
1 

P
r
im

e
ir

o
 T

r
im

e
s
t
r
e

 d
e

 2
0

1
7

 
Boletim nº10 

Cortar o Tempo 
Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, 

a que se deu o nome de ano, 
foi um indivíduo genial. 

Industrializou a esperança 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 
Doze meses dão para qualquer ser humano 

se cansar e entregar os pontos. 
Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez 

com outro número e outra vontade de acreditar 
que daqui para adiante vai ser diferente... 

(Carlos Drummond de Andrade)  

Imagens de confraternização de Inicio 
de Ano em comunidades Religiosas 
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ormação 

21 anos   
Ibirité MG   

 

Leandro de 
Sousa Alecrim  

19 anos   
Betim MG   

Marco Tulio de 
Azevedo  

18 anos       
Jequié BA                         

 

Fausto Silva 
Barros 

25 anos  
Contagem MG                         

André Silva 
Costa 

21 anos   
Itabuna-Ba                         

 

Lucas Oliveira 
Cerqueira                         

18 anos   
Jequié BA                         

 

Pedro Oliveira 
Santos Neto                        

Padre Luiz Carlos 
Meneghetti  

Formador do 
Aspirantado 

“Sejamos brasas ardentes... 

...em meio às cinzas.”  
(São Gabriel de Nossa Senhora das Dores) 

Padre Denilson  

Vigário 

Padre Roberto  

Pároco e Responsável 
pelo Projeto de Vida  
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24 anos  
Gama DF                         

 

Clayton Torres 

22 anos  
Janaúba MG 

 

Marcos Vinícius 
A. de Oliveira 

19 anos  
 Iporá GO 

                      

Abimael Alves 
Mariano 

26 anos  
Feira de Santana BA 

André Luis Bar-
bosa 

22 anos  
Cariacica ES 

 

Victor Fran-
co Soares 

22 anos  
Barbacena MG 

 

Romulo Alves 
Vitório 

“O importante não é olhar a Cruz.... 
...Mas portá-la no Peito.” 

(Santa Gemma Galgani) 

Padre Eraldo 
Furtado 

Formador do 
Postulantado 

Padre Homero  

Vigário 

Padre Elson Mauro 

Pároco 
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A todos minha saudação! 
 
Proclamamos o Evangelho da Paixão, narrada pelo evangelista João, conforme tradição na nossa Congregação passionista 
para o ‘Rito da profissão religiosa’. 
Mas como que numa celebração tão solene e que expressa a alegria, nos é proposto o momento mais trágico da vida de Jesus?  
Somente a partir da Cruz de Jesus é que podemos entender o significado profundo do que estes cinco jovens estão para fazer. 
Fora da Cruz de Jesus, seu gesto é uma folia, um absurdo. Quando pensamos na crucificação, logo pensamos na dor, no sacri-
fício, na morte. Mas para o cristão e muito mais para um Passionista, a paixão de Jesus não é somente dor. É, sobretudo, amor. 
É o que entendeu muito bem o nosso fundador, Paulo da Cruz, quando dizia: “A Paixão de Jesus é um mar de dor e um mar de 
amor”. É a “obra mais estupenda do amor de Deus Pai por nós”. 
Só a partir da Cruz de Jesus que podemos entender a decisão destes jovens de seguir Jesus mais de perto: de “serem pregados 
na cruz” para viverem os “mesmos sentimentos de Jesus” (Gal 2,19). Viver uma vida de entrega ao Pai e de doação ao povo 
de Deus. Essa é a vida passionista. É a partir de aí que têm sentido o hábito preto, o cinto e as sandálias que vocês receberão. 
É a partir da Cruz de Jesus que têm sentido também os votos que vocês irão professar. E de fato, no Cristo Crucificado são 
expressos, na maneira mais profunda, os votos da profissão religiosa, pois, na cruz “o amor virginal de Jesus pelo Pai e por 
todos os homens atinge a máxima expressão; a Sua pobreza chega ao despojamento total; e a Sua obediência vai até ao dom 
da vida” (VC 23).  
A vida do passionista é uma vida de imitação do Cristo crucificado. É uma vida ‘aos pés da Cruz de Jesus’ (Paulo da Cruz). 
Queridos noviços, vocês hoje estão nos dizendo que é “aos pés da Cruz de Jesus” que encontramos a “alegria completa” (Jo 
15,11), aquela alegria  que “ninguém poderá tirar” (Jo 16,22). Com a profissão religiosa, vocês se consagram a Deus, levando 
à plenitude a consagração batismal. O hábito, o cinto e as sandálias não são sinais de separação ou de privilégio, mas expres-
sam uma nova presença na Igreja e na sociedade: uma presença profética e mística. 
Queridos jovens, o passionista que não sabe se gloriar em Cristo crucificado não entendeu o que significa ser passionista! A 
nossa glória e a nossa força missionária não está no poder, na riqueza, numa vida de privilégios e cômoda, mas em sermos 
‘companheiros’ de Paulo da Cruz para pregar a ‘sabedoria da Cruz’ (Cor 1,24), considerando tudo o resto, um “prejuízo por 
causa de Cristo”, um “lixo, a fim de ganhar Cristo” (Fil 3,7-8). 
Queridos noviços, continuem sempre com essa alegria, com essa paixão juvenil, com esse entusiasmo. Com  a profissão reli-
giosa, vocês adquirem uma nova família: a Família passionista! Estamos com vocês, juntos com suas famílias de sangue, com 
seus parentes e amigos.  
Não tenham medo! Coragem!  
Caminhemos sempre em frente com a proteção de Nossa Senhora das Dores, mulher fiel aos pés da Cruz e com a intercessão 
do nosso fundador Paulo da Cruz, homem que fez da Cruz de Jesus a única razão da vida. 
 
