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Missa em ação de Graças pelo Tricentenário de Fundação da 
Congregação Passionista na Basílica do Divino Pai Eterno.

Religiosos e Noviços Passionistas no Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade-GO celebrando o Jubileu dos 
300 anos de Fundação da Congregação. 

No sábado (08/05/2021), foi celebrada no 
Santuário-Basílica do Divino Pai Eterno 

em Trindade-GO, uma missa em Homenagem 
aos 300 anos de fundação da Congregação 
Passionista. A celebração contou com a 
participação de fiéis romeiros e devotos do 
Pai Eterno, bem como com paroquianos 
das Paróquias passionistas Nossa Senhora 
Aparecida (Goiânia-GO), Nossa Senhora 
Aparecida (Luziânia-GO) e Santa Cruz (São 
Luís de Montes Belos-GO).

Presidiu a eucaristia Dom Washigton Cruz, CP 
- Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de 
Goiânia-GO. Em sua homilia frisou a alegria 
de estar celebrando 300 anos da Congregação 
a qual faz parte: "Não chegamos a este altar, 
hoje, apenas com alguns acontecimentos de 
percurso. Trazemos a totalidade de nossas 
vidas, com seu curto ou longo itinerário, 
percorrido com fortaleza e com perseverança: 
a companhia fraterna, o carisma, a mística e 
a missão que sustentam as nossas vidas. Por 
tudo isso, que tece as minhas entranhas, mais 
do que uma homilia, desejo que o murmúrio de 
minhas pobres palavras se transforme em prece 
de louvor a Deus".

Ao fazer um paralelo entre o Carisma 
Passionista, fundado por São Paulo da Cruz, e a 
atual situação da pandemia, o Arcebispo frisou, 
lembrando a mensagem enviada pelo Papa 
Francisco ao Superior Geral por ocasião do 
Jubileu: "A pandemia veio trazer ao terreno da 
vida duas palavras solidariedade e indiferença. 

Na verdade, filhos de um único pai, caminhamos 
juntos numa solidariedade universal que não 
permite a indiferença. Na mesma mensagem do 
Papa Francisco ele diz: “Não deixem de focalizar 
o vosso compromisso com as necessidades da 
humanidade. Que este pedido missionário seja 
dirigido, sobretudo, para os crucificados do 
nosso tempo: os pobres, os fracos, os oprimidos 
e os rejeitados pelas muitas formas de injustiça”. 
Lemos e ouvimos todos os dias que a crise 
sanitária e social apenas pode ser ultrapassada 
pelo exercício da solidariedade que se torna 
visível através de gestos e atenção de solicitude 
concreta. As nossas comunidades terão de ser 
cada vez mais misericordiosas, compassivas, 
interventivas, solícitas, generosas, inclusivas, 
proativas no amor".

Imagem de São Paulo da Cruz e Ícone Jubilar
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Estiveram presentes na celebração eucarística 
o Superior Provincial Pe. Giovanni Cipriani,CP 
e os padres Passionistas: Pe. Jackson Maioli, 
CP; Pe. Weslei de Souza, CP; Pe. Wanderlan 
Gomes, CP; Pe. Denilson Rodrigues, CP; Pe. 
Severino Alves, CP; Pe. Felipe Tubertino, CP; 
Pe. Tarcílio Maia, CP e os noviços passionistas 
da Configuração Jesus Crucificado. Além dos 
missionários Redentoristas: Pe. João Paulo 
Santos, CSsR - Reitor do Santuário Basílica do 
Divino Pai Eterno e o Pe. Sidney Martis da Sil-
va, CSsR.

Na ocasião o Reitor do Santuário Basílica, Pe. 
João Paulo, CSsR, em nome de toda Con-
gregação Redentorista ofertou à Província 
da Exaltação da Santa Cruz uma imagem do 
Divino Pai Eterno. O superior Províncial, Pe. 
Giovanni Ciprini, CP, ofertou ao Santuário Ba-
sílica como marco dessa celebraçaõ uma es-
tampa confeccionada com o Ícone Jubilar da 
Congregação Passionista. 

