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DISCURSO DE ABERTURA DO II CAPÍTULO MAPRAES 
P. Joachim Rego CP, Superior Geral 

 

 

 
Carissimos, saudações e paz a todos vós. 

 

 Antes de tudo, quero dizer-vos que é uma grande alegria estar, de novo, aqui, em meio a vós, 

enquanto vos reunís para celebrar o segundo capítulo da Província de Maria Apresentada ao 

Templo.  

 Saúdo a todos os capitulares presentes e, também, os hóspedes convidados para esta ocasião 

p.José Marìa Saez Martin e todos os co-irmãos não capitulares aos quais foi pedida a 

disponibilidade para ajudar no desenvolvimento do Capítulo. 

 A todos vós, em meu nome, em nome do conselho geral e de toda a comunidade dos SS. 

Giovanni e Paolo, dou as mais calorosas boas-vindas nesta casa, que é também a vossa casa: é 

a casa de todos os passionistas! 

 
AS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DESTE CAPÍTULO 

 O evento que estamos celebrando é, certamente, importante: é a segunda vez que vos 

encontrais em Capítulo e, se há quatro anos tratava-se, ainda, de explorar um território 

desconhecido, porque se apostava sobre uma realidade que ainda não se havia experimentado, 

isto é, a nova Província unitária, hoje estais mais conscientes dos valores positivos e dos limites 

que tal nova condição carrega consigo. O caminho já foi iniciado e tendes ja movidos os 

primeiros passos em direção à partilha e à solidariedade. 

 Agora vos é pedido olhar para os quatro anos transcorridos nesta nova experiência de 

Província; refletir sobre o caminho percorrido com o justo espírito crítico, reconhecendo as 

coisas boas que temos feito crescer e chamando pelo nome, sem temor, as coisas que ainda não 

funcionam. Enfim, sois chamados a planejar, com coragem e esperança, o futuro da Província, 

deixando-vos inspirar pelo Espírito de Deus e pela experiência amadurecida até agora e tendo 

a coragem de fazer aquelas mudanças que sirvam melhor ao bem dos religiosos e da missão. 

 
AGRADECIMENTO AOS VISITADORES E À PROVÍNCIA 

 Antes de compartilhar convosco o êxito das visitas canónicas em preparação ao Capítulo, 

deixai-me agradecer, também em vosso nome, os Consultores Gerais que me assistiram nesta 

tarefa empenhativa: os Padres Mirek Lesiecki, Ciro Benedettini e Aloisy Nguma, Juan Ignacio 

Villar. Sem a ajuda deles não seria possível, para mim, oferecer-vos hoje quanto estou por dizer. 

 Quero agradecer também, sinceramente, à Província pelos passos já dados neste novo 

caminho. Admiro todos os religiosos pela cooperação neste projeto, não obstante os desafios 

que envolve. A coragem de ter iniciado o caminho é algo que precisa ser apreciado. E, ainda 

que, eu mesmo, compreenda que existam muitos desafios e não seja um percurso fácil, penso 

não ser necessário render-se ou dar passos para trás. Vamos em frente com coragem! 
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A) A EXPERIÊNCIA DA PROVÍNCIA UNITÁRIA 
 
A NECESSIDADE DE MAIOR UNIDADE 

 Primeiramente, das visitas canônicas emergiu, como primeiro dado evidente, o fato de que 

a Província deve, ainda, caminhar em direção a uma unidade maior. A estrutura adotada nos 

últimos quatro anos, com oito regiões, substancialmente conservou aquilo que já se conhecia, 

sem criar muitos “distúrbios”.  

 Alguns religiosos, na verdade, aceitaram a transferência de uma região a outra e a mesma 

Província se empenhou em um esforço para racionalizar as presenças, fechando algumas casas. 

 Porém. constatei que nem todos os religiosos compreenderam os critérios com os quais se 

pediu para fechar algumas casas e as escolhas nem sempre foram aceitas de bom ânimo. Penso, 

por isto, que a Província tenha necessidade de uma visão mais clara e mais unitária, a fim de 

afrontar melhor o desafio da presença dos Passionistas em uma entidade assim grande e extensa. 

