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Inauguração do Novo Coro do Santuário
São Paulo da Cruz (Belo Horizonte/MG)
Na manhã do dia 17 de julho de 2022, 16º
Domingo do Tempo Comum - Ano C, aconteceu a benção do novo órgão do Santuário São
Paulo da Cruz (Belo Horizonte/MG) presidida
pelo Superior Geral dos Passionistas, Pe. Joaquim Rego CP. Esse órgão foi fabricado pela
empresa VISCOUNT. Com som forte e cristalino, os detalhes do órgão também impressionam pela beleza e delicadeza. Trata-se de um
exemplar raro no Brasil, visto que, segundo
informações do representante, somam ao número de 03 instrumentos dessa envergadura
no país.

Houve, também, a inauguração do novo
Coro do Santuário. Todo em madeira de cedro,
o coro retrata uma proposta moderna que visa
adornar o órgão ali fixado. Com todo o conjunto, agora entregue a comunidade, o Santuário São Paulo da Cruz, tem a possibilidade
de reunir e trazer para toda comunidade local
do Barreiro concertos e belíssimas apresentações, além de oferecer uma escola de música
no futuro próximo.

Primeiro Toque do Novo Órgão
Foto: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)
Bênção do Novo Órgão do Santuário São Paulo da Cruz
Foto: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)

4

Foto: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)

Foto: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)

Na mesma ocasião foram abençoados os
04 primeiros vitrais, já instalados no Santuário, que contam a vida de São Paulo da Cruz.
Foi inaugurada também a Exposição ‘Sou
um milagre da misericórdia de Deus’ (frase
de São Paulo da Cruz). Esta exposição conta
a devoção a São Paulo da Cruz e apresenta
alguns relatos de graças alcançadas. A exposição acontece diante do altar das relíquias e
os devotos que ali se aproximaram podem ver
e apreciar um pouco da história do Santuário São Paulo da Cruz na região do Barreiro e
as graças alcançadas por intercessão de São
Paulo da Cruz nessa região de um povo de fé
e devoção.
O Santuário São Paulo da Cruz e toda
Província da Exaltação da Santa Cruz agradece aos devotos de São Paulo da Cruz que através da Campanha Devoto Solidário tornaram
possível este projeto.

Bênção dos Novos Vitrais
Foto: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)

Inauguração da Nova Exposição “Sou um milagre da Misericórida de Deus” do Santuário
Foto: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)
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III Capítulo Provincial
“Eis que faço novas todas as coisas” (Ap 21,5)

A celebração do Terceiro Capítulo Provincial da Província da Exaltação da Santa Cruz
aconteceu nos dias 18 a 22 de julho de 2022
em Belo Horizonte/MG no Retiro São José das
Irmãs Franciscanas Alcantarinas. O tema proposto para o capítulo foi: “Eis que faço novas
todas as coisas” (Ap 21,50). Foi um momento
de muita alegria, fraternidade, oração e confraternização para todos os religiosos da Província. Participaram 52 religiosos da Província
EXALT sendo 46 religiosos padres e 6 religiosos juniores, além disso, teve-se a presença do
Superior Geral Pe. Joachim Rego, CP; do Consultor Geral Pe. Rafael Vivanco, CP; do Secretário do Superior Geral Pe. Alessando Foppoli,
CP e do Pe. Leudes Aparecido, CP, provincial
da Província GETH e mediador do capítulo.
Desde a Assembleia Pré-Capitular, o desejo dos religiosos era que o capítulo fosse

