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Neste mês missionário, reforcemos nossas convicções de
que todos os cristãos devem ser anunciadores do projeto
de salvação que Deus, oferecer à humanidade, de forma
que a Igreja esteja sempre em constante estado de
missão. Para que dessa forma possamos ser conscientizadores de que a salvação trazida por Jesus ultrapassa a simples solução de
um problema, por maior que ele seja. Ter fé significa apaixonar-se por Cristo, tornando-se seu discípulo nos momentos alegres e nos momentos tristes, pois Ele é sempre
fiel.
Edson Terra C.P.

III Assembleia Provincial
De 19 a 23 de setembro de 2016, na casa de retiro Coqueiro D’ Água, aconteceu
a III Assembleia da Província da Exaltação da Santa Cruz. Um momento ímpar
de escuta e partilha para melhor vivenciarmos o Carisma Passionista.

Nos dias 09, 10 e 11 de setembro de 2016, aconteceu na
Casa Provincial Mãe da Santa Esperança na cidade de Belo
Horizonte – MG, o II Encontro Vocacional Passionista. Tivemos a participação de 11 jovens vocacionados, o encontro
foi assessorado pela equipe do SAV: Pe. Edilberto e os religiosos Deivid e Vanildo. Pedimos ao Senhor da messe que

continue enviando operários para sua vinha.

Imagens do Encontro Vocacional na
Casa Provincial.

Todos nos somos responsáveis pela vitalidade e desenvolvimento
da Congregação. A fidelidade ao carisma de São Paulo da Cruz, presente
em uma vida fervorosamente produtiva, animada pela alegria interior e
sustentada pela colaboração fraterna da comunidade, é o convite mais
eficaz para os jovens que desejam abraçar a vida Passionista.
Das Constituições da Congregação Passionista, parágrafo 79

Na tarde do dia 21 de Setembro de 2016, a Província da Exaltação da Santa Cruz, inspirado pelo Espírito missionário de
Jesus. Reunidos em assembleia, após uma profunda reflexão,
decidiu avançar para as águas mais profundas ASSUMINDO
UMA REGIÃO PASTORAL NA DIOCESE DE RIO BRANCO ACRE- BRASIL.

E com muita alegria que recebemos sua carta, comunicando a boa notícia da aprovação de
uma Comunidade de Padres Passionistas, para colaborar na evangelização de nosso povo.
nesta Diocese de Rio Branco. Damos graças a Deus pela disponibilidade e generosidade dessa
Província da Exaltação da Santa Cruz, aceitando o convite para trabalhar nesta parcela da Vinha do Senhor. Com certeza, que o Espírito que os iluminou e guiou para aceitar esta missão,
Ele mesmo os acompanhará e fará produzir bons frutos em benefício de todos, com esse novo
ardor missionário presente nos seus religiosos. Agradeça a toda a Província, em nome desta
Diocese de Rio Branco, essa generosidade em servir a esta Igreja necessitada.
Dom Joaquim Pertiñes, Bispo da Diocese de

Festa de São Paulo da Cruz
Ao celebrar a festa de São Paulo da Cruz este ano, na medida em que refletimos sobre sua visão da história e sobre a situação atual do mundo, proponho
que nos sirvamos dos recursos que estão à nossa disposição para ‘reacender o
fogo’ da nossa vocação Passionista. Procuremos reencontrar novamente a alegria e o entusiasmo daquele fervor originário que nós experimentamos quando
nos empenhamos ( pela profissão religiosa) cheios de esperança para caminhar
com Cristo. Que possamos ser sempre mais fortes na convicção de acolher Jesus - crucificado e Ressuscitado - como o centro e fundamento da nossa vida e
das nossas ações.
Pe. Joachim Rego
Superior Geral

(Fragmento da carta enviada no dia19 de outubro de
2016)

