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Mensagem de Natal do Superior Geral 2022
Queridos irmãos, irmãs e amigos da Família 
Passionista:

Ao celebrar a festa do Nascimento de Jesus, 
Príncipe da Paz, neste Natal estou especial-
mente consciente do crescente nível de vio-
lência do nosso mundo que ameaça nossa 
segurança, liberdade e senso de paz. A vio-
lência de todo tipo, a nível local e global, tem 
afetado profundamente nossa paz este último 
ano. Sim, em certo modo poderíamos estar sa-
tisfeitos em entender a paz como a ausência 
de guerra, lutas e conflitos. A verdadeira paz 
é “shalom”, palavra hebraica que transmite o 
sentido da paz como tranquilidade, bem-estar, 
prosperidade, harmonia e plenitude. Esta é a 
paz que Jesus viveu, buscou e desejou para si 
mesmo e para os outros.

A paz é o sonho e o desejo de muitos, mas 
também para muitos permanece sendo só um 
sonho que parece como irrealizável. Os meios 

de comunicação informam todos os dias sobre 
atos de violência em todo o mundo e em nossa 
sociedade mais próxima: notícias de guerras, 
ataques terroristas, tiroteios, crimes movidos 
pelo ódio, assaltos a mão armada, agressões 
sem motivos etc. Filmes e jogos de entreteni-
mento violentos fazem lavagem cerebral em 
nós, especialmente nos jovens, nos levando a 
considerar a violência como uma forma normal 
de vida. Todos estamos conscientes do aumen-
to em nossa sociedade da violência doméstica 
e dos abusos (físicos, psicológicos, verbais e 
sexuais) contra as crianças e adultos, motivo 
de especial preocupação. Além disso, se exer-
ce tanta violência em todo o mundo contra 
“nossa casa comum”, que o Papa Francisco na 
Laudato Si’ nos pede que sejamos não-violen-
tos em nossos pensamentos, palavras e ações. 
Sem falar da violência que todos cometemos 
diariamente com nossas palavras e linguagem, 
nossas atitudes e inclusive com nosso silêncio.
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A história dos atos de Caim e Abel no Livro 
do Gênesis nos introduz no nascimento da 
violência cometida na e pela família humana. 
Mas isso não é o que Deus pretendia desde 
o princípio, nem o modo como devemos viver. 
Nossos corações foram criados com o desejo 
da paz, não da violência a que a nossa carne 
se sente tentada, muitas vezes inflamada por 
ciúmes, interesses pessoais, competição, ga-
nância, desejo de controle e de poder... Algo 
muito familiar para todos nós.

À luz de tudo isso, me agradou muito ver que 
no recente Capítulo Provincial da Província 
MACOR, que compreende Coreia do Sul e 
China, um jovem religioso passionista corea-
no apresentou uma proposta sugerindo que a 
Província adotasse um programa de Comuni-

cação não violenta e que os religiosos se for-
massem neste tema. É um programa que pode 
ajudar-nos a descobrir a profundidade de nos-
sa própria compaixão, enfatizando a escuta 
profunda de nós mesmos e dos outros. 