A celebração foi transmitida pela TV Pai Eterno 
e pela Rede Vida em âmbito nacional. A nos-
sa gratidão aos Missionários Redentoristas e a 
toda a Arquidiocese de Goiânia pelo acolhimen-
to e por rezar junto conosco essa data tão im-
portante para toda nossa Congregação.

Superior Provincial Pe. Giovanni Cipriani,CP recendo a 
Imagem do Divino Pai Eterno e ofertando uma estampa 

com o Ícone Jubilar.

Entrevista do Pe. Giovanni Cipriani,CP - Superior Provincial a TV Pai Eterno por ocasião do Jubileu dos 300 anos.
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Conselho Geral lança programa formação interativa: 
“Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz”

O Conselho Geral lançou no dia  24 de maio de 
2021a toda a Congregação, um programa de 
programa de formação e de ação de seis meses, 
a fim de que a Família Passionista se implique 
na encíclica 'Laudato Sì'.

Este programa consta de seis (6) cadernos-guia 
que se publicarão cada dois (2) meses, desde 
maio de 2021 até maio de 2022. O tema geral 
do programa é: “Paixão pela Terra, Sabedoria 
da Cruz”. 

Em sua mensagem no primeiro subsídio, o Su-
perior Geral, Pe. Joachim Rego,CP nos explica 
o objetivo desse programa: “O objetivo deste 
programa é a conversão ecológica e evangé-
lica inspirada no nosso compromisso de com-
partilharmos juntos a receção contemplativa de 
Laudato Sì, à luz do nosso carisma passionista. 
Desejamos escutar e sentir o grito da Terra e o 
grito dos pobres e encontrar formas concretas 
de agir em favor da justiça, da solidariedade e 
da paz”.

As seis sessões alinham-se com os seis capí-
tulos de Laudato Sì. Cada sessão inclui infor-
mação para ajudar os participantes (1) a com-
preender e assumir os temas centrais de cada 
capítulo, (2) familiarizar-se com os problemas 
ambientais e sociais importantes abordados na 
encíclica, (3) criar e estruturar um diálogocomu-
nitário animado e (4) considerar opções práticas 
e concretas para implementar ações que cum-
pram as diretrizes de Laudato Sì.

A ‘Laudato Si’ é uma oportunidade - e um con-
vite - para contemplar o que significa “proclamar 
Cristo Crucificado” no mundo de hoje. Se “que-
remos que a nossa peregrinação terrena seja 
anúncio de esperança para todos os homens” 
(Const. 8), temos de responder a esse apelo.
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Celebração da Solenidade de Corpus Christi nas Paróquias da 
Província da Exaltação da Santa Cruz

TTodos os anos celebramos a Solenidade de 
Corpus Christi na quinta-feira que sucede 

o Domingo da Santíssima Trindade. Este ano 
celebramos, em todo o Brasil, esta solenidade 
no dia 03 de Junho. Esta solenidade foi instituída 
pelo Papa Urbano IV no dia 8 de setembro de 
1264 através da Bula “Transiturus de hoc mundo 
ad Patrem”. Neste dia a Igreja celebra o mistério 
da Eucarista. 

O Papa Francisco, em sua homilia (dia 
05/06/2021) na Basílica de São Pedro - Roma/
IT, ao meditar a imagem de Jesus que parte o 
pão e entrega aos seus discípulos da ceia disse: 
"Na Eucaristia, contemplamos e adoramos o 
Deus do amor. É o Senhor que não fraciona 
ninguém, mas fraciona-se a si mesmo. É o 
Senhor que não exige sacrifícios, mas sacrifica-
se a si mesmo. É o Senhor que não pede nada, 
mas dá tudo".

