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EXALT-Notícias: Comunicação e Comunhão

EXALT-NOTÍCIAS é um instrumento de 
comunicação e de comunhão da Província da Exaltação da 
Santa Cruz, Brasil, entre si e com a Congregação Passionista. 
Quando não há comunicação, há fofoca. A comunicação nos 
une. A fofoca desune as pessoas e destrói a vida da 
comunidade.

Agradeço a equipe de redação por este trabalho e 
convido os Religiosos e Comunidades para enviar no�cias, 
datas de eventos, celebração etc.,  para mim ou para a equipe 
de redação.

No dia 25 de outubro par�cipei do traslado do Pe. 
Hilário, em Jequié - BA. O povo fala muito do Pe. Hilário e do 
convento. Para ele o 'convento' é uma referência da 
espiritualidade passionista e o Pe. Hilário é o religioso que mais 
expressou essa espiritualidade. Conversando com algumas 
pessoas, elas me contavam coisas tão bonitas do Pe. Hilário 
que somente um santo pode fazer! Elas destacavam a 
disponibilidade em atender o povo, a pobreza, a simplicidade, 
o carinho pelos pobres. 

Contavam-me que ele �nha os dedos totalmente 
calosos de tanto fazer os terços que depois vendia para ajudar 
os pobres. "Era um verdadeiro passionista", comentou um 
homem. Então eu fico perguntando-me: 'quem é o passionista 
para o povo?'. 

O papa Francisco nos ajuda a encontrar a resposta. 
O passionista é aquele que escolhe as 'periferias existenciais' 
como lugar privilegiado de trabalho e se iden�fica mais com a 
vida dos pobres.  

A quem deveríamos privilegiar?, pergunta-se o 
Papa. "Quando se lê o Evangelho, encontramos uma 
orientação muito clara: não tanto aos amigos e vizinhos ricos, 
mas sobretudo aos pobres e aos doentes, àqueles que muitas 
vezes são desprezados e esquecidos, «àqueles que não têm 
com que te retribuir» (Lc 14, 14). 

Não devem subsis�r dúvidas nem explicações que 
debilitem esta mensagem claríssima. Hoje e sempre, «os 
pobres são os des�natários privilegiados do Evangelho», e a 
evangelização dirigida gratuitamente a eles é sinal do Reino 
que Jesus veio trazer. Há que afirmar sem rodeios que existe 
um vínculo indissolúvel entre a nossa fé e os pobres. Não os 
deixemos jamais sozinhos!" (A alegria do Evangelho, 48).

Não podemos con�nuar vivendo unicamente 
pensando nos nossos problemas internos e preocupados pela 
economia pessoal e comunitária. "Se alguma coisa nos deve 
santamente inquietar e preocupar a nossa consciência é que 
haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a 
consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma 
comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sen�do 
e de vida" (Ibidem, 49).

Estou visitando as 
comunidades da Bahia. Con�nuarei 
visitando as comunidades do Goiás. 
Agradeço a Deus pelo trabalho e 
testemunho de cada irmão. A todos 
o meu abraço fraterno.

Pe. Giovanni Cipriani                                                               
Superior provincial                                                            
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Realizada nos dias 05 a 18 de Julho de 2014, 
na cidade de Janaúba no Estado de Minas Gerais, na 
Paróquia Nossa Senhora das Dores. Os estudantes 
chegaram dia 05, no qual conheceram a casa, os padres 
e as comunidades. No dia 06 todos os religiosos 
par�ciparam da Missa da Juventude na Paróquia Nossa 
Senhora Aparecida. Ora, no dia 07 foi-se realizada uma 
reunião para div id ir  com os rel ig iosos suas 
responsabilidades, os mesmos escutaram o Pe. Lucas e 
o Pe. Leoni, ambos expressaram a necessidade da 
Missão com enfoque nas visitas às famílias e na 
importância da formação das lideranças. Na sequência, 
Pe. Lucas depois de fazer as divisões apresentou o que 
desejava,  sugerindo a criação de momentos 
devocionais, permi�ndo, com isso, ao povo que 
experimentasse do nosso carisma. Além das 
programações em cada comunidade, se especificou 
eventos gerais: no dia 12 houve momento com a 
Juventude, na Comunidade Nossa Senhora de Fá�ma, 
com o propósito de fazer recordar sobre “A importância 
da Missa”. Foi um momento muito importante no qual 
os jovens saíram radiantes. Houve no dia 14 uma Noite 
de Formação na Matriz. No dia 12 os religiosos 
par�ciparam de uma Ordenação Diaconal de onde se 
teve a oportunidade de conhecer o Bispo José Ronaldo. 
Dia 13 encerramento da Festa da Comunidade Nossa 

Senhora da Saúde, com a presença dos religiosos. Dia 16 
e 17 momento de conscien�zação dos valores no 
Colégio Canavistula. Ocorreram também Celebrações 
Eucarís�cas nas comunidades rurais, onde se podem 
conhecer pessoas simples do campo e com uma rica fé. 
Dia 17, Celebração Eucarís�ca de encerramento da 
Missão na Igreja Matriz. Enfim, percebeu-se uma 
carência das pessoas no que tange a formação, a 
direção espiritual e necessidades básicas para a 
subsistência. Uma realidade sofrida e oprimida, longe 
do auxílio polí�co.
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Missão do teologado em Janaúba/MG

Traslado dos Restos mortais do Pe. Hilário Terrosi, CP.
Queridos irmãos, acabamos de celebrar a Eucaris�a na praça 

do convento de Jequié, hoje, sábado, dia 25 de outubro. Iniciamos às 
18h00 saindo em procissão do Cemitério de São Lázaro com os restos 
mortais do Pe. Hilário. Uma procissão animado pelo Pe. José Ricardo e 
com grande par�cipação de povo. Ás 19h00 a missa campal. A praça 
estava cheia. O Pe. Pedro, na homilia, apresentou a vida do Pe. Hilário. 
No final da missa, o Dr. Paulo Cesar, que cuidou do Pe. Hilário até a morte, 
deu seu testemunho. O reitor do Santuário, Pe. Luiz Cláudio, no final, 
agradecendo, destacou a presença dos irmãos passionistas, dos padres 
diocesanos, das religiosas e da Família passionista das Consagradas e 
Leigas.

