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as necessidades, lançai-vos nos braços de aria,
recorrei a ela como ãe de misericórdia
com muita conança”.
ão aulo da ruz

Caminhada pela Paz

No dia cinco de Julho iniciou-se os festejos da padroeira Santa Maria Goretti, em Cariacica/ES, com a
caminhada pela paz saindo do bairro de Bela Aurora da Cebs São Pedro, em direção a Matriz em Jardim
América.

Primeiro Encontro dos Formandos Professos
da Conguração De Jesus Crucicado

No mês de Julho nossa Conguração
proporcionou uma grande alegria aos religiosos
professos de mergulhar de forma mais concreta
na Conguração da qual pertencemos.
O primeiro encontro dos religiosos professos
da conguração teve como tema: “Partilhamos
e aprofundamos nossa Espiritualidade
Passionista nesta nova experiência de ser
Conguração de Jesus Crucicado”.
O encontro teve início antes mesmo de
chegarmos ao nosso destino, Santo DomingoRepública Dominicana. O teologado de Belo
Horizonte e o teologado de Cascavel se
encontraram na casa provincial da província do
Calvário em São Paulo no dia 11 de julho e na
madrugada do domingo dia 12 iniciaram com
alegria e entusiasmo a peregrinação rumo ao
encontro.
Nossos corações vibravam, tudo era novo,
diferente, língua, alimentação, cultura, música,
porém um fator tínhamos em comum, encontrar
os irmãos que compartilham do mesmo carisma
em suas realidades de vivência.
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Fomos acolhidos com muito amor fraterno
desde a chegada ao aeroporto de Santo
Domingo, nossos irmãos dominicanos se
esforçaram para que todos nos sentíssemos em
nossa própria casa e assim aconteceu. A
fraternidade entre nós foi algo espontâneo e
forte, parecíamos ser todos de um mesmo lugar,
de uma mesma província e de um mesmo país. A
língua, cultura, e nossas diferenças não foram
empecilhos para construirmos o sonho de
desejar e buscar esta comunhão na
conguração.
Agradecemos à Conguração de Jesus
Crucicado pela bonita iniciativa, agradecemos
aos confrades dominicanos pela acolhida e
agradecemos às nossas províncias de origem,
que nos proporcionaram esta tão bela e
profunda experiência de vivenciar o carisma
passionista, nos proporcionado um
encantamento pela missão e abertura frente aos
desaos inúmeros de caminharmos sempre na
comunhão com toda a conguração.
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Diác. Jackson Maioli Alvarenga, CP

Divino é Acolher e Servir (Mc 10, 45)

Dos dias 19 a 26 de julho aconteceram às
SANTAS MISSÕES POPULARES na paróquia
Divino Espírito Santo, na cidade de
Camboriú/SC.
A missão foi promovida pela Província do
Calvário, mas contou com o auxílio da Família
Passionista do Brasil e até mesmo de outras
congregações. Foi uma semana de bênçãos e
alegrias, em que Deus se revelou a cada um de
nós por meio das visitas, orações e ações
litúrgicas em geral, nos encontros formativos e
nas brincadeiras com as crianças.
Foi um momento de percebermos o quanto
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nosso carisma pode contribuir para as Igrejas
particulares. As Santas Missões populares é algo
próprio do nosso carisma e deve ser resgatado
c o m a m o r. A g r a d e c e m o s à D e u s p e l a
oportunidade de participar desse momento, ao
povo de Camboriú da paróquia Divino Espírito
Santo pelo carinho e acolhida e à todos que
colaboraram para que a missão acontecesse.
Da Província da Exaltação da Santa Cruz
marcaram presença os noviços juntamente com o
mestre de noviços Pe. José Roberto, CP. e os
teólogos de Cascavel/PR.