um momento de grande celebração e ação de
graças a Deus pelos oito anos de missão da
Província EXALT. Todas as atividades foram
pensadas a modo que favorecesse o diálogo,
a memória dos feitos da província e a projeção
de sonhos e projetos para o quadriênio 20222026.
Confiantes entregamos a vida e missão
de toda província EXALT nas mãos de Deus,
pela intercessão de Nossa Senhora das Dores
e de São Paulo da Cruz. Que este possamos
cada vez mais, crescer no amor, no serviço e
no anúncio da Paixão de Jesus conforme nos
pede o nosso santo fundador.
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1º dia - 18/07/2022
Com a celebração eucarística e primeira
sessão deu-se inicio o III Capítulo Provincial
da Província da Exaltação da Santa Cruz. A
celebração eucarística de abertura foi presidida pelo Superior Provincial Pe. Giovanni
Cipriani, CP e os conselheiros Pe. Adilson,
CP; Pe. Henrique, CP e Pe. Vanderlan, CP o
1º Consultor Pe. José Roberto, CP não pôde
estar presente na celebração porque estava a
caminho do local do capítulo.
Nas palavras ditas pelo Pe. Giovanni ficou
expresso o sentimento de gratidão a Deus
pelo auxílio na missão, aos consultores pelo
trabalho conjunto e a todos os religiosos da
província pelo empenho, dedicação e colaboração no apostolado da província. Um destaque que o provincial fez foi da alegria que se
instaura no encontro dos religiosos da província, em sua fala disse: “Precisamos espalhar
esta alegria em nossas comunidades e em

todo nosso apostolado”.
Em seguida, houve a primeira sessão da
Assembleia Capitular. Preside o Capítulo o
Superior Geral, Pe. Joachim Rego, CP. Na primeira sessão aconteceu a aprovação do moderador Pe. Leudes Aparecido de Paula, CP
- Provincial da Província Getsêmani, da pauta
e cronograma, do regimento e equipes. Houve, também, uma linda recordação da vida sobre a presença e missão passionista de nossa
província no último quadriênio (2018-2022).
Foram lembradas as nossas missões nos estados do Acre, Bahia, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais e Paraíba.
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2º dia - 19/07/2022
Osegundo dia da Assembleia Capitular
foi iniciado com a Oração das Laudes. Em seguida foi apresentado o relatório do Superior
Geral Pe. Joachim Rego,CP que apresentou
um panorama sobre a realidade do mundo, da
Igreja, da Congregação e da própria província
com base nas informações coletadas e observadas pelo Consultor Geral Pe. Rafael Vivanco
Pérez, CP na visita canônica. A seguir, o Pe.
Giovanni Cipriani,CP apresentou um bonito panorama da província ao longo do último
quadriênio 2018-2022, os avanços, os sonhos
e as perspectivas a serem enfrentadas.
Na tarde foi feito o lançamento dos Livros:
“Servir na Compaixão: Vida e Missão do Padre
Luiz Carlos Meneghetti, CP” escrito por sua

irmã Elisabete Meneghetti Bluck e “Os Pioneiros - A História e memórias dos Padres e Irmãs
Passionistas em Goiás”, escrito pelo Padre Rodrigo Alves,CP que conta um pouco da história dos Missionários Passionistas holandeses e
das Irmãs de Santa Gema que evangelizaram
o estado de Goiás dando origem ao antigo Vicariato Cristo Libertador. Ambos contam um
pouco da história da província e homenageia
esses homens e mulheres, religiosos e religiosas, que doaram e doam a sua vida pela missão no território de nossa província.
Encerraram-se as atividades do dia com
a Santa Missa presidida pelo Padre Rafael Vivanco,CP - Consultor Geral da Congregação
Passionista.
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3º dia - 20/07/2022
O terceiro dia da Assembleia Capitular iniciou-se com a celebração da Santa Missa presidida pelo Superior Geral Pe. Joachim Rego,
CP e concelebrada pelos padres da Comissão
Central de Coordenação do Capítulo. Em seguida, foi feito um momento de oração e clamor ao Espírito Santo e os religiosos saíram
em procissão da capela do Santíssimo até a
sala capitular para realizar a eleição do Superior Provincial e seus conselheiros.
Conforme dizem as Constituições da Congregação Passionista (n. 124-125): “O Superior Provincial deve dirigir e animar as Comunidades e uni-las na verdadeira unidade
fraterna. Deve estar atento aos impulsos do
Espírito e estar bem ciente das diferentes situações. Com a assistência de seu Conselho
e dos órgãos constituídos, poderá, reta e responsavelmente, julgar do teor de vida e fidelidade das comunidades. Por estar nele a prin-

