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Missão Popular Passionista
Paróquia Nossa Senhora da Assunção
Governador Valadares/ MG

Penitência
Encontro de

Eucaristia

Visitas e Encontros

A alegria de ser Missionário Passionista

Entre os dias 17 a 26 de agosto, nós, Missionários Passionistas,
estivemos presentes em Missão na Paróquia Nossa Senhora da
Assunção, localizada no bairro Turmalina, cidade de Governador
Valadares, Minas Gerais,a pedido do pároco, Pe. Luiz Carlos.
A grande experiência missionária, que durou dez dias, teve como
tema “Missão Católica Passionista”. A iniciativa do Padre Luiz
Carlos de Oliveira foi feita a Província da Exaltação da Santa
Cruz. O pedido foi acolhido, e foram enviados cerca de 15
religiosos missionários para pregar as Santas Missões. São eles:
Pe. Thiago, CP, Pe. Alex, CP, Pe. Francisco, CP, Pe. Paulo, CP,
Pe. Cláudio, CP, Pe. Henrique, CP, Gabriel, CP, Bruno, CP Felipe,
CP, Gilberto, CP, Leonardo, CP, Feliciano, CP, Sandoval, CP e
Pedro, CP. Além das presenças breves do Pe. Roberto Ferreira,
CP e do Superior Provincial, Pe. Giovanni Cipriani.

A experiência missionária foi fascinante e muito bem aceita por toda a comunidade que,
de braços aberto nos acolheu. A pastoral urbana, dentre tantos desafios, na sua ação
evangelizadora e nos inúmeros trabalhos sociais e assistenciais de nossa Igreja, tem
manifestado algumas esperanças no que tange à tão antiga sede que o ser humano tem
de encontrar respos tas para os anseios que toda pessoa carrega em seu coração.
Perdidos muitas vezes entre meio a tantos problemas sociais, inquietos e machucados
por tantas mazelas que o mal se encarrega em disseminar nos altos e baixos da vida, a
cidade redescobre, inerent emente, o caminho para o Sagrado, trazendo consigo uma
nova demanda que exige da nossa parte acolhida, mudanças e adaptações para
recebermos os que estão dispostos a encontrar ou reencontrar o seguimento do Senhor.
Tanto isso é perceptível que, inclusive f amílias e 3 Igrejas evangélicas nos acolheram
durante as visitas missionárias. É tempo de evangelizar!
P ad re H en riq u e, C-.PC. o n su lto r P ro v in cial p ara o A p o sto lad o e M issão .

enitência
Dentre as diversas atividades da nossa Missão, a
Penitência teve um bonito destaque, seja através
das caminhadas, seja através da celebração do
próprio sacramento. Iniciamos todos os dias da
Missão com a caminhada penitencial em cada
Comunidade Paroquial a ser visitada, às 6h, e ao
término do dia, os presbíteros celebraram o
Sacramento da Penitência antes da Missa das
19h. Desta forma, no total das sete comunidades
paroquais, contamos com a presença de 400
pessoas na caminhada penitencial, e 100
pessoas atendidas no Sacramento da Penitência.

EUCARISTIA
Na Eucaristia, rendemos diariamente louvor e ação de graças ao Nosso Deus pelo êxito de
cada visita, cada encontro, cada testemunho e aprendizado com o povo de Deus. Vejamos
este testemunho de um dos paroquianos e que se tornou posteriormente, vocacionado
passionista: «No penúltimo dia que os missionários passionistas estiveram na cidade, teve a
“Missa Da Vida Que Brota do Cristo Cruciﬁcado” e no domingo após a missa das 07h, eles
se despediram, deixando muitas saudades em todas as pessoas envolvidas, e com uma
sensação de dever cumprido, pois trouxeram para o bairro: alegria, paz, união,
companheirismo, amor e fé, mostrando que a Paixão de Jesus é o remédio mais eﬁcaz para os
males do mundo, como pregava São Paulo da Cruz».
(Diego, paroquiano e vocacionado passionista de Governador Valadares)

VISITAS
A Missão Católica Passionista
ocorreu no mês da festa da padroeira
da Paróquia, Nossa Senhora da
Assunção. A chegada dos
missionários foi uma alegria imensa
para os moradores do bairro
Turmalina e a notícia se espalhou
rapidamente por toda a cidade.
Além da matriz Nossa Senhora da
Assunção, o bairro Turmalina conta
com mais seis comunidades, dentre
elas: Nossa senhora do Carmo, São
Pedro, São Maximiliano, Santo
Antônio, Santa Catarina de Sena e
Santa Ana, e também tem a
Comunidade da Santíssima Trindade
que ﬁca no bairro Borges. Ao todo
foram visitadas 858 famílias.
Também visitamos importantes
lugares da cidade, como a
Associação do Centro de Catadores
de Lixo, que muito nos ensinou sobre
a riqueza do Carisma da Paixão
presente na paixão do mundo, e o
Colégio Ivo de Tássis, onde colhemos
a alegria e a esperança dos nossos
jovens para um mundo melhor..

Junto às visitas, tivemos belos encontros: com as crianças na Creche Brilho da Turmalina
(total de 200 crianças, fora os funcionários), com as crianças (50), jovens (25) e casais
(35) da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Em todos estes encontros, agradecemos
a Deus a alegria que nos foi dada e o aprendizado de grande fé que cada um nos ensinou.

Palavras do Pároco
Eu, Padre Luizinho, tive a grata
satisfação de receber os missionários
passionistas em nossa Paróquia Nossa
Senhora da Assunção em Governador
Valadares. Estamos todos impactados
com o trabalho aqui desenvolvido e com
os frutos já colhidos. O grupo de
missionários que aqui esteve,
transmitiu, do começo ao ﬁm,
equilíbrio, sensatez e, acima de tudo,
coragem par enfrentar um campo
missionário muito desaﬁador. Minha
gratidão ao Passionistas e alegria em
reacender em mim este carisma da
paixão tão fecundo e tão imanente nos
corações humanos. Tenham sempre em
mente que o carisma de vocês é o modo
mais eﬁcaz e profundo de falar e
testemunhar a pessoa de Jesus Cristo.
Parabéns pela seriedade e compromisso
missionário de todos. Deus os
recompense e os acompanhe em seus
sonhos e projetos. Unidos pelo Carisma
Passionista continuemos conectados.
Abraço carinhoso a todos!

Victor Franco Soares

