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Mensagem do Superior Geral para 
o Natal de 2021

Onde está a Morada de Deus?
Uma vez, um rabino perguntou a um grupo de ho-Uma vez, um rabino perguntou a um grupo de ho-
mens eruditos: “Onde está a morada de Deus?” mens eruditos: “Onde está a morada de Deus?” 
“Por que você pergunta?” - disseram - “Acaso não “Por que você pergunta?” - disseram - “Acaso não 
está todo o mundo cheio da glória de Deus?”. En-está todo o mundo cheio da glória de Deus?”. En-
tão o rabino respondeu a sua própria pergunta: tão o rabino respondeu a sua própria pergunta: 
“Deus habita  onde as pessoas o deixa entrar”. “Deus habita  onde as pessoas o deixa entrar”. 

Este é o nosso propósito final: deixar Deus entrar. Este é o nosso propósito final: deixar Deus entrar. 
Enquanto todo o mundo está focado no “fazer”, Enquanto todo o mundo está focado no “fazer”, 
nossa principal preocupação como pessoas de fé nossa principal preocupação como pessoas de fé 
é “deixar”: deixar Deus entrar, deixar que Deus é “deixar”: deixar Deus entrar, deixar que Deus 
atue. A festa do Natal, da Encarnação, nos convi-atue. A festa do Natal, da Encarnação, nos convi-
da a abrir a porta de nossas vidas para acolher e da a abrir a porta de nossas vidas para acolher e 

dar hospitalidade a Jesus, Príncipe da Paz. Unin-dar hospitalidade a Jesus, Príncipe da Paz. Unin-
do-nos ao grito dos anjos, podemos realizar o de-do-nos ao grito dos anjos, podemos realizar o de-
sejo de paz através do diálogo, da compreensão e sejo de paz através do diálogo, da compreensão e 
da reconciliação dentro de nossas comunidades, da reconciliação dentro de nossas comunidades, 
famílias e sociedade.famílias e sociedade.

Como Passionistas, a memória da Paixão nos cha-Como Passionistas, a memória da Paixão nos cha-
ma a viver e dar testemunho como profetas de ma a viver e dar testemunho como profetas de 
esperança, porque o Amor que nasce em nosso esperança, porque o Amor que nasce em nosso 
mundo está no nosso coração, no centro de nos-mundo está no nosso coração, no centro de nos-
sas vidas e é a força para “renovar nossa missa em sas vidas e é a força para “renovar nossa missa em 
gratidão, profecia e esperança”.gratidão, profecia e esperança”.

Meus caros irmãos, irmãs e amigos da família 
Passionista, meus sinceros comprimentos de 
Roma a todos vocês.

A celebração do natal é um momento para con-
templar o maravilhoso dom de Deus, dom de 
si mesmo, expresso no nascimento da pessoa de 
Jesus de Nazaré – Deus escolheu nascer em uma 
família humana para assim “salvar o povo de Deus de 
seus pecados” (Mt 1,21). A consequência da escolha 
de Deus significa que Deus está sempre conosco: 
Emanuel (Mt 1,24). Falando da recente inaugura-
ção do presépio da Praça de São Pedro, Roma, o 
Papa Francisco disse: “O presépio continua a ser um 
símbolo da esperança de que Deus “nunca se cansa 
de nós” e que Ele escolheu habitar em meio aos ho-
mens e mulheres “não como alguém que está no alto 
para dominar, mas aquele que se rebaixa, pequeno e 
pobre, para servir”. Mais do que nunca, precisamos 
encontrar fortaleza e conforto através desta verda-
de para vivermos nosso momento histórico atual. 

Nós estamos vivendo um tempo da história que 
gera grande incerteza e ansiedade, nossas vidas e 
relacionamentos foram afetados e moldados pela 
influência da pandemia do Coronavírus e de suas 
variantes. Depois de mais de dois anos estamos fi-
nalmente tendo algum controle sobre a pandemia 
através do forte impulso por vacinações que per-
mitiram o relaxamento das restrições e da movi-
mentação, nossa esperança parece frustrada, pois 
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o mundo está mais uma vez experimentando o res-
surgimento do vírus. Ameaças de novas restrições e 
questões a respeito da eficácia das vacinas em face 
das novas variantes torna a vida tão incerta no dia a 
dia e é uma verdadeira causa de medo, preocupação 
e ansiedade para todo mundo. Cada um de nós sa-
bemos o que isto significa para nós pessoalmente e 
podemos, com sorte, ter empatia com a resposta dos 
outros em sua doença, isolamento físico, desorienta-
ção psicológica, desconexão social, solidão, sensação 
de desespero, etc.

