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"FALA COM SABEDORIA, ENSINA COM AMOR" (PR 31,26) NO CARISMA PASSIONISTA 
 

Ir. Denise Coutinho Gomes, CP – Irmãs Passionistas de São Paulo da Cruz 

 

No ano em que celebramos 150 anos da 

Reativação da nossa Congregação, a Igreja 

Católica Apostólica Romana no Brasil, nos 

presenteia com o tema da Educação para a 

Campanha da Fraternidade. 

Imediatamente vem à nossa memória 

uma das frases ditas pela nossa Fundadora, 

Maria Madalena Frescobaldi: “Não existe obra 

mais sublime e meritória que conduzir os 

ignorantes ao coração do Apaixonado Senhor.”  

Sem dúvida, também recordamos S. 

Paulo da Cruz, Fundador da Família 

Passionista, que nos recomenda ensinar as 

pessoas, de todas as classes sociais e 

situações. 

Sentimo-nos então dentro do nosso 

espaço mais conhecido, a missão de 

transformar o mundo através do meio mais 

eficaz: a educação. Uma grande tradição na 

Igreja, reconhece a educação como espaço 

privilegiado de evangelização, como 

continuidade da ação pedagógica de Deus em 

toda a história da salvação. Jesus de Nazaré foi 

reconhecido como Mestre, como alguém que 

falava com sabedoria. 

Além do trecho do Livro dos Provérbios 

que é o fundamento bíblico da Campanha da 

Fraternidade deste ano, o ícone inspirador da 

campanha nos recorda o episódio em que 

Jesus é interpelado pelos fariseus a manifestar-

se em relação ao julgamento de uma mulher 

presa em fragrante adultério. Mais um tema que 

fala ao nosso coração, recordando o gesto 

profético de Maria Madalena Frescobaldi que 

assume a defesa da mulher prostituída, sem 

condená-la, mas dando-lhe nova possibilidade. 

Assim age Jesus, neste trecho bíblico. 

Conversa com a mulher, lhe dá o direito à 

palavra. Restitui a sua dignidade. Esse é o 

caminho seguido também por Maria Madalena, 

que tomando distância da atitude corriqueira da 

sociedade, em vez de julgar e condenar as 

mulheres que conheceu no hospital da sua 

Florença, se aproxima delas, dialoga, entende 

as suas dores e elas, consequentemente, lhe 

pedem para serem instruídas. 

Serão elas, em seguida, estando já 

acolhidas no espaço de fraternidade que Mª 

Madalena abriu para elas, que lhe manifestarão 

o desejo de se consagrarem a Deus 

definitivamente. Madalena nos recomenda 

claramente: Imitem o Divino Redentor que 

empregou a sua vida conversando com os 

pecadores. Essa proximidade é o que nós, 

Irmãs Passionistas de S. Paulo da Cruz, 

chamamos de Pedagogia do Encontro. A 

superação de todo tipo de barreira para entrar 

em contato com o outro, conhecer a sua 
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realidade, seus sonhos e lutas, e percorrer com 

ele o caminho em direção à sua realização 

plena como filho, filha de Deus, irmão, irmã de 

toda a humanidade, cuidador, cuidadora da 

Criação. 

As modalidades para alcançar esse 

objetivo são diversas, ditadas pela condição de 

cada pessoa da qual nos aproximamos. Isso 

explica a variedade de atividades 

desenvolvidas pelas nossas comunidades. Mas 

único é o movente destas ações: o Carisma que 

nos anima. A graça que recebemos do Espírito 

Santo, que nos dá um olhar passiológico para 

contemplarmos o mundo e a história. A luz do 

discernimento, para confrontar a realidade com 

o projeto de felicidade que Deus tem para cada 

vida que criou. A inspiração para vislumbrar 

caminhos de superação de cada obstáculo que 

se interpõe à realização da vontade divina. A 

força para sustentar os passos necessários, a 

criatividade para elaborar projetos, a lucidez 

para individuar parcerias e identificar as 

armadilhas que se apresentam no caminho e 

podem desvirtuar da meta. 

Falar com sabedoria e ensinar com amor 

é, na nossa linguagem, educar com bondade e 

firmeza. Ter clareza do objetivo a alcançar 

garante a opção correta dos meios e a 

persistência diante dos desafios. Os princípios 

que orientam a nossa missão educativa estão 

compilados e descritos no documento que nós 

intitulamos Marco Referencial – Princípios, 

critérios e linhas teórico-práticas para uma 

pedagogia passionista. Esse documento coloca 

em evidência os valores pedagógicos que a 

                                                 
1 IRMÃS PASSIONISTAS DE S. PAULO DA CRUZ, Marco 
referencial – princípios, critérios e linhas teórico-práticas para 

partir da experiência carismática de Maria 

Madalena Frescobaldi, na linha da 

espiritualidade passionista, encarnada por S. 