O fato de que esta sugestão foi primeiro apre-
sentada e depois adotada pela Provincia diz 
muito da evidente necessidade que sentida 
entre os religiosos de crescer em relações mais 
saudáveis e em uma vida comunitária mais 
harmoniosa. Imagine como diferente seria o 
nosso mundo se todas as comunidades, famí-
lias, instituições e organizações reconheces-
sem a necessidade de praticar uma comuni-
cação não violenta e viver mais pacificamente 
mediante o desenvolvimento de relações mais 
saudáveis baseadas na escuta profunda e res-
peitosa e em respostas com compaixão. Como 
sempre, parece uma tarefa difícil, mas pode e 
deve começar COMIGO. Preciso refletir sobre 
como é minha comunicação – de pensamento, 
palavra e ação – e ver como isso afeta a to-
dos os demais seres e coisas criadas. Também 
preciso refletir sobre como respondo diante de 
qualquer forma de comunicação violenta por 
parte dos outros. A “carne”, por natureza, nos 
impulsiona a reagir com represália e vingança 
(“olho por olho e dente por dente”), enquanto o 
coração e o espírito nos estimulam a agir com 
empatia e compaixão: o princípio sobre o que 
se baseia a não-violência.
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O Natal, que celebra o mistério da Encarnação 
(Deus que se faz homem na vida de Jesus de 
Nazaré), nos recorda que Deus (em Jesus), que 
nasceu em um mundo violento e experimentou 
a violência em todas as suas formas ao longo 
de sua vida, optou por não reagir nem tomar 
represálias com violência ou vingança. Ao con-
trário, preferiu comunicar-se sem violência e 
responder com amor e compaixão. Ao longo de 
sua vida, Jesus viveu a comunicação não vio-
lenta através da escuta de seu coração, movido 
pela compaixão (piedade). Isto fez nascer, des-
de o mais profundo do seu ser, uma paz que, 
por sua vez, oferecia como dom aos demais.

Te desejo um Santo 
Natal e um Ano Novo 

de “Shalom“!

“A paz te desejo, minha própria 
paz te dou, uma paz que o mundo 

não pode dar” (Jo 14, 27).

Nosso mundo e cada um de nós necessita-
mos urgentemente da verdadeira paz e me-
nos violência. O Natal é uma oportunidade, 
um convite à renovação que nos move a optar 
conscientemente pela fuga de qualquer ato 
de violência e responder humildemente com o 
dom da paz de Cristo, movidos por corações 
cheios de compaixão.

Abramo-nos para acolher com alegria neste 
Natal o dom do Filho de Deus, Jesus Cristo, 
Príncipe da Paz.
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NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES EXALT

Santas Missões Populares na 
Paróquia Nossa Senhora das Graças 

em Maracás/BA
A convite do Pároco Pe. Raimundo Soares, 
os religiosos passionistas fizeram uma mis-
são popular na Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, em Maracás/BA - Diocese de Jequié, 
por ocasião dos 180 anos de criação da Pa-
róquia. A missão aconteceu dos dias 03 a 11 
de setembro de 2022 e foram feitas visitas a 
casas e enfermos, momentos devocionais e 
catequéticos com o povo e as pastorais da pa-
róquia, entre outros. 

O Pe. Francisco de Paulo, CP foi delegado 
como coordenador e animador da Missão Po-
pular, na qual ficou responsável  por organi-
zar  com a paróquia os momentos, meios e 
instrumentos necessários para a pregação da 
missão. Além dele, participaram da missão os 
padres passionistas Denilson Rodrigues, Luiz 
Cláudio Diniz, Roberto Ferreira e Vanderlan 
Gomes e os aspirantes e postulantes passio-
nistas: Diego Jackson da Silva, Robson Ruan, 
Matheus Ferreira e Wesley Soeiro.

Ao final da visita inúmeros testemunhos e 
agradecimentos puderam ser recolhidos e 
como marco foi elevada uma cruz missioná-
ria com o coração passionista para que todos 
aqueles que a verem possam relembrar deste 
período tão frutífero da graça de Deus na vida 
desta paróquia. 

A estes nossos irmãos o nosso agradecimento 
pelo empenho e dedicação no anúncio da Pa-
lavra de Deus, não medindo esforços para que 
todos aqueles que desejassem possam ouvir e 
acolher a Boa Nova do Reino. 

Cruz Passionista instalada  no dia 09 de setembro como 
marco das Missões Populares na Matriz Paroquial.

Foto: PASCOM Paróquia Nossa Senhora das Graças
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Fotos: PASCOM Paróquia Nossa Senhora das Graças
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Encontro do Jovens Passionistas em 
na Casa Geral em Roma

Entre os dias 3 a 12 de outubro de 2022, acon-
teceu o Encontro dos Jovens Passionistas na 
Casa Geral dos Santos João e Paulo em Roma, 
Itália. Participaram religiosos de diversas par-
tes do mundo, iluminados pelo tema: “Quero 
ser todo fogo de amor”. Da Província EXALT 
estiveram presentes os Padres Denilson Ro-
drogues, CP e Gabriel Luís de Assis,CP.