Embora estejamos certamente preocupados com a 
pandemia, numerosos outros sofrimentos continuam 
a abundar em muitas partes do nosso planeta. Estes 
são produto e resultado de guerras, ambição, opres-
são, abuso de poder, racismo, injustiça, desastres na-
turais, destruição ambiental e ecológica. É compreen-
sível que por causa desta situação, milhões de pessoas 
estão fugindo de suas casas e, até mesmo, de seus 
países na esperança de encontrar um futuro melhor 
e mais seguro, mas, infelizmente, acabam sendo de-
locados como migrantes, refugiados e requerentes de 
asilo, ficam perdidos e presos em uma ‘terra de nin-
guém’ (se conseguirem), indesejados, apátridos, com 
sua dignidade reduzida a meras vítimas e números.  
As consequências de sua busca são terríveis e sem 
esperança, pois só trazem experiências amargas de 

Deus sofre, Deus cuida, Deus é conosco! Mas, isto é 
suficiente? Ou ficamos com algumas dores de consci-
ência para agir?

O Papa Francisco recorda-nos: “Para que este seja um 
verdadeiro Natal, não nos esqueçamos disto. Deus vem 
para estar conosco e nos pede para tomarmos cuidado 
de nossos irmãos e irmãs, especialmente os mais pobres, 
os mais fracos e os mais frágeis, aqueles que os riscos da 
pandemia marginalizaram ainda mais”. Sim, enquanto 
Deus está conosco, Deus quer nossa ação. 

Ao pensar sobre tudo isso, a seguinte reflexão do 
Papa Francisco após sua recente visita a Chipre e a 
ilha de Lesbos (Grécia) para mostrar sua solidarieda-
de com os migrantes e refugiados, me chamou aten-
ção e me pareceu válido e possível que nós adotemos 
ações compassivas onde quer que estejamos. O 
papa propõe que o melhor caminho para superar a 
indiferença ao sofrimento dos migrantes e refugiados 
é olhar em seus rostos. Ele disse:

Em Chipre, como em Lesbos, Grécia, eu fui ca-
paz de olhar dentro dos olhos destes sofredores. 
Por favor, olhemos dentro dos olhos das pessoas 
descartadas que conhecemos, sejamos provoca-
dos pelos rostos das crianças, filhos de migrantes 
desesperados... deixe-nos ser atraídos para o seu 
sofrimento, a fim de reagir à nossa indiferença; 
olhemos para seus rostos, para despertarmos do 
sono do hábito.

Como alguns de vocês, eu também posso olhar para 
trás e refletir sobre a experiencia de migração da mi-
nha família para um novo país e entre um povo muito 
diferente do nosso. É uma experiência assustadora! 
Lembro-me de nos sentirmos como “alienígenas” em 
uma terra estranha. Esta sensação e sentimento são 
ainda mais agravados quando nós e os outros olha-
mos, murmuramos, apontamos, evitamos, desviamos 
o olhar – por causa da diferença – sem ter a certeza 
de como engajar. Mas, o que fez toda diferença foi 
a ‘transcendência da diversidade’: o reconheci-
mento e o contato iniciado por outros seres huma-
nos; o sorriso, a saudação e a palavra de boas-vindas; 
o esforço para compreender e fazer concessões; o 
olhar para o nosso rosto e olhos e nos relacionarmos 
como iguais. Foi isto que nos fez sentir ‘em casa’ e fez 
toda a diferença para todos. Nos corações foi feito 
um espaço para acolher e acomodar a diversidade.

Isto é o que nós celebramos na festa do Natal: o Di-
vino Coração que escolheu entrar e habitar dentro 
do coração humano. Deus está conosco! A diferença 
é fundida, absorvida e aceita como um presente a ser 

falta de moradia, fome, desigual-
dade, ódio e rejeição. Em todas 
essas situações, nós que estamos 
ao lado de Deus e contemplamos 
a história do Natal,  do nascimen-
to de Jesus, conhecemos a solida-
riedade de Deus: Deus entende, 
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abraçado, não como algo a ser temido.