Agora os restos mortais do Pe. Hilário repousam na igreja do 
santuário, con�nuando a interceder pelo povo de Jequié que ele tanto 
amou e ajudou.

O povo tem mais 
u m  i n t e r c e s s o r.  N ó s 
p a s s i o n i s t a s  m a i s  u m 
exemplo de vivência do 
carisma passionista,  no 
s e r v i ç o  h u m i l d e  d o 
sacramento da Reconciliação 
e no carinho pelos pobres.
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Missão dos postulantes em São Luis de Montes Belos/GO

  Durante os dias de 16 à 31 de julho de 2014, 
os postulantes da Província da Exaltação da Santa Cruz 
vivenciaram uma experiência missionária na Paróquia 
Santa Cruz em São Luís de Montes Belos/GO.

  Como parte da programação, teve-se um 
razoável número de visitas às famílias que compõem 
tanto a Comunidade Paroquial urbana como rural. 
Também de grande valia foi o momento de visita ao 
presídio e o Lar de Idosos São Vicente de Paulo, ali  
percebeu-se claramente a Paixão do Cristo no mundo 
atual, algo que vem ao encontro de nosso carisma e que 
nos chama a estarmos ali, ao lado dos irmãos 
crucificados em situações diversas, como a velhice, ou 
até mesmo a prisão e o descaso.

  As visitas às famílias foram bastantes 

enriquecedouras para os formandos Passionistas nas 
diversas dimensões, humana, espiritual, vocacional e 
principalmente no que se refere ao carisma de viver e 
fazer memória da Paixão de Jesus Cristo. 

  É importante ressaltar que se trata de um 
povo em sua maioria idoso e carente, contudo, 
animado, que vive em busca de Deus, no qual 
depositam sua fé e esperança. Essas caracterís�cas 
sociais e religiosas não diferem muito das pessoas que 
vivem em lugarejos como Planura Verde e Silvolândia.

  Por todos os lugares em que se foi deixado 
uma palavra de fortalecimento, nas celebrações, no 
Mosteiro Passionista Mãe da Santa Esperança, no Lar de 
Idosos, como no Presídio e nos vilarejos, um fraternal 
carinho a todos.

Ordenação Presbiteral Diác. Edilberto Junior da Cruz, CP. 

 
No dia 16 de agosto de 2014, na Paróquia 

Santa Maria Gore�, cidade de Cariacica/ES, pela 
imposição das mãos do Exmo. Revmo. Dom Gilson 
Andrade da Silva e pela oração da Igreja foi ordenado 

presbítero, com o tema ‘’apascenta as minhas 
ovelhas’’ Jo 21,17. No dia 17, na Solenidade da 
Assunção da Virgem Maria, presidiu sua primeira missa 
na Matriz Santa Maria Gore�.
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Profissão perpétua do Religioso Jorge Henrique Abreu Tanus, CP.

  A Profissão Perpétua ocorreu no dia 15 de outubro de 
2014 no Santuário São Paulo da Cruz na cidade de Belo 
Horizonte/MG, das mãos do nosso Superior Provincial 

Pe. Giovanni Cipriani, CP. A Celebração Eucarís�ca teve 
a presença de Padres, Religiosos e Postulantes 
Passionistas.
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Na homilia o Pe. Giovanni destacou a 
espiritualidade passionista que brota da Cruz de Jesus. 
A nossa única fonte para vivermos o carisma passionista 
é a Cruz de Cristo, porque "Cristo crucificado é força de 
Deus" (1Cor 1,24).

É do Cristo Crucificado que aprendemos a beleza 
de nossa consagração religiosa passionista". Da 
contemplação de Cristo crucificado, recebem 
inspiração todas as vocações" (VC 23). Jesus, doando 
livremente sua vida na cruz, ensina-nos que o amor é a 
verdadeira beleza da vida e a verdadeira força que 
liberta o coração do egoísmo.

Jesus, "que, na sua morte, aparece aos olhos 
humanos desfigurado e sem beleza, a ponto de obrigar 
os espectadores a desviar o rosto (cf. Is 53,2-3), 
manifesta plenamente a beleza e a força do amor de 
Deus, precisamente na cruz (VC 24).

Nós passionistas, como consagrados, somos as 
testemunhas dessa beleza e força do amor de Deus. É a 
par�r da contemplação de Cristo crucificado que 
aprendemos a viver a beleza da vida passionista.

 Nossa vida de consagrados, de fato, reflete o 
esplendor do amor de Deus, porque confessa, com a 
sua fidelidade ao mistério da Cruz, que crê e vive do 
amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desse modo, 

contribuímos para manter viva na Igreja a consciência 
de que a cruz é a superabundância do amor de Deus que 
transborda sobre este mundo; ela é o grande sinal da 
presença salvífica de Cristo (VC 24).
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