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Testimonianze/Esperienze/Riflessioni  

Caríssimos, 
É com muita alegria que oferecemos nestas paginas o fruto da proposta encaminhada a todos os conselheiros 
e aos grupos da coordenadora Monica Cogliandro, no dia 31 marzo e 8 maggio 2020.. 
As perguntas contidas nessa carta nos convidaram a entender como, neste momento difícil, "tudo pode se tornar 
para nós uma manifestação de um tempo de graça", vivendo "uma dimensão de ouvir a voz de Deus que nos 
fala e revela a história de nossa salvação". Uma ênfase que nos recorda a grande conclusão de um romance 
importante de George Bernanos “Tudo é graça” (Diário  de um Pároco de Aldeia).  
Nessa perspectiva, as contribuições que chegaram à secretaria são certamente um belo e importante 
testemunho e, estamos convictos que podem exprimir um autêntico desejo de participação compartilhada para 
superar as distâncias e valorizar as diferenças como fator de crescimento, também nesse momento histórico 
tão complexo e dramático. 
Ao ler os escritos que nos foram enviados, podemos apreciar a variedade, riqueza e profundidade que às vezes 
surgem diante de sensibilidade e experiências caracterizadas por sua origem, forma e conteúdo diversificados.  
Uma última observação: um esforço importante e louvável foi feito para providenciar as traduções. Um sincero 
agradecimento àqueles que cuidaram disso e ao secretário Enzo, que trabalhou d uro para preparar o Boletim 
de Notícias e coordenar tudo.  
Boa e proveitosa leitura.  
 
Que a Paixão do Senhor esteja sempre nos nossos corações. . 

Padre Antonio Brambilla 

 laicipassionisti.mapraes@gmail.com     http://www.laicipassionisti.mapraes.org/

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/uncategorized/passionisti-per-la-strada/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/notizie/messaggio-coordinatrice-laica-mapraes/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/notizie/traccia-per-la-raccolta-di-testimonianze-esperienze-riflessioni/
mailto:laicipassionisti.mapraes@gmail.com
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/
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  Anabela Vieira (Portugal):  

Do ponto de vista da paixão o que é que estamos a 
compreender? 

Tudo isto pôs me à prova a minha resistência física e 
psicológica e social. Também me revelou as minhas 
fraquezas e vulnerabil idade.  

Fez-me compreender que não sou nada sozinha, vejo as 
pessoas mais solidárias, mais preocupadas com o bem-estar 
do outro. No fundo somos mais Igreja. Estamos   mais 
conscientes de ser "Povo de Deus" que enfrenta os desafios 
atuais com coragem e colocando a nossa esperança em 
Cristo e na humanidade. .......  

[Leia tudo] 

 
Antonio Ferraro (Itália): 

O que signif ica distanciamento nas relações habituais na 
família e na comunidade? 

É uma questão de fazer uma análise experimental de nossos 
relacionamentos mantidos na primeira fase de bloqueio, com 
seu impacto emocional mais forte, mas ainda não concluído, 
pois ainda estamos aguardando as medidas para a segunda 
fase......  

[Leia tudo] 

 

  Carminho Soares (Portugal):  

Nestes tempos em que o mundo conforme o conhecemos 
mudou exigiram uma força física e interior que 
desconhecíamos. Fez-nos recordar o que Jesus sofreu nos 
quarenta dias, no deserto. Aprendemos a lutar contra o mal 
da doença, do afastamento social, das dif iculdades 
financeiras, mas também a viver na Fé, na Caridade e na 
Esperança. A minha missão familiar neste contexto de 
pandemia foi manter em segurança a minha mãe com 80 anos 
e o meu irmão com Trissomia 21. Pude ficar em casa em 
teletrabalho o que me permitiu velar por eles. Não foi fácil ,  
porque o medo está sempre presente em qualquer ato do 
quotidiano. Mas a nossa Fé ajudou-nos a perseverar. ....  

[Leia tudo] 

 

 
Eva Neves (Portugal): 

- O que fazem/ dizem, e como vivem, os Passionistas, 
leigos e religiosos, neste tempo de paixão da história?,  
seja do ponto de vista pessoal e/ ou do caminho dos grupos 
laicais.  

 Neste tempo novo da história atual, eu como Leiga da 
Família Passionista Laical ( LMP )  tenho vivido. ....  

