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Configuração “Jesus Crucificado”  
 

 

 

 

 

 

Queridos coirmãos, 
                                desejo vir até vós, neste tempo que nos prepara às 

celebrações natalícias para desejar que seja um momento de alegria na espera 
Daquele que vem para colocar sua habitação entre os homens, incarnando-se na 
história e no tempo. 

Cada um de nós é chamado a decifrar “as vindas” de Deus na nossa vida, e 
reconhecê-lo nos eventos, nos rostos dos irmãos, nas ocasiões da vida e nas escolhas a 
fazer. Mais uma vez o Senhor vem para recordar-nos o Seu amor pela humanidade, um 
amor que se estende nos séculos e no tempo através da obra santificadora da Igreja e 
portanto, através do nosso operar. 

Ainda a pouco se celebrou em Roma III Assembleia extraordinária da 
Configuração e mais uma vez se tomou consciência que esta, sem duvida, é 
particularmente muito extensa geograficamente e ao mesmo tempo provida de uma 
riqueza cultural e ambiental indescritível,  mesmo se não faltam situações de 
fraquezas e dificuldades, como as situações de pobreza, secularismo, novas formas de 
exclusão, injustiça, economia de mercado que descrimina. Neste mundo e nesta 
realidade nasce o Cristo e é nesta realidade que deve nascer o nosso anúncio de paz 
que se torna solidariedade com os povos, com os últimos, com os fracos e os indefesos. 

Diante destas problemáticas que estão afligindo o mundo globalizado, a 
Congregação lançou a si mesma o desafio de assumir o novo modo de “estar juntos” 
sob o sinal da solidariedade. Se faz necessário portanto, “refundar” o nosso modo de 
relacionar-nos, para melhor trabalhar juntos. Tudo isto implica uma verdadeira 
“conversão” que deve traduzir-se em novas formas de vínculos, de governo e de gestão 
provincial e interprovincial, porque a “solidariedade” possa transformar-se em 
“comunhão”. 

Nos últimos anos, por causa dos fenômenos da globalização e da redução do 
número dos passionistas, sentimos a necessidade de unir as forças e as experiências 
para ser sempre mais incisivos na única “missão” da Igreja que é aquela de anunciar o 
Evangelho até os confins da Terra. Se trata da disponibilidade de exprimirmos o nosso 
carisma como um corpo, criando ligações e sinergias, que nos permitam de realizar 
projetos com prioridade, objetivos e ações partilhadas e definidas. 
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Sei que isso é difícil, mas é necessário mais que nunca, caminhar em modo 
coordenado e “superar as fronteiras”,  mesmo que necessárias para uma identidade 
local, mas que não se constituam impedimentos para se trabalhar juntos; mesmo 
porque somos todos parte da mesma Congregação e temos uma idêntica missão. 

Por isso, é indispensável nestes tempos e contextos nos quais vivemos e na 
Configuração na qual nos encontramos, abrir-nos aos sinais dos tempos com a 
criatividade e a liberdade que deve nos caracterizar. É indispensável reconhecer e 
descobrir novos caminhos, para conhecer-nos melhor, sustentar-nos, procurar 
projetos comuns, para poder trocar as nossas experiências e articular as ações 
futuras. 

Nesta perspectiva, na última Assembleia reconheceu-se a necessidade de 
envolver o maior numero possível de pessoas para criar “rede” e desenvolver uma 
liderança difundida; para verificar a capacidade da “rede” é necessário estabelecer 
objetivos, metas e projetos. 

Na última carta circular sugeri a formação de três “polos” no interior da 
Configuração, e na Assembleia deu-se prosseguimento aos trabalhos, tendo presente 
os tais “polos”, colocando em evidencia os trabalhos comuns já feitos e o que se 
poderia fazer no futuro. O trabalho desenvolvido foi o seguinte: 