 
A NOSSA PRESENÇA PASSIONISTA 

 A tal propósito, creio seja necessário aclarar qual seja a pergunta que guia o nosso 

discernimento, quando se chega ao ponto de ter que decidir fechar ou manter aberta uma 

presença. Essa pergunta não deveria ser: “Quantas casas devem ser fechadas em cada região?”, 

mas “em qual lugar nós queremos estar como Passionistas com a finalidade de levar a 

menssagem da Paixão de Cristo?”. Isto é, em outras palavras: “Onde o Senhor nos pede viver 

o nosso carisma neste momento?”.  

 Absurdamente, pode também ser que ainda não tenhamos uma casa ali onde o Senhor no 

pede para estar e que, assim, trate-se, não de fechar, mas de abrir uma nova presença! Em todo 

caso, a decisão deve ser alcançada como fruto de um discernimento comum no qual todos os 

religiosos tenham em vista a inteira província (e não apenas uma parte sua, ou seja, a própria 

região de pertença).  

 Devemos perguntar-nos, com toda sinceridade: como podemos usar, do melhor modo 

possível, os recursos que temos, seja em termos de pessoal seja em termos de economia, para 

servir à missão para a qual o Senhor, hoje, nos chama? Em outras palavras, devemos ter uma 

visão global da Província. 

 
A TIRANIA DA DISTÂNCIA 

 Um outro ponto ressoado pela boca de muitos religiosos (praticamente em quase todas as 

comunidades visitadas) é o lamento de que MAPRAES é muito “grande”. É aquilo que eu chamo 

de “tirania da distância”: os religiosos se sentem distantes do Provincial; muitos sonham com 

uma relação mais direta, imediata, com a autoridade central, mas as grandes distâncias parecem 

obstacularizar isto. E se lamenta uma frágil autoridade da parte do superior regional para 

intervir em muitas situações.  

 Talvez, de igual modo, seja imputável à extensão territorial o fato que os religiosos se 

lamentam de não conhecer os outros membros da província e de não ter ideia do que esteja 

acontecendo nas outras regiões. Se não nos conhecemos, também a escolha dos delegados ao 

Capítolo, votando sob a base provincial, resulta bastante dificultosa e problemática. 

 Durante as visitas, alguns religiosos sugeriram modelos alternativos. É tarefa deste Capítulo 

acolher as várias propostas e estudá-las. Da minha parte, posso apenas sugerir a necessidade de 

estudar um modo melhor de organizar o serviço da autoridade, da “leadership”. 

 
UMA ESTRUTURA QUE PROMOVA A SOLIDARIEDADE 
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 Como observador externo, tenho podido notar que o ter conservado a estrutura das oito 

regiões tem feito com que os religiosos continuassem a raciocinar e a exprimir-se (visto que a 

linguagem usada pelos religiosos frequentemente é reveladora!) em termos de contraposição 

entre um “nós” e um “eles” ao invés de pensar como um único corpo, uma única Província. 

Foram mudados os nomes, mas não a substância das estruturas. Volto a dizer: devemos fazer-

nos a pergunta: “Estamos, verdadeiramente, nesta Província-Configuração promovendo a 

solidariedade para a missão?”. Devo dizer que tenho notado muitos preconceitos: entre uma 

área do país e a outra, entre uma região e a outra, entre uma parte e a outra da mesma região. 

Estas atitudes não promovem a unidade e devem ser tomadas em maior consideração para o 

futuro. 

 

B) A VIDA NAS COMUNIDADES 
 
A  RE-CHAMADA À VIDA COMUNITÁRIA 

 O recente Capítulo Geral indicou como prioridade da Congregação a área da vida 

comunitária. Como direi também mais adiante, a qualidade da vida comunitária e a qualidade 

da missão estão em recíproca correlação.  

 Durante as visitas canônicas, muitos religiosos se lamentaram pelo fato de que a vida 

comunitária esteja reduzida a um papel meramente “funcional”, em sentido negativo: é o 

colocar juntos, sob um mesmo teto, os “corpos”, pedindo a eles para fazerem as mesmas coisas. 

