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O tempo pascal nos proporciona uma vivência mais intensa
Ser de Deus é uma oportunidade
admirável, uma vez que o seu amor
alcança a todos. Contudo, cabe a cada
um de nós aceitarmos ou não esse amor. É
tempo de amar e ser amado e de ser feliz
à luz de Cristo. A Páscoa nos proporciona
uma vivência intensa da presença de
Jesus, transformando nosso coração em
sementes de esperança. Nosso Senhor
ressuscitou! E tem o desejo de ressuscitar
em nossas atitudes, fragilidades, alegrias,
medos. Ele sempre quer ser parte de nós
e, assim, ser nossa maior motivação para
viver na fé. Neste tempo, a Igreja é
chamada a viver a compaixão,
percebendo o outro em sua humanidade
e simplicidade. Páscoa é vida nova e
momento de escrever uma nova história.
É tempo de deixar as marcas passadas
para se abrir ao novo e de enfrentar os
desaos da vida com fé constante e
crescente. Cristo nos mostra um novo
caminho: o caminho que nos conduz ao
encontro do outro. Assim como os
apóstolos, nós também, desejamos
encontrar Jesus nos lugares mais remotos
e excluídos, levando a verdade e o
compromisso existente na palavra de
Deus e encontrando a verdadeira fonte de
amor que é o próprio Cristo. O
Ressuscitado nos convida a perpetuar sua
memória através das atitudes cristãs,
revelando ao mundo a verdade do
Evangelho pela sensibilidade do Pai para
com seus lhos. Sejamos cristãos novos e
vivos pelo amor do Cristo Crucicado e
Ressuscitado.
Noviço Deivid Lorenzutti
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Conhecendo a Província Exalt

Comunidade São Paulo da Cruz - Itabuna/BA

Comunidade Jesus Crucificado - Jequié/BA
Ora et labora (oração, estudo e trabalho)
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Revitalização da Semana Santa no Barreiro (Belo Horizonte-MG)
e criação do Grupo de Teatro São Paulo da Cruz
O teatro tem diversas funções, como educar,
sensibilizar e entreter. O Grupo de Teatro São Paulo
da Cruz (SPC), criado em 2005, acrescenta mais
uma: evangelizar. Nas encenações que faz durante
a Semana Santa, festas de padroeiros e missas
especiais, seus integrantes procuram levar às
pessoas a história de fé, o amor e a entrega de Jesus
Cristo, Nossa Senhora e dos santos. Tudo isso
revestido pelo fascínio e beleza dessa arte, originária
da Grécia antiga.
O Grupo de Teatro surgiu com a missão de
complementar o documentário sobre a Semana
Santa que visava resgatar as belas apresentações
que eram feitas pela Paróquia São Paulo da Cruz,
nas décadas de 1950 e 1960. A iniciativa foi do
então reitor do Santuário São Paulo da Cruz e hoje
Superior Provincial da Província da Exaltação da
Santa Cruz, Padre Giovanni Cipriani, CP.
Naquela época, as famílias mais tradicionais
participavam ajudando a decorar os caminhões

com as estações da Paixão de Cristo e a preparar as
encenações. Pessoas de outras partes de Belo
Horizonte costumavam se deslocar até o Barreiro
para assistir a essas encenações grandiosas, que
foram pioneiras na Arquidiocese de Belo Horizonte.
A proposta é utilizar o teatro para reforçar a
liturgia, cultivar as tradições religiosas e sensibilizar
os éis. Em missas especiais e celebrações nas
comunidades do Barreiro, o Grupo SPC também faz
encenações que tocam os corações das pessoas.
Nesses vários anos de caminhada, o Grupo SPC
fez um grande número de apresentações,
amadureceu, renovou parte dos integrantes e viu
alguns deles se prossionalizarem, chegando ao
teatro e à televisão. Milhares de pessoas,
principalmente jovens e crianças, tomaram
conhecimento da mensagem de Jesus Cristo e
deram seus primeiros passos na fé por intermédio do
teatro. Para outras, a arte tornou mais sólida sua
ligação com Deus.

