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PRINCÍPIO E FUNDAMENTO 

  
1. Texto 

5Tende entre vós os mesmos sentimentos, que estão em Cristo Jesus: 
6*Ele, que é de condição divina, 
não considerou como uma usurpação ser igual a Deus; 
7*no entanto, esvaziou-se a si mesmo, 
tomando a condição de servo. 
Tornando-se semelhante aos homens 
e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem, 
8*rebaixou-se a si mesmo, 
tornando-se obediente até à morte 
e morte de cruz. 
 
9*Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo 
e lhe concedeu o nome  
que está acima de todo o nome, 
10*para que, ao nome de Jesus,  
se dobrem todos os joelhos,  
os dos seres que estão no céu,  
na terra e debaixo da terra; 
11e toda a língua proclame: 
«Jesus Cristo é o Senhor!», 
para glória de Deus Pai. (Filp 2, 5-11) 
 

2. Meditação  
a. Os autores dos exercícios  

i. Espírito Santo 

Os exercícios espirituais são antes de mais nada uma ação do Espírito Santo. “Os exercícios 
espirituais não são outra coisa que um ministério do Espírito. Não são um método para aprender 
a rezar nem para aprender a ler a Escritura, não são exortações e pregações, mas um contacto 
com o Espírito Santo, que guia a alma dócil por caminhos maravilhosos que conduzem a Deus.” 
(Carlo Maria Martini) 
Assim sendo, a primeira pergunta que devo colocar é a seguinte: Quid vult? O que é que o 
Espírito Santo deseja de mim nestes exercícios? Onde me quer levar? 
Claro está que para entrar em contacto com o Espírito Santo temos de facilitar/possibilitar este 
encontro através do silêncio, da oração calma e tranquila e da escuta da Palavra de Deus.  
 

ii. Cada um de vós  

No entanto, o retiro só poderá produzir frutos se cada um de nós colaborar com o Senhor. 
“Podemos estar certos que o Espírito opera melhor do que nós, mais de nós, primeiro que nós 
e nos conduzirá. Não podemos prever a sua ação, o nosso dever é aquele de segui-lo. [...]O retiro 
produzirá frutos tanto quanto nos abrirmos ao Espírito e na medida em que nós mesmos 
entremos com boa vontade”. (Carlo Maria Martini) 
Assim sendo, ao iniciar este retiro deveríamos tentar responder às seguintes questões: Como 
desejo sair destes exercícios espirituais? Que coisa gostaria de elaborar ou clarificar? Quid volo? 
O que desejo? O que espero? O que proponho? 
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Porém, antes de responder às questões supracitadas temos de afrontar outra: Como chego, este 
ano, a estes Exercícios Espirituais?  
Na verdade, “nos exercícios entrais vós agora, que não sois os mesmos do ano passado, sois vós 
agora (neste momento concreto da vossa vida), com as vossas alegrias e as vossas dificuldades, 
as vossas amarguras, as vossas esperanças.” (Carlo Maria Martini) 
 

iii. O moderador 

O moderador dos exercícios não é um fim em si mesmo, mas uma ponte. Ele não é o finalmente, 
mas só o entretanto. O moderador é o facilitador do encontro entre Deus e cada um de vós.  
“Serei somente um sugeridor. E o sugeridor tem a tarefa de facilitar o trabalho oferecendo aqui 
e ali algumas indicações temáticas que ajudem cada um de vós a refletir.” (Carlo Maria Martini) 
Assim sendo, as suas funções são três: rezar, escutar e propor algumas reflexões! 
 

b. A memória da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus princípio e crise da nossa 
identidade, missão e comunhão 

Memória – “A memória é mais do que a simples recordação e da conservação do passado. Ela é 
o lugar da alma onde o encontro com a vida de Jesus torna-se, cada vez, aqui e agora, o encontro 
do homem com Deus.” (Nunzio Capizzi) 
 
Paixão, Morte e Ressurreição – Mistério Pascal: “O Concílio Vaticano II usa reiteradamente a 
expressão mistério pascal para designar a Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, e o seu 
significado para nós. Este para nós do mistério pascal tem de ser sempre fortemente acentuado 
e agrafado, uma vez que Cristo – refere o texto conciliar e cantamos nós no Prefácio da Vigília 
Pascal – «morrendo destruiu a nossa morte e ressuscitando restaurou a nossa vida». É deste 
CUME que nasce a Igreja e os sacramentos, nomeadamente o batismo e a eucaristia (SC 5.6.47); 
é neste LUME NOVO que se acende a celebração do inteiro ano litúrgico, cujo centro é sempre 
o Domingo e a Páscoa Anual (SC 102.106s.); é esta FONTE que anima todo o quotidiano cristão, 
devendo informar, desde a raiz, tudo o que fazemos, todas as nossas atividades, todos os nossos 
comportamentos; mas é ainda neste cume, neste lume e nesta água viva que cada homem de 
boa vontade, crente ou não crente, será sempre contado, encontrado e conhecido (1 Cor 13,12; 
Gl 4,9; Fl 3,12) – saiba-o ou não, Deus o sabe (cf. 2 Cor 12,2.3) – para que possa receber ânimo 
e sentido para a vida e para a morte (GS 22).” (António Couto) 
 
Princípio – “Na sua relação com a protologia e a escatologia, o princípio coincide com o 
fundamento, portanto, não é só o primeiro momento (sentido cronológico), mas também o que 
vai continuamente recuperado (sentido permanente).” (Nunzio Capizzi) 
 