Adere-se às várias observâncias comunitárias, mas não se experimenta comunhão. Às vezes, 

nas relações pessoais, se percebe o peso de antigas feridas, remontando a um distante passado, 

que ainda não foram curadas. A ausência de reconciliação entre os religiosos e – como dizia 

antes – um tipo de preconceito impedem, às vezes, aos religiosos de acolherem-se 

reciprocamente de um modo mais fraterno e, no fim das contas, cristão. Esta situação é muito 

mais frequente do que se possa imaginar ou acreditar. 

 Chego a pensar que uma causa disto pode ser facilmente descrita como “ausêcia de uma boa 

comunicação”, entedida como partilha de vida, sentar-se em torno a una mesa e enfrentar os 

problemas juntos, e ter, de modo regular, os encontros comunitários, etc.  

 
OS LIMITES DE UMA EXCESSIVA “ESTABILIDADE” DOS RELIGIOSOS 

 Um outro aspecto que tenho podido notar como “problema” comum e transversalmente 

presente em todas as regiões é o fato de que, às vezes, seja a vida comunitária sejam os 

ministérios locais são seriamente condizionados pelo controle exercido por parte de religiosos 

que, por muitos anos, permaneceram na mesma comunidade. Se, por um lado, a longa 

permanência de um religioso pode oferecer uma vantagem, pela rica bagagem de experiência e 

de conhecimento da zona e das pessoas, por outro lado, pode transformar-se em um obstáculo 

na capacidade de imaginar, de modo criativo, uma própria presença diferente no mesmo 

território, seja em termos de vida comunitária seja em termos de ministério.  

 Às vezes, tenho podido constatar que, não obstante as muitas possibilidades e perspectivas 

de desenvolvimento que se poderiam imaginar, os religiosos estavam relutantes em mudar, 

tentar novos caminhos porque agora estavam viciados demais nos modelos executados pelas 

mesmas pessoas por muitos anos. 
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O CONVITE A RENOVAR A NOSSA MISSÃO COM ESPERANÇA 

 Não devemos nos esquecer que agora nos encontramos todos num caminho de renovação da 

nossa missão lançado com força pelo último capítulo geral. Chegamos a reconhecer que a 

renovação da missão está estreitamente coligada com a renovação da vida comunitária: para 

nós passionistas, uma coisa não pode existir sem a outra.  

 Aquilo que une vida comunitaria à missão, ou melhor, aquilo que une a nós mesmos como 

comunidade dentro de uma única missão, é a nossa consagração e o nosso empenho pelo 

carisma. E é no carisma que devemos reencontrar a nossa unidade para poder desenvolver, de 

modo renovado, a nossa missão. Estamos juntos por uma razão, como nos recordam as nossas 

Constituições: «São Paulo da Cruz reuniu companheiros para que vivessem juntos para 

anunciar aos homens o Evangelho de Cristo … A Igreja, tendo reconnhecido em Sâo Paulo da 

Cruz a ação do Espírito Santo, aprovou, com suprema autoridade, a nossa Congregação e as 

suas Regras, para a missão de anunciar o Evangelho da Paixão com a vida e com o 

apostolado» (Cost. 1-2). 

 
O CONVITE A VIVER O CARISMA: O EXEMPLO DAS NOSSAS IRMÃS PASSIONISTAS 

 Para fazer compreender o que estou dizendo, quero trazer um exemplo ligado ao mundo 

passionista feminino, porque estou convencido de que seja instrutivo também para nós. As 

congregações femininas se deixam muito mais guiar e provocar pelo carisma do que nós. A 

razão vem do fato que – não havendo o sacramento da ordem – elas não são tentadas, como o 

somos nós, a reduzir o sentido da nossa missão à simples administração ds sacramentos ou à 

prática sacerdotal tradicional. No fundo, um religioso passionista ordenato pode também 

limitar-se a “ser padre” e nada mais.  