O encontro foi composto por diferentes mo-
mentos que buscavam  oferecer os elementos 
necessários para facilitar um encontro entre 
os religiosos e possibilitar a reflexão sobre as 
origens da história da Congregação, a partir 
das inspirações e lugares de São Paulo da 
Cruz, procurando despertar o aumento da  
consciência da nossa identidade passionista 
e pertença à Congregação.
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Entre os lugares visitados estão Ovada, Cas-
tellazzo, Monte Argentario - com o primeiro 
Retiro de Apresentação e o noviciado de São 
José -, o convento de San Ângelo de Vetralla 
e o mesmo Retiro de Ss. João e Paulo, lugares 
significativos na experiência de Paulo da Cruz,.

Expressão valiosa para compartilhar a di-
versidade de culturas foram a convivência e 
os momentos festivos preparados pelas di-
ferentes Configurações em que foram apre-
sentados cantos, comidas e danças típicas 
de cada um dos países. A reflexão, o estudo, 
a oração... ajudaram a conhecer como se vive 
o carisma passionista nas diversas partes do 
mundo. Na manhã de quarta-feira, dia 12, 
os jovens Passionistas participaram da Au-
diência com o Papa Francisco, um agradável 
momento de encontro.

Após a avaliação final, a Eucaristia na capela 
de São Paulo da Cruz, na Basílica de São João 
e São Paulo, presidida pelo Pe. Joaquim Rego, 
Superior Geral, encerrou o encontro dos Jo-
vens Passionistas, enviados pelo Padre Geral 
a compartilhar a alegria e a experiência des-
te encontro com seus irmãos de comunidade. 
Agradecemos a Deus e a São Paulo da Cruz 
pelas bênçãos recebidas neste encontro.

Fotos: Pe. Javier A. Solís Basílio, CP
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Leitorato de André Luís e Acolitato de 
Cleyton Torres e Victor Franco

No dia 09 de dezembro de 2022, memória do 
Beato Bernardo Maria Silvestrelli, a comunida-
de do Teologado São Gabriel de Nossa Senho-
ra das Dores celebrou a instituição dos minis-
térios do Leitorato ao Rel. André Luís Barbosa 
e do Acolitato aos Religiosos Cleyton Torres 
Brilhante da Silva e Victor Franco Soares. 

A celebração foi presidida pelo Superior Local 
Pe. Paulo Miranda,CP - delegado do Superior 
provincial e concelebrada pelos padres Bruno 
Maciel e Giovanni Cipriani. Estiveram presen-
tes os amigos e benfeitores da comunidade 
religiosa, bem como religiosos de outras con-
gregações religiosas. 
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Na mesma celebração os religiosos Cleyton e 
Victor, que se preparam para professar os vo-
tos perpétuos em março de 2023, renovaram 
os seus votos religiosos por mais 6 meses a 
contar do dia da renovação.

Os Padres Bruno e Paulo Miranda, diante das 
transferências e novas missões assumidas, 
aproveitaram a oportunidade e se despediram 
da comunidade de Belo Horizonte por todo 
carinho, apoio e incentivo dado às vocações 
religiosas. 

Rezamos a Deus por esses nossos irmãos que 
receberam os ministérios para o melhor servi-
ço na Igreja e pelas novas missões assumidas 
pelos Pe. Bruno e Paulo, para que sejam frutu-
osas e conduzidas pela luz do Espírito Santo.
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Santuário São Paulo da Cruz celebra 
Lucernário das Famílias

Nos dias 21, 22 e 23 de dezembro de 2022, 
o Santuário São Paulo da Cruz celebrou o 
Lucernário das Famílias em preparação para 
o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. As ce-
lebrações ocorreram às 05:30 H, com a Igre-
ja toda a luz de velas e com uma presença 
de inúmeros fiéis que vieram com suas in-
tenções rezar por suas famílias. Durante os 
dias foram meditados os temas da Luz, do 
Presépio e da Árvore de Natal. 