Assim seja!  

                           

Profissão Religiosa 

Homilia proferida pelo Pe. Giovanni, CP no dia da primeira 
profissão dos noviços Bruno, Felipe, Gabriel, Gilberto e Leonar-
do.   
                                                                                       07/01/17 
                                                                     Ponta Grossa—PR. 
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26 anos  
Simões Filho BA                        

Bruno Maciel, 
CP 

Padre Paulo 
Miranda  

Formador 
do Juniorato 

...para que os homens aprendam a ciência do 
Amor Divino” (São Paulo da Cruz). 

"É preciso propagar a Paixão de Cristo... 

28 anos  
Goiânia GO                        

Daniel Barros, 
CP 

28 anos  
Colatina ES                        

Deivid Lorenzuttí, 
CP 

28 anos  
Colatina ES                        

Edson Terra, CP 

24 anos  
Goiânia GO                        

Felipe Tubertino, 
CP 

29 anos  
Cristiano Otoni MG                       

 

Gabriel Luis, CP 

23 anos  
Santo Antônio do 

Amparo MG                        

Gilberto Felipe, 
CP 

30 anos  
Colatina ES                        

Leonardo Cruz, 
CP 

38 anos  
Itabuna BA                        

Sandoval Dias, CP 

Padre Mário  

Vigário 

Padre Rodrigo  

Vigário 
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A Congregação da Paixão de Jesus Cristo. 
Província da Exaltação da Santa Cruz,  

recebeu os Votos Perpétuos e a Ordenação 
Diaconal dos Religiosos Thiago Thales de 
Oliveira e Vanildo de Jesus Nascimento, 

nos dias 03 e 04 de Dezembro de 2016, no 
Santuário São Paulo da Cruz em Belo  

Horizonte - MG 
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Para Estudantes 
         Passionistas 

  
Ocorreu dos dias 23 a 28 de janeiro do ano de 2017, em Belo Horizonte - MG, o retiro anual dos 
postulantes e junioristas da Província da Exaltação da Santa Cruz, sob a orientação espiritual do 
Diácono Vanildo de Jesus Crucificado, CP. Neste tempo, tivemos a experiência de meditar sobre o 
tema: O itinerário espiritual – o aprimoramento do jovem no caminho Passionista. 
Durante todo o caminho espiritual proposto, a grande comunhão dos estudantes foi marca positiva, 
na qual pudemos trocar conhecimentos junto aos teólogos de nossa Província. Em todas as ora-
ções, fomos conduzidos a uma experiência mística, culminada com o encontro de Nosso Senhor no 

Getsêmani, coração do monte das Oliveiras, aonde Ele expressa o quanto humano Ele é. 

Victor Franco 

Postulante Passionista 
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DISPENSÁRIO SÃO PAULO DA CRUZ 
 

Natal 2016 
A alegria nos invadiu desde cedinho do dia 10 de dezembro, pois proporcionaríamos essa mes-

ma alegria às 110 famílias carentes, moradora do entorno do Barreiro. Recebemos as famílias e as con-
duzimos às mesas, sendo que as 150 crianças foram recepcionadas com um brinde de guloseimas. 

Começamos o encontro com a oração, seguido do Hino Nacional e de um belo e farto almoço, 
servido à vontade. Após todos saciarem sua fome, uma gostosa torta foi servida para concluir a parte de 
degustação. Tudo isto aconteceu regado ao som de músicas natalinas. Após todos se alimentarem, fo-
ram entregues as cestas básicas com produtos natalinos e brinques novos para as crianças com idade até 
10 anos. 

Tudo isto foi possível graças às contribuições da comunidade católica do Barreiro e a aquiescên-
cia da direção do Colégio Santa Rita, que há 17 anos muito nos ajudam cedendo o espaço. 

 

Maria Gonçalves de Assis  
(Lili) e Zila Rabelo 
Coordenadoras 
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MISSA DE ENVIO MISSIONÁRIO 

AO ACRE 

"Anunciamos Cristo Crucificado ... 

...Força e Sabedoria de Deus”. 

(1 Coríntios 13:4-7) 



10 

Paroquia Nossa Senhora Aparecida entra na parceria para reduzir o déficit de vagas na edu-
cação infantil em Luziânia. 
A deficiência de vagas despertou o Pároco. Que firma convenio entre a Prefeitura e Paróquia, 
viabilizando verba do Ministério da Educação e do Governo do Estado de GO. 
Breve teremos o primeiro CMEI Paroquial da Diocese. Na foto a audiência entre o Pároco, o 
prefeito municipal, Governador de GO e o Ministro da Educação.  

