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Que todos sejam um! (Jo 17,21)

Pré-capítulo Província da Exaltação  da Santa Cruz

Encontro de Estudantes

Encontro de 

Votos Perpétuos: Sandoval Visita Superior Geral



Missão em Uruaçu/ GO

A Paróquia São Luís Gonzaga, São Luiz do Norte, Uruaçu - Go, 
recebeu a visita missionária da Congregação Passionista. Entre os 
missionários estavam: Padre Jackson, CP, pároco da Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida (Goiânia), o religioso Sandoval, CP e as irmãs 
passionistas Claudete e Zirlaide. A acolhida destes foi feita na Missa da 
Matriz Paroquial, no dia 22 de fevereiro, às 19h.

Na sexta feira (23/02), houve às 06h, a Procissão Penitencial com a oração da Via-
sacra ao redor da quadra da Igreja Matriz. Depois, os missionários foram acolhidos pelos 
leigos da Comunidade de Lavrinhas e com eles, visitaram muitas famílias, rezando e o padre 
Jackson também atendeu confissões. A missão nesta comunidade encerrou às 19h com a 
celebração Eucarística na Capela São Sebastião e depois os missionários retornaram à Casa 
Paroquial às 21h.

No  Sábado (24/02),  após o café,  os 
missionários saíram em visita para mais duas 
comunidades, próximas uma da outra e dividida 
apenas pela BR 153. Lá passaram o dia visitando os 
idosos, atendendo a confissões dos enfermos, e 
levando  Jesus Eucarístico. A Missão encerrou na 
comunidade do Espírito Santo, com a Missa às 16h e 
retorno à Paróquia às 18h. Às 19h30 houve Encontro 
c o m  a  J u v e n t u d e  d a  P a r ó q u i a .                    
No Domingo (25/02), às 08h, foi celebrada a Missa em 
Ação de Graças pela presença e Missão dos 
Passionistas, na qual eles mostraram com mais 
detalhes a espiritualidade Passionistas, através da 
dinâmica da Cruz e mantras cantados pelas irmãs 
Claudete e Zirlaide. Após a missa houve momento 
para fotos e despedidas.



II Retiro/Encontro dos Formandos da 
Província EXALT em Aparecida (SP)

 Os formandos de nossa Província dos dias 23 a 25 de janeiro de 
2018 tiveram a oportunidade de estarem reunidos na cidade de 
Aparecida do Norte-SP, onde foi vivenciado o retiro anual mediante a 
orientação espiritual do Padre José Roberto Reis, formador do 
postulantado, sob o tema: “Junto à mãe Aparecida, crescer na 
humanidade e na fé”. 
 Durante os dias de retiro manteve-se o clima de oração, 
penitência, silêncio e solidão além de estar presente uma fraternidade e 
cuidado mutuo entre os estudantes, desta forma percebe-se que a 
unidade no nosso estudantado se fecunda a cada momento de 
convivência. 

Victor Franco Soares



  Visita           Canônica
Entre os dias 25/02 a 29/03, ocorreu em nossa Província as visitas 

canônicas do Superior Geral, Pe. Joaquim Rego, CP (25/02 a 18/03) e do 
Consultor Geral, Pe. Augusto Canali (25/02 a 29/03), em vista do II Capítulo 
Provincial.  A Visita do Superior Geral, que foi acompanhado pela Ir. Violeta, 
para fins da tradução, se iniciou na Casa Provincial e se concluiu na mesma 
com o encontro com o Conselho Provincial e o Consultor geral. Foram visitas 
que, além de nos alegrar pela presença paterna e fraterna, nos trouxe 
esperança à nossa Missão como Religiosos Passionistas, de testemunhar 
Cristo Crucificado-Ressuscitado aos crucificados de hoje, ao passo que nos 
revestimos da Paixão de Cristo, “remédio mais eficaz para os males do 
mundo” (São Paulo da Cruz).

Agradecemos com muito carinho e fraternidade ao Superior geral e ao 
Consultor geral pela presença e visitas tão fraternas; à Irmã Violeta, por facilitar 
o diálogo e dedicar seu tempo de modo exemplar; aos religiosos da nossa 
Província, por prepararem um digno acolhimento e encontro aos nossos irmãos, 
Pe. Joachim, CP e Pe. Augusto, CP. 