 Se abrimos uma comunidade e naquela comunida o bispo nos oferece os instrumentos e os 

meios para viver, trabalhando simplesmente como o padres diocesanos, para nós também está 

bem assim: o fato de poder viver o carisma em sentido próprio e específico não é determinante 

para decidir ter ou não aquela casa. Para as irmãs passionistas não é assimì: se abrem uma nova 

casa devem fazer o melhor possível, ler o território, buscar compreender como podem estar 

naquele lugar como “passionistas” e quais são as exigências da igreja local à qual o carisma por 

elas testemunhado possa dar resposta! Por isto elas devem fazer muito mais esforços do que 

nós no «inventar» um sentido específico para ter uma presença no território. E se este sentido 

não existe mais… deixam, fecham, partem… 

 Igualmente, o capítulo geral – fazendo-se eco do pensamento e do magistério do Papa 

Francisco - nos motivou para estar com os pobres e os sofredores nas áreas de “periferia”, seja 

geográfica seja existencial. Creio que seja útil examinar as nossas atuais presenças à luz destas 

indicações. 

 
O VALOR POSITIVO DO CUIDADO DOS ANCIÃOS 

 Tenho notado como fato muito positivo o cuidado que a província tem tido, seja a nível geral 

seja a nível de cada comunidade, pelos próprios anciãos e enfermos. É preciso agradecer e 

encorajar a todos que, nas comunidades, se desgastam pelos nossos coirmãos mais débeis.  

 Mas quero também dizer que tem sido fonte de grande edificação para mim ver como muitos 

dos nossos coirmãos anciãos, não obstante os inevitáveis adversidades da idade, não se poupam 

em continuar a viver, com generosidade, o seu testimunho: na fidelidade à oração comum, em 

oferecer o serviço de confessores e pais espirituais, em fazer o que podem para o bem dos 

coirmãos. Tanto eu como os visitadores enviados por mim, encontramos muitas pessoas que 

falam muito bem dos nossos coirmãos mais idosos… e isto faz tão bem a todos nós! 
 

O PROGRAMA VOCACIONAL E A PASTORAL JUVENIL 
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 Exatamente falando com os religiosos anciãos emergiu como preocupação comum o tema 

vocacional. O que estamos fazendo para a promoção das vocações para a nossa vida? O que 

estamos fazendo para tornar a nossa comunidade acolhedora e capaz de dialogar com o mundo 

juvenil? Também aqui, tive a impressão de que – embora seja uma dificuldade comum que toda 

a Igreja europeia esteja enfrentndo - não devemos absolutamente perder a esperança e deixar-

nos sobrecarregar por um sentido antecipado de derrota. A missão que desempenhamos na 

Igreja não é nossa, mas é de Deus. E devemos saber esperar que Deus não deseja que ela 

desapareça do nosso território. 

 Quero agradecer a quantos já gastaram muitas energias neste campo. Mas, ao mesmo tempo, 

desejo encorajar todas as comunidades a dar mais atenção ao cuidado pastoral dos jovens seja 

convidando-os a compartilhar da nossa vida comunitária, seja ajudando-os no processo de 

discernimento da sua vocação, antes de tudo, à vida cristâ, em força do comum chamado pelo 

batismo e, depois, para aquele estado de vida que o Senhor pensou para eles. 

 

 

C) DUAS QUESTÕES PARTICULARES 
 
UMA SADIA PRAXIS: UMA QUESTÃO A NÃO SER MINIMIZADA 

 A recente reunião dos bispos convocada pelo Papa Francisco sobre o tema da salvaguarda e 

proteção dos menores e dos adultos vulneráveis me obriga a perguntar a todos vós se a Província 

tem dato suficiente atenção ao desenvolvimento das suas políticas e protocolos sobre este tema, 

assim como esplicitamente pedido pelos últimos dois Capítulos gerais (tanto em 2012 como em 

2018). 

 Esta é uma área de séria preoccupação e, apesar disto, descubro, com desconcerto durante 

os meus encontros com os religiosos, que alguns desses parecem minimizar toda esta questão e 

problemática, quase como se não diz respeito, de fato, ao nosso território. Deixai-me recordar 

que não é assim: o problema é sério e exige uma séria tomada de consciência por parte de todos.  