( Pe. Vanderlan Gomes, CP)  

Dependências da Paroquia serão adaptadas para 
Escola Infantil 

"A meditação da Paixão de 

Cristo é um bálsamo que suaviza 

todo o sofrimento”  

(São Paulo da Cruz) 
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Pe. Manuel Antônio nasceu em Jequié - BA, em 22 de março de 1940. 
Emitiu a primeira profissão religiosa passionista em 2 de fevereiro de 
1983.  
Emitiu a profissão perpétua religiosa passionista em 23 de fevereiro de 
1986.  
Foi ordenado sacerdote em 27 de fevereiro de 2005. 
Faleceu na comunidade religiosa de Jequié - BA, em 8 de dezembro de 
2016. 
 
Algumas das mensagens recebidas: 
- “Lembro-me do ‘Irmão Antonio’ desde que morou no Milionários... 

Homem de poucas palavras, mas de muito trabalho... Descanse em 
paz!” (Pe. Henrique). 

- “Pelas vezes que estive com ele pude perceber virtudes tão grandiosas 
como humildade e fé” (Pe. Eraldo). 

- “Pe. Antonio com seu jeito discreto muito ajudou o antigo Vicariato 
da Bahia. Deus o recompense!” (Pe. Marcos, Consultor). 

 
Homenagem 
 
“Vou escrever livremente o que lembro do Pe. Manoel Antônio, mais 
simplesmente Pe. Antônio. Por décadas, sua família, que ainda hoje se 
encontra ao lado do convento de Jequié, na Rua Ary Barroso, serviu os Passionistas. O jovem Antônio 
teve sua vida normal, chegando a exercer a profissão de alfaiate. Quando o hoje arcebispo de Goiânia, 
Dom Washington Cruz, foi morar em Jequié com um grupo de jovens formandos passionistas em 1976, 
Antônio, nos seus 36 anos, foi agregado ao grupo, mas permaneceu em Jequié com Pe. Hilário, Pe. Na-
zareno, e Pe. Miguel. Pe. Nazareno o convenceu a desistir da vocação passionista por causa de sua idade, 
mas então Pe. Washington o chamou para viver em Salvador. Antônio entrou no noviciado como irmão, 
professou votos simples e voltou para Bahia. Foi ecônomo na comunidade de Salvador e na casa de Mili-
onários, Belo Horizonte, onde foi também vice-mestre com Pe. Eugênio Mezzomo. Participou como de-
legado de um Capítulo provincial na Itália. Morou ainda em João Pessoa e em Itabuna, aonde Pe. Marcos 
Antônio Souza de Jesus era pároco e aí pela influência do mesmo, estudou teologia e foi ordenado Sacer-
dote,  exercendo seu ministério nas comunidades do antigo Vicariato Beato Domingos da Mãe de Deus. 
Sempre manso e dócil, se esforçou ao máximo para acompanhar o ritmo exigido a um religioso-
presbítero. Posteriormente, começou a ter momentos de depressão que o levaram a se sentir perseguido 
por pessoas imaginárias. Talvez estes fossem os primeiros sintomas da doença que o acompanhou nos 
últimos anos de sua vida nas cidades de Itabuna, Brasília e Jequié. A doença fê-lo sofrer bastante e o pu-
rificou, tornando-o pronto com a vida nova do céu, encontro que aconteceu no dia da festa da Imaculada. 
A nova Província da Exaltação da Santa Cruz já tem com o Pe. Antônio, o segundo religioso a deixar 
esta terra: correu para celebrar o Natal de Jesus no céu”. (Pe. Pedro Bachiochi, CP) 
 

 
 

 
FALECIMENTO DO PE. MANOEL ANTÔNIO DE FARIAS 
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MORTE DA MÃE DO PADRE LUIZ, CP 

 

A Senhora Maria Conceição Freitas faleceu quinta-feira, dia 10/11/2016 as 21:30hs, em Goiânia-GO.  O 
velório ocorreu dia 11/11/2016 no salão paroquial da Paróquia de São Sebastião, na cidade de Córrego 
do Ouro-GO. Houve uma missa de corpo presente as 10:00 hs e ao término prosseguiu o sepultamento 
no cemitério da cidade por volta das 11:30hs. Estavam presentes o Pároco da referida paróquia Pe. Wes-
lei Perreira de Souza e outros religiosos como: Pe. Gilberto Alves Ferreira, Pe. Ribamar Divino, Pe. Pau-
lo Afrânio de Lima, Pe. Luiz Carlos Meneghetti, Pe. Celio Amaro e o filho Pe. Luiz Martins de Freitas . 

O aspirante: Alexandro Neves e os postulantes: André Luis Barbosa, Romulo Alves, Jackson de Morais e 
Victor Franco.      

Organização: 
Edson Terra,CP  

Bruno Maciel, CP  
Felipe Tubertino, CP 

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 