Durante o tempo do Advento, nós estivemos prepa-
rando nossos corações para acolher a Cristo: “Vem, 
Senhor Jesus!”. Na canção de natal, “Joy to the World” 
(Alegria ao mundo), cantaremos: “Let every heart pre-
pare Him roo” (“Que cada coração lhe prepare um lu-
gar”). Preparar um espaço para Cristo é trabalhoso; 
significa abraçá-lo e convidá-lo a todos os aspectos de 
nossa vida diária. A melhor maneira de prepararmos 
um espaço e dar as boas-vindas a Cristo em nossos 
corações é evocando atos de compaixão e caridade. 
A compaixão amorosa se trata de fazer amizade 
com aqueles que sofrem, ver a vida através de seus 
olhos, entrar em seu mundo, envolver-se em suas vi-
das e passar bons momentos com eles. Desse modo, 
a experiência da verdade de que Deus está conosco 
é enfatizada e acreditada.

Como Passionistas, nosso carisma nos convida a ter 
compaixão por todos aqueles que sofrem física, ma-
terial, econômica, emocional e espiritualmente. 

Nas palavras de São Paulo da Cruz:

Deixem que os vossos corações estejam cheios de 
compaixão pelos pobres, assistindo-os com amor, 
porque o nome de Jesus está gravado em seus sem-
blantes. Quando vocês não têm como ajudar seu 
próximo, recomende-o fervorosamente a Deus, 
cujo domínio soberano mantém todas as criaturas 
em Suas mãos.
Neste tempo de Natal, apreciemos mais uma vez no 
nascimento de Jesus a mensagem de esperança que 
na incerteza, no medo e no sofrimento é Deus - Ema-
nuel - que vem para estar conosco e viver entre nós. 
Nunca estaremos sozinhos. JESUS é o AMOR nascido 
em nosso mundo. Ele está no coração e no centro de 
nossas vidas e na fonte de nossa ESPERANÇA. “Que 
cada coração lhe prepare um espaço”.

Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Ano 
Novo cheio de paz!

Pe. Joachim Rego, C.P.
Superior Geral
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Assembleia da Família Passionista do Brasil
Nos dias 27 e 28 na Comunidade Lareira São José 
(Irmãs Passionistas) em São Paulo/SP, se reuniu os/
as provinciais e os representantes das dimensões: 
Laicais, Espiritualidade, Formação, Missão, JPIC da 
Família Passionista do Brasil. A   participação foi de 
forma presencial e remota por vídeoconferência. 
Participaram religiosos, religiosas e leigos.

Na manhã do dia 27 aconteceram duas assesorias 
com Pe. Ademir, CP e Irmã Daniela Merlo. Já no dia 
28 de novembro foi eleita a nova Coordenação da 
Família Passionista do Brasil: 

Coordenadora: Ir. Denise;

Vice-coordenador:  Pe. Leudes, CP;

Secretária: Ir. Zirlaide.

As dimensões e equipes também foram escolhidas as 
representações e reavaliadas.

Seguimos confiantes na esperança e na vivência do 
Carisma. Que São Paulo da Cruz, Venerável  Maria 
Crucifixa, a Serva de Deus Maria Madalena Fresco-
baldi e todos os santos e beatos da família Passionista 
roguem a Deus por todos nós.

Coordenação eleita (da esquerda para 
direita): Ir. Denise, Pe. Leudes e Ir. Zelaide
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Aspirantado de Barbacena celebra 
colheita de Morangos
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Encontro dos Estudantes das Províncias 
EXALT e GETH

No fim da tarde do dia 06/12, os estudantes Passio-
nistas das províncias EXALT e GETH, se reuniram 
para compartilharem com seus provinciais, Pe. Gio-
vanni Cipriani, CP e Pe. Leudes, CP e os Padres Ra-
fael Vivanco, CP (Consultor Geral para a formação) e 
Augusto Canali, CP, a alegria da fraternidade Passio-
nista no chamado à vida religiosa consagrada, e em 
especial, por ocasião do Ano Jubilar da Congregação.

Durante o encontro, o Pe. Rafael Vivanco, CP expla-
nou aos estudantes, segundo as constituições, os ele-
mentos essenciais pensados pela Congregação para 
um processo formativo integral e que, de forma efi-
caz, imprima a identidade carismática Passionista nos 
candidatos.

O Rev. Pe. Joaquim Rego, CP (Superior Geral), marcou 
presença no encontro através de um áudio, pelo qual 
desejou aos estudantes, um feliz e frutuoso encontro.

E após alguns momentos de oração e partilha, os pa-
dres provinciais destacaram o quanto os encontros In-
terprovinciais são genuínos e necessários para o bom 
andamento da promoção do Carisma Passionista.