PROFISSÃO RELIGIOSA PERPÉTUA 
DE SANDOVAL, CP

Aconteceu no dia 04 de março, a Celebração Eucarística com a Profissão Perpétua 
do Religioso Sandoval, às 09h30min, no Santuário São Paulo da Cruz (Barreiro, Belo 
Horizonte). A Missa foi presidida pelo Superior Provincial, Pe. Giovanni Cipriani, CP e 
contou com a presença do Superior Geral da Congregação, Pe. Joaquim Rego, CP, que 
acolheu os Votos Perpétuos e proferiu a Homilia; do Pe. Paulo Miranda, CP, superior e 
formador da Comunidade da Teologia São Gabriel de Nossa Senhora; do Pe. Alex, 
pároco e reitor da Paróquia e Santuário São Paulo da Cruz; dos padres: Aurélio Miranda, 
CP; Jorge Henrique, CP; Mário Petrillo, CP; Luiz Carlos Meneghetti, CP; dos religiosos 
junioristas; dos postulantes Cleiton e Lucas; dos familiares e amigos da Família de 
Sandoval e de todo o povo de Deus.

Uma das coisas destacadas pelo Pe. Joaquim na homilia foi a importância de se 
pertencer à família, pois ela congrega todo o ciclo da vida: nascimento, crescimento, 
amadurecimento e morte. Passamos nossa vida aprendendo a acertar e aceitar os erros, 
assim como compreendemos valores humanos e cristãos no seio da família. Pe. Joaquim 
elogiou a família de Sandoval, presente na Celebração, e falou que dela vem a vocação 
para a Família passionista.



II Pré-Capítulo Provincial

«Que todos sejam um!» (Jo 17, 21)

São Luís de Montes Belos (GO)

Nossa Província já caminha para o seu segundo Capítulo Provincial e eis o grande apelo, 
que ressoou em nosso II Pré-Capítulo Provincial, sediado em São Luís de Montes 

Belos (GO) e aonde comemoramos 60 anos de presença passionista em terras goianas:
 “Que todos sejam um!” (Jo 17, 21).



Caros Irmãos,

Com coração agradecido a Deus pelos dons que me concedeu durante os quatro 
anos de serviço à Província e com viva gratidão a todos vocês pela cooperação 
fraterna prestada, de acordo com o n. 149b das Constituições da Congregação e 
com o n. 140 dos Regulamentos provinciais, convoco o II Capítulo provincial 
da Província da Exaltação da Santa Cruz, que será celebrado em Belo 
Horizonte, de 16 a 21 de julho de 2018.  O Capítulo provincial é sempre um tempo 
de graça, é o 'kairós', é o 'Jubileu' de agradecimento e conversão. A maneira 
melhor para celebrá-lo é criar um clima de celebração e de oração.
A celebração do Capítulo ocorre a cada quatro anos e, portanto, é o lugar de 
reconhecimento dos dons do Senhor, da sua presença, do nascimento da 
Província da Exaltação da Santa Cruz, do dom da vocação e da perseverança de 
cada um, dos fatos da santidade e da caridade que aconteceram, da fadiga na 
fraternidade e no apostolado, do retorno definitivo 'na casa do Pai' de alguns dos 
nossos irmãos, dos jovens que se juntaram a nós para viver o carisma passionista. 
Portanto, o Capítulo não é tanto um tempo para apontar problemas, derrotas, 
sinais de morte. O Capítulo é, primariamente, confessar o amor e os dons de Deus.
Ao Espírito Santo confiamos o trabalho de preparação e celebração do Capítulo. 
Ele que guiou a Congregação até hoje, cuide de nós com seus dons de verdade e 
amor; nos conceda a coragem para enfrentar os desafios do nosso tempo e 
responder aos apelos da Igreja com a audácia de Paulo da Cruz.
A Virgem Maria, mulher fiel ao pé da Cruz, nos conceda de sermos dóceis à ação 
do Espírito Santo.
E Paulo da Cruz, nosso Pai e Fundador, nos mostre a beleza de estar, com Maria, 
ao pé da Cruz, de onde podemos olhar nossa vida, a vida da Congregação e a vida 
da Igreja com olhos de misericórdia e de solidariedade.

