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Abertura do Ano Jubilar de Abertura do Ano Jubilar de 
300 anos de Fundação300 anos de Fundação
da Congregação Passionistada Congregação Passionista

No domingo, 22 de novembro, às 10.30 (Horá-
rio de Roma), na Basílica dos Santos João 

e Paulo, em Roma, iniciou-se o Ano Santo do 
Jubileu Passionista de 300 anos de Fundação 
da Congregação Passionista com a abertura da 
Porta Santa, seguida da celebração eucarística, 
presidida pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário 
de Estado do Vaticano. O Jubileu possui o se-
guinte tema: “Renovar a nossa missão: grati-
dão, profecia e esperança”.

O Superior Geral, Pe. Joachim Rego, CP, expli-
cou desta forma o espírito das celebrações jubi-
lares: “Será uma ótima oportunidade para apro-
fundarmos o nosso compromisso de manter viva 
a memória da Paixão de Jesus como a maior 
expressão do amor de Deus para com todos os 
povos e toda a criação, e encontrar novas formas 
para promover a Memória da Paixão do Senhor 
(Memoria Passionis).

A data do início do Jubileu, 22 de novembro de 
2020, faz referência ao dia em que Paulo Danei, 
um jovem de 26 anos, abandonou a atividade co-
mercial e começou um retiro de 40 dias num pe-
queno compartimento da Igreja de São Carlos, 
em Castellazzo (AL). Durante este tempo, escre-
veu as Regras da futura Congregação. Sentiu-se 
inspirado a “reunir companheiros para partilhar 
e anunciar ao mundo o amor do Crucificado”. O 
retiro terminou a 1 de janeiro de 1721. Daí, as 
datas do Jubileu Passionista: 22 de novembro de 
2020 a 1 de janeiro de 2022.

Porta Santa do Santuário São Paulo da Cruz (à esquerda) e 
Banner(à direita) com ícone e logomarco do Jubileu enviado 

para as Paróquias e Santuários da Província.
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povo; O Ícone do Jubileu impresso no tecido, de 
50 cm; a biografia de São Paulo da Cruz, Ca-
çador de almas (Paulinas); Vox Patris (Máximas 
Espirituais de São Paulo da Cruz), traduzido pelo 
nosso bispo Dom Washington Cruz); a Biografia 
de São Paulo da Cruz do Pe. A. Lippi; o livrinho 
Um pensamentos para cada dia de São Paulo da 
Cruz (agradecemos aos irmãos passionistas do 
Portugal pela autorização). 

Está em preparação O místico da Cruz, síntese 
biográfica do Fundador, da história da Congrega-
ção e da Província EXALT. Além disso, enviamos 
para as comunidades e paróquias que pediram, 
a estátua de São Paulo da Cruz de m. 1,80. Esta-
mos enviando também uma estatuazinha de 20 
cm para os religiosos e o povo.  

AberturA e celebrAção do 
Jubileu nA ProvínciA eXAlt

(Carta Circular  do Superior Provincial)

As celebrações iniciaram com a abertura da 
Porta Santa no santuário de São Paulo da 

Cruz, em Belo Horizonte: o arcebispo, Dom Wal-
mor Oliveira de Azevedo, nos concedeu a aber-
tura da ‘Porta Santa’, que foi aberta por ele no 
dia 16 de outubro, dia da ordenação presbiteral 
dos nossos cinco religiosos. Alguns dias depois, 
numa mensagem ao Superior provincial, ele es-
crevia: “Saúde e paz... agradecido pela qualifica-
da presença passionista entre nós. Guardo no 
coração páginas bonitas de sexta-feira passada. 
Abraço grande”.

Neste ano jubilar, a Província assumiu o compro-
misso de difundir a figura carismática e profética 
do nosso Fundador, sua espiritualidade e caris-
ma. Hoje temos pouco material em língua por-
tuguesa. Por isso a Província está empenhada 
em publicar biografias e escritos de São Paulo 
da Cruz; assim como as biografias de nossos 
santos e santa, a história da Congregação e da 
Província. Pensamos que isso é o presente mais 
significativo para a Igreja do Brasil: apresentar a 
atualidade da mensagem de São Paolo da Cruz. 
Hoje, infelizmente, o nosso Fundador é pouco 
conhecido na Igreja e no povo brasileiro. 

Parte do material já chegou às comunidades: o 
Ícone (Capelinha) do Jubileu, em madeira, de 
um metro de altura; o Banner, com o ícone e a 
logomarca do Jubileu, de dois metros de altura; 
os ‘Santinhos’ com o ícone (capelinha), a logo-
marca do Jubileu e a oração para distribuir ao 

Dom Walmor abrindo a Porta Santa do Ano Jubilar no Santuário 
São Paulo da Cruz em Belo Horizonte-MG (16/10/2020).

Abertura da Porta Santa no Santuário São Paulo da Cruz em 
Belo Horizonte-MG (16/10/2020)

Estátua de São Paulo da Cruz de 1,80m enviada às comunidades. 
Foto: Santuário Jesus Crucificado (Jequié-BA)
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Esses materiais vão nos aju-
dar a viver a espiritualidade do 
Jubileu. O Superior geral, em 
suas cartas, nos lembra conti-
nuamente que a celebração do 
Jubileu deve nos levar para uma 
conversão interior para poder-
mos “renovar nossa missão”. 

Durante o Ano jubilar, o ÍCO-
NE grande com o banner do 
Jubileu irão ficar exposto nas 
comunidades religiosas e nas 
paróquias. Olhando para o 
ícone e meditando sobre sua 
mensagem, iremos aprender a 
estar ‘ao pé da cruz’ de Jesus 
como Nossa Senhora e Paulo 
da Cruz; a buscar a vontade de 
Deus como o beato Isidoro De 
Loor; a viver e morrer pela unidade da Igreja como o beato Domingos Bárberi; a ‘participar’ da Pai-
xão de Jesus como Santa Gema Galgani; e dizer como São Gabriel de Nossa Senhora das Dores: 
«O contentamento e a alegria que sinto dentro destas paredes sagradas são quase indescritíveis, 
em comparação com os vãos e frívolos passatempos mundanos que se desfrutam no mundo”.

Ícone Jubilar sendo exposto na celebração de abertura do Ano Jubilar na Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida em Luziânia-GO.

Momento de Oração dos religiosos com os leigos em frente da Imagem de São Paulo da Cruz na Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida em Luziânia-GO (à esquerda) e na Paróquia Santa Maria Goretti em Itabuna-BA (à direita).

A seguir temos fotos das comunidades de nossa Próvíncia celebrando a abertura do 
Jubileu, junto com o povo nas comunidades, Paróquias e Santuários.
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Comunidade Mãe da Santa Esperança  e Teologado 
São Gabriel da Virgem Dolorosa

(Belo Horizonte-MG)

Aspirantado São Paulo da Cruz
(Barbacena- MG)

Comunidade Nossa Senhora das Dores 
(Janaúba-MG)

Comunidade Imaculado Coração de Maria 
(Colatina-ES)

“Este importante centenário representa uma oportunidade providencial 
para que possais caminhar rumo a novos objetivos apostólicos, sem 

ceder à tentação de “deixar as coisas como estão” (Exort. Ap. Evangelii 
gaudium, 25). O contato com a Palavra de Deus na oração e a leitura 
dos sinais dos tempos nos acontecimentos quotidianos, vos tornarão 

capazes de perceber o sopro criativo do Espírito, que alenta no tempo, 
apontando respostas às expectativas da humanidade”.

(Papa Francisco, carta enviado ao Superior Geral por honra do Jubileu do 
Tricentenário de Fundação da Conngregação)
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Comunidade São Gabriel da Virgem Dolorosa
(Salvador-BA)

Aspirantado Jesus Crucificado
(Jequié-BA)

Noviciado Cristo Libertador
(São Luís de Montes Belos-GO)

Comunidade São Carlos Houben 
(Luziânia-GO)

“O Ano Jubilar é um tempo 
de “graça”: o dom gratuito de 

Deus, de sua vida e de seu amor 
Queremos reconhecer e aceitar 

este dom como uma oportunidade 
e um chamado a cumprir o desejo 

do Senhor “quer que todos os 
homens se salvem e cheguem 
ao conhecimento da verdade” 

(1 Tm 2,4), que para São Paulo 
da Cruz, se realiza na Paixão de 
Jesus. A comemoração do nosso 

Jubileu é, antes de tudo, chamado 
à conversão e oportunidade de 
renovação e novidade da vida. 

Não podemos deixar passar 
este momento de graça; mas, 

aproveitemos a oportunidade de 
aceitar o oferecimento divino da 

plenitude da vida”.

(Pe. Joachim Rego,CP, Superior 
Geral dos Passionistas, Carta do dia 

22/11/2020)
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Comunidade MIssionária Jesus dos Passos
(Rio Branco-AC)

Comunidade Santuário-Memorial do Padre Ibiapina
(Solânea-PB) Postulantado Nossa Senhora da Vitória

(Cariacica-ES)

Comunidade São Paulo da Cruz
(Itabuna-BA)

Comunidade Santa Maria Goretti
(Iporá-GO)

“Se São Paulo da Cruz ‘reuniu 
companheiros para evangelizar’ e se a 

“Paixão de Jesus é o remédio mais eficaz 
contra os males do mundo”, a primeira 
urgência é ‘evangelizar’ e ‘curar’ nossa 
vocação passionista, lembrando o que o 
Fundador nos deixou nas ‘Recordações’: 
“Recomendo a todos... façam florescer 
sempre mais na Congregação o espírito 

de oração, o espírito de solidão e o 
espírito de pobreza””.

(Pe. Giovanni Cipriani, CP, Superior 
Provincial, Carta do dia 26/10/2020)
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Primeira Profissão Religiosa 
de 10 Noviços da Configuração

Jesus Crucificado

No dia 29 de Dezembro de 2020 na cidade 
de São Luís de Montes Belos aconteceu a 

Primeira Profissão Religiosa na Congregação 
Passionista de 10 noviços das Províncias da 
Apresentação de Maria no Templo, Getsêmani e 
da Exaltação da Santa Cruz.

Professaram os seguintes noviços:

PROVÍNCIA DA APRESENTAÇÃO DE MARIA 
NO TEMPLO:

- Daniel De Nossa Senhora Das Dores
- Isaías de Nossa Senhora Dos Pobres
- Laurindo Katiavala do Crucificado

PROVÍNCIA GETSÊMANI:
- Anderson Cristóvão de São José
- Francisco Maria da Esperança
- José Eduardo de Cícero de Nossa Senhora das Dores
- Valter dos Sacratíssimos Corações de Jesus e Maria

PROVÍNCIA DA EXALTAÇÃO DA SANTA 
CRUZ:

- André de São Paulo da Cruz
- Marcos Vinicius da Imaculada Conceição
- Renato de Nossa Senhora de Guadalupe

A celebração ocorreu na Paróquia Santa Cruz, 
local do noviciado passionista no Brasil, e foi 
presidida pelo Bispo Diocesano de São Luís de 
Montes Belos (GO) Dom Lindomar Rocha Mota. 

Estiveram presentes Pe. Giovanni Cripriani,-
CP (Provincial da Província Exaltação da San-
ta Cruz), Pe. José Roberto Reis, CP (mestre de 
noviço), Pe. Alcides Marques, CP (vice-mestre) 
e padres e religiosos das 3 províncias além de 
padres e seminaristas da Diocese de São Luís 
de Montes Belos, de outras Congregações Reli-
giosas e familiares dos noviços.

Rezamos e agradecemos a Deus pela vida e vo-
cação desses nossos irmãos. Que a sua consa-
gração a Jesus na Congregação da Paixão de 
Jesus Cristo seja sempre sinal do amor e da mi-
sericórdia de Deus a todos os nossos irmãos.

Neoprofessos da Província Exaltação da Santa Cruz assinando 
os documentos da Profissão Religiosa

Os 10 Professos, com o mestre (Pe. José Roberto,CP) e o vice 
mestre (Pe. Alcides Marques,CP), o Superior Provincial (Pe. 

Giovanni Cipriani,CP) e Dom Lindomar (Bispo da Diocese de 
São Luís de Montes Belos-GO).

Pe. Giovanni,CP colocando o coração Passionista no professo André.
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“A experiência durante o Noviciado Passionista 2020, foi marcante em diversos aspectos, tanto na 
dimensão pessoal como comunitária. Foi uma etapa de descobertas, aprendizado, crescimento e 
amadurecimento. Diante da caminhada no Noviciado sinto-me  feliz e motivado a viver a radicali-
dade do meu Batismo através dos votos religiosos de Promover a Memória da Paixão, Pobreza, 
Castidade e Obediência. Que por meio das minhas ações, vida, oração e serviço  eu possa con-
tinuar a contribuir com a difusão da “Memória Passionis” na Congregação Passionista, buscando 
viver os votos de modo oblativo, isto é, na vivência da doação de si mesmo para o outro. Por fim, 
expresso a minha gratidão a Deus, a Província da Exaltação da Santa Cruz, familiares e amigos 
pelo incentivo e confiança. Que São Paulo da Cruz continue intercedendo pela missão Passionista 
presente no mundo, tornando cada vez mais a Paixão de Jesus conhecida e amada!”

Rel. André de São Paulo da Cruz, CP

“O ano de noviciado é marcante na vida religiosa, e em 2020 realizei está mesma mar-
ca na minha vida. O tempo do noviciado foi a passagem de uma vida “infantil” para a 
vida “adulta”, a entrada na consciência e vivência da entrega total de mim mesmo por 
amor. Pela minha profissão religiosa busco viver no mundo com o mesmo espírito que 
o Cristo, num amor radical até o fim. Á Congregação Passionista e irmãos da Província 
da Exaltação da Santa Cruz, ofereço toda minha alegria na fraternidade e gratidão 
pela acolhida na missão de anunciar Jesus Crucificado”.

Rel. Marcos Vinicius da Imaculada Conceição, CP

“A vivência do noviciado foi um tempo ímpar em preparação para Vida Religiosa Passionis-
ta, pois me proporcionou a possibilidade de conhecer mais profundamente a Congregação 
Passionista e o carisma da Paixão de Jesus Cristo. Foi  uma experiência que levou-me a 
“avançar para águas mais profundas” iluminado pelo voto de promover a Memória da Pai-
xão e viver os conselhos evangélicos de Pobreza, Obediência e Castidade. Agradeço imen-
samente a Província da Exaltação da Santa Cruz que me ajudou a tomar a firme decisão 
de reconhecer que “Cristo foi Crucificado por mim” e o desejo de ser Passionista por Ele.” 
Sigo com o desejo de somar forças na etapa que breve iniciarei colocando a minha vida a 
serviço da Igreja por meio da Congregação Passionista”.

Rel. Renato de Nossa Senhora de Guadalupe, CP
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Abertura do Noviciado 2021Abertura do Noviciado 2021

O Noviciado da Configuração Jesus Crucificado 
do ano de 2021 teve início no dia 10 de 

Janeiro de 2021, Festa do Batismo de Jesus, 
com a celebração eucarística de admissão dos 
noviços. 

Este ano, 7 noviços compõe a comunidade com 
os religiosos Pe. José Roberto Reis, CP (Mestre 
de noviços); Pe. Alcides Marques,CP (Vice-
mestre); Pe. Tarcílio. CP e Pe. Felipe Tubertino, 
CP. Os noviços admitidos ao noviciado foram:

PROVÍNCIA DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ:
- André da Silva Costa
- Fausto Silva Barros
- Leandro de Sousa Alecrim
- Lucas Oliveira Cerqueira
- Marco Túlio de Azevedo 

PROVÍNCIA GETSÊMANI:
- Thiago Cesar Lopes da Silva
- Rônalde Caique Alves da Silva

A celebração ocorreu na Igreja Matriz de Santa 
Cruz em São Luís de Montes Belos-GO e foi 
presidida pelo Mestre Pe. José Roberto Reis, CP  
e concelabrada pelos religiosos residentes na 
comunidade do noviciado, além da participação 
de Pe. Jackson Maioli, CP e Pe. Vanderlan 
Gomes, CP e dos religiosos das Províncias da 
Apresentação de Maria no Templo e da Exaltação 
da Santa Cruz. 

Antes da admissão os noviços estavam em retiro 
de preparação para o noviciado que foi pregado 
pelo Pe. Felipe de Nossa Senhora das Dores,CP 
dos dias 04 a 08 de Janeiro de 2020 na Casa 
São Paulo em São Luís de Montes Belos.

Rezamos a Deus pela vida e perseverança 
desses nossos irmãos que se dispõe a seguir 
a Cristo Crucificado na busca da Consagração 
total a Deus por meio da vivência do Carisma 
Passionista. 

Turma do Noviciado 2021 com o Mestre (Pe. José Roberto,CP)

Noviços e Religiosos na missa de Abertura do Noviciado 2021



“De um filho, em homenagem a seu querido pai”“De um filho, em homenagem a seu querido pai”
Dom Washington Cruz, CP

Arcebispo Metropolitano de Goiânia

“Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1949, como um presente de amor a seu 
pai e fundador, por seus filhos passionistas. Dom Washington Cruz, como muitos ou-
tros passionistas depois dele, pôde alegrar-se com este precioso texto, que ainda nos 
permite apreciar e refletir sobre os ensinamentos de um homem que foi, ao mesmo 
tempo, um grande místico e também um grande asceta, capaz de seguir Cristo no ca-
minho da Cruz, São Paulo da Cruz. 
Sou grato a Dom Washington por ter escolhido divulgar este trabalho em benefício tam-
bém dos cristãos do Brasil. Os tempos mudaram, é claro. Nosso mundo é muito diferen-
te do mundo em que Paulo da Cruz e seus primeiros companheiros viveram. No entanto, 
de suas palavras ainda podemos ouvir conselhos simples e eficazes para aqueles que 
querem se lançar no árduo, mas alegre caminho da espiritualidade passionista”.

Roma, Santos João e Paulo, 5 de maio de 2020.

Pe. Joachim Rego, CP
Superior Geral dos Passionistas


