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PAPA FRANCISCO 
ABENÇOA FAMÍLIA 
PASSIONISTA…
«Desejando corroborar tais votos e 
como penhor da abundância dos 
favores divinos que do Céu implora 
para todos, o Santo Padre concede 
a toda a Família Passionista a implo-
rada Bênção Apostólica».

PASSIONISTAS:  

ONDE ESTAMOS…
«A comunidade Passionista do Uíje 
nasce de uma decisão do I Capitulo 
Provincial (2002). Mas até este, já os 
Passionistas se encontravam a tra-
balhar na Diocese do Uíje,  desde o 
Ano de 1991».

BODAS 
DE PRATA 
SACERDOTAIS: 
- P. FERNANDO TAVARES      
- P. MANUEL HENRIQUES…
«Foi no ano 1988, a 26 de Junho, 
que ambos os sacerdotes foram 
ordenados presbíteros na igreja do 
Seminário Passionista de Santa Maria 
da Feira, pela imposição das mãos 
do Sr. D. Manuel Pelino, então bispo 
auxiliar da diocese do Porto». 

FESTA/
CONVÍVIO 
DA FAMÍLIA 
PASSIONISