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Pré-capitulo Provincial EXALT
em Belo Horizonte/MG

Dos dias 21 a 25 de março de 2022 os religiosos passionistas da Província da Exaltação da Santa Cruz estarão reunidos em Belo Horizonte/MG para celebrar
a Assembleia Pré-Capitular 2022. O Tema escolhido
para iluminar os trabalhos da Assembleia Pré-capitular e do III Capítulo Provincial foi“Eis que faço novas
todas as coisas” (Ap 21,5).
O Capítulo provincial é a autoridade máxima da
Província, onde os religiosos se reúnem para juntos
discutir sobre a missão e outros assuntos ligados a
província. Celebra-se ordinariamente a cada quatro
anos, convocado pelo Superior provincial com o consenso do seu Conselho (RP 140).
A Assembleia Pré-Capitular tem a função de iniciar as
discussões do Capítulo, principalmente como meio de
avaliação da caminhada da província no último quadriênio e debates acerca das propostas para o próximo
quadriênio. Participam do Capítulo Provincial: o Superior Provincial e seus Consultores, e todos os religiosos de votos temporários ou perpétuos (RP 146).
Em carta convocatória para o III Capítulo Provincial
(25/01/2022), o Superior Provincial Pe. Giovanni Cipriani, falou sobre a moção para este grande marco na
vida da província: ‘nesta fase preparatória, precisamos

de olhar a Província ‘com os pês no chão’; precisamos
de estudo e de uma autêntica sinodalidade, contando
com a colaboração de todos, apresentando diagnósticos
sobre a ‘saúde’ da Província com propostas concretas’.
O seu pedido é que duas atitudes devem nortear a
caminhada da província neste momento: a escuta e o
discernimento. ‘Primeiro, escutar o que o Espírito nos
quer dizer: “Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito
diz às igrejas” (Ap 2,7). Escutar é a atitude fundamental do discípulo, de quem se coloca na escola de Jesus
e quer responder ao que Ele nos pede neste momento
particular da Igreja no Brasil, da sociedade e da Província, ao comemorarmos os trezentos anos da fundação
da Congregação. Em segundo lugar, escutar o Espírito,
para poder discernir o que vem do Senhor e o que lhe é
contrário e, assim, responder, a partir do Evangelho, aos
sinais dos tempos através dos quais o Senhor da história
nos fala e se revela. O discernimento deve levar-nos a
identificar as prioridades e a traçar ‘passos’ concretos’.
Somente com essas duas atitudes internas é possível
corresponder ao apelo feito pelo Superior Geral Pe.
Joachim Rego, neste ano jubilar da congregação, de
‘renovar a nossa missão’.

4

1º Dia - 21/03/2022
A assembleia pré-capitular deu-se início no dia
21/03/2022 às 18 horas no Recanto São José, Irmãs
Franciscanas Alcantarinas com a Santa Missa presidida
pelo Pe. José Roberto dos Reis, CP consultor provincial pela formação. Na celebração, Pe. José Roberto
fez uma breve homenagem ao Theodorus Adrianus
Vreeswijk, grande benfeitor da província, falecido no
dia 20/03/2022. Além disso, fez menção ao tema do
III Capítulo e a logomarca escolhida pela comissão,
frisando que é a força do Espírito Santo quem guia os
nossos passos: ‘Ele nos envolve, envolve a nossa congregação e a nossa província, para termos a força, a dinâmica de ouvir o apelo para renovar a nossa missão’.
Na celebração participaram as Irmãs Alcantarinas e
celebrou-se o aniversário do Pe. André de Souza, CP.

Em seguida, foi iniciada primeira sessão, presidida
pelo Pe. Giovanni Cipriani, CP - Superior Provincial que acolheu os religiosos presentes e justificou os ausentes. Em seguida acolheu o moderador da Assembleia Pe. Leudes Aparecido, CP - Superior Provincial
da Província Getsêmani, e o Pe. Rafael Vivanco, CP
- Consultor Geral delegado do Superior Geral. Em
sua fala, O Pe. Rafael Vivanco,CP falou da importância
e alegria de se celebrar a assembleia pré-capitular e
transmitiu as saudações do Superior Geral Pe. Joachim Rego,CP.
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2º Dia - 22/03/2022
No segundo dia de Assembleia Pré-capitular, tivemos
a oração das Laudes seguida do café. Em seguida, tivemos a escuta do Consultor Geral, Pe. Rafael Vivanco, CP que nos falou sobre o tema do Jubileu dos 300
anos de Fundação da Congregação Passionista - ‘Renovar a nossa missão: Gratidão, Profecia e Esperança’
- e sobre a situação da Congregação no mundo, sua
estruturação, missão, desafios e esperanças.
À tarde, iniciamos com a participação da Comunidade do Noviciado Interprovincial da Configuração
Jesus Crucificado-Sul que conduziram a oração e animação para os religiosos presentes na assembleia de
maneira remota. Em seguida o Superior Provincial,
Pe. Giovanni Cipriani, CP apresentou o seu relatório
para os presentes as dificuldades e esperanças sentidos ao longo deste último quadriênio. Depois, foi
realizado um trabalho de grupo, direcionado pelo
moderador Pe. Leudes Aparecido, Cp.
Por volta das 18:00H, foi realizada a celebração eucarística colocando em ação de graças todos os trabalhos conduzidos pelo Espírito Santo ao longo desse 2º
dia do nosso pré-capítulo. A celebração foi presidida
pelo Pe. Rafael Vicanco,CP e concelebrada por todos
os religiosos presentes.
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3º Dia - 23/03/2022
Continuando os trabalhos da nossa Assembleia pré-capitular tivemos hoje a quarta e quinta sessão, onde
foram apresentados os resultados dos trabalhos de
grupo e os relatórios dos consultores sobre Apostolado e Missão, Espiritualidade e Carisma, Formação
Inicial e Permanente, Economia e Manutenção das
Obras.
No período da tarde, tivemos a participação da Comunidade do Postulantado Nossa Senhora da Vitória (Cariacica-ES), que conduziram a oração e apresentaram a Música Coração Passionista para nossa
assembleia. Em seguida, iniciamos as discussões das
propostas e projetos para a província.
Encerramos o nosso dia, com a Santa Missa presidida
pelo Pe. Leonardo Luiz da Cruz, CP e concelebrada
pelos padres Gilberto Correa, Felipe Tubertino, Bruno Maciel, Gabriel Assis, Edson Terra - religiosos que
foram ordenados padres nos últimos dois anos em
meio a pandemia.
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4º Dia - 24/03/2022
Nesta quinta-feira, iniciamos o dia com a Oração
das Laudes. Depois, continuamos com as análises e
discussões das propostas apresentadas para nossa
Assembleia Pré-Capitular. Tivemos a participação carinhoso dos nossos Aspirantes das comunidades de
Jesus Crucificado (Jequié-BA) e São Paulo da Cruz
(Barbacena-MG), por videoconferência via Google
Meet.

À noite celebramos a alegria da Vida Presbiteral e
Religiosa dos nossos irmãos Jubilandos: Pe. Tarcílio
Maia, Pe. Roberto Luís, Pe. Marcos Antonio, Pe. André Souza e Pe. Leudes Aparecido que celebram 25
anos de Ordenação presbiteral e 25 anos de Profissão Religiosa.
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5º Dia - 25/03/2022
Com a Celebração da Solenidade da Anunciação do
Senhor encerramos a nossa Assembleia Pré-Capitular. Em comunhão com toda Igreja e ouvindo o apelo
do Papa Francisco fizemos a Consagração da Rússia e
da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria. A Santa
Missa foi presidida pelo nosso Superior Provincial Pe.
Giovanni Cipriani e concelebrada pelos padres e religiosos da Província.
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Vestição dos Noviços Passionistas 2022
No domingo dia 27 de fevereiro, festa de São Gabriel
de Nossa Senhora das Dores, no Noviciado Interprovincial Cristo Libertador, celebrou-se a Santa Missa
com o Rito de Vestição dos Noviços Passionistas. A
Liturgia foi presidida pelo Rev. Pe. Giovanni Cipriani,
CP (Provincial EXALT), o qual enfatizou a importância do rito para a vida dos futuros consagrados: “...
receber o hábito é erradicar-se; é escolher viver a
totalidade da opção por Jesus; é lançar-se para o futuro e, assim poder afirmar como São Gabriel disse a
seu pai: ‘A alegria que desfruto dentro desses muros é
indizível. Papai, pode crer que lhe falo com o coração
nos lábios: - um quarto de hora passado aos pés de
Maria, nosso refúgio e nossa consolação, vale mais do
que um ano de prazeres e divertimentos mundanos”
(Carta, 23/10/1856).

Na homilia Pe. Giovanni apresentou o hábito como
um sinal de sua consagração e de sua pobreza. “A túnica preta é símbolo da contínua memória da Paixão
que somos chamados a fazer com nossas vidas” disse
ele. Citando a Carta do Apóstolo Paulo aos Efésios,
fez menção ao se revestir do homem novo do ressusucitado. “Precisais deixar a vossa antiga maneira
de viver e despojar-vos do homem velho, que vai se
corrompendo ao sabor das paixões enganadoras” (Ef
4,22). O chamado de cada religioso é não conformar-se com o mundo, mas buscar sempre transformá-lo
no amor que brota da Cruz de Jesus.
Durante a celebração os noviços Anderson Rodrigo,
Isaias Paulino, Luiz Carlos (da Província GETH), Antônio Carlos, Euclides Evangelista, Felipe Scarpatti,
Francisley José e Lucas Daniel (da Província EXALT),
além de receberem o Santo Hábito da Paixão, receberam também a Cruz do Senhor e a Coroa de Espi-
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nhos, simbolizando o que na mística de São Paulo da
Cruz endemos como acolher solícitos os santos sinais
do amor de Jesus Cristo, Amante e Ressuscitado; sustento de todos os missionários passionistas.
Participaram da missa o mestre de noviços Pe. José
Roberto, CP, o Pe. Felipe Tubertino, CP e o vice mestre Pe. José Luís (que na ocasião representou o Pe.
Leudes Aparecido, CP, Superior da Província Getsêmani). Também se fizeram presentes na celebração o Pe. Jackson Alvarenga, CP, e algumas famílias
benfeitoras do Noviciado, que em espírito de zelo se
comprometeram em continuamente rezar pela vocação dos noviços. Às famílias benfeitoras, a gratidão
de nossas Províncias. Nosso agradecimento também
se estende às inúmeras famílias e amigos que acompanharam a Missa de Vestição nos diversos estados
brasileiros como Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais,
Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina e
São Paulo – e inclusive nos países como Canadá, Colômbia, Costa Rica, Moçambique, Panamá e Tanzânia.
Esperamos e insistimos que continuem a rezar pela
fidelidade de cada um de nossos estudantes, para que
decididos de coração, entreguem com firmeza suas
vidas ao Senhor. Que São Paulo da Cruz interceda
por nós!
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Acolhida dos Aspirantes em Jequié/BA
e Barbacena/MG
No início do mês de março de 2022, com alegria,
nossa província acolheu 8 aspirantes para comporem
as comunidades formativas de Barbacena/MG e Jequié/BA. São Eles:
• Leilson Ademir Lara - Natural de Passos – MG
• José Francisco de Jesus Luz - Natural de Itabuna - BA
• Enzo Kalmon Alvarenga Ferreira - Natural de
Teresina - PI
• Geovane Souza Soares - Natural de Ivinhema - MS
• Ronaldo Gabriel Cordeiro Silva - Natural de
Goiânia - GO
• Wesley Soeiro de Castro - Natural de Colatina – ES
• Matheus Ferreira de Souza - Natural de São
Sebastião – DF

Todos foram acolhidos pelos seus formadores e toda
comunidade formativa e sentem-se animados para
este caminho em nossa congregação. Em Jequié, os
jovens tiveram a sua apresentação a comunidade paroquial no dia 02/03/2022, na Quarta-Feira de Cinzas, com missa presidida pelo Pe. Adilson Santana, CP
(formador) na Comunidade Santa Cruz da Paróquia
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Já em Barbacena/MG, a celebração aconteceu na Matriz da Paróquia
Nossa Senhora da Penha no sábado (05/03/2022). A
missa foi presidida pelo Pe. Gilberto Felipe, CP (formador do Aspirantado) e concelebrada pelo Pe. Jorge
Tanus, CP (pároco da Paróquia).
Desejamos a esses nossos irmãos perseverança e
muita alegria na caminhada. Que a Virgem Mãe das
Dores e São Paulo da Cruz possam interceder por
suas vidas e suas vocações!
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Santuário São Paulo da Cruz
(Belo Horizonte/MG) celebra Festa de
São Gabriel de Nossa Senhora das Dores
O Santuário São Paulo da Cruz (Belo Horizonte/MG)
celebrou, no domingo 06 de março de 2022, a Festa
de São Gabriel da Virgem Dolorosa com a animação
e presença da juventude passionista. Este momento
marcou o retorno presencial da catequese infantil e
crisma. Ao final da ceblebração foram abençoadass as
mochilas e material escolar dos estudantes.
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Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro (Jequié/BA)
inicia Ano Jubilar de Diamante
Fotos: Amando Borges (PASCOM Diocesana).
Pastoral da Comunicação (PASCOM).
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

No Domingo (20/03/2022), a Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Diocese de Jequié-BA, deu
início oficial à festa comemorativa dos 60 anos de fundação (Jubileu de Diamante), com a Santa Missa de
Abertura presidida pelo Bispo Diocesano, S. Exª. Rev.
ma. Dom Paulo Romeu, concelebrada pelos Padres
Passionistas: Uidelfonso Machado CP (Pároco da
PNSPS), Luis Porcari CP, Adilson Santana CP (Vigários
Paroquiais da PNSPS) e Sandoval de Jesus CP (Reitor do Santuário Jesus Crucificado), contando com
o assistência litúrgica do Diac. Permanente Antônio
Cerqueira e do grupo de coroinhas da Paróquia, momento de Fé e Graça, com a participação de todas as
Comunidades Paroquiais.
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Fundação da Confraria da Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo em Luziânia/GO
No dia 13 de abril de 2022 (quarta-feira da Semana
Santa) tivemos a alegria de iniciar nas terras goianas
da cidade de Luziânia – GO, Paróquia Nossa Senhora
Aparecida, a amada Confraria da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Confraria é destinada a participação de leigos e leigas que desejam colocar em prática
a vivencia do Carisma e Espiritualidade da Paixão do
Senhor .

acompanhada pelos Passionistas. No Brasil a Confraria se faz presença na Igreja do Calvário na cidade
de São Paulo com a província Getsêmani dos Passionistas e também na Província da Exaltação da Santa
Cruz no Santuário São Paulo da Cruz (Belo Horizonte/MG); , na paróquia Imaculado Coração de Maria
(Colatina/ES) e ainda na paróquia Santa Maria Goretti
(Cariacica/ES).

Aos cuidados dos Missionários Passionistas esta confraria favorece aos seus confrades a participação no
quarto voto (Fazer Memória da Paixão do Cristo),
na experiência da vida leiga, feito pelos missionários
consagrados.

Aos nossos novos confrades desta estimada e Santa
Confraria na cidade de Luziânia-GO, nossas alegrias e
bênçãos!!!! “A Paixão de Jesus é o remédio mais eficaz
para combater os males do mundo”, fraternal abraço
a todos!

Esta estimada Confraria teve o seu início no dia 6 de
abril do ano 1755 por um grupo de leigos na cidade
de Frosinone Itália e mais tarde passou a ser então

Pe. Denilson da Paixão de Jesus Cristo,CP

Membros da Confraria da Paixão da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida (Luziânia/GO)

Membros da Confraria da Paixão da Paróquia Nossa Senhora
Aparecida (Luziânia/GO) com o Pároco Pe. Vanderlan Gomes,CP

Membros da Confraria da Paixão da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Luziânia/GO) com o Diretor Espiritual Pe. Denilson Rodrigues,CP
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PAIXÃO PELO CRUCIFICADO, COMPAIXÃO PELA VIDA!

Dom Lauro, Bispo de Colatina, Visita Santa
Casa de Misericórdia acompanhado
do Pe. Henrique Evangelista,CP (Capelão)
No dia 11 de fevereiro de 2022, na “Hora da Misericórdia” (15h), Hora da Paixão do Senhor, recebemos
o novo Bispo, Dom Lauro, para abençoar nosso hospital, os colaboradores e nossos pacientes, aproveitando que neste dia também é celebrado o Dia Mundial dos Enfermos e de Nossa Senhora de Lourdes.
A visita do Bispo foi espontânea e não programada,
o que causou muita alegria para todos que estavam
presentes em nossa instituição.
Concelebraram a Eucaristia os Padres Henrique, Capelão da Santa Casa e Deoclécio, Coordenador Diocesano da Pastoral da Saúde.
Durante a Missa, o bispo nos fez refletir que “O doente é sempre mais importante que a doença”, além
de levar palavras de afeto, amor, e esperança aos que
neste momento encontram-se incapacitados de ir até
a Casa do Senhor.
Agradecemos imensamente a visita, e reafirmamos
nossa fraternidade e a solidariedade aos mais necessitados.
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PAIXÃO PELO CRUCIFICADO, COMPAIXÃO PELA VIDA!

Abertura das Atividades do
Projeto Dom Mauro (Vila Velha/ES)
No dia 22 de fevereiro de 2022, os postulantes iniciaram o trabalho no Projeto Dom Mauro em Vila Velha/
ES no bairro Paul. Foi feito oficinas com as crianças,
brincadeiras, conversa com os pais e ajuda na entrega
de alimentos para todos.
Foi uma experiência muito rica e profunda pra eles.
Voltaram muito animados e desafiados em compreender e colaborar com o projeto. O Pe Meneghette
e o Pe Beto estavam com eles. Com o Cristo Crucificado, seguimos ajudando os mais pobres e necessitados, a exemplo de São Paulo da Cruz, fundador da
Congregação Passionista.
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PAIXÃO PELO CRUCIFICADO, COMPAIXÃO PELA VIDA!

Registros dos Trabalhos Pastorais dos
Passionistas em Rio Branco/AC

Padre Paulo Afrânio,CP presidindo a Eucaristia no Lar São Vicente. Área Pastoral da Paróquia Santa Inês

Padre Gilberto Alves,CP pregando na Missa de Santa Maria, Mãe de Deus na Igreja Santa Inês (a esquerda) e na
Igreja Santa Cruz (a direita).

Padre Marcos Antônio, CP apoiando o Serviço da Cáritas Paroquial em uma de suas ações solidárias (a esquerda) e
em Reunião de Planejamento com os membros da Pascom Santa Cruz (a direita).
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SEMANA SANTA NAS PARÓQUIAS E SANTUÁRIOS
DA PROVÍNCIA EXALT
Na Semana Santa celebramos o Ápice da fé cristã a Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Este Mistério de
Amor de um Deus que se encarna na história para salvar toda humanidade é, como diz São Paulo da Cruz, o
remédio eficaz contra os males do mundo. Este ‘Mistério de Dor e Amor’ dá acesso ao coração humano a
face de Deus e nos revela a sua Divina Vontade.
Neste Sagrado Mistério conhecemos a Ciência dos
Santos. A Sabedoria a Cruz é a verdadeira escola de
Santidade. A exemplo do Mártir do Calvário, muitos
homens e mulheres, experimentaram um amor tão
profundo e puramente verdadeiro, puderam doar a
sua vida em busca de assemelhar-se a Ele.
São Paulo da Cruz recomendava sempre, os seus dirigidos espirituais, que buscassem contemplar a Sagrada Paixão para alcançar as Santíssimas Virtudes. Dizia
Ele : “Procurai estar escondido nas Chagas Santíssimas
de Jesus Cristo, e sereis enriquecidos de todos os bens,
de todas verdadeiras luzes para voar a perfeição” (Cartas I,558).

O desejo de São Paulo da Cruz era tornar a Paixão
de Jesus conhecida e amada por todos! Como Passionistas, chamados a ser e fazer Memória da Paixão de
Jesus, todos os anos buscamos fazer das celebrações
quaresmais e de toda Semana Santa, uma possibilidade de meditar e contemplar o Mistério da Paixão.
Este ano, graças ao Bom Deus, depois de 2 anos de
restrições de públicas e algumas Igrejas fechadas, nossas comunidades puderam celebrar com a presença
do povo as Solenidades Pascais. Muitas paróquias e
santuários ainda não puderam celebrar como era o
costume, mas certamente, todas as celebrações foram celebradas com muito carinho e devoção pelos
religiosos e pelo povo.
A seguir você pode conferir um pouco de como foi a
Semana Santa nas Paróquias e Santuários da Província
da Exaltação da Santa Cruz.
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SANTUÁRIO SÃO PAULO DA CRUZ - BELO HORIZONTE/MG

PARÓQUIA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - COLATINA/ES
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PARÓQUIA SANTA CRUZ - RIO BRANCO/AC

NOVICIADO INTERPROVINCIAL CRISTO LIBERTADOR - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS/GO
O noviciado interprovincial do ano de 2022, fez
a experiência da semana santa com missões em
Luziânia, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Também na cidade de São Luis de Montes Belos,
na Paróquia Santa Cruz.
Os noviços foram convidados a acompanhar as
comunidades que compõem as respectivas paróquias, tendo como missão visitas nas casas, devoções passionistas, levando os fiéis a um profundo
encontro com Deus. Foi uma profunda experiência da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus.
(Noviço Felipe Gomes Scarpatti)
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PARÓQUIA SANTA MARIA GORETTI - ITABUNA/BA
A Paróquia Santa Maria Goretti, de Itabuna-Ba, vivenciou o período quaresmal e a Semana Santa, com alegria, devoção e muita fé. No início, a fim de aprofundarmos a Palavra que nos converte, criamos a Escola
Bíblica São Paulo da Cruz. Na sequência, com riqueza
de espiritualidade, fazemos a experiência do Retiro
quaresmal paroquial. E de olhos no Crucificado, rezamos e meditamos a Via Sacra, todas as sextas feiras,
às 05hs da manhã.

Retiro quaresmal paroquial

E na Semana Santa, vivemos intensos momentos de
fé: no Domingo de Ramos subimos a ladeira da Fé
com os jovens da Paróquia lembrando a entrada de
Jesus em Jerusalém; na terça-feira Celebração Penitencial; na quarta-feira Meditação das 7 dores de
Nossa Senhora; na quinta-feira Missa da Ceia do Senhor e lava-pés, aqui aconteceu algo muito especial,
convidamos para lavar os pés 2 agentes da saúde e
2 da Pascom que muito ajudaram e continuam contribuindo com zelo e disponibilidade; 2 casais representando todas as famílias que foram devastadas pela
enchente; 2 Vicentinos representando toda a ajuda
realizada no âmbito social da Paróquia, e 2 mães grávidas representando todas as mães da Ucrânia que
tiveram suas vidas ceifadas pela bomba da Rússia na
maternidade. Depois desse momento, ao ser transladado o Santíssimo Sacramento, realizamos com todas
as lideranças, a Vigília do Getsêmani.

Via-sacra

Domingo de Ramos com os jovens

Momentos fortes vivenciamos diante do Mistério da
Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus na Sexta-feira, no Sábado Santo e no Domingo. No Domingo de
Páscoa realizamos a Primeira Comunhão e as crianças realizaram uma apresentação Pascal. Como passionistas, para cada momento vivido, fazíamos ecoar
nos corações, a Sabedoria da Cruz.
Pe. Vanildo de Jesus Crucificado,CP

Terca-feira Santa: Celebração Penitencial

Domingo de Páscoa: primeira comunhão e apresentação Pascal
das crianças

Quinta-feira Santa: Lava pés

Sexta-feira Santa
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO - JEQUIÉ/BA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES - JANAÚBA/MG
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM - SALVADOR/BA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - LUZIÂNIA/GO
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PIEDADE - ARARA/PB

PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA - GOIÂNIA/GO
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SANTUÁRIO JESUS CRUCIFICADO - JEQUIÉ/BA

PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA - IPORÁ/GO
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PARÓQUIA SANTA MARIA GORETTI - CARIACICA/ES

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA PENHA - BARBACENA/MG
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Páscoa: Passagem
Passagem dos Judeus...
Passagem de Jesus...
Passagem no meu batismo...
‘Passagens’ em mim para continuara a viver a Páscoa,
MUDAR:
- o vício em virtude;
- o egoísmo em generosidade;
- uma lágrima em sorriso;
- a tristeza em alegria.
Aleluia... Alegria no coração.

Feliz Páscoa!!