No primeiro dia, 21/12, o tema da Luz foi me-
ditado a partir da inspiração bíblica de Jo 8,12. 
“A nossa vida é um caminho e a única luz ver-
dadeira que pode iluminar os nossos passos, 
como nos diz o evangelista João, no prólogo 
do seu Evangelho, é o Filho de Deus que se fez 
carne: “veio ao mundo a verdadeira luz, aquela 
que ilumina cada homem” (Jo 1,9). Jesus é a 
luz que fulgura as trevas presentes no nosso 
caminho, pois Ele veio “para iluminar a quan-
tos jazem entre as trevas” (Lc 1,79). A Luz re-

12
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cebida e acolhida é uma experiência que nos 
leva ao serviço dos necessitados, que nos im-
pulsiona a amar o próximo segundo o ensina-
mento de Jesus. Quando nós acolhemos a luz 
que vem de Deus, somos capazes de sair da 
nossa indiferença e da nossa autossuficiência”.

Já no dia 22/12 foi feito uma memória sobre a 
história e tradição do Presépio na Igreja e nas 
famílias cristãs e qual seu valor e seu sentido 
no Natal. “A tradição do presépio foi inventada 
na Idade Média por São Francisco, que quis re-

presentar a cena do nascimento de Jesus para 
poder ver com os próprios olhos o que havia 
acontecido na noite de Natal. Com o tempo, 
a tradição foi acrescentando personagens que 
representavam a vida cotidiana das pessoas, 
para dizer que Jesus está próximo de cada ho-
mem no dia a dia. Também o presépio em nos-
sa casa tem esta função: mostra-nos que Deus 
já está presente em nossa família e nos ajuda 
a imaginar o momento em que o Filho de Deus 
veio habitar entre nós, escolhendo um lugar 
pobre e de gente simples”.

Fotos: Denis Dias (WebTV Santuário São Paulo da Cruz)
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No último dia, 23/12, se refletiu sobre a Ár-
vore de Natal, adereço tão comum em muitos 
ambientes públicos e privados e que nos inse-
re na mística da celebração do Natal. ‘A árvore 
de Natal é para todos um sinal da festa que 
se aproxima. Normalmente, a preparação da 
árvore é uma ocasião para um encontro fami-
liar e o momento em que entramos no clima 
do Natal. Também na Bíblia as árvores estão 
ligadas à vinda do Senhor, como diz a frase do 
Salmo 96: “Alegrem-se os céus, exulte a ter-
ra..., alegrem-se as árvores da floresta dian-
te do Senhor, pois ele vem” (Sl 96,11-13). A 
vinda do Senhor é tão importante que até as 
árvores, junto com toda a criação, celebram. 
A árvore e símbolo da família: pelo seu forte 
apelo à estabilidade e às raízes, a árvore está 
intimamente ligada ao conceito de família, 
base sólida de cada indivíduo. É um símbolo 
que nos lembra de que, embora as tempesta-
des possam fazer cair as folhas, o tronco e as 
raízes permanecem firmes, juntos. É um ma-

ravilhoso símbolo de esperança e força, tam-
bém ligado à união entre diferentes gerações: 
nas raízes as mais velhas, nos ramos as mais 
novas. A árvore e símbolo da vida: a árvore é 
o símbolo dos laços mais caros que cada um 
tem nas diferentes fases da vida. Com efeito, 
é constituída por raízes que devem ser firmes 
e profundas: neste sentido, a árvore recorda a 
família, ponto de origem e de partida de todos, 
vínculo sólido e indissolúvel. Preparar juntos a 
árvore de Natal é o símbolo da nossa prepara-
ção interior para o encontro com Jesus’.