cipal responsabilidade pelo bom andamento
da Província, deve organizar-lhe ação eficaz,
anular as divergências, zelar pela execução
dos programas confiados pela Autoridade Geral ou Provincial e promover a união íntima da
Província com a Congregação toda”.
Ouvindo a moção do Espírito Santo os religiosos capitulares elegeram o Padre Henrique Evangelista de Oliveira, CP como Superior
Provincial; o Padre Marcos Antônio Souza de
Jesus, CP como Primeiro Consultor e os Padres Célio Amaro de Souza, CP; Elson Mauro
do Nascimento, CP; Ribamar Divino Vieira de
Souza, CP como consultores para o quadriênio 2022-2026. O Superior Geral Pe. Joachim
Rego, CP confirmou os religiosos nos cargos
a eles confiados pelo Capítulo e rogou a Deus
e a São Paulo da Cruz pela vida e missão de
nossa província.
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CONSELHO PROVINCIAL ELEITO - QUADRIÊNIO 2022-2026

Pe. Henrique Evangelista de Oliveira, CP
Superior Provincial EXALT

Pe. Marcos Antônio Souza de Jesus, CP
Primeiro Consultor

Pe. Célio Amara de Souza, CP
Consultor

Pe. Elson Mauro do Nascimento, CP
Consultor

Pe. Ribamar Divino Vieira de Souza, CP
Consultor

10

4º dia - 21/07/2022
No quarto dia de Assembleia Capitular foram discutidas as propostas e objetivos
para a Província da Exaltação da Santa Cruz
no quadriênio 2022-2026. Foi um momento
de partilha, troca de experiências, sonhos e
esperanças entre os religiosos capitulares. O
Superior Provincial eleito deixou a sua mensagem de expectativas, sonhos e desafios para a
Província a seu ver, mas afirmou que o seu primeiro passo será procurar sempre a cultura do
diálogo e do encontro com todos os religiosos
e leigos da Província e da Família Passionista
como nos pede o Papa Francisco.
Em seguida, os religiosos partiram para o
Santuário São Paulo da Cruz onde puderam

participar do Concerto de Órgão e Canto no
Coro do Santuário São Paulo da Cruz, recentemente inaugurado pelo Superior Geral Pe.
Joachim Rego, CP no dia 17/07/2022, com a
presença do organista Handel Cecílio e a soprano Marisa Simões. Em seguida, foi celebrada a Santa Missa de Apresentação do Novo
Superior Provincial e Nova cúria de governo da
Província e feito o rito de posse do novo provincial, através da profissão de fé pública.
A celebração foi presidida pelo Pe. Henrique Evangelista de Oliveira, concelebrada pelos padres capitulares e transmitida pela WebTV do Santuário São Paulo da Cruz.
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5º dia - 22/07/2022
Com a Celebração Eucarística da Festa
de Santa Maria Madalena foi-se encerrado o
III Capítulo Provincial. A Celebração foi presidida pelo Pe. Henrique Evangelista de Oliveira, superior provincial, e concelebrada pelos
Conselheiros Provinciais.
O Superior Geral, Pe. Joachim Rego, CP
ao encerrar o Capítulo Provincial falou sobre
o amor a Deus e aos irmãos como fonte de
esperança e de vida para toda Província. Em
sua fala, lembrou a toda assembleia capitular
da exigência de se viver esse mandamento
deixado por Jesus como testemunho e missão
de toda vocação Passionista. “Este mandamento deixado por Jesus de amar uns aos outros deverá ser sempre o diferencial e o teste-