Este ano, por conta da pandemia, não pode 
acontecer as procissões e as confecções dos 
tradicionais tapetes pelas ruas das cidades. 
Entretando o Papa Francisco fez uma menção 
a esse gesto tão específico dessa solenidade 
e tão profundo de siginificado: "A procissão 
com o Santíssimo Sacramento, caraterística da 
festa do Corpo de Deus, mas que no momento 
ainda não podemos realizar, nos lembra que 
somos chamados a sair levando Jesus. Sair 
com entusiasmo, levando Cristo àqueles que 
encontramos na vida quotidiana. Tornemo-nos 
uma Igreja com o cântaro na mão, que desperta 
a sede e leva a água. Abramos amorosamente 

o coração, para sermos a sala espaçosa e 
acolhedora onde todos possam entrar para 
encontrar o Senhor. Repartamos a nossa vida 
na compaixão e na solidariedade, para que o 
mundo veja, através de nós, a grandeza do 
amor de Deus".

Nos Santuários e Paróquias de nossa Província, 
foi-se celebrado com grande júbilo a solenidade 
de Corpus Christi. De acordo com cada realidade 
pastoral e seguindo as medidas restritivas de 
cada município houve celebrações eucarísticas, 
carreatas, momentos de adorações e bençãos 
do Santíssimo Sacramento. Nas próximas 
páginas você confere um pouco de como foi em 
nossas paróquias. 

Benção do Santíssimo no Santuário Jesus Crucificado em 
Jequié-BA.
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Paróquia Santa Cruz - São LuiS de MonteS BeLoS/Go

A comunidade do Noviciado Passionista Cris-
to Libertador celebrou com alegria a Soleni-

dade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, 
na matriz da Paróquia Santa Cruz, com a mis-
sa presidida pelo Pe. Tarcílio Maia. Os noviços 
ajudaram na ornamentação, no canto litúrgico, 
no serviço ao altar e animando a carreata que 
conduziu o Santíssimo Sacramento pelas ruas 
do teritório paroquial, abençoando as famílias, 
os trabalhadores, as comunidades, os hospitais 
e todo o povo de Deus.

(Thiago César dos Santos, Noviço Passionista)

Paróquia Santa Maria Goretti - CariaCiCa/eS

O  Postulantado Passionista Nossa Senhrora 
da Vitória celebrou com toda a Paróquia 

Santa Maria Goretti a Solenidade de Corpus 
Christi presidida pelo Pe. Ribamar Divino,CP e 
encerrada com uma grandiosa carreata, saindo 
da Igreja Matriz e percorrendo as 13 comunida-
des da Paróquia Santa Maria Goretti. Pe. Rober-
to, CP, conduziu a benção do Santíssimo e, de 
cima da caminhonete, abençoava os fiéis. Mo-
mentos de muita fé e devoção.

(Elaine Sian, PASCOM da Paróquia Santa Maria Goretti
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Paróquia Santa inêS - rio BranCo/aC

A Paróquia Santa Inês em Rio Branco-AC, ce-
lebrou a Solenidade do Santíssimo Corpo e 

Sangue de Cristo que  teve início pela manhã 
com a celebração da Santa Missa celebrada 
pelo Pe. Paulo Afrânio, CP. Em seguida, os fi-
éis receberam a bênção do Santíssimo. Que a 
celebração deste dia nos ajude a tomar consci-
ência do imenso dom oferecido por Jesus e nos 
convide a dispor a nossa vida segundo o modelo 
de Cristo.

(PASCOM - Paróquia Santa Inês)

Santuário JeSuS CruCifiCado - Jequié/Ba
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Paróquia/Santuário São PauLo da Cruz - BeLo Horizonte/MG

Paróquia noSSa SenHora aPareCida- Luziânia/Go

A Solenidade de Corpus Christi, atende a uma 
recomendação do Código do Direito Canô-

nico (cânone 944), no qual pede à comunidade 
diocesana para “testemunhar publicamente a 
adoração e a veneração para com a Santíssima 
Eucaristia”. Antigamente, a Igreja dedicava uma 
semana inteira só para meditar a Eucaristia, era 
a oitava de Corpus Christi, que se encerrava 
com a festa do Coração de Jesus. Em nossa pa-
róquia houve celebrações eucarísticas, momen-
tos de adoração e carreata com o Santíssimo 
Sacramento pelas ruas da cidade.

(Pe. Vanderlan Gomes da Paz,CP)
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Missa com Dom Luiz Fernando Lisboa,CP no Santuário São 
Paulo da Cruz em Belo Horizonte-MG

Dom Luiz Fernando Lisboa,CP no Santuário São Paulo da Cruz na companhia do Pe. Alex Favarato,CP - Reitor do San-
tuário e dos religiosos Victor Franco, CP e Renato Lucio, CP.

Na manhã do dia 06 de Junho de 2021, 10º 
Domingo do Tempo, presidiu a Santa Missa 

no Santuário São Paulo da Cruz em Belo Hori-
zonte, Dom Luiz Fernando Lisboa, CP, Bispo da 
Diocese de Cachoeiro do Itapemirim - ES. 

Recém chegado ao Brasil, Dom Luiz viveu por 
20 anos em Moçambique, na África, como mis-
sionário e depois como bispo da Diocese de 
Pemba. 

Dom Luiz Fernando Lisboa é natural de Mar-
ques de Valença/RJ. Ingressou na Congrega-
ção da Paixão de Jesus Cristo, aos 19 anos, em 
1975. Foi ordenado sacerdote em 10 de dezem-
bro de 1983. No início do ano de 2001, foi como 
missionário Ad Gentes para a diocese de Pem-
ba, Moçambique, onde trabalhou por oito anos. 

Em 12 de junho de 2013, o Papa Francisco o 
nomeou como Bispo de Pemba. Sua posse se 
deu dois meses depois, em 14 de setembro, 
com celebração na Universidade Católica de 
Pemba. No dia 11 de fevereiro de 2021, foi no-
meado pelo Papa Francisco para a Diocese de 
Cachoeiro do Itapemirim-ES e tomou posse no 
dia 20 de Março de 2021. 

Em sua homilia, Dom Luiz Fernando destacou 
a alegria de estar celebrando com seus irmãos 
de congregação no Santuário dedicado a São 
Paulo da Cruz e fez menção a Dom José Mauro 
Bastos,CP, bispo passionista que faleceu no 
ano de 2006 e natural da cidade Cachoeiro do 
Itapemirim-ES. Também falou um pouco sobre 
sua experiência como missionário e bispo na 
província do Cabo Delgado em Moçambique.

A nossa saudação fraterna a Dom Luiz 
Fernando Lispoa,CP pela visita e desejamos a 
ele um frutuoso pastoreio à frente da Diocese 
de Cachoeiro do Itapemirim-ES. Que São Paulo 
da Cruz e Nossa Senhora das Dores possa 
interceder por sua vocação e seu ministério.

Dom Luiz Fernando,CP presidindo no Santuário São 
Paulo da Cruz
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Leigos e Leigas Passionistas do Brasil em tempos de 
pandemia (CLPs)

Encontro com os Leigos Passionistas do Brasil no dia 27/05/2021 com Dom Amilton Manoel,CP.

As Comunidades Leigas Passionistas, são 
formadas por leigos e leigas que desejam 

viver o carisma da Paixão de Jesus Cristo na 
sua missão específica, inseridos cada qual em 
sua realidade, familiar, eclesial, profissional, etc. 
O Pe. Giovanni Cipriani, CP, superior provincial 
da Província da Exaltação da Santa Cruz, no 
início deste ano de 2021 propôs que eu pudes-
se acompanhar as comunidades leigas, reunin-
do-as para escutá-las, promover momentos de 
partilha, oração e formação. 

Eu, Pe. Jackson Maioli Alvarenga, CP, aceitei 
o convite expondo minhas limitações no mo-
mento. Estamos vivendo um tempo desafiador 
de pandemia, o corona vírus que assola a hu-
manidade trazendo enfermidades, mortes e si-
tuações diversas. Porém, é um novo tempo que 

exige de nós, homens e mulheres da Paixão de 
Cristo, caminhos novos, respostas ou propostas 
novas, pois a missão e o anúncio da Paixão de 
Cristo não pode parar, pelo contrário, estamos 
num momento privilegiado para viver nosso ca-
risma. 