Desejamos a todos aquilo que São Paulo da 
Cruz deseja aos seus dirigidos espirituais: 
“Que o suavíssimo divino Infante, nascido num 
presépio, enriqueça a vossa alma com a pleni-
tude de todas as graças e bênçãos celestes”.
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Inauguração do Oratório de São 
Paulo da Cruz na Paróquia Nossa 

Senhora das Dores em Janaúba/MG

Na noite do dia 20 de dezembro de 2022, na 
Igreja Matriz de Santa Cruz, Paróquia Santa 
Cruz e Nossa Senhora das Dores em Janaú-
ba-MG aconteceu a Missa da Gratidão A ce-
lebração agradecia os 14 anos de Ordenação 
Sacerdotal do Pároco Padre Luiz Martins de 
Freitas, CP e também as benfeitorias calcan-
çadas na vida da paróquia no último ano. 

Na ocasião foi inaugurado o Oratório com a 
imagem Jubilar de São Paulo da Cruz na frente 
da Igreja Matriz. Este oratório foi dedicado ao 
Vigário Padre Leone Russo, CP por toda sua 
doação ao longo dos anos que está na paróquia.  
Foi uma Celebração linda e emocionante. 
E assim toda comunidade paroquial agra-
deceu a Deus e a todos os Paroquianos por 
mais um ano juntos.

Fotos: PA
SCO

M
 Paróquia N

ossa Senhora das D
ores
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Paróquia Imaculado Coração de  
Maria celebra Jubileu de 70 anos

De 17 a 25 de dezembro de 2022 a Paróquia 
Imaculado Coração de Maria (Colatina/ES) ce-
lebrou a novena e festa em ação de graças pe-
los 70 anos de fundação. A festa teve como 
tema: “Paróquia Imaculado Coração de Maria 
- 70 anos apaixonados pela Vida”. 

Durante a novena foram celebrados vários 
momentos da história da vida da paróquia, 
bem como a presença dos missionários e ir-
mãs passionistas que, desde a fundação, ser-
vem ao povo da paróquia. 

A Missa de Encerramento da Festa dos 70 anos 
de Fundação da Paróquia Imaculado Coração 
de Maria aconteceu no dia 25/12/2022 - Sole-
nidade do Natal de Nossa Senhor Jesus Cristo 
com missa celebrada na Igreja Matriz pelo Bis-
po Diocesano  de Colatina Dom Lauro Sérgio 
Versiani Barbosa e Concelebrada pelo Superior 
Provincial, Pe. Henrique Evangelista de Olivei-
ra, C.P. e os Vigários paroquiais Pe. Daniel Ro-
drigues Barros, C.P e Pe. Nivaldo Silva, C.P.

Ao povo da Paróquia Imaculado Coração de 
Maria e aos irmãos religiosos que atuam nesta 
missão o nosso carinho, felicitações e orações 
pelos 70 anos de vida e missão. Que São Pau-
lo da Cruz e a Virgem Maria continue interce-
dendo por sua caminhada. 
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Fotos: PASCOM Paróquia Imaculado Coração de Maria
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ESPIRITUALIDADE PASSIONISTA

Confraria da Paixão de Nosso Senhor 
Jesus Cristo: no Carisma da Paixão, 

um jeito leigo de ser Igreja
Pe. Denilson da Paixão de Jesus Cristo,CP

No Evangelho de São Lucas 6,12-19 podemos 
perceber que Jesus chamou colaboradores para 
a missão da obra do Reino, Ele não quis realizar 
nada sozinho e por isso chamou pessoalmente 
apóstolos e discípulos, destacando a dimensão 
comunitária e missionária e sua importância na 
vida e vivência da Igreja. Muitos foram os cola-
boradores de Jesus e Ele os escolhe e os chama 
para o meio do povo ajudando-os a perceber a 
necessidade da participação de todos na vida 
do povo. Vieram ao encontro de Jesus grande 
multidão de pessoas vindas de vários lugares 
para ouvir Jesus e também serem curadas por 
Ele de suas enfermidades.

Os autênticos discípulos de Jesus precisam de 
se colocar e estar onde possa acontecer a ver-
dadeira ação evangelizadora e salvífica. Poder 
oferecer o diferencial do Cristo onde haja a 
necessidade dos povos. Estarem inseridos na 
Igreja e como Igreja; como membros de pasto-
rais, movimentos e grupos de espiritualidades 
sem perderem ou se isolarem de seus lares e 
famílias, lembrando-se sempre que “estão no 
mundo mas não são do mundo” e isso fortale-
cidos  com o mesmo entusiasmo e fé que le-
varam os apóstolos a porem-se  em serviço a 
exemplo do Mestre: “ Dei-vos o exemplo para 
que, como eu vos fiz façais vós”(João 13,-15).

