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JUBILEU DAS MONJAS PASSIONISTAS 

250 ANOS DE FUNDAÇÃO - 1771 – 2021 

 

Irmã Inês do Menino Jesus – CP - Mosteiro Nossa Senhora de Fátima 

 

Antes, porém de entoarmos nossa canção 
Jubilar, cantando a misericórdia do Senhor é 
preciso fazer uns bons aquecimentos, acertar os 
tons, olhar e sentir os acordes para que nada saia 
desafinado. 

Penso que para esse trabalho precisamos 
mergulhar sincera e corajosamente no túnel do 
tempo ocorrido por 250 anos chegando até às 
fontes de nossa origem fundacional e ali, 
determo-nos e contemplarmos a nossa vocação, 
ouvirmos atenciosamente nosso santo Pai, São 
Paulo da Cruz, o Plano de Deus para a 
Congregação e cada uma de nós. Para a partida 
devemos estar munidas pela fé porque no túnel 
da nossa história e de nossas vidas precisamos da 
luz do Espírito para compreendermos melhor e 
aprofundarmos a consciência de quem somos e a 
que, pela bondade misericordiosa de Deus fomos 
chamadas a ser como Monjas Passionistas; tendo 
já presente que vida consagrada é questão de fé 
em uma Pessoa: Jesus Cristo Crucificado. 

ARGENTÁRIO - TARQUINIA: BERÇO DE NOSSA 
HISTÓRIA, CARISMA E MISSÃO. 

Quando o Nosso Santo Pai, São Paulo da 
Cruz, fundou a Congregação masculina, que 
também está em festa jubilar pelos 300 anos de 
fundação, em seu coração, já ardia o desejo de 
fundar também as Monjas Passionistas que 
vivendo em clausura estariam inflamadas com o 
mesmo carisma e missão dos irmãos. Por 50 anos, 
nosso Santo Pai rezou, colocando-se totalmente à 
escuta atenciosa de Deus, buscando discernir a 
Sua Santíssima vontade, superando sofrimentos, 

dificuldades árduas, sofrimentos os mais variados, 
ao mesmo tempo em que preparava almas para o 
novo instituto: Madre Crucifixa e 10 candidatas. 
Assim, após 50 anos de luta e espera confiante, 
surge o grande momento em que as Monjas 
Passionistas vieram a existir. Era o dia 3 de maio 
de1771. Então, Festa da Invenção da Santa Cruz. 
“As filhas da Paixão, por seu hábito, mas muito 
mais em seus corações, mentes e ações, devem 
manter um luto perpétuo e amoroso por nosso 
Senhor Crucificado e ungir suas sagradas chagas, 
através do exercício contínuo de todas as 
virtudes” (São Paulo da Cruz).  

Quanta gratidão deve emanar de nossos 
corações, comemorando o nosso jubileu; 
celebramos também a alegria de sermos hoje, 
Congregação, a eleição de nossa Madre 
Presidente, a ajuda carinhosa que a Mãe Igreja 
tem nos dado através dos últimos Documentos, a 
aprovação de nossas Regras e Constituições 
revistas... Tudo é graça! Tudo é Dom de Deus! 
 

AJUSTEMOS ALGUNS ACORDES E TONS: 
rezando e refletindo. 

No profundo do nosso coração qual é a 
medida do nosso sentimento de pertença à 
Congregação? Como acolhemos as propostas 
apresentadas para um novo renascimento e 
atualização da Vida contemplativa a nível pessoal 
e comunitário? O que pesa mais: nossa abertura 
de coração ou nossas resistências? 

Há poucos dias celebramos a Solenidade 
da Anunciação do Senhor. Quanta ternura, quanta 
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disponibilidade, quanta humildade, quanta 
entrega. O ‘Sim’ de Maria permitiu que Deus 
pudesse realizar o seu plano de amor e 
misericórdia para com a humanidade: a 
Redenção. 

Também o nosso ‘Sim’, o ‘Sim’ de toda 
Monja Passionista deve possibilitar a realização 
do Plano de Deus. Nossa vida precisa despertar a 
humanidade para voltar a procurar o rosto de 
Deus pelos caminhos da verdade, da justiça, da 
solidariedade e da paz. 