Sendo assim, no dia 5 de fevereiro de 2021 ini-
ciei os contatos pelo whatsApp reunindo mem-
bros das comunidades leigas para pensarmos 
juntos os passos a serem dados. Claro que 
nada substitui a riqueza do encontro presencial, 
porém, em tempos de pandemia o modo que 
encontramos de nos aproximarmos foi usando 
as redes sociais e a tecnologia para que os lei-
gos pudessem estar juntos partilhando suas ex-
periências. 

Escrito por: Pe. Jackson Maioli Alvarenga, CP (Diretor Espiritual dos Leigos Passionistas)
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Encontro com os Leigos Passionistas do Brasil no dia 20/04/2021.

Nosso primeiro encontro aconteceu no dia 24 
de fevereiro do corrente ano para nos conhecer, 
partilhar, rezar e planejar nossa caminhada. 
Decidimos em unidade que mensalmente nos 
encontraremos para realização do encontro en-
quanto leigos passionistas. 

Participam deste momento leigos /as de ambas 
as províncias masculinas e femininas, ficou cla-
ro que este grupo não é de organização a partir 
dos regulamentos, e sim um espaço de encon-
tro-partilha para manter nossa proximidade uns 
para com os outros e para com o carisma. 

Tem sido de grande proveito e todos estão ava-
liando positivamente esta iniciativa, pois assim, 
mesmo de forma remota, podemos partilhar 
nosso modo de seguir Jesus Cristo, bebendo do 
carisma da Paixão de Cristo, sendo luz nas tre-
vas, sendo sal dando sabor ao mundo com ge-
nerosidade e compaixão neste tempo de morte 
e enfermidade, buscando na Paixão de Cristo o 
remédio mais eficaz para os nossos males, os 
males dos tempos presentes. 
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Arquidiocese de Belo Horizonte/MG celebra seu Jubileu de 
Jequitibá e homenageia os Religiosos Passionistas.

Placa Comemorativa, na praça São Paulo da Cruz,  da Homenagem da Arquidiocese de Belo Horizonte aos Religiosos 
Passionistas.

No contexto do Centenário da Arquidiocese 
de Belo Horizonte, nosso Arcebispo Dom 

Walmor, realizou um bonito gesto ao plantar 
uma muda de jequitibá na Praça do Santuário 
São Paulo da Cruz, natarde da sexta-feira 
(11/06/2021), solenidade do Sagrado Coração 
de Jesus. 

Uma homenagem aos religiosos Passionistas 
na Arquidiocese de Belo Horizonte, neste 
ano jubilar de 300 anos de Fundação da 
Congregação Passionista e ao Santuário 
São Paulo da Cruz.  Antes foi celebrado 
missa com o Apostolado da Oração com 
representantes de toda a região do Barreiro. 
 
Em sua homilia, Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, Arcebispo de Belo Horizonte frisou: 
“Na história bonita da amada Arquidiocese de 

Belo Horizonte, os Passionistas têm lugar muito 
especial, como religiosos e consagrados. Num 
contexto de muitas Congregações Religiosas, 
por isso, a escolha de vir aqui plantar 
este Jequitibá com a placa comemorativa, 
exatamente, para reconhecer a força missionária 
desta Congregação aqui na amada Arquidiocese 
de Belo Horizonte. Basta lembrar a força 
evangelizadora e irradiação com o nascimento 
de muitas paróquias em toda esta grande região, 
uma história que caminha para os seus 70 anos 
de presença. Homenageamos a Arquidiocese 
nos seus 100 anos e queremos reverenciar a 
Congregação Passionista e aos religiosos que 
tanto fazem pelo bem, pela missão da Igreja.”

O plantio do Jequitibá marca o início da 
revitalização da Praça anexa ao Santuário, 
agora sob os cuidados dos Passionistas.

Dom Walmor Oliveira, Arcebispo de Belo Horizonte, e os religiosos passionistas plantando uma muda de jequitibá na Praça do 
Santuário São Paulo da Cruz em comemoração ao Jubileu de 100 anos de criação da Arquidiocese.