“A paixão de Jesus é o remédio mais eficaz
para os males do mundo” - São Paulo da Cruz
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Semana Santa em Colatina/ES
A Paróquia Imaculado Coração de Maria viveu
uma grande e bela experiência Passiológica no
período quaresmal e na Semana Santa. Os eis
receberam no nal de semana do Carnaval, toda
programação da Quaresma até a Páscoa do Senhor.
A comunidade religiosa, junto ao Conselho
Paroquial e a Comissão de Pastoral sugeriram à

Paróquia uma rica programação com caminhadas
penitenciais, via-sacra, celebrações penitenciais,
conssões individuais, visita aos enfermos,
procissões e celebrações eucarísticas, que atraíram
milhares de eis. O Tríduo Pascal aconteceu no
Ginásio Poliesportivo da ACD em razão da grande
participação por parte dos éis.

Pe. Henrique Evangelista, CP.

Pastoral da Sobriedade em Barbacena/MG

No dia 17 de março de 2015, realizou-se na
Paróquia Nossa Senhora da Penha, em Barbacena,
Minas Gerais, a primeira reunião para criação da
Pastoral da Sobriedade. A
iniciativa busca colocar em
prática as prioridades da
I g r e j a Pa r t i c u l a r d e
Mariana, que na última
a s s e m b l e i a
arquidiocesana destacou
como meta as pastorais
sociais. Além disso, a
proposta concorda com o
tema da CF - 2015: “Eu
vim para servir ” (Mc
10,45), respondendo com
ecácia aos anseios do
nosso contexto, fortemente
marcado pela dependência do álcool e de outras
drogas. Este serviço missionário também nos
convida enquanto passionistas, à vivência
verdadeira do nosso carisma junto aos crucicados.
A Pastoral da Sobriedade parte deste fundamento

bíblico: “É para a liberdade que Cristo nos libertou”
(Gl 5,1). O trabalho caracteriza-se pela prevenção e
recuperação das pessoas, no que se refere à
dependência química e
outras dependências,
partindo da vivência dos
“12 Passos da Pastoral da
Sobriedade”. Neste
sentido, faz-se necessário
a formação e capacitação
inicial e permanente dos
agentes, implantar o
Grupo de Autoajuda na
Paróquia e atuar
politicamente junto às
forças da comunidade na
perspectiva do Reino.
Nesta primeira reunião
que tivemos, já agendamos a data para Formação e
Capacitação dos Agentes da Pastoral da
Sobriedade, a realizar-se nos dias 23 e 24 de maio,
na Creche São Paulo da Cruz.
Pe. Melquíades Lima, CP.
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Teologado da Configuração Jesus Crucificado em Cascavel/P R

A primeira vez que a celebração do Capítulo
Geral da nossa Congregação aconteceu fora da
Casa Geral, foi no ano de 2000, e o país que
acolheu este importante evento foi o Brasil. Neste
capítulo apareceram duas palavras que hoje se
tornaram habituais a todos nós: FAMÍLIA
PASSIONISTA e REESTRUTURAÇÃO.
Desde a celebração do Capítulo Geral, os
superiores maiores do Brasil, reetiram e rezaram
sobre como realizar esta aproximação para que de
fato sejamos uma família, não só em conceito, mas
na vivência fraterna.
Assim no ano de 2011, os provinciais, após a
avaliação no noviciado Getsêmani, assumiram de
forma concreta a proposta de unicar o teologado
do Brasil, na cidade de Cascavel. As discussões
foram intensas, pois nenhum superior conhecia a
realidade desta presença missionária. Porém,
unidos com o espírito fraterno, se formou a primeira
t u r m a d a C o m u n i d a d e d o Te o l o g a d o d a
Conguração, tendo como membros os
formadores: Pe. Luiz Carlos Meneghette e Pe.