Crise – “Trata-se da ação julgadora de Deus, que chama à conversão. Particularmente 
significativo, a respeito, é um uso do verbo em Paulo. Em 1 Cor 11, 32, ele afirma que: ‘quando 
somos julgados pelo Senhor, Ele corrige-nos, para não sermos condenados com o mundo’: o 
juízo de Deus, em outras palavras, não pretende a destruição, mas a salvação.” (Nunzio Capizzi) 
 
 

c. Os fundamentos da nossa vida de Leigos Passionistas  
1. O batismo imerge-nos na dinâmica Pascal da morte e ressurreição de Jesus e ao mesmo 

tempo consagra-nos membros do povo de Deus. 
2. A Igreja reconheceu na vida de S. Paulo da Cruz a ação do Espírito Santo, ao aprovar a 

Congregação Passionista.  Ao longo da história, o Senhor suscitou também um 
movimento de pessoas e grupos de leigos que com modalidades e experiências 
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diferentes, compartilham de um chamamento específico para serem no mundo de hoje 
"memória" profética da paixão de Cristo. 

3.  São Paulo da Cruz mostrou, "a paixão de Jesus, é a maior e mais bela obra do amor 
divino," caminho para chegar ao coração de Deus Pai, fazendo nascer o desejo de 
coloca-la no peito e viver lá. 

4. A nossa "pertença" a Jesus crucificado e à sua paixão, nasce como adesão profunda de 
coração à proposta de Paulo da Cruz e da sua Família para fazer contínua “Memória da 
Paixão” de Jesus na própria vida e na história da humanidade. 

5. Esta pertença é um dom e por este dom, feito experiência concreta de vida, os Leigos 
da Família Passionista, reconhecem-se, filhos espirituais de São Paulo da Cruz, pessoas 
chamadas a: 

a. fazer memória da Paixão de Jesus, o único remédio para todos os males do 
mundo; 

b.  encarnar e anunciar através de um estilo de vida sóbrio e solidário, a palavra 
da cruz no mundo secular; 

c. a dedicar-se ao amor ao próximo, especialmente aos "crucificados" e ao serviço 
da igreja.; 

d. a evangelizar a cultura a partir da cultura 
6. Queremos responder ao chamamento pessoal do Pai para seguir Cristo Crucificado: 

a. fazendo do Evangelho de Cristo, a regra e o critério da nossa vida; 
b. vivendo com alegria a paternidade espiritual de São Paulo da Cruz, 

comprometendo-nos a conhecer a sua vida e escritos. 
7.  Somos impulsionados pela caridade de Cristo: 

a. a experimentar em nós mesmos e nos outros a sua Paixão que continua ainda 
hoje; 

b. a participar das alegrias e tribulações da humanidade, e a ser presença viva de 
esperança, consolação e salvação para todos os homens. 

c. A remover em nós e nos lugares onde vivemos, as causas dos males que nos 
afligem. 

d. a viver segundo o estado de cada um, onde o Senhor nos colocou, para amar-
nos como Jesus nos amou; 

e. a participar no espírito missionário Passionista, tornando-nos testemunhas da 
nova evangelização. 

8. A participação na Paixão de Cristo e adesão à espiritualidade passionista são expressões 
do caminho que cada Leigo ou Grupo de leigos vive sob a forma de Promessa ou de 
Oblação de vida. 

9. Inseridos na Família Passionista, comprometemo-nos a: 
a. formarmo-nos permanentemente nos valores e dinamismos típicos da 

"Memoria Passionis"; 
b. a alcançar luz e força através da oração e dos sacramentos, deixando-nos guiar 

pela Palavra de Deus, pelo Magistério da Igreja e pela Congregação Passionista. 
10. A animação dos Leigos Passionistas e o surgimento de grupos que remetem à família 

Passionista, sejam reconhecidos pela autoridade competente como garantia do carisma 
e continuidade das próprias experiências. 
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11.  A continuidade das experiências laicais seja garantida pela autoridade religiosa e por 
outros que recebam o mandato da mesma autoridade. 

12.  Queremos viver a "Memória da Paixão" fomentando as relações fraternas entre 
religiosos e leigos, marcadas pela simplicidade, confiança, aceitação e partilha que 
nascem do mistério da Cruz. 

13. Confiamo-nos intercessão da Virgem Maria, de S. São Paulo da Cruz, Santa Gema 
Galgani, dos Santos e Beatos Passionistas para vivermos de forma coerente e 
diariamente o mistério pascal. 

14. Reconhecemos no hino doxológico de Filipenses 2,5-11 o ritmo e o fôlego da nossa vida 
de leigos passionistas: 

“Tende entre vós os mesmos sentimentos, que estão em Cristo Jesus: Ele, que é de condição 
divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus; no entanto, esvaziou-se a si 
mesmo, tomando a condição de servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao 
manifestar-se, identificado como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até 
à norte e morte de cruz. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo 

e lhe concedeu o nome  que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus,  se dobrem 
todos os joelhos,  os dos seres que estão no céu,  na terra e debaixo da terra; e toda a língua 
proclame :«Jesus Cristo é o Senhor!», para glória de Deus Pai.” 
 
 

3. Exercícios 
a. Quid vult? O que é que o Espírito Santo deseja de mim nestes exercícios? Onde 

me quer levar? 
b. Como chego, este ano, a estes Exercícios Espirituais?  
c. Como desejo sair destes exercícios espirituais? Que coisa gostaria de elaborar 

ou clarificar? Quid volo? O que desejo? O que espero? O que proponho? 
 

4. Oração 

Ó Espírito Santo,  
amor do Pai e do Filho,  
inspirai-me sempre:  
o que devo pensar,  
o que devo dizer,  
o que devo calar,  
o que devo escrever,  
como devo agir,  
aquilo que devo fazer, 
 para alcançar a Vossa glória,  
a salvação das almas  
e minha própria santificação. Amen. 
 