- Neste último ano foram celebrados os três Capítulos provinciais (CRUC, DOL, 
PRAES) e dois Congressos (DOMIN e VICT); 
-  Em janeiro de 2011 iniciou-se o noviciado em Ponta Grossa para o hemisfério 
sul, enquanto que no mês de julho emitiram a primeira profissão os noviços de 
Falvaterra; 
- No mês de agosto iniciou-se o estudantado teológico em Dorado (Puertorico), e 
fazem parte os estudantes das Províncias (FAT, DOL e PAC); 
- Como coordenador, participei no mês de janeiro de 2011 ao Intercouncil 
meeting (CRUC, PAUL, REG e PAC) em Puertorico que tinha como tema a 
pastoral da juventude e vocacional. O encontro foi animado pela equipe do Talita 
Kum da província CONC. Imediatamente depois, nos mês de fevereiro, participei 
de um encontros com os estudantes na Cidade do México na nossa casa de 
Escadón; 
- Em abril de 2011 se encontraram as Cúrias provinciais DOL, PRAES e FAR em 
Falvaterra. Tal encontro serviu para nos conhecermos melhor e se decidiu de 
programar para o futuro um encontro dos Superiores locais, um outro para os 
ecônomos e outro ainda para os religiosos jovens; 
- Em setembro de 2011 se encontraram as entidades do Polo B (CALV - CONC - 
DOMIN - ISID - LIBER - VICT) em Curitiba, juntamente com o Superior Geral 
e o coordenador. Naquela sede decidiu-se de transformar o Polo de seis 
entidades a duas províncias assim constituídas: CALV – CONC – ISID província 
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do sul e DOMIN – LIBER – VICT província do norte. Foram estabelecidas as 
etapas e as modalidades do processo, de modo a apresentar formalmente no 
próximo capítulo geral tal decisão, para que a mesma seja aprovada; 
- Neste ano tive a oportunidade de pregar os Retiros Espirituais à Província REG 
em Cuernavaca, aos religiosos do Polo B em Ponta Grossa, e em fevereiro de 
2012 pregarei o retiro no Vicariato PAC. Ainda no mês de fevereiro de 2011, Pe. 
Augusto Canali, provincial CALV, pregou o retiro espiritual no Vicariato PAC 
(Puertorico) e no mês de setembro de 2011, Pe. Eugênio Mezzomo (CALV) 
pregou o retiro espiritual à província FAT. 
 

Espero que também outras entidades tomem iniciativas parecidas para colocar 
em ressalto que o processo de reestruturação é antes de tudo um processo de 
conversão e de caminho “junto” nas estradas do Senhor. Posso testemunhar que os 
Retiros Espirituais foram momentos de verdadeira partilha e de reflexão sobre o 
processo de reestruturação à luz da fé, momentos de sincera partilha das 
preocupações e fonte de sugestões a cerca do processo de reestruturação em ato.  

 

• Do que ocorre da última Assembleia, como aparecerá nas Atas, os três “polos” se 
propõem no futuro de: 

Polo A: (CRUC – PAC – PAUL – REG) 
- Continuar a colaboração entre as Províncias USA-MESSICO-PORTORICO/REP. 

DOMINICANA, principalmente no nível apostólico;  
- Continuar o projeto de enviar os estudantes nas províncias dos USA para 

estudar o inglês;  
- No Capítulo provincial da província Mexicana a ser celebrado dentro em breve, 

participarão também alguns religiosos das outras entidades;  
- Continuar os encontros intercouncil com as Cúrias, as irmãs passionistas e os 

leigos passionistas do Polo A. 
- Um Retiro Espiritual no México, aberto também aos religiosos das outras 

Províncias. 

 
Polo B: (CALV - CONC - DOMIN - ISID - LIBER - VICT) 

- Fazer do Polo B duas províncias; uma Norte (DOMIN – LIBER - VICT) e uma Sul 
(CALV – CONC - ISID).  

- Para desenvolver este trabalho, será comunicado a todos os religiosos mediante 
carta e nas próprias assembleias;  

- Uma Assembleia geral (Março 2012), em Retiro Espiritual (julho 2012) 
(NORTE); Assembleias em cada entidade; uma Assembleia oracional (SUL).  
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Polo C: (DOL – FAT – PRAES) 

- Investir na formação permanente através de laboratórios a serem 
desenvolvidos em Falvaterra e  no Argentario; 

- Projetar um itinerário espiritual/peregrinação passionista pelas casas 
históricas das duas entidades italianas;  

- Programar um encontro dos religiosos jovens para uma troca de experiências 
também em vista da pastoral juvenil e vocacional;  

- Para as missões em Angola e Nigéria, criar um Secretario comum para as 
missões; 

- Continuar a experiência do encontro das cúrias do Polo C e prever um encontro 
para os superiores locais e um outro para os ecônomos  locais das três 
Províncias;  

- Celebrar uma Assembleia entre as duas Províncias italianas, Para intensificar o 
trabalho comum para colocar as bases para uma maior colaboração e comunhão.  