Paulo da Cruz, foram assumidos na tradição 

viva da Congregação durante todos estes anos, 

respondendo sempre de maneira fiel e criativa 

aos desafios que se apresentaram na história, 

nos vários contextos nos quais as Irmãs 

Passionistas realizam a sua missão. 

Reconhecendo a dignidade de todo ser 

humano, fruto da sua criação à imagem e 

semelhança de Deus, reconhecemos também 

que toda pessoa tem recursos e 

potencialidades que a habilitam ao 

aperfeiçoamento integral de seu ser em um 

processo contínuo de superação dos próprios 

limites até à plenitude da vida1. Acreditar nesse 

princípio é a fonte da disponibilidade a confiar 

sempre na possibilidade de educação de uma 

pessoa e a coragem para trilhar todos os 

caminhos necessários para que aqueles que 

nos foram confiados tenham acesso à 

oportunidades de crescimento. Toda proposta 

de solução para os problemas que 

enfrentamos, baseada simplesmente na 

eliminação, repressão ou castigo daqueles que 

não se enquadram nas normas sociais 

estabelecidas, ignoram esse princípio 

fundamental.  

Um segundo princípio norteador da 

nossa ação é o fato de que, sendo imagem da 

Trindade, a pessoa humana é um ser de 

encontro. Todos sentimos necessidade de nos 

encontrarmos conosco mesmos, com os outros, 

com a natureza e com Deus de maneira 

uma pedagogia passionista, Irmãs Passionistas de S. Paulo da 
Cruz, Roma 2006, p. 28. 
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harmônica e respeitosa. Nesse sentido, a 

felicidade, que todo ser humano deseja, é o 

resultado de responder ao chamado a esse 

projeto de pessoa, aberta ao pleno 

desenvolvimento de suas potencialidades, 

disponível ao encontro, à partilha, à liberdade e 

ao compromisso com a solidariedade. Dessa 

forma, se colabora com a felicidade daqueles 

com os quais nos encontramos. 

Nossa atuação se baseia também no 

reconhecimento de que todo ser humano 

recebeu de Deus a tarefa de proteger a vida e 

de amar as coisas que Ele criou. Por isso, 

nossa proposta educativa inclui sempre a 

formação de um olhar contemplativo sobre a 

realidade, capaz de nos mobilizar a superar as 

situações de desigualdade, desesperança, 

semeando sempre a paz e a fraternidade entre 

todos, principalmente em solidariedade com os 

mais vulneráveis. A luz que ilumina este olhar 

sobre o mundo é a memoria passionis, porque 

o amor que impulsionou Cristo a educar as 

multidões, resgatar os últimos, a privilegiar os 

pequenos até o dom supremo é o caminho mais 

eficaz para ir ao encontro da pessoa humana e 

ajudá-la a reler a própria história, curá-la e 

reprojetá-la à sua luz2. 

A educação não é mera transmissão de 

conhecimentos. Como nos recordou Papa 

Francisco com a proposta de um Pacto Global 

pela Educação, é necessária uma aldeia inteira 

para educar uma criança. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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); Maria do Socorro Marcos da Silva, leiga (Prov. Getsêmani). 

                                                 
2 Idem, p. 34. 

CALENDÁRIO DE ESPIRITUALIDADE PASSIONISTA – JUNHO DE 2022 
 
07 - São Paulo da Cruz é ordenado presbítero pelo papa Bento XIII (1727).  

10 - Cristo é condenado à morte. Missa e ofício votivo da Paixão 

11 - São Paulo da Cruz pronuncia os votos religiosos (1741).  

12 - Beato Lourenço Maria  (1782-1856), presbítero passionista. Memória.  

18 - São Paulo da Cruz, missa e ofício votivo.  

29 -  Canonização de São Paulo da Cruz, por Pio IX (1867).  

29 - Recordação do Venerável Pe. Norberto Cassinelli CP (1829-1911), presbítero passionista. 

PARA REFLETIR 

1. Estamos conscientes da importância de nossas opções do dia a dia e do quanto elas podem incidir 

na educação das novas gerações?  

2. Estamos abertos a deixar-nos educar pela sabedoria da Cruz?  

3. Ocupamo-nos em criar oportunidades de educação de qualidade para todos?  

São perguntas que não podemos deixar de nos fazer durante este ano enquanto buscamos construir 

uma sociedade mais justa e fraterna. 

 

 

 

 

 