Ordenação Diaconal Jackson Maioli
e EduardoHenrique
No dia 01 de agosto de 2015, na cidade de
Cascavel-PR, na Paróquia São Pedro os
religiosos Eduardo e Jackson foram ordenados
diáconos da Igreja de Jesus Cristo.
A Santa Eucaristia foi presidida pelo arcebispo
da Arquidiocese de Cascavel, Dom Mauro
Aparecido dos Santos. Familiares e amigos,
religiosos e religiosas vivenciaram esta
celebração com júbilo e em ação de graças pelo
dom da vocação, renovando seu sim e seu
compromisso diante da vida e da história.
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1º Semana Litúrgica em Belo Horizonte/MG

De 05 a 10 de Julho, no Auditório do Colégio
São Paulo da Cruz, na cidade de Belo
Horizonte/MG, aconteceu a 1ª Semana Litúrgica,
promovida pela Paróquia e Santuário São Paulo
da Cruz. Com o Tema Central “O Mistério Pascal:

Centralidade da Nossa Fé - Fazei isto em Memória
de Mim (Lc 22-19)”.
A Semana Litúrgica contou com a presença de
Pe. Ricardo Zonta, CP. Pe. Danilo César e Pe.
Edilberto Junior, CP.

Retiro e Missão Aspirantes Jequié/BA

O Retiro aconteceu nos dias 09 a 11 de Julho,
na Comunidade São Paulo da Cruz em
Itabuna/BA, sendo conduzido pelo Pe. Luiz
Martins, CP, os aspirantes tiveram a oportunidade
de participar dos Novenário e Festa da Paróquia
Santa Maria Goretti.
A Missão aconteceu de 14 a 19 de Julho na
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Paróquia Santo Antônio das Malvinas em
Salvador/BA, onde os aspirantes foram
acompanhados pelo Pe. Uidelfonso Machado,
CP. Os formandos visitaram diversas famílias
durante o dia e a noite propuseram momentos
com a nossa espiritualidade passionista em cada
comunidade visitada.
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Benção do Novo Presbitério do Santuário
São Paulo da Cruz

No dia 12 de Julho de 2015, no Santuário São
Paulo da Cruz, Belo Horizonte/MG, foi um dia de
bastante festa e alegria para o povo barreirense,
com a benção do novo presbitério do nosso
Santuário. Presidida pelo Pe. Henrique, CP., a
Celebração Eucarística pode contar com a
presença dos religiosos que ali trabalham e

também com Pe. Paulo Miranda, CP. formador do
Postulantado de Goiânia/GO, juntamente com
os oito postulantes.
Pela primeira vez em nosso Santuário esteve
presente a cantora católica Celina Borges,
cantando seus sucessos para os nossos romeiros.

Após a Celebração, aconteceu a procissão
com a imagem de São Paulo da Cruz, nas ruas do
Barreiro com a animação de bandas musicais,
realizando o III Encontro de Bandas. Foi

promovido também o Almoço na Praça e o
encerramento do I Festival de Inverno, que
também pode contar com as músicas das bandas
presentes.
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Retiro Aspirantes e Postulantes em Iporá/GO

Nos dias 16 a 18 de Julho, na cidade de
Iporá/GO, aconteceu o Retiro dos Aspirantes
(Luis Paulo, Oslan e Cassiano; Postulante
Leonardo Cruz) que moram em Iporá/GO e dos
Postulantes (Bruno, Gilberto, Gabriel, Rafael,
Muriell, Jackson, Felipe e Victor) que moram em
Goiânia/GO.
O momento de espiritualidade foi conduzido
pela irmã passionista Yrene Benegas, CP. , que é
paraguaia e pertence a Província Imaculado
Coração de Maria.

A Irmã trabalhou com o tema: «Como ser
Passionista nos dias atuais», em que cada
formando foi colocando em questão como ser o
religioso nos dias atuais. Foi um momento
frutuoso e riquíssimo para os estudantes de
nossa província.
Nossos agradecimentos aos formadores Pe.
Ribamar Divino, CP (formador do aspirantado) e
Pe . Pa u l o M i r a n d a , C P ( f o r m a d o r d o
postulantado) pelo trabalho de acompanhar
estes jovens!

Perseverança aos nossos jovens!
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Semana Missionária em Iporá/GO
De 20 a 26 de julho, na cidade de Iporá/GO e
região, os Aspirantes que atualmente moram na
cidade de Iporá e os Postulantes de Goiânia,
estiveram reunidos para uma grande semana

missionária, promovida e idealizada pela
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, sob os
cuidados de Pe. Rodrigo Antônio, CP.

