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“Meus caríssimos irmãos,
Saúdo todos vocês no amor que jorra da Paixão de Jesus e desejo que
sejam todos bem-vindos a este segundo Capítulo da Província da Exaltação
da Santa Cruz (EXALT).
Ao celebrar este Capítulo, que tem como objetivo verificar, avaliar e
estabelecer o percurso e a direção da vida e da missão dos passionistas da
Província EXALT, encorajo a todos a fazer tudo isto com a confiança de
serem discípulos de Cristo Crucificado e Ressuscitado.
Certamente os últimos 4 anos tiveram os seus próprios desafios, dos quais
o maior foi o de alcançar o objetivo de continuar a crescer como uma
entidade unida. Este é um processo sobre o qual há necessidade de
trabalhar e estou contente de notar que o tema escolhido para este
Capítulo, “Que todos sejamos um”, demonstra a vossa consciência e
desejo de querer afrontar tal desafio de modo a poder promover maior
unidade e comunhão”.

Pe. Giovanni Cipriani, CP

Abertura

Após
a
chegada
dos
religiosos vindos de vários
estados do País, no dia 16 de
julho, deu-se início no dia
seguinte, a abertura do II
Capítulo
Provincial
da
Província da Exaltação da
Santa Cruz com a Santa
Missa,
presidida
pelo
primeiro consultor geral, Pe.
Augusto Canali, e a homilia
proferida pelo Superior
Geral, Pe. Joachim Rego.

O II Capítulo Provincial aconteceu
entre os dias 16 a 20 de julho do
corrente ano no Recanto São José,
Espaço das Irmãs Franciscanas
Alcântarinas, em Belo Horizonte
(MG).
O encontro contou com a presença
de 53 religiosos da Província da
Exaltação da Santa Cruz, vindos
dos cinco estados (Acre, Bahia,
Espírito Santo, Goiás e Minas
Gerais), além dos Convidados
especiais: Pe. Joaquim Rego, CP
(Superior Geral); Pe.
Augusto
Canali, CP (Primeiro consultor
geral); Pe. Norberto Donizetti, CP
(Moderador); Ir. Violeta Freire
(tradutora); Pe. Leudes Aparecido
(Provincial
da
Província
GETSÊMANI)

Recanto São José
Belo Horizonte (MG)

Organizando & Preparando
Os dias 17 e 18, dias anteriores à eleição do Superior
Provincial e seu Conselho, foram marcados por
diversas atividades em relação à avaliação dos 4
primeiros anos do Governo Provincial, e a partir disso,
sobre a organização e preparação para os próximos 4
anos da Província.

Após conduzir diversos trabalhos, como a votação
de propostas para a Província nos próximos 4
anos, o Superior Geral conduziu a Assembleia
Capitular para um momento de reflexão pessoal,
na qual os capitulares
apresentaram com
palavras-chave, o desejo do perfil do novo
Provincial e seu Conselho.

Em
seguida,
nos
encontramos na capela
para a Missa, presidida
por padre Ribamar e
os demais consultores
que
encerraram o
mandato.

Foi feita a missa votiva do Espírito Santo, com condução oracional, feita
pelo Pe. Marcos, para a memória da Paixão. No fim da Celebração, a
Assembleia Capitular acolheu o padre Daniel, o mais novo sacerdote de
nossa província, e invocou o Espírito Santo sobre ele e seu ministério.

Um passo para um novo caminho:

Que todos sejam um!
O dia 19 começou com a oração matutina dirigida ao Espírito
Santo, em preparação para a eleição do novo Provincial e seu
conselho. Após o acolhimento e reflexão feitas pelo Pe Augusto,
toda a Assembleia Capitular seguiu em procissão ao plenário,
cantando a ladainha do Espírito Santo. Ao adentrar na sala para o
inicio da sessão, foi rezada a oração de São Paulo da Cruz. Ao
chegar à porta, da sala capitular foi entoado o hino Veni Creato
Spiritus. Em seguida, o Superior Geral, junto ao Moderador e os
escrutinadores, conduziu as eleições para os cargos de Superior
Provincial e Consultores, os quais foram eleitos:

MISSA NO SANTUÁRIO SÃO PAULO DA CRUZ
Com a presença do Superior Geral, Pe. Joachim Rego, CP; Pe. Giovanni, CP,
provincial reeleito da Província da Exaltação da Santa Cruz, seu conselho e todos
os religiosos que participaram do II capítulo Provincial.

PALAVRAS DE ENCERRAMENTO
DO SUPERIOR GERAL, PE. JOACHIM REGO

Chegamos ao fim deste Capítulo e espero que não seja o fim, mas
sim o início de um novo Capitulo. Novo Capitulo em sua vida, na
sua missão e história. Eu espero que vocês vivam diferente do que
quando chegaram aqui, porque algumas coisas importantes
aconteceram no nosso encontro. Isso aconteceu pela interação de
uns com os outros, da fraternidade. E acima de tudo a vossa
abertura, caso estejam abertos aquilo que Deus quer fazer na vida
de vocês.
Como nós já vimos aqui sinto uma vontade, esperança, já estive
aqui três vezes e vejo que vocês têm muitas esperanças. Vocês são
jovens e tem muito entusiasmos, e vejo que vocês estão fazendo
junto do povo de Deus. Porque as pessoas que encontrei falam
com muito amor do nosso carisma e missão.
Temos alguns conflitos internos, eu não sei, mas missão é missão.
Muitas vezes tomamos muito tempo falando apenas de um
trabalho que fazemos,assim apelo a todos vocês para olharem
nossa missão como pessoas consagradas nossa primeira missão é
ser um religioso consagrado, não o que fazemos, mas o que
somos. Vocês estão fazendo um bom trabalho, gostaria que
usassem mais tempo olhando para si mesmo. Como estão vivendo
a pobreza, castidade, obediência e Paixão de Jesus. Como você
está vivendo sua consagração na vida comunitária e pessoal.

Então fechando esse capítulo gostaria que vocês fossem com
abertura para uma vida nova e uma nova maneira de ser passionista.
Obrigado por tudo aquilo que vocês fazer em continuar na missão.
Estejam próximos as pessoas e lembrem-se de não levar você
mesmo para as pessoas, mas Jesus. Nós não devemos ser populares,
mas sempre mostrar, como são Paulo da Cruz, O Crucificado, para
que as pessoas a quem o levemos acreditem naquilo que você
acredita.
Na Paixão de Cristo, Cristo nos ama. Leve essa fé para os outros.
Desejo ao governo provincial que terminou todas a bênçãos para
que continuem vossas vidas na missão, e muito obrigado pelo que
fizeram nesses últimos quatro anos. Todas as bênçãos para o novo
conselho, peço que construa um senso de unidade na província de
deem a vocês mesmos um pensamento pastoral, com o ouvido bem
atento a ouvir a cada membro da província.
Como nós ouvimos alguns desses sofrem, alguns estão
desencorajados, por favor escute-os e dê todas as oportunidades
para encorajá-los e construir uma comunidade província.