A Igreja conclama são Paulo da Cruz como um 
caçador de almas e grande arauto do Evange-
lho! E não é por menos!, pois o mesmo pro-
curou viver e pautar a sua vida e missão em 

ajudar as pessoas a encontrar no Cristo Cruci-
ficado o mais e estupendo amor de Deus.

Andou por muitos e muitos anos em várias re-
giões da Itália usando o Crucificado em suas 
pregações revelando  a dimensão do amor 
de Deus pelo força do Evangelho e no teste-
munho peculiar de vida em que vivia. Reuniu 
companheiros para juntos anunciarem Cristo 
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no mistério de Sua Paixão e converteu muitos 
corações a Deus atraindo novamente as pes-
soas ao amor a Cristo e sua Igreja, ajudando 
muitos no fortalecimento da fé como orador e 
guia espiritual, levando a muitos ao caminho 
da perfeição rumo a santidade.

Tanta sabedoria esperitual advinda de uma úni-
ca fonte transbordante,  “ as Santas Chagas de 
Jesus Crucificado”; seu verdadeiro e maior Livro 
de cabeceira para a aprendizagem: O Crucifixo. 
Isso se tornou fonte de rica abundância em seu 
terno coração e em sua mente como pregador.

Paulo da Cruz acompanhou inúmeras pesso-
as espiritualmente e inclusive utilizando car-
tas como modelo e forma de chegar e propa-

gar ao coração das pessoas o conhecimento 
a Cristo através da Sua Paixão Redentora e 
Salvadora e por isso dizia que “ a Paixão de 
Jesus era o meio mais eficaz para curar os 
males do mundo” converter os pecadores e 
ainda a grande escola de santos”. Para essa 
escola de Santos atraiu inúmeras pessoas!! 
fundando assim a Congregação Passionista 
com homens e mulheres chamados a viverem 
em plenitude de vida o ideal do amor de Deus 
nos méritos de Sua Paixão.

Cada vez mais atraiam pessoas desejosas 
de experimentar e viver em suas vidas essa 
grande e estupenda novidade do pôr em prá-
tica a Paixão de Jesus como modelo e estilo de 
vida. Assim...surgiu a Confraria da Paixão aos 
Leigos e leigas, como resultado dessa desco-
berta ao Amor; por isso os leigos começaram 
a se reunir enquanto grupos e desejosos de 
por em prática a experiência de Paulo da Cruz 
e seus companheiros na vivência e pratica do 
amor de Deus pelas sagradas Paixão, pedem 
que os Passionistas possam acompanha-los e 
dirigi-los espiritualmente.

A Confraria da Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo hoje se encontra espalhadas em várias 
Igrejas nos diversos Países onde se encon-
tram os missionários Passionistas, continuam 
sendo acompanhadas e guiadas espiritual-
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mente na experiência vivida pelos Passionis-
tas em seu quarto voto: “Fazer memória da 
Paixão do Senhor”. Por isso , propagam, vi-
vem e ajudam os seus confrades e confreiras 
da Confraria a também viverem essa experi-
ência máxima do amor de Deus!.

Na vida Leiga dos associados desta Santa 
Confraria, os mesmos vivem no seio da Igreja 
e de suas famílias como fermento na massa 
(Lc 13,18-21). Nosso Senhor Jesus Cristo em 
seu Evangelho nos chamam a todos a termos 
a eficácia do fermento que transforma toda a 
massa. Assim, os confrades e confreiras são 
chamados na Paixão de Jesus a viverem e se-
rem sinal de amor em Cristo e no Cristo nas 
atividades que ocupam em seu cotidiano.