Que o nosso Pai Fundador, São Paulo da Cruz, nos 
cumule de bênçãos e coragem!
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Leitorato dos Cls. Cleyton Torres,CP 
e Victor Franco,CP

Na manhã do dia 08 de dezembro de 2021, Solenida-
de da Imaculada Conceição, os Clérigos do 2º ano de 
Teologia Cleyton Torres,CP e Victor Franco,CP rece-
beram das mãos do Superior Provincial Pe. Giovanni 
Ciprini,CP a ordem sacra do Leitorato. Na mesma 
ocasião o Cl. Pedro Lucao (MAPRAES) renovou por 
mais um ano os seus votos na Congregação Passio-
nista.

A celebração ocorreu na capela interna do Juniorato 
São Gabriel de Nossa Senhora das Dores e contou 

com a participação do Provincial, dos religiosos ju-
niores residentes, do formador Pe. Paulo Miranda,CP 
e do Pe. Bruno Maciel, além de alguns benfeitores 
da comunidade. Nos alegramos com esses nossos ir-
mãos por mais esse passo dado em sua caminhada 
formativa. Que a Virgem Maria, modelo de todo con-
sagrado, possa os ajudar sempre no caminho de total 
entrega ao Pai.
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Encerramento do ano de atividades das Aulas 
de Músicas no Postulantado Nossa Senhora 

da Vitória  (Cariacica/ES).

Num ano muito dificultoso, por conta da COVID, encontramos um tempo para dedicarmos à músi-
ca, tanto a parte teórica quanto a prática que foram muito bem lecionadas por nossas bem-feitoras a 
irmã Inês, a Rosilene e sua filha a Laìs, eexcelentes pessoas e muito dedicadas em sua função de ensinar. 
No mês de novembro foi o encerramento das aulas de canto, do ano 2021, aqui no postulantado de Jardim 
América.
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Misssa da Data de Fundação da Congregação 
Passionista na Paróquia Nossa Senhora 

Aparecida (Goiânia/GO)

No dia 22 de  novembro de 2021, dia em que a Congregação Passionista celebra a sua data de fundação, foi 
realizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida a missa em Ação de Graças por 301 da fundação da Congre-
gação.

Presidiu a celebração Dom Washington Cruz,CP -  Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Goiânia/GO e es-
tiveram presentes os padres Jackson Maioli,CP (pároco), Pe. Wesley,CP, Pe. Rodrigo,CP, Pe. Tarcílio,CP e Pe. 
Ademir,CP (GETH).



12

Exposição de Presépios no Santuário São 
Paulo da Cruz (Belo Horizonte/MG).

O Santuário São Paulo da Cruz em Belo Horizonte/MG apresentou, na manhã do domingo 12/12/2021, a ll 
EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS. A iniciativa contou com o acervo pessoal do Pe. Luiz Cláudio, CP - o qual é o 
organizador do projeto. As peças estão disponíveis para visitação do dia 12/12/2021 até dia 06/01/2021, todos 
os dias, das 10h-13h e das 16-18H no salão anexo a sacristia do Santuário São Paulo da Cruz.
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Dispensário São Paulo da Cruz  assume o 
serviço de coordenção de todas as ações 
sociais do Santuário São Paulo da Cruz

Ao completar 23 anos (2021), o Dispensário São Pau-
lo da Cruz, em Belo Horizonte, assume agora o gran-
de desafio de coordenar e integrar todas as ações 
sociais do Santuário São Paulo da Cruz. Ações que 
aconteciam isoladas em cada comunidade vão ser in-
tegradas e geridas por um Conselho que irá em 2022 
traçar, à luz do Espirito Santo, novos projetos visando 
a ampliação dos serviços oferecidos pelo Dispensá-
rio.

Criado por Dom Mauro Pereira Bastos, atualmente, 
o Dispensário oferece às famílias carentes acompa-
nhamento espiritual, alimentos, roupas, atendimento 
psicológico e odontológico nas comunidades.

Em cada irmão, irmã que se aproxima do Dispensá-
rio, como nos ensina São Paulo da Cruz, vivemos a 
experiência de encontrar Jesus. Movidos pelo amor 
de Deus e seguindo o lema, criado por Dom Mauro, 
“Se Não tivermos pão sejamos o pão” acolhemos, 
acompanhamos e buscamos a promoção humana dos 
irmãos e irmãs em sua totalidade.

Uma partilha de amor de via de mão dupla em que 
aprendemos e crescemos com cada irmão que inte-
ragimos. Renovando a coordenação do Dispensário, 
o Santuário agradece à antiga coordenação e a todos 
os voluntários e voluntárias que, desde o início, fize-
ram do Dispensário o ‘Evangelho vivo’ do Santuário.    

