O
Encontro
Nacional
dos
Estudantes
Passionistas, ocorrido entre os dias 10 a 19 de julho
deste ano, na cidade de São Luís de Montes Belos
(Goiás), reuniu os formandos das Províncias Getsêmani
(GETH) e da Exaltação da Santa Cruz (EXALT). Foi
um evento de suma importância, não só para cada
formando, mas para cada etapa formativa e ambas as
Províncias.
Dos dias 10 a 14 de julho aconteceram as Missões
Passionistas, nas quais os formandos se dirigiram para
três Paróquias Passionistas de Goiás: Paróquia Santa
Cruz (São Luis de Montes Belos), Paróquia São
Sebastião (Córrego do Ouro) e Paróquia Nossa Senhora
Auxiliadora (Iporá). Em cada Paróquia, foi organizada
uma programação missionária com: visitas aos
enfermos, encarcerados e idosos; encontros com
famílias, crianças e jovens; e santas missas, nas quais
nos reunimos com o povo de Deus para celebrar a
alegria de ser Igreja-missionária por excelência. Nos
dias 15 e 16 do mesmo mês, aconteceu o Retiro,
pregado pelo Superior Provincial da Província da
Exaltação da Santa Cruz, Pe. Giovanni Cipriani, CP, no
qual ele refletiu com os formandos sobre a identidade
da Vida Religiosa Passionista aos Pés do Crucificado.

Nos dias 17 e 18, aconteceu a Formação,
igualmente pregado por Pe. Giovanni, CP, e nestes dias
foram refletidas as seguintes temáticas: o conhecimento
de si mesmo para “tomar a cruz” e o processo da
maturidade afetiva em vista da vocação em níveis
pessoal e comunitário. No primeiro ponto, bem nos
ajuda nosso Pai-Fundador ao afirmar que o
conhecimento de si é absolutamente inseparável do
conhecimento de Deus, e sem isto, há o desespero. Este
duplo conhecimento produz a humildade, pois “o nada
da realidade que nos rodeia está imerso no infinito todo
do amor de Deus” (Anselm Grun). No segundo ponto,
compreendemos que da maturidade afetiva depende
uma vida pessoal equilibrada, capaz de dar respostas
proporcionadas na expressão da intensidade e da cor
dos seus sentimentos, não sobrepondo seu lado
emocional acima do intelectual.
Por fim, desejamos a partir das alegrias aqui
narradas, que nossa vocação seja fecunda ao pé da
Cruz, entendendo que nossa missão é acolher os
crucificados, pois assim o Crucificado nos acolheu
primeiro, e que assim, a Paixão de Jesus Cristo esteja
sempre gravadas em nossos corações.
Rel. Bruno Maciel, CP
Belo Horizonte
3º ano de Teologia (EXALT)

Entre os dias 11 a 14 de julho foram vividos quatro
dias de missão na paróquia de Nossa Senhora
Auxiliadora em Iporá - GO. Foram dias de visitas a
doentes, famílias, a uma casa de acolhimento de
portadores de deficiência, a um asilo, à penitenciária,
bem como participações em celebrações e encontros
com alguns grupos. Neste período, os formandos
passionistas puderam experienciar a dimensão
missionária do carisma da Paixão e se aproximarem de
realidades que muitas vezes pensamos estar tão
distantes de nós. Conduzidos pelo Espírito Santo,
portadores da palavra de Deus e amantes do mistério da
paixão, os jovens passionistas vivenciaram, com alegria
e essencialmente, aquilo que São Paulo da Cruz propôs
e indo até o povo de Deus, mergulhar na misericórdia
de Deus revelada em seu povo. Retornando a casa com
uma mistura de sentimentos, se destacam o amor,
misericórdia, doação, serviço, confiança e fé, somos
certos de que nossa vocação está pautada na doação ao
Reino dos Céus.

Postulante: Leandro Maria
Província da Exaltação da Santa Cruz
Cariacica – ES
2º Ano de Filosofia

Em preparação para as comemorações do Jubileu de
300 anos da nossa Congregação, realizamos entre os
dias 10 a 20/07/2019 o Encontro de Formandos
Passionistas da Configuração de Jesus Crucificado –
Zona Sul. Estavam presentes os formandos das duas
províncias brasileiras e formadores. Sob o impulso e o
desejo de vivenciar nossa história com Gratidão,
Profecia e Esperança, este Encontro se desenvolveu
com três momentos: Missão, Retiro e Formação.
Estávamos motivados pelas Palavras de São Paulo da
Cruz: “Vivei inteiramente imersos no amor de Jesus
Cristo”, tema central de nossa fraternidade durante
esses dias. Este tema também foi proposto para a
missão que se desenvolveu nas Paróquias: Santa Cruz
(São Luís de Montes Belos), São Sebastião (Córrego do
Ouro) e Nossa Senhora Auxiliadora (Iporá). Todas estas
comunidades situadas na Diocese de São Luís de
Montes Belos. Durantes nossas atividades missionárias
e com o coração cheio dos sentimentos de Cristo,
tivemos a oportunidade de experimentar partilhas e
conquistas imersas no amor e na misericórdia de Deus
assim visitamos doentes, idosos, hospitais, casas de
repouso, jovens e presídios.
No dia 17, iniciamos nosso retiro com o tema:
“Toma tua Cruz” (Lc 9,23). Nosso assessor foi Pe.
Giovanni Cipriani, Provincial da Província Exaltação
da Santa Cruz. Foi um momento de forte experiência
com Jesus Crucificado e sua presença da Eucaristia.