Em fraterna comunhão com todos, vos saúdo.
Pe. Giovanni Cipriani, CP 

 Superior Provincial  

II Pré-Capítulo Provincial

«Que todos sejam um!» (Jo 17, 21)

São Luís de Montes Belos (GO)



50
Anos

Bodas de Ouro:
Pe. Cornélio Boomaerts, CP

Pe. Gabriele Cipriani, CP
Pe. Paulo Petrica, CP
Pe. Paulo Viola, CP

O Pe. Paulo Viola, CP; Pe. Paulo Petricca, CP; Pe. Gabriele 
Cipriani, CP e Pe. Cornelius Boomaerts, CP celebram 
cinquenta anos de sacerdócio.

O Pe. Cornélio, CP celebrou seu jubileu nas Paróquias 
Passionistas de Goiás com respectivas datas: Paróquia Santa 
Cruz (São Luis de Montes de Belos) - 11 de abril; Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida (Luziânia) - 15 de abril; Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida (Goiânia); Paróquia Nossa 
Senhora Auxiliadora (Iporá) -...

Os três jubilandos da Itália (Pe. Gabriele, Pe. Viola e Pe. 
Petrica) celebraram nas Paróquias Passionistas de Minas 
Gerais e Espírito Santo: Paróquia São José e São Gabriel 
(Milionário) – 13 de abril; Paróquia e Santuário São Paulo da 
Cruz (Barreiro) – 15 de abril; Paróquia Santa Maria Goreti 
(Jardim América) – 29 de abril; Paróquia Imaculado Coração 
de Maria (São Silvano) – 30 de abril; Paróquia Nossa 
Senhora da Penha (Barbacena) - 05 e 06 de maio.

Acolhemos e agradecemos nossos irmãos que estão em terras 
capixabas, mineiras e goianas para agradecer a Deus pela 
vocação missionária passionista, anunciando a 'sabedoria da 
Cruz', que é força, beleza, alegria da doação até a morte.



enda

assio
2º

Aconteceu em Jequié (BA) entre os dias 20 a 22 de abril, a II 
TENDA JOVEM PASSIO, um Retiro espiritual elaborado com uma 
bonita e profunda espiritualidade passionista voltada para jovens. 
Além dos religiosos da Comunidade, o encontro contou com a 
presença da Irmã Violeta. Foram 50 jovens participantes e mais 27 à 
serviço nas equipes e 12 adultos como articuladores. Coloquemos 
irmãos, aos cuidados de Jesus Crucificado, o trabalho e a dedicação 
dos religiosos, como também a caminhada desses jovens, os quais 
grande parte não tinham uma vivência na Igreja.



dr enO ação Pre osbi dte l ra

Aconteceu no dia 20 de maio, Solenidade de Pentecostes, às 9h, no Santuário São Paulo 
da Cruz, a Ordenação Presbiteral do Diácono Daniel, CP, pelas mãos do bispo Dom 
Otacílio, auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. A Celebração contou com a 
presença do superior provincial, Pe. Giovanni Cipriani, dos religiosos passionistas 
habitantes das duas Comunidades de Belo Horizonte, de religiosos passionistas de 
outras comunidades, religiosos e religiosas convidados (as) de outros lugares, pais, 
familiares, amigos e todo o povo de Deus.Uma das coisas ditas por Dom Otacílio diz 
respeito ao “tocar o chão e administrar bem o que é dom de Deus, para assim, não agir 
como se fossemos 'donos' de alguma coisa do Reino”. Parabenizamos ao Padre Daniel 
pelo seu sim e pedimos a Deus que fecunde seu ministério no Carisma da Paixão.



Maiores informações  
Sede Província da Exaltação da Santa Cruz: 

Rua Souza Magalhães, 637
 Bairro Barreiro Belo Horizonte - MG - Brasil - 

CEP: 30640-570 Tel. Casa:  [ 00 55]  (31) 
35040816   /   (31)  35040817  

missionariospassionistas.org passiochristi.org

Organização:

EQUIPE COMUNICAÇÃO EXALT
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