O fermento do amor que vai aos poucos mu-
dando e transformando os corações inclusive 
os mais endurecidos a também experimentar 
a delicadeza e sutileza no discipulado do Cris-
to bom e misericordioso que vendo a multidão 
sofrendo como ovelhas sem pastor chamou e 
continua sempre a chamar colaboradores para 
a sua Messe , pois a messe é grande e poucos 
são os operários (Mt 9,35-38).

A toda a Confraria da Paixão, o meu cordial e 
fraterno abraço na Paixão do Senhor!!!.



21
PALAVRA DOS RELIGIOSOS

15 anos de Ordenação Presbiteral do 
Pe. Francisco de Paulo, CP

“Este dia lindo de 15 de Dezembro é o dia 
oficial em que Deus me deu a graça de ser 

ordenado Padre. Foi o maior presente que 
Deus me deu. Por isso que eu digo: Ó Dia San-
to e feliz! Ó Dia esperado mil vezes  bendito! 
Me ordenei com a iluminação bíblica do  texto 
de (Mt. 11,4): “Ide e anunciai ao mundo, o que 
estais ouvindo e vendo”.

Estou muito feliz na Missão de ser Padre. Ser 
Padre para mim é graça de Deus,  este Deus 
que me acolheu nesta nobre missão. Ser Pa-
dre não é apenas um ser pelo ser. É serviço, é 
entrega, é doação, é obediência.  O que mais 
me gratifica no ser Padre,  é tornar-se Ministro 
do Perdão, ministro da Esperança, ministro da 
saúde, ministro da reconciliação e ministro da 
Eucaristia. Ministro de tantos outros serviços. 

Amo ser Padre,  amo ser Igreja, amo ser con-
gregação Passionista á qual sou incardinado. 
Sendo Padre Passionista não posso deixar de 
falar da CRUZ. O Passionista que não fala da 
Cruz não é Passionista. É da Cruz que nós de-
vemos assumir a Cruz de cada dia, no serviço 
ministerial. Cruz é Luz, Cruz é amor,  Cruz é 
perdão, Cruz é FÉ profunda adquirida no dia 
do nosso Batismo. Nós servidores do altar, de-

vemos um ser apaixonados pela de Cruz,  uni-
dos à Virgem Maria, a primeira que  foi o altar 
e carregou a Cruz no seu SIM. 

Obrigado meu Deus, por ter celebrado no ulti-
mo dia 04 de Dezembro os 15 anos aos pés de 
Nossa Senhora Aparecida na Guarita, minha 
terra Natal. Com a presença de muitos irmãos 
Padres e leigos, Postulantes e Religiosos (as)
vindos de diversos lugares. 

Obrigado pela acolhida ao Pároco da Paró-
quia São Sebastião da Estrela que muito bem 
acolheu o tríduo Vocacional Missionário  que 
foi celebrado em cada Comunidade da Paró-
quia fazendo uma grande animação na vida 
da Paróquia neste tempo pós Pandemia. Um 
carinho afetuoso aos Padres Religiosos (as) 
e Postulantes  que estiveram presentes nes-
te tríduo Vocacional Missionário. Por todos 
estes acontecimentos obrigado meu Deus.  
E por fim um agradecimento  muito especial 
ao Pe.Vanir que me abriu as portas do San-
tuário de Santo Antônio, lugar onde me orde-
nei. Por tudo isso Deus seja louvado. Amém!” 



“Irmãos e irmãs, Belém mostra-nos a simplicidade de Deus, 
que Se revela, não aos sábios e entendidos, mas aos peque-

ninos, a quantos têm o coração puro e aberto (cf. Mt 11, 
25). Como os pastores, vamos também nós sem demora e 
deixemo-nos maravilhar pelo Evento incrível de Deus que 
Se faz homem para nossa salvação. Aquele que é fonte de 
todo o bem faz-Se pobre e pede de esmola a nossa pobre 

humanidade. Deixemo-nos comover pelo amor de Deus e si-
gamos Jesus, que Se despojou da sua glória para nos tornar 

participantes da sua plenitude”. 
(Papa Francisco, Mensagem Urbe et Orbi, 25/12/2022)