Imagens Santuário São Paulo da
Cruz

Pe. Paulo Sergio Rebeiro Sabino
No dia 26 de Agosto, festa do Beato Domingos da Mãe de Deus, grande missionário Passionista e promotor da unidade na Igreja, segundo aniversário do decreto de fundação da nossa Província Exaltação da Santa Cruz, recebemos: a notícia que ninguém queria receber.
Uma morte tão trágica e violenta. Uma morte que entristece a todos. A morte do Pe. Paulo é
mais uma morte entre as tantas mortes que entristecem as famílias brasileiras. É a dor do nosso povo, de tantas famílias que são atingidas pela violência!
Este é um momento de grande comoção, de grande solidariedade e de grande revolta. A comoção é humana e expressa nossos sentimentos de amor e amizade ao nosso irmão Pe.
Paulo.
A solidariedade é sinal de quanto o Pe. Paulo fosse querido e amado. Em nome de todos o
Passionistas EXALT e da família do Pe. Paulo, agradeço pela solidariedade de todos: do bispo
arquidiocesano Dom Geraldo, dos Padres da arquidiocese de Mariana e dos que vieram de fora; do Povo de Barbacena, e, de modo especial, do povo e da liderança desta paróquia Nossa
Senhora da Penha; dos funcionários e voluntários do Projeto Devida, dos religiosos e das religiosas de outras Congregações, das Monjas da Visitação; da Policia civil e militar, do corpo
dos Bombeiros, do povo e dos amigos que vieram das paróquias de MG e do ES onde estamos e onde o Pe. Paulo trabalhou.
A morte do querido Pe. Paulo, irmãos zeloso e fraterno, seja para nós motivo para renovar nosso compromisso com o anúncio do amor misericordioso do Crucificado, fonte de paz e de superação de todo tipo de violência.
Quando um sofrimento, como este, nos toca diretamente, é difícil encontrar palavras que possam exprimir o que sentimos. Mesmo assim, acreditamos que a morte não é a última palavra e
que neste momento Pe. Paulo já está junto de Deus, intercedendo também por quem lhe tirou
a vida.
Pois, o amor é mais forte da morte!
Rezemos para que a misericórdia de Deus - neste Ano da Misericórdia - transforme o coração
de todos nós, para que não nos deixemos mover pela força do mal.
Agradeçamos a Deus pela vida e pela vocação Passionista do nosso irmão Pe. Paulo.
E rezemos para que possamos compreender o mistério da vida no mistério da morte, em que
Jesus Cristo foi o vencedor, para viver já aqui na terra o mistério da Ressurreição.
Fragmentos da Homilia do Pe .Giovanni Cipriani, Superior Provincial,

Pe. Paulo Sergio Rebeiro Sabino
09/08/1977
26/08/2016

VISITA DO Pe. ARISTIN À PROVINCIA DA
EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ – BRASIL

No dia 18 de Outubro, chegou em nossa Província Pe. Aristin, o Religioso Passionista responsável pela Justiça Paz e Integridade da Criação (JPIC). Foi um encontro muito frutuoso onde o
mesmo pode trabalhar, tanto em algumas Paróquias quanto pode conhecer a realidade dos Projetos e Obras Sociais existentes na Província. Já no dia 20, foi à Janaúba. Conhecer a realidade
da Diocese, tumulo de Dom José Mauro Bastos, realidade da paróquia cuidada pela congregação e conhecer o Projeto Social Dom Mauro pertencente à uma ONG não vinculada a congregação. Dia 23, passou por Mariana, para conhecer o vilarejo de Bento Rodrigues, epicentro do crime ambiental provocado pela mineradora Samarco, que destruiu o 4 maior Rio do Brasil.

Dia 24 das 19hs as 21hs: Conferência: “Os desafios e perspectivas no cuidado da casa comum”, que foi realizada no
auditório do colégio são Paulo da Cruz. Público alvo: lideranças
das pastorais sociais, religiosos(as), estudantes e outros.

Visita ao Colégio São Paulo da
Cruz e conversa com alunos e
professores.

Encontro com os formandos
de Teologia .