 
•  O modelo de governo atual da nossa Configuração é:  

- Assembleia geral dos Superiores maiores, que tem o poder de decidir e se 
reúne ao menos uma vez no ano; 

- O Coordenador é encarregado de levar adianta as decisões tomadas, com os 
meios e as pessoas indicadas pela Assembleia e cuida da animação do processo 
de reestruturação; 

- O Secretário cuida das estatísticas, do banco de dados, da comunicação, e a 
troca de informações, as traduções e o noticiário; 

- as três Comissões da solidariedade tem o dever de apresentar projetos para a 
aprovação e instrumentos de verificação dos mesmos. O Presidente de cada 
Comissão é um Superior maior e os três Presidentes, juntos com o Coordenador, 
formam a equipe de coordenação; 

- a equipe de coordenação tem o dever de ajudar o Coordenador na animação da 
Configuração e em preparar as Assembleias. 

 

 

• Nos dias 7 a 9 de novembro passado realizou-se em Roma o encontro dos 
Coordenadores com a Cúria geral e a Comissão preparatória do próximo Capítulo 
geral.  
Os Coordenadores apresentaram a realidade e o trabalho desenvolvido pela  
própria Configuração. Na espera do relatório detalhado que será enviado pela Cúria 
geral, aceno uma síntese de como estão procedendo as outras Configurações: 
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Configuração Eugenio Bossilkov: são orientados a formarem uma única Província e 
as atuais cinco Províncias se tornarão “Regiões”. Alguns pedem que este caminho 
seja feito sem pressa e de forma gradual. A intenção é de começar com um 
“executivo” formado por cinco provinciais que trabalharão nas três diferentes 
áreas da solidariedade. Foi especificado que a união não significa “fusão” das cinco 
realidade em uma, com as mesmas características que já possuem, mas se tornar 
uma província nova sob o aspecto qualitativo de vida e de comunidade; os objetivos 
não foram ainda decididos, naturalmente a missão determinará a sua estrutura. 
Atualmente existem seis comissões: Formação permanente, formação inicial e 
vocação, apostolado, economia, aspectos jurídicos e liturgia. 
 
Configuração S. Coração: esta também tende à formação de uma única província. 
Em janeiro-fevereiro de 2011 os formadores da Configuração se encontraram em 
Roma; realizaram o encontro dos Conselhos provinciais em Conocoto (Equador); foi 
entregue um questionário aos religiosos para perguntar que tipo de colaboração os 
mesmos desejam oferecer; fez-se um encontro de religiosos jovens na Espanha em 
ocasião da jornada mundial da juventude; desenvolveram um encontro dos 
conselhos e dos ecônomos provinciais na Espanha. 
Solidariedade da formação: os estudantes fazem os estudos filosóficos nos 
lugares de pertença; o noviciado em Daimiel (Espanha) e em Chosica (Perú). Os 
estudantes que professarão em Chossica estudarão a teologia em Cajicá 
(Colômbia), aqueles que professarão em Daimiel em El Salvador. Seja em Chosica 
que em Cajicá as equipes de formação são internacionais. 
Solidariedade no pessoal: se está projetando uma colaboração entre as entidades 
para formar comunidades vocacionais, de evangelizaçãoo e para a família 
passionista. 
Solidariedade na economia: estão estudando como realizar a centralização 
econômica para toda a Configuração. Proximamente farão um encontro com os  
ecônomos e uma Assembleia interprovincial. 
 
Configuração PASPAC: decidiu de prosseguir o caminho nas três áreas da 
solidariedade, formando três Comissões que se reuniriam depois deste encontro, 
pela primeira vez, nas Filipinas. Isto por causa da grande extensão do território e 
da diversidade cultural e linguística existente entre uma nação e a outra (India, 
China, Coreia, Japão, Filipinas, Indonésia, Austrália, Vietnam, Papua Nova Guinea). 
A Configuração adotou como língua base o inglese mas, para a maioria, esta é a 
segunda ou até mesmo a terceira língua. O modelo jurídico que estão perseguindo é 
diferente daquele da CEB e CSC; não tendem a fazer da Configuração uma única 
Província. 
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Configuração CPA: a nível de modelo de governo e de extensão, estão na mesma 
linha da PASPAC e a nível de comunicação se registra alguma dificuldade, porque 
algumas regiões são privas de meios tecnológicos. O objetivo principal é aquele de 
reforçar a própria identidade e assegurar a estas uma estabilidade para o 
crescimento no futuro, sobretudo através o auto sustento e uma liderança local, 
sendo estas as atuais fraquezas desta Configuração. 
 
Configuração NESP: até este momento realizaram três encontros, dos quais um 
com a Cúria geral; cada ano realizam uma Assembleia em lugares diferentes para 
poder conhecer-se melhor e para melhorar o modelo colegial já presente em outras 
Configurações. Estão se concentrando sobretudo na formação e a Comissão para a 
solidariedade na formação está organizando um encontro para os jovens no verão 
de 2012 e um curso de formação permanente em 2013. Em relação à economia, a 
situação é positiva. 
 
Em vista do próximo Capítulo geral  
Durante o encontro dos Coordenadores, fomos convidados a refletir sobre três 
pontos, dos quais convido também vós a refletir e enviar-me, eventualmente, as 
vossas três reflexões para uma partilha fraterna. Esses são: Paixão – Missão – 
Potencial. Poderemos perguntar-nos:  

1. Qual é a tua paixão e aquela da tua comunidade, entidade, Configuração? 
2. Qual é a nossa missão/objetivo no contexto atual? 
3. Quais são as potencialidades que reconheces ou sobre quais investir para o 

futuro? 
 

Depois de vários momentos de reflexão e partilha, como coordenadores, chegamos 
a três pontos que desejamos tratar no próximo Capítulo Geral, e são: 

a. Missão: quais são os desafios da missão para cada Configuração? 
b. Autoridade: que tipo de liderança (leadership) deve subsistir para responder 

à nossa missão? 
c. Interconexão: como criar as conexões-chaves entre os religiosos ao interno 

das Configurações e entre uma Configuração e a outra, em vista da missão? 
 

A Comissão preparatória do Capítulo geral enviou as seguintes perguntas, afinque  
cada religioso possa dar a própria contribuição. Essas são: 

I. Quais são os três temas principais que desejarias que fossem tratados 
durante o próximo Capítulo Geral para melhor responder ao contexto global 
contemporâneo? Existe alguma outra coisa que desejarias dizer ao Capítulo 
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Geral a nível pessoal ou provincial?  
II. Quais são os pontos de força e quais os fracos, o medos e as esperanças da 

tua Configuração? 
III. Que tipo de formação sugeres para o futuro passionista à luz das 

necessidades e desafios que proveem da tua Configuração? 
IV. Quais novas missões e apostolados desenvolvem para responder às novas 

instâncias? 
 

Convido os Superiores maiores a fazer de modo  que cada religioso e 
comunidade reflita sobre tai perguntas, fazendo com que o fruto de tal reflexão 
cheguem ao coordenador por meio do correio eletrônico: senzodb@gmail.com . Sugiro 
ainda que estas sejam objeto de estudo e partilha nos encontros já previstos nos três 
“Polos”. As respostas deverão ser entregues até o dia 01 de maio de 2012, para que 
assim possam ser entregues à Comissão preparatória dentro do tempo previsto. 

Queridos coirmãos, tanta coisa já foi feita, mas ainda muito nos resta para 
fazer: existem projetos bonitos para colocar em ato para o futuro da nossa 
Congregação e sobretudo para que essa possa dar a sua contribuição sempra mais 
convicta e incisiva na Igreja de Cristo. Ele mesmo que nestes dias o contemplaremos 
Bebezinho, feito Homem por nós, nos de o impulso e a alegria de viver este momento 
com fé e solidariedade entre nós e com os nossos irmãos e irmãs.  

 
Santo natal a todos e feliz ano novo!  

 
Nápoles, 19 de dezembro de 2011 

 
                   P. Salvatore Enzo Del Brocco, cp 

Coordenador 