Foram momentos de reflexão sobre a missão do
Filho de Deus, que saiu da evidência dos grandes
centros e buscou realizar a missão confiada junto
aqueles que estão nas periferias existenciais e
geográficas. Concluímos nosso encontro com a
formação, tendo o mesmo assessor mas com o tema:
“Conhece a ti mesmo para tomar a sua cruz”. Foi uma
experiência para refletir sobre a pessoa humana e as
relações que ela estabelece com aqueles que estão ao
seu redor, principalmente quando relacionamos com a
vida comunitária religiosa. Somente poderemos
construir comunidades que se assemelhem a
Comunidade da Santíssima Trindade, quando tomamos
as nossas limitações a fim de conhecê-las.
Vivemos momentos que deixaram marcas em nossa
caminhada vocacional, trocamos partilhas com o nosso
povo que luta para sobreviver e sofre por conta da
ganância de poucos, convivemos com a diversidade de
dons e reflexões dos formandos Passionistas do Brasil.
Todo este contexto nos enriquece para vivermos de
forma mais autêntica o Carisma da Paixão deixado a
nós por São Paulo da Cruz enquanto família que somos.
Noviço: Victor Franco Soares
Província da Exaltação da Santa Cruz
São Luís de Montes Belos – GO

As Santas Missões dos Estudantes Passionistas nas
cidades de São Luís de Montes Belos, Córrego do Ouro
e Iporá no Estado de Goiás foram de suma importância
no fortalecimento de nossa Vocação e na vivência do
nosso Carisma Passionista nos Crucificados dos dias
atuais. Foi muito bom sentir nas famílias visitadas e
também nos asilos, hospitais, presídios e casa de
acolhimento de pessoas portadoras de deficiências, a
presença de Jesus Cristo o servo sofredor, e com isso
nos fortalecendo com a fé, alegria e o testemunho de
vida daquelas pessoas. Além da convivência,
aprendizado, orações e partilha com os nossos irmãos
das duas Províncias: da Exaltação da Santa Cruz e
Getsêmani.
Aspirante: André Rodrigues Viana
Província da Exaltação da Santa Cruz
Barbacena – MG

Durante os dias de 10 a 20 de julho, nós
missionários Passionistas das duas províncias do Brasil,
Exaltação da Santa Cruz e Getsêmani, nos unimos em
missão na diocese de São Luís de Montes Belos GO.
Foi um momento de renovação e de um novo horizonte
para a história da congregação no Brasil. Nestes dias de
missão, retiro e formação, pude compartilhar as
alegrias e esperanças juntos com os irmãos da província
exaltação da Santa Cruz. Como frutos da missão levo
para minha vida, o sentimento de gratidão do povo, que
nós encontramos durante estes dias. Onde pude ver a
presença de Cristo Crucificado no meio de nós,
renovando o nosso chamado de ir ao seu encontro.
Independente da Província da qual pertencemos, somos
irmãos de uma única a família, a família Passionista.
Com o espírito de gratidão a agradeço a Deus e a toda
família Passionista do Brasil.
Postulante: José Eduardo Laureano Soares
Província Getsêmani
Colombo- PR
3⁰ ano de filosofia

Meus irmãos, paz em Cristo Crucificado.
Apresento o meu relatório das Santas Missões dos
Estudantes, que realizei de coração na Paróquia de
Santa Cruz. Conferi 127 unções entre os dois
hospitais São Luís e Regional, na casa Lar dos
idosos e doentes no Asilio e nas casas do povo de
Deus. Quantas alegrias das famílias destes irmãos
idosos e doentes que nos receberam em suas
residências, que para mim, e tenho certeza que
para todos os estudantes, foram uma lição de vida.
Tivemos alegria de visitar o Presídio de São Luís
que tem média de 100 presos. Pude deixar aos
crucificados sofredores na prisão uma palavra
confortadora e motivadora para dizer sim a vida e
ao bem, e também ter coragem de cabeça erguida,
dizer não aos vícios e ao mal.

A recepção do Mestre Pe. José Roberto, dos
noviços, do Pe. Tarcilio e do Pe. Wesley, foi
fantástica! Que Deus lhes pague por esta
belíssima acolhida, assim como aos funcionários
da cozinha que nos receberam muito bem com
suas deliciosas refeições e lanches, feitas com
muita dedicação e amor. Enfim, após uma Missão
bem feita, chegamos ao final de mais uma etapa
prontos para outra missão. Encerro este relatório
entoando um “Glória seja ao Pai, Glória seja ao
Filho e ao Espírito Santo e o seu amor também”, e
bebendo da santidade das famílias visitadas nesta
missão, irei me refazer e beber deste remédio
eficaz para a próxima missão.
Padre Francisco de Paulo, CP
Província da Exaltação da Santa Cruz
Belo Horizonte – MG