Santos Alpinistas
A vida é cheia de desafios e oposições, que precisamos ultrapassar para conseguirmos
realizar nossos sonhos. E geralmente, em situações de pressão, acabamos desistindo de lutar
por aquilo que queremos. No entanto o que faz a diferença entre um cristão sonhador, e um sem
sonhos é a forma como eles reagem. Os sonhadores são os que confiam no Senhor independente das situações, transformando a derrota em vitória.
Dessa forma na vida encontramos a história de grandes homens e mulheres que foram
simples em seu tempo. O interessante é que todos eles enfrentaram dificuldades, pensaram em
desistir, mas, provaram do amor de Deus e não desistiram dos seus sonhos, marcando gerações. Assim como a história de São Paulo da Cruz, um jovem missionário e sonhador que independente de inúmeros nãos que levou na vida, lutou com todas as suas forças para realizar o
seu sonho de reunir companheiros para tornar Cristo Crucificado conhecido e amado.
Também como Santa Gema, uma jovem que desde muito cedo se entrega totalmente ao
amor de Cristo. Ou mais ainda São Gabriel um jovem que teve a coragem de enfrentar a sociedade e se entregar a vida Religiosa com toda força e destreza, se apaixonando pela mensagem
da Cruz e pela total dedicação de Nossa Senhora.
Seja assim como esses Jovens fortes e corajosos, que nos trazem a memória da fé, que
eles te inspirem a não desistir dos sonhos, que eles sejam nossos inspiradores para que tenhamos a coragem de escalar as dificuldades de vida e ser um alpinista vitorioso.
Não desista de seus sonhos, venha ser um Alpinista! Faça a experiência da Escalada!

Edson Terra da Silva C.P.

Imagens do dia do Lançamento dos Patronos
do Movimento Escalada Barreiro

Nos dias, 04 a 14 de Setembro de 2016, aconteceram às festividades do Santuário Jesus Crucificado em Jequié -Ba. Todas as noites
muita gente participou. O povo de Deus pôde experimentar pregações e orações conduzidos pelos religiosos e padres. Celebrações
bonitas e repletas de fé, através das quais o povo de Deus aprofundou a espiritualidade Passionista, contemplando Jesus Crucificado
como como "fonte de misericórdia" que cura os corações deprimidos
e feridos.
.
Religioso Vanildo de Jesus, CP

Imagens feitas no Santuário Jesus Crucificado
em Jequié BA

Festa de Nossa Senhora Aparecida
Padroeira do Brasil

A Festa de Nossa Senhora Aparecida, ocorreu de forma muito solene, com a Benção da Igreja Matriz no dia 03 de Outubro pelo nosso Pastor Dom Afonso Bispo Diocesano de Luziânia e com a presença do Superior Provincial Pe. Giovani Cipriani
cp. abrindo a Novena Solene até dia 11 e no dia 12 tivemos três Missas com uma
boa participação. Foi um momento de muita Bênção e graça de Deus por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Onde aconteceu abertura Solene do Ano Nacional Mariano rumo ao 300 anos do encontro da imagem Bendita nas águas do Rio
Paraíba.
Padre Francisco de Paulo, CP

Imagens da Festa de Nossa Senhora
Aparecida da Paróquia de Luziânia.

Para Leigos

A Comunidade São Gabriel da Virgem Dolorosa, Teologado Passionista de Belo Horizonte/
MG, têm realizado mensalmente retiros espirituais para leigos da Paróquia São Paulo da
Cruz. Os retiros acontecem durante um final de semana a cada mês e tem como objetivo principal, favorecer uma experiência profunda de Deus, a partir do mistério Pascal de Cristo e
promover uma maior aproximação dos leigos com a comunidade religiosa. Durante os retiros
refletimos sobre temas que abrangem a espiritualidade da Paixão de Jesus Cristo com momentos de oração, meditações, escuta, aprofundamento da Palavra e partilhas de vida. Os
retiros estão sendo conduzidos pelos religiosos: Fernando (Prov. do Calvário) e Vanildo (Prov.
da Exaltação da Santa Cruz). A experiência tem sido enriquecedora, tanto para os religiosos
quanto para os leigos. É uma experiência que tem dado certo e esperamos que possa ser levada para outras comunidades religiosas das nossas províncias.
Religioso Fernando Oliveira, CP
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