Francisco das Chagas Marques e os primeiros
formandos: Ademir Guedes de Azevedo, João
Rafael, Latifo Fonseca, Hélcio Garcia Antunes (Prov.
Calv), Eduardo Henrique Bastos e Jackson Maioli
Alvarenga (Prov. Exal).
No ano de 2012, mais três religiosos alegraram
nossa comunidade com suas presenças, a saber,
Helder Maioli Alvarenga, Thiago Thalles e Vanildo
de Jesus. De 2013 até nossos dias, esta comunidade
está composta pelos religiosos: Ademir Guedes de
Azevedo, Hélcio Garcia Antunes (Prov. Calv) e
Eduardo Henrique Bastos, Jackson Maioli Alvarenga
(Prov. Exal) e os formadores Pe. Luiz Carlos e Pe.
Francisco das Chagas. Além de dois religiosos
pertencentes à nossa fraternidade: os padres,
Mateus Colucci e Zezinho Gagliarde. Todavia, foi e é
uma experiência bonita e profunda, uma vez que a
vivencia fraterna só gera ganhos.
O ritmo desta casa é diferenciado, não somente
pela diversidade cultural, mas por envolver aspectos
que fogem aos nossos esquemas de grupos e
províncias. Deste modo, os assuntos se ampliam, os
projetos vislumbram um alcance diferenciado e por
mais que sejamos de províncias diferentes, o projeto
é único: vivenciarmos e testemunharmos o carisma
da Paixão de Cristo.
Este ano tem um sabor especial, já que estamos
concluindo a etapa formativa inicial. O povo já
sente nossa partida e nós também vamos tomando
consciência que o novo está à nossa espera. Porém,
zemos opção por uma vida missionária e não
temos aqui cidade permanente. Sentimos nosso
coração apertado, mas ao mesmo tempo, pronto
para contribuirmos aonde for necessário. Que Deus
nos ajude na vivência deste carisma tão forte e tão
profundo e que este ano em particular, dedicado à
vida Religiosa consagrada, festejemos o nosso ser
religioso. Segundo o convite do Papa Francisco:
“ALEGRAI-VOS!”.
Religioso Jackson Alvarenga

Primeira Missa de Dom Val demar na Paróquia de Luziânia/GO
No dia 26 de Abril, na celebração dominical do
Bom Pastor, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
na cidade de Luziânia/GO, Dom Valdemar Passini
Dalbello, Bispo Coadjutor da Diocese de Luziânia,
presidiu a Santa Missa na Igreja Matriz e
concelebrada pelo pároco, Padre Vanderlan. Dom
Valdemar está residindo em Luziânia e esta foi a
primeira visita à Paróquia que está conada aos
Missionários Passionistas.

PROVÍNCIA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ

Página 6

Encontro Anual dos Ecônomos Locais

Aconteceu na Comunidade Mãe da Santa
Esperança, Sede Provincial, na cidade de Belo
Horizonte – MG, o Encontro Anual dos Ecônomos
Locais. Foi um momento propício para avaliarmos
nossa caminhada e aprofundarmos nosso objetivo
para o bem dos religiosos e da Província. Iluminados
por nossas Constituições e pela Carta do Superior

Geral, Pe. Joachim Rego, CP, reetimos sobre a vida
econômica a nível provincial, seus desaos e
perspectivas. Foram dois dias de trabalhos e
momentos fraternos, assessorado pelo Superior
Provincial, Pe. Giovanni Cipriani, CP e o Ecônomo
Provincial, Pe. Tárcilio José da Maia, CP.

Encontro Anual dos Párocos e Superiores Locais

Celebrando as alegrias da Páscoa do Senhor, os
Superiores e Párocos da Província da Exaltação da
Santa Cruz se reuniram na Sede Provincial, na
cidade de Belo Horizonte – MG, com a nalidade de
avaliar e partilhar as experiências vividas nas
comunidades e Paróquias que nos foram conadas.

Jesu

XPI

Passio

À luz do Documento nº 100 da CNBB e das nossas
Constituições, reetimos sobre a nossa missão nas
diversas realidades em que nos encontramos.
Tivemos a assessoria do Superior Provincial, Pe.
Giovanni e do Consultor Provincial, Pe. Uidelfonso
Machado, CP.
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