceu
na
Comunidade
Provincial
Mãe
da
Santa
Esperança (Belo Horizonte – MG)
o Retiro em preparação à
Profissão Perpétua e Ordenação
Diaconal dos religiosos Bruno,
CP; Felipe, CP; Gabriel, CP;
Gilberto, CP e Leonardo, CP. O
retiro foi conduzido pelo Pároco e
Reitor da Paróquia e Santuário São
Paulo da Cruz, Pe. Alex Favarato,
CP, que levou os candidatos à
meditação sobre os novos passos
que confirmam a entrega e a
decisão ao Caminho da Paixão de
Cristo.
No dia 11 de Junho,
Solenidade do Santíssimo
Corpo e Sangue de nosso
Senhor Jesus Cristo, a
Paróquia de Santa Maria
Goretti (Cariacica / ES), com
seus religiosos e postulantes,
proporcionaram aos fiéis
católicos, cuja presença na
comunidade de fé encontra-se
ainda restrita devido à
pandemia do COVID-19, um
encontro íntimo e pessoal
com
Jesus
Cristo
no
Santíssimo Sacramento!

FAMÍLIA PASSIONISTA
E AMAZÔNIA
Querida Família Passionista,
Como sabemos, “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10, 33-34) é a palavra inspiradora da Campanha Solidária
Emergencial da Igreja no Brasil “É tempo de cuidar”, que
despertou muitas ações nesse tempo de pandemia, inclusive a
recente iniciativa “A AMAZÔNIA PRECISA DE VOCÊ”,
que tem como objetivo socorrer as necessidades dos povos
amazônicos, convocando a vida consagrada e as pessoas de
boa vontade a somar forças, recursos e voluntariados nessa
causa.
Assim, a nossa Família, reunida no coração de Cristo
Crucificado se dispôs a ajuda esta grande causa em
solidariedade com a nossa Casa Comum. Agradecemos a
generosidade de todos/as e pedimos a intercessão de nossos
fundadores São Paulo da Cruz e Maria Madalena Frescobaldi
Capponi, para permanecermos anunciando a esperança
conforme a vontade de Deus.
Ir. Denise Coutinho Gomes, CP
Coordenadora da Família Passionista do Brasil

Província da Exaltação
da Santa Cruz
Boletim nº 19
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Equipe de Comunicação:
Rel. Felipe, CP
Rel. Bruno, CP
Fausto Barros (Postulante)