Noite de Massas Passionistas no Salão da
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora.

Formações com o Apostolado, Músicos e
Corais, Coroinhas, Legião de Maria e Setor
Juventude.

Formandos encaram sol e sensação térmica de 40ºC e realizam visitas a doentes e enfermos,
nas cidades de Iporá, Israelândia e Zona Rural de toda a região.

Aspirante Cassiano visita Dona Odete,
católica fervorosa que ama sua Igreja.
Uma da realidades encontrada nesta
região: muitos idosos sozinhos e enfermos.
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Alguns acompanhantes que ajudaram os
formandos na visita. Na foto, missa de
agradecimento na cidade de Israelândia.
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Um pouco de nossa Província Exalt

No ano de 1952, inicia-se a correspondência
entre o Bispo de Vitória José Joaquim Gonçalves e o
Superior Provincial da Província Nossa Senhora das
Dores sobre a possível chegada dos Passionistas à
sua Diocese. Pe. Fulgêzio Espósito aos 24 de
novembro de 1952, chega a Vitória /ES para
preparar a chegada dos
demais passionistas italianos
naquela região. Eles
chegaram a Vitória no dia
primeiro de agosto de 1953.
Em seguida vieram outros e
caram em Vila Velha,
Colatina, Cariacica e Barra de
São Francisco.
No dia 27 de Outubro de
1952, após uma missão
pregada pelos Passionistas, o
Arcebispo de Belo Horizonte,
Dom Antônio dos Santos
Cabral, escreveu uma carta
ao Superior Provincial da Província de Nossa Senhora
das Dores, Pe. Filippo Cipollone, pedindo uma
comunidade de Religiosos Passionistas em Belo
Horizonte.
No dia 16 de agosto de 1953, de Vitória - ES, o
Pe. Giuseppe Amoriello com o Ir. Modesto vieram a
Belo Horizonte para encontrar o Arcebispo. Ficaram
com ele até o dia18. Depois de ter olhado várias
localidades, os Passionistas escolheram a região do
Barreiro.

Outros padres italianos foram para o Barreiro:
Fausto Caffelli, Mário Petrillo, Giovanni Miraglia,
Edmondo De Ciccio, Paolo Petricca, Paolo Viola,
Gabriele Cipriani, Luigi De Chiara e, por último,
Giovanni Cipriani (1998).
O Vicariato de Nossa Senhora da Vitória (ES e MG)
é uma árvore que cresceu ao
longo do tempo. Por isso, em
maio de 2014, o Vicariato se
juntou ao Vicariato do Beato
Domingos da Mãe de Deus
(BA), e ao Vicariato Cristo
Libertador (GO), e, juntos,
criaram uma única entidade
religiosa passionista, a
Província da Exaltação da
Santa Cruz. A sede da
Província ca no Barreiro.
Ainda uma vez, como no
início, os Passionistas
escolhem o Barreiro como
centro de sua vida e missão.
Com a criação da nova Província, o Espírito Santo
está aprendo novos caminhos, propondo novos
horizontes que acolhemos agradecidos e apertos,
pois, temos a certeza que a história passada foi
bonita mas o que Deus vai realizar, através de nossa
delidade criativa e dinâmica ao carisma passionista
do nosso grande Fundador, Paolo da Cruz, será mais
maravilhosa ainda. Pe. Giovanni Cipriani, CP.

Encíclica do Papa Francisco "Louvado sejas"

No dia dezoito de agosto, no Auditório do Colégio São Paulo da Cruz, em Belo Horizonte/MG, Pe. Giovanni
Cipriani, CP. apresentou a Encíclica do Papa Francisco: Laudato si’ "Louvado sejas" - Sobre o Cuidado da Casa
Comum. É vista como a primeira encíclica de responsabilidade do Papa Francisco, onde ele faz um apelo à
mudança e à unicação global das ações para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas.

Maiores informações
Sede Província da Exaltação da Santa Cruz:
Rua Souza Magalhães, 637 - Bairro Barreiro
Belo Horizonte - MG - Brasil - CEP: 30640-570
Tel. Casa: [ 00 55] (31) 35040816 / (31) 35040817

missionariospassionistas.org
passiochristi.org
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