[Leia tudo] 

 

 

Fabiola Cecchetti (Itália): 

Fui a primeira a receber a palavra. Vivo com muita ref leixão 
interior; neste imenso drama que a humanidade está 
passando, eu sou  uma privi legiada e isso me faz perguntar 
ao Senhor todos os dias por que tanto respeito por mim. No 
país onde moro, não há infectados, muito menos alguém 
morreu por esse vírus. Sou funcionário público e, portanto, 
recebo meu salário regularmente todos os meses,. . ....  

[Leia tudo] 

 

Francesco Di Feliciantonio (Itália): 

Quantas vezes nos últ imos meses nos ouvimos e repetimos 
frases como estas: << esta é uma lição para 
aprender>>,<<nada sera como antes >> ou então o 
mantra<< tudo vai f icar bem>!!  

   Fiquemos atentos para não cair dentro da retórica de um 
esti lo de vida que não nos pertence e que não tem nada  a 
nos ensinar. Para que a minha vida mude, eu tenho que 
querer e não alguém de fora que me impõe, e justamente 
porque me impõe eu recuso. Agora existe “repressões” 
(voltar o mais rápido possível a normalidade),” 
negacoes”(não tem mais o vírus), “projeções  mais ou menos 
paranoicas”(com a desculpa do vírus, estão nos 
enganando).....  

[Leia tudo]  

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Anabela-Vieira-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Antonio-Ferraro_FrtMadonnaDellaStella_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Carminho-Soares-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Eva-Neves-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Fabiola-Cecchetti-Refleixões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Francesco-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
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   Graziano Massari/ Rino Longo (Itália):  

Caros irmãos em Cristo,  

Estou muito contente por poder tornar a falar convosco, 
mesmo que longe fisicamente. Nós todos aqui vos sentimos 
muito próximos no nome e no carisma de S. Paulo da Cruz, 
no seguimento do qual nos colocamos com amor, confiança 
e esperança.  

Vós perguntais como enfrentamos e vivemos esta 
experiência de quarentena, causa da pandemia .........  

[Leia tudo] 

 

   Marcello Odorizi (Itália):  

13 maio 2020 
É uma data que normalmente nos recorda Fatima, é bom ter 
sido solicitado para escrever reflexões sobre esta 
pandemia, porque quer dizer que a emergência passou, e 
deixou lugar as reflexões e infel izmente também as 
conseqüências.  
Sim, vivemos um momento histórico  extraordinário e 
delicadíssimo, que quer dizer que finalmente abrimos os 
olhos e rendemos conta de como cada dia o Senhor nos ama 
de um modo extraordinário e delicadíssimo.  
Tecnicamente vivemos uma epidemia viral devido a um novo 
vírus que não sabemos se foi desenvolvido 
espontaneamente ou se foi criado pelo homem. Em um 
período no qual o.. ..  

[Leia tudo] 

 
Margherita Guiglia (Itália): 

A minha experiência pessoal nesse momento assim 
particular e difícil, é um grande momento de prova onde se 
pode tocar com as mãos a fragil idade da vida: descobrimos 
que somos frágeis, vulneráveis, pobres e que infelizmente 
nós nos esquecemos disso.  

A experiência difícil que estamos vivendo se por um lado 
nos recorda a nossa fraqueza, por outro lado nos move a 
procurar um sentido á vida, ao sofrimento à morte. ....  

[Leia tudo] 

 

 

 

Maria Mosconi (Itália): 

Não levara em conta que, em um determinado momento da 
minha vida, uma pandemia me forçou a enfrentar um período 
de desapego social, dif iculdade de movimento e tr isteza.  

Em um mundo em que todos correm, onde as relações 
interpessoais são passageiras, no entanto, muitas vezes se 
perde de vista o essencial: chegou a hora de parar e dizer: 
"Cristo, você é minha salvação, não posso me salvar. 
Preciso de você".  

A pandemia, além de doenças e morte, levou a mudanças 
como perda de segurança emocional, f isicalidade e perda 
econômica.  

Para mim, pessoalmente, esse período de isolamento f oi um 
"tempo de graça", porque eu tinha muito tempo para .... ..  

[Leia tudo] 

 

Maria Palma Vagnoli (Itália): 

Minha pouca e pobre experiência para este tempo é 
resumida nestas palavras: oração pessoal cada vez mais 
intensa com a PALAVRA, auxil iada pela catequese do papa 
Francisco, que frequentemente insistia no discernimento 
"não rigidez, mas sim aos mandamentos".  

Agradeci a DEUS por não ter tocado minhas afeições, mas 
participei com coração e oração nos muitos sofrimentos .....  

[Leia tudo]  

 
Monique (França): 

Aqui estão dois testemunhos de leigos apaixonados, 
acompanhados pelo ensino de um religioso apaixonado. 
Esses três textos refletem bem a maneira como vivemos ou 
queremos viver aqui e, neste contexto de crise da saúde, o 
carisma passionista.  

Marie-Jo foi em missão à Guiné em comunidades rel igiosas 
por 1,5 meses. Foi a terceira vez que ele esteve lá. Aqui está 
o testemunho dele . ......  

[Leia tudo] 

 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Graziano-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Marcello-Odorizi-Basella_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Margherita-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Maria-Mosconi_FrtMadonnaDellaStella_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Maria-Palma-Vagnoli_FrtMadonnaDellaStella_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Monique-Vervoitte-Depoimentos-experiências-reflexões_PT_A.pdf
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   Paula Mota (Portugal):  

"Uma coisa tenho certeza, estamos a viver momentos, 
minutos, horas, …, uma vida diferente. Estamos a 
reaprender uma vida diferente, onde nos " impõem" 
comportamentos que não nos deviam ser próprios, 
principalmente enquanto cristãos.  

A nível pessoal tem sido um desafio constante, todos os dias 
visto a roupa de professora da minha fi lha, mãe, esposa, 
dona de casa, irmã, f i lha, prof issional, amiga, … desafio a 
minha paciência, todos as emoções estão á flor da pele, 
tenho constantemente de apelar ao bom senso da ........  

 [Leia tudo] 

 
Pio Calvarese (Itália): 

Com a quarentena, tudo parou de repente.  

Não há mais tráfego de carros, nem gritos de crianças com 
mochileiros para ir ou voltar à escola, enfim, as ruas 
desertas e todos nós fechamos em casa.  

O silêncio caiu como se estivéssemos em um toque de 
recolher sem fim. Não tivemos tempo de entender e entender 
completamente o que estava acontecendo conosco.  

Encontramo-nos separados um do outro em uma solidão que 
fere o espírito porque não é procurado ou desejado, mas 
forçado por decisões impostas por outros.. . ....  

[Leia tudo] 

 

  Renata Magrini (Itália):  

Meu "deserto" na época da pandemia: no começo, eu 
experimentei esse momento como uma grande tragédia para 
me sentir mal, vi meus f i lhos preocupados comigo, pois 
normalmente não são e me proibiram de sair de casa porque 
disseram que se você tomar a infecção não pode 
sobreviver....  

[Leia tudo] 

 

 
Ricardo Marques (Portugal): 

Neste momento de incerteza e dúvida, encontramo-nos 
como os discípulos e as mulheres seguidoras de Jesus, em 
sábado Santo. A morte instalou-se, o medo toma conta de 
nós, parece que estamos abandonados, mas acreditamos 
que tudo vai f icar bem. Neste momento de ......  

[Leia tudo] 

 

Rosaria Ancona (Itália): 

Após o comunicado nº 17, enviado por Monica Cogliandro, 
sinto vontade de dar a minha contribuição sobre a minha 
experiência pessoal e comunitária.  

Sabemos que o período que estamos a viver é de 
sofrimento, cabe a cada um de nós extrair as l ições que se 
impõem. 

Em primeiro lugar, tudo isto serviu para nos fazer ver a 
nossa precariedade. Nós somos mortais. Mas, como 
cristãos, dizemos: necessitamos de nos preocupar com 
isto? Definit ivamente não. Até porque o cristão repete no 
Credo: "Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo 
que há de vir". Se esquecermos isto, a nossa fé será 
vazia... ......  

[Leia tudo] 

 

Sandra Torretta (Itália): 

No f inal de março através da plataforma (Zoom), enviamos 
uma lectio aberta àqueles que frequentam habitualmente os 
grupos lectio de quinta-feira, a escola da palavra mensal, 
quem estava fazendo o caminho de fé guiada por P.Marcello 
e que será necessário então depois de uma breve 
introdução, porque o texto foi enviado a nós alguns dias 
antes para comparti lhamento. Como grupo luxta Crucem 
Discípulos Missionários, nos encontramos no sábado santo 
para uma missa em conjunto a part ir de uma meditação que 
cotidianamente Pe.Marcello nos enviava para toda a 
semana santa, e nos encontraremos na próxima semana 
para continuarmos o nosso caminho do ano sobre os santos 
passionistas, tomando como referencia São Paulo da Cruz 
procurando atualizar-lo na nossa vida. ........  

[Leia tudo]  

 

 

 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Paula-Mota-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Pio-TTestemunhos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Renata-Magrini_FrtMadonnaDellaStella_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Ricardo-Marques-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Rosaria-Testemunhos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Sandra-Torretta-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
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Sionneau Guy (França): 

A LOUCURA DA CRUZ NO MUNDO HOJE  

A Cruz, um absurdo, ontem como hoje, uma loucura rejeitada 
pelos judeus, incompreendida pelos pagãos. Marcos destaca 
toda a zombaria do evento no capítulo 15 de seu Evangelho 
e Paulo em sua 1ª Carta aos Corínt ios coloca essa loucura 
no centro de sua pregação: “Os judeus pedem sinais e os 
gregos buscam sabedoria; mas pregamos um messias 
crucif icado, escândalo para os judeus, tolice para os pagãos, 
mas para aqueles que são chamados, tanto .......  

[Leia tudo] 

 

   Tendopoli di San Gabriele (Itália):  

Nesse tempo de isolamento forçado por causa do COVID -19 
o movimento da Tendopoli procurou continuar sua atividade 
pastoral e espiritual, experimentando aquela precariedade 
que sempre fez parte da sua vocação.  

O núcleo da nossa atividade tem sido a comunidade 
Passionista de Moricone, onde reside a maior parte dos 
diretores espirituais do nosso movimento. Todos os dias as 
15:00hs,Pe.Francesco e Pe.Alessandro animam o terço da 
Divina Misericórdia ao vivo no Facebook com a parti lha do 
Evangelho e uma pequena catequese sobre a oração.  

A cada dia, desde o dia de 10 março na pagina Facebook do 
Santuário do Beato Bernardo.......  

[Leia tudo] 

 
Vanda Vieira (Portugal): 

Neste período de pandemia, a necessidade de reforçar a 
nossa fé no Deus da vida, levou-nos a reinventar formas de 
encontro individual e em Comunidade. Com a ajuda das 
redes sociais e com o contributo generoso dos nossos irmãos 
P. Passionistas e Leigos, podemos celebrar a nossa Fé 
através de várias parti lhas diárias tais como: Eucarist i as, 
meditações e outros momentos de oração, que nos 
proporcionam o encontro com o Pai. Vivemos num cl ima de 
incerteza e de sofrimento, sentimo-nos frágeis perante os 
nossos medos e resistências, neste momento ..... 

[Leia tudo] 

 

 

 

  Vetralla Gruppo di San Paolo della Croce (Itália):  

Como viver esse tempo com coronavírus? Como podemos 
aceitar as muitas l imitações a que estamos sujeitos, sem 
excluir as l imitações espirituais, como a impossibi l idade de 
acessar os sacramentos, celebrações e encontros?  
Nos ensinamentos de São Paulo da Cruz, encontramos 
acima de tudo o convite para acolher tudo o que nos 
acontece da mão de Deus, para fazer sua vontade com 
confiança e amor, não com uma resignação fatalista. Ele 
sabia que se continuássemos a viver como se vivía em seu 
tempo, o próprio Deus teria feito uma grande missão ao .... . .  

[Leia tudo] 

 
Canto executado por Giovanni e Lucilla Cipicchia do grupo São Paulo da 
Crux de Santo Ângelo de Vetralla. (Itália): 

 

Pobreza 
 

Pobreza é tender a mão a quem a pedira,  

é colocar em comun (compart ilhar)  

tudo aquilo que você ten:  

padrão de nada ficar.  

 

E sempre deveria ser o ult imo 

e em qualquer lugar responder  

as ofensas con amor:  

servo dos homens seras.  

 

Caridade é amar no irmão a sua humanidade,  

é dar a vida por quem ainda não ten:  

assim o amor no corazão teras.  

 

Louvor a você Alt ìssimo Senhor  

pela vida que você deu a todos as creaturas.  

Obrigado Senhor Jesus, obrigato Senhor Jesus  

 
 

  

 

Ouça a música 

http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Sionneau-Guy-Depoimentos-experiências-reflexões_PT_B.pdf
https://www.facebook.com/francesco.cordeschi.1?ref=br_rs
https://www.facebook.com/santuariobeatobernardo/
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Tendopoli-Testemunhos-experiencias-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vanda-Vieira-Depoimentos-experiências-reflexões_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Covid-19-e-Família-Leiga-Passionista_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Pobreza_PT.pdf
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà.mp3
http://www.laicipassionisti.mapraes.org/wp-content/uploads/2020/06/Vetralla_Povertà.mp3