Pe. Giovanni Cipriani, CP (Superior Provincial) e Pe. Alex Favarato,CP (Reitor do Santuário) com equipe do Dispensário São Paulo da Cruz.
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Comunidade Cristo Libertador e Paróquia 
Santa Cruz celebram o Jubileu de Prata de 

Ordenação Presbiteral do Pe. Tarcílio Maia,CP

A celebração ocorreu no dia 01/12/2021 (quarta-feira) às 19:00H na Matriz da Paróquia Santa Cruz em São 
Luís de Montes Belos. Estiveram presentes a comunidade do Noviciado Interprovincial Cristo Libertador (Pe. 
Alcides e os  Noviços Fausto, Marco Tulio, Rônalde, Thiago) e o Pe. Ademir Guedes,CP (Província GETH).

Na missa celebrada junto a Novena Perpétua de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi destacada a história 
vocacional do Pe. Tarcílio, sua missão e atuação na Paróquia Santa Cruz.  Pe. Tarcílio agradeceu a Deus pela sua 
vocação e lembrou de sua família com muita emoção. Nas homenagens, Pe. Alcides agradeceu aos testemunho 
e dedicação do Pe. Tarcílio em seu ministério e nos cuidados prestados ao Pe. Florisvaldo Saurin,CP quando 
se encontrava enfermo.

Ao final da celebração foi servido um bolo para confraternizaçaõ entre os presentes. A este nosso irmão as 
nossas orações e que Deus o abençoe e torne sempre fecundo o seu  Ministério. 
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Comunidade Santa Maria Goretti e Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora celebram o 

Jubileu de Prata de Ordenação Presbiteral do
 Pe. Célio Amaro,CP

A celebração ocorreu no dia 
22/12/2021 (quarta-feira) às 
19:30H na Matriz da Paróquia 
Nossa Senhora Auxiliadora em  
Iporá-GO. Estiveram presentes o 
Bispo Diocesano Dom Lindomar 
Rocha, Pe. Ozaine (Vigário Ge-
ral), Pe. José Roberto,CP; Pe. José 
Moreira (Diocese de São Luís de 
Montes Belos/GO) e os noviços 
passionistas Fausto, Marco Tulio e 
Rônalde.

Houve uma grande participação 
de fies da paróquia. Entre as ho-
menagens foi destacado a história 
vocacional do Pe. Célio,sua mis-
são em algumas paróquias da nos-
sa província. Dom Lindomar na 
homilia agradeceu a presença do 
Pe. Célio na diocese de São Luís 
de Montes Belos e seu empenho à 
frente da Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora.

Em seguida foi servido um jantar 
para todos os presentes e celebra-
do com muita alegria o aniversá-
rio. A este nosso irmão as nossas 
orações e que Deus o abençoe e 
torne sempre fecundo o seu  Mi-
nistério. 



 “Aos pés do Crucificado 
Apaixonadamente”

NOVO LIVRO:

A SANTIDADE NA FAMÍLIA PASSIONISTA

A Família passionista é rica de pessoas - homens e mulheres, jovens e idosos - que “estando aos pés do Cruci-
ficado” chegaram aos mais altos graus de santidade, tanto que o Papa Pio XII dizia: “a Congregação dos Passio-
nistas é mãe de Santos e santificadora dos povos”; e Paulo VI: “A Congregação passionista é mestra de santidade e 
mãe fecunda de santos”.

“Aos pés do Crucificado, apaixonadamente, A santidade na Família passionista” é a tradução da ter-
ceira edição do livro italiano “Sotto la Croce, appasionatamente. La santità nella famiglia passionista” (2017), do 
Pe. Pierluigi Di Eugenio, Passionista. A ele o nosso agradecimento por ter permitido a tradução em português, 
feita pelo Pe. Eugenio Mezzomo, passionista. A ele, também, o agradecimento meu e dos leitores.

À edição italiana foi acrescentada a biografia de alguns Religiosos/as e Monjas da Família Passionista no Brasil. 
São os frutos do carisma passionista inculturado na ‘Terra de Santa Cruz’: homens e mulheres que fizeram 
‘extraordinário’ o ordinário. É “a santidade‘ao pé da porta’, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da 
presença de Deus” (Papa Francisco, Gaudete et Exsultate, 2018, 7).

Pe. Giovanni Cipriani, Passionista (Org.)