“Somos o coração Orante da Igreja” (Cor 
Orans, 2018). É a partir da nossa Oração 
profunda, da nossa solidão permeada por Deus, 
da oferta alegre e sacrifical de nossas vidas vividas 
na simplicidade em profunda união com Cristo, 
que como velas vão consumindo-se 
gratuitamente  por amor, no silêncio e no 
escondimento do claustro, que vamos ser 
Profetas do absoluto de Deus apontando para a 
humanidade onde estão os verdadeiros bens e a 
verdadeira vida. 

Nosso Santo Pai, no seu Testamento 
Espiritual nos recomenda: a Caridade, o Amor à 
Igreja e a Salvação das Almas. 

Aqui podemos ajustar mais alguns tons e 
acordes: 
  Como fazer crescer e solidificar nossa 
união e fraternidade entre nós e com os outros 
mosteiros? Sou o Coração Orante da Igreja: sinto 
essa responsabilidade vital para a Mãe Igreja? 
Sinto a minha responsabilidade junto aos meus 
Irmãos Passionistas? 

Retornando do túnel do tempo, podemos 
parar na Estação da Penitência e ali nos 
colocarmos diante de Jesus Crucificado invocar o 
seu perdão e suplicar a graça da fortaleza, a 
humildade, a docilidade e a mansidão para 
abraçar com novo ardor o nosso presente e o 
nosso futuro, confiantes na Misericórdia do Pai.  

Que Jesus crie em nós um coração novo, 
nos faça renascer para um novo tempo, um novo 

ardor, uma nova consciência da nossa missão, 
hoje, na Igreja e no mundo. Assim, reconciliadas 
com Deus, conosco mesmas com as irmãs e 
irmãos e com a natureza, podemos nos posicionar 
para cantar a nossa canção jubilar pela 
Misericórdia derramada pelo Senhor 
generosamente durante esses 250 Anos. 

Celebrar um Jubileu no momento histórico 
em que vivemos, humanamente observando, 
parece muito difícil, obscuro, inseguro, instável, 
guerras, pandemias, carestias, violências, mortes, 
fome etc. Mas, ao lado de tudo isso, com o olhar 
da fé a ancora da esperança e o óleo da caridade, 
existe a certeza: A Cruz de Cristo está firme, de pé, 
e junto da Cruz estão Maria e Paulo da Cruz nos 
esperando para entoarmos juntos a canção jubilar 
da gratidão. 

Agradecer é também comprometer-se. 
Comprometamo-nos: a sermos mulheres que 
abraçam com novo ardor o carisma e a missão 
que nos foi entregue por Paulo da Cruz; com fé, 
alegria num SIM incondicional. A permanecermos 
de pé junto a Cruz para: recebermos em nossos 
braços os crucificados de hoje; para 
acompanharmos no silêncio orante os 
sepultamentos dos mesmos, que na pandemia 
aconteceram de forma tão indigna; para sermos 
Verônicas que enxugam tantos rostos 
desfigurados dando-lhes um pouco de alívio; para 
sermos Cireneus que ajudam no carregamento 
das cruzes; para sermos João para receber tantas 
mães desoladas na dor; para sermos Maria para 
acolhermos todos os filhos de Deus remidos pelo 
Sangue de Jesus; para sermos a Madalena que 
anuncia a alegria da Ressurreição de Jesus. Que 
sejamos verdadeiros anjos da Paixão, para 
tributar ao Esposo Crucificado toda honra, toda 
glória, louvor e ação de graças que lhe é devida. 
Assim, estaremos cantando eternamente a nossa 
canção jubilar, ecoando de forma perene as 
Maravilhas que o Senhor fez para nós e em nós. 
Reconhecendo que “Tudo é graça”. 

 
EXPEDIENTE: Equipe de Espiritualidade da FPB – Ir. Rosana Bertachi, CP (Prov. Imaculado Coração); Ir. Jaqueline B. de 
Oliveira, CP (Prov. São Gabriel); Ir. Maria Irene da Silva, CP (Prov. Rainha da Paz); Pe. Gilberto de S. M. Arcanjo, CP 
(Prov. Exaltação da Santa Cruz); Pe. Fernando da Silva Oliveira, CP (Prov. Getsêmani). 
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08 - Recordação da Serva de Deus Maria Madalena Frescobaldi Capponi (1771-1839), fundadora das 
Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz.  

 