 Devemos estar conscientes desta realidade que está ferindo a Igreja e devemos incluir toda 

esta área na nossa formação, seja inicial seja permanente. Quero dizê-lo claramente uma 

vez mais: não é uma questão que deva ser enfrentada só com os estudantes ou com os 

sacerdotesi apenas ordinados… diz respeito a todos os nossos religiosos. 

 As pessoas que servimos são, hoje, muito mais sensíveis que antes sobre estes temas e são 

muito menos dispostas a “deixar correr” sob atitudes superficiais ou grosseiras por parte dos 

religiosos sobre estes temas. Temos um dever de “profissionalidade” no viver o nosso 

ministério e a nossa missão na Igreja. 

 
TRANSPARÊNCIA GESTIONAL E INFORMAÇÕES NA ECONOMIA 

 Notei, ainda, um tipo de atmosfera de recíproca suspeita cada vez que se chega a falar de 

questões ligadas ao dinheiro ou à administração financeira dos nossos bens. Pude ser que, em 

alguns casos, a falta de transparência ou de plena prestação de contas tenha gerado, como efeito, 

este clima de suspeita. 

 Mas existe também alguma coisa que, talvez, não tenha funcionado em termos de 

comunicação. De fato, me surpreendeu escutar que algumas comunidades locais não sabiam 

nada da situação geral da economia da província ou da sua região de pertença Sei que 

existem os dados e a prestação de contas nas reuniões do conselho ampliado da província, mas, 

de qualquer modo, se criou um vazio no processo de comunicação das informações.  
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 A falta de conhecimento alimenta suspeitas, maledicências, falsas suposições, medos, 

impróprias fantasias… que não favorescem nem a unidade nem a recíproca solidariedade, 

sobretudo lá onde se poderia favorecer uma melhor circulação dos recursos.. 

 Obviamente o mesmo discurso vale, ao contrário, na relação entre comunidades locais e 

governo central da província: também neste caso a transparênciaa e a correta comunicação são 

essenciais para fazer crescer o senso de unidade, corresponsabilidade e solidariedade. 

 

D) AS MISSÕES EXTERNAS DA PROVÍNCIA 
 Quero dedicar uma última palavra às três missôes externas que pertencem à Província: a 

Nigeria, a Angola e a Bulgária. As três missões são, cada uma, bem diferentes, uma da outra, 

por história, modalidade de desenvolvimento e de vida e perspectivas futuras.  

 De quanto emergiu durante as visitas, quero recolher apenas algumas idéias sobre elementos 

que parecem juntar as diversas experiências que rapidamente vou apresentar-vos. 

 
O SINCERO EMPENHO MISSIONÁRIO DOS NOSSOS RELIGIOSOS 

 Antes de tudo, é preciso dizer que aquilo que mais impactou em todos os visitadores foi 

constatar e ver a generosidade e o zelo dos nossos missionários. Além das possíveis 

problemáticas ou situações críticas que podemos ver, em seguida, vem reconhecido que quem 

se encontram em missão está realmente se empenhando pelo bem da Igreja de Deus naquela 

terra. 

 Os nossos religiosos não estão vivendo preguicosamente, mas sim estão dando tudo de si, 

com generosidade, cada um segundo a índole e os dons que Deus lhe deu. Com sobriedade e 

generosa doação de si, estão levando adiante o carisma em situações, às vezes, verdadeiramente 

precárias. 

 Se às vezes, sob questôes práticas, possam existir diferenças de visão sobre o  tipo de trabalho 

ou sobre o modo de gerenciar as estruturas e os recursos… isto não impede que os nosos 

religiosos busquem sinceramente servir o Reino de Deus. 

 Os Bispos sao reconhecidos à Província por ter colocado à disposição estes religiosos. 

 
DIFICULDADES NAS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 Se, por um lado, é preciso reconhecer a boa vontade dos religiosos no seu ser missionário, 

por outro, porém, não se pode deixar de dizer que, em alguns casos, existam também problemas 

de relações humanas não pacificadas e não pacificantes, que estão condicionando o próprio 

desenvolvimento da missão. A solução dos conflitos internos, a cura das feridas, a criação de 

uma atmosfera positiva de fraternidade e aceitação, na diversidade de opiniões e visões… estas 

são questões que não podem mais ser transcuradas ou reenviadas.  

 Na ausência de relações sadias e pacificadas, o número reduzido de missionários, em alguns 

casos, condiciona e torna precária a prória sobrevivência da missão.  

 Estou convencido de que estas problemáticas não devam ser deixadas aos indivíduos para 

que cada um resolva (quase como a dizer: “são problemas deles… que resolvam sozinhos!”).  

 Assim com. Algumas dinâmicas se encontram também no território da Província, me 

pergunto se nã seja o caso de pensar num processo mais geral, que envolva toda a província 

(um tipo de “road map” da paz) para promover a solução dos conflitos entre os singulares 

religiosos e no interior das comunidades. 

  
A ÁREA DA FORMAÇÃO NAS MISSÕES 

 Pelo menos em dois casos entre três, esta necessidade tem sido esplicitamente reconhecida 

também durante as visitas canônicas. Deus está abençoando a Congregação com o envio de 



7 
 

novas vocações também em terra de missão. Mas toda a área da formação necessita de grande 

atenção, mediante a formação de pessoal adequado para o discernimento inicial, o 

acompanhamento e a guia das novas vocações que Deus nos manda. 

 Sempre em referência à formação, em alguns casos, emerge a pergunta sobre o porque os 

nossos formandos “europeus” não sejam suficientemente envolvidos em conhecer e frequentar 

as nossas missões no exterior: algum visitador me sugeriu também, explicitamente, de propor 

à província um ano de experiêcia pastoral no exterior para todos os nossos estudantes. 

 Deixo ao Capítulo fazer as próprias considerações a respeito. 

 
A NECESSIDADE DE RECURSOS ECONÔMICOS 

 Também neste caso, quero reconhecer positivamente que a Província tem sido e ainda é 

muito generosa em ajudar e sustentar as missões. Mas as necessidades são bastante diferentes 

de missão a missão. Só em um caso, os missionários se lamentaram de ter necessidade de muito 

mais recursos, devido aos projetos em andamento. Olhando para o futuro, porém, é preciso 

também pensar em como as missões poderão continuar com maior autonomia também neste 

campo. 

 
A NECESSIDADE DE RECURSOS HUMANOS, DE PESSOAL 

 Por fim, peço vosso consentimento para acrescentar uma observação pessoal sobre a 

necessidade de oferecer também um intercâmbio e, onde possível, um incremento de pessoal 

às missões.  

 O empenho da Província para ajudar a Igreja em outras partes do mundo não pode recair só 

sobre poucos religiosos que generosamente escolheram doar-se à missâo. Tem-se a impressão 

de que, no passado, houvesse maior interesse em promover e estimular o envio de novo pessoal 

ao exterior. 

 Creio que a nova Cúria Provincial deverá tomar em consideração esta problemática. No 

fundo, as configurações foram criadas exatamente para renovar a nossa missão promovendo a 

solidariedade em pessoal, economia e formação. 

 

 

E) UMA PALAVRA CONCLUSIVA 
 

Quero concluir esta minha introdução, agradescendo Conselho Provincial que termina o 

mandato: o P. Luigi Vaninetti, superior provincial, o Padres Consultores, Laureano Alves 

Pereira, Mario Madonna, Daniele Pierangioli e Aniello Migliaccio – pelo serviço prestado no 

transcorrer do último quadriênio. 

Sem dúvida, sendo a primeira experiência de Cúria provincial unitária, não tem sido um serviço 

fácil. A eles vai a minha gratidão e a de toda a Província por quanto feito até agora. 

A vós todos o meu muito obrigado pela paciência em escutar-me e, desejando um bom trabalho 

a todos, declaro, agora, oficialmente, aberto o SEGUNDO CAPÍTULO PROVINCIAL da 

Província de Maria SS.ma Apresentada ao Templo. 

 

Roma, 26 de março de 2019. 

 

P. Joachim Rego, CP 

Superior Geral. 

 