munho de toda vocação passionista. “E como
amamos?” podemos nos perguntar. Amamos
como o Crucificado, essa é a particularidade
do nosso carisma, da nossa missão”, disse o
Padre Joachim na missa de encerramento do
III Capítulo. O seu desejo é que a cada dia,
cada religioso possa crescer cada vez mais no
exercício e prática deste mandamento dado
por Jesus e tão evidente e confirmado nos ensinamentos de São Paulo da Cruz.
A celebração contou com a presença dos
Aspirantes Passionistas, que foram apresentados para toda a Província, e das Irmãs Franciscanas Alcantarinas, as quais foram agradecidas
pelos cuidados e zelo com o espaço durante
todo os trabalhos do Capítulo Provincial.
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Encontro dos Formandos da Província
EXALT em Cariacica/ES
Aconteceu entre os dias 24 e 30 de julho
de 2022, na casa do Postulantado Nossa Senhora da Vitória em Cariacica – ES, o Encontro
dos Formandos Passionistas da Província da
Exaltação da Santa Cruz. Foi um momento de
grande espiritualidade e fraternidade que para
a vida religiosa é essencial. Participaram as
comunidades formativas do Aspirantado São
Paulo da Cruz (Barbacena/MG); Aspirantado
Jesus Crucificado (Jequié/BA); Postulantado
Nossa Senhora da Vitória (Cariacica/ES) e o
Juniorato São Gabriel de Nossa Senhora das
Dores (Belo Horizonte/MG). O encontro teve,
também, a participação dos formadores de
cada etapa formativa.
O encontro iniciou com a missão, no dia
24/07/2022, nas comunidades da Paróquia
Santa Maria Goretti, encerrada com a Missa de
Abertura do Encontro na Matriz de Santa Maria Goretti presidida pelo Pe. Luiz Carlos Meneghetti, CP.

Na segunda feira (25/07) houve um dia
de Espiritualidade sobre os desafios da Vida
Religiosa nos tempos atuais. Os momentos
de espiritualidade foram conduzidos pelo Pe.
Rodrigo Costa, CSsR que contribuiu com suas
belas palavras e vida missionaria.
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O dia seguinte, foi um dia de partilha de
experiência e um diálogo fraterno com Dom
Luiz Fernando Lisboa, CP - Arcebispo Bispo
de Cachoeiro do Itapemirim/ES. Dom Luiz Fernando Lisboa CP trouxe para os formandos
a partilha da experiência da vida missionária,
tanto no Brasil quanto no exterior, na região
de Pemba (Moçambique), mostrando as realidades pastorais enfrentadas no hodierno e
ao mesmo tempo o compromisso do Carisma
Passionista com os pobres e crucificados.
Na quarta-feira (27/07/2022) os formandos visitaram o convento da Penha, um dos
pontos turísticos religiosos do Estado do Espirito Santo, que é conduzido pelos Freis franciscanos OFM. O convento que é dedicado a
Nossa Senhora da Penha. Lá foi uma oportunidade de aprofundamento na espiritualidade Mariana, através orações da Padroeira do
Estado do Espírito Santo. No período da tarde
foi feito a Assembleia dos Formandos Passionistas onde foram discutidos os regulamentos
que determina a organização interna dos estudantes passionistas.
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Romaria da Família Passionista do Brasil
ao Santuário Nacional de Aparecida
No dia 27 de Agosto de 2022 aconteceu a
1ª Romaria da Família Passionista do Brasil ao
Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A programação contou com um momento
de animação, oração e acolhida aos romeiros
às 13h30 na Tribuna Dom Aloísio Lorsheider.
Em seguida houve a peregrinação ao Santuário e depois a Santa Missa.
A Santa Missa foi presidida por Dom
Tommaso Cascianelli, CP - Bispo da Diocese
de Irecê/BA. Estiveram presentes os Superiores Maiores dos Religiosos e Religiosas Passionistas, muitos religiosos e religiosas da Família Passionista e leigos de várias paróquias
de todos os cantos do Brasil. Foi um momento
alegre de muita fraternidade, oração e partilha.
Um encontro em que todos puderam se sentir
unidos pelo carisma de São Paulo da Cruz no
coração da Mãe Aparecida, Rainha e Padroeira
do Brasil.
Na oportunidade houve também o encerramento do Encontro de Formadores e Formadoras da Família Passionista do Brasil que
teve como tema Saúde Mental na Vida Religiosa: do zelo vocacional à Mistíca da Consagração acessorado pelo Pe. Rubens Pedro
Cabral, OMI.

Encontro de Formadores e Formadoras da Família
Passionista do Brasil
Aparecida/SP, de 24 a 27 de Agosto de 2022
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Livros que contam um pouco da História da
Província da Exaltação da Santa Cruz!

