


V ASSEMBLEIA PROVINCIAL EM APARECIDA (SP) 
PALAVRA DO PROVINCIAL 

A experiência do Retiro e da Assembleia no Santuário Nacional de 

Aparecida do Norte (Final de julho - início de agosto), marcou nossa vida 

pessoal e a vida da Província pelas decisões tomadas. 

Hoje, sentimos que temos uma pertença maior, estamos mais em sintonia 

com a caminhada da Congregação e da Igreja. Essa sintonia nos ajuda a 

projetar o caminho da Província.  

Aparecida foi uma experiência de alegria e de fraternidade. É isso que 

perceberam os nossos jovens em formação. A alegria e a fraternidade são 

os justos interpretes da Vida Religiosa.  

Pegando carona nas palavras de Urs von Balthasar, podemos dizer que o 

justo intérprete da Vida Religiosa Consagrada é o amor fraterno de 

pessoas cujo modo de vida fazem transparecer que ser Religioso “não é 

acorrentar a própria humanidade, a corporeidade, a vitalidade, a beleza, a 

espontaneidade, mas, ao contrário, deixá-la explodir em sua plenitude”. E 

o monge F. Mosconi, ao comentar a primeira carta de Pedro, dizia: 

“Santidade significa construir a própria maturidade humana como Deus 

a sonha, olhando para o Filho” (Pe. Giovanni). 



No dia 13 de janeiro aconteceu a Abertura do Noviciado 2019 em São Luís 

de Montes Belos (GO) com a presença do Mestre de Noviços, Pe. José 

Roberto, CP, do Vice-Mestre, Pe. Weslei Pereira, CP, do pároco, Pe. 

Tarcísio, CP e dos noviços Cleyton e Victor (Província da Exaltação da 

Santa Cruz), André, Lucas e José Osvaldo (Província Getsêmani). Nossa 

Província deseja um santo Noviciado e que este seja o tempo favor ável de 

íntima comunhão com Cristo Crucificado–Ressuscitado!  

 

ABERTURA DO NOVICIADO 2019 



Em 29 de janeiro, os religiosos do nosso Juniorato visitaram a cidade de 

Brumadinho (MG) por ocasião do crime socioambiental ocorrido no mesmo 

mês. Foi um momento especial para a vivência da compaixão e 

solidariedade com nossos irmãos e irmãs afligidos (as) por tão grande 

tragédia. Juntos aos nossos irmãos passionistas, tenhamos também presente 

em nossas vidas a Paixão de Cristo como o bálsamo precioso que suaviza 

todas as dores. 

 

VISITA À BRUMADINHO (MG) 



FESTA DE SÃO GABRIEL DE NOSSA SENHORA DAS DORES 

Aconteceu entre os dias 08 a 10 de março do corrente ano, no Santuário São 

Paulo da Cruz (Belo Horizonte), a Festa em comemoração a São Gabriel de 

Nossa Senhora das Dores, padroeiro da juventude passionista. No primeiro 

dia da festa, houve o acolhimento do coração passionista que pertenceu a São 

Paulo da Cruz, doado pelo Superior Geral, Pe. Joaquim Rego, CP. O evento 

contou com a grande presença dos jovens e também foi concedida uma 

bênção especial para todos eles.   

 



CAMINHADAS PENITENCIAIS 

Paróquia Imaculado Coração de Maria (Colatina- ES)  



“Deixai -vos guiar pela 

fé! Oh! Quanto amo 

aquelas almas que 

caminham em fé pura 

e vivem inteiramente 

abandonadas nas 

mãos de Deus!”  

(São Paulo da Cruz) 

Santuário São Paulo da Cruz 

(Belo Horizonte – MG) 



SEMANA SANTA 2019 

Paróquia  

Santa Maria Goretti 

Jardim América  - ES 



Paróquia Imaculado Coração de Maria – Colatina (ES) 



Paróquia Nossa 

Senhora das Dores 

Janaúba (MG) 



Santuário São Paulo da Cruz 
Belo Horizonte (MG) 



VISITAS  
CANÔNICAS 

Em março, aconteceram as primeiras visitas canônicas do nosso Superior 

Provincial, Pe. Giovanni Cipriani, CP à Comunidade situada em Salvador 

(BA), formada pelos padres: Davi Oliveira, CP ; Homero Gomes, CP e 

José Nunes, CP e à Comunidade situada no Rio Branco (AC), formada 

pelos padres: Marcos Antônio, CP e Paulo Afrânio, CP.  



PROFISSÃO PERPÉTUA  
EDSON TERRA, CP 

No dia 5 de maio de 2019, no Santuário São Paulo da Cruz 

(Belo Horizonte/MG), Edson Terra da Silva emitiu seus votos 

perpétuos. 

 



ORDENAÇÃO PRESBITERAL 
SANDOVAL DIAS, CP 

No dia 25 de maio de 2019, no Santuário de Jesus Crucificado 
(Jequié/BA), o Diácono Sandoval Dias de Jesus, CP foi ordenado 
presbítero pela imposição das mãos do Bispo Passionista Tommaso 
Cascinelli,CP. 

 



ORDENAÇÃO DIACONAL 
EDSON TERRA, CP 

No dia 11 de novembro de 2019, na Paróquia Nossa Senhora 

das Dores (Janaúba/MG), o religioso Edson, CP foi ordenado 

diácono pela imposição das mãos do bispo local, Dom Roberto 

José da Silva. 

 



IN MEMORIAN: PADRE ORLANDO, CP 

O falecimento do Padre Orlando Rodrigues, CP ocorreu no dia, 

30/05/2019, por volta das 13h. Padre Orlando completou seus 76 anos 

no último dia 20/05/2019. Nascido em Colatina e de família 

colatinense. Desde cedo, mostrou-se uma pessoa religiosa, quando 

criança, foi coroinha do saudoso Pe. Fulgêncio do Menino Jesus. Após 

ordenado, foi vigário na Paróquia do Imaculado Coração de Maria e 

posteriormente, atuou por 10 anos em Barra de São Francisco. 

Retornando para Colatina, onde atuou por mais de 30 anos. Em sua via 

Consagrada, ele mostrou seu lindo trabalho e caridade, principalmente 

no aconselhamento espiritual.  

Província da Exaltação da Santa Cruz 
Equipe de Comunicação: 

Rel. Bruno Maciel, CP e Rel. Felipe Tubertino, CP 
2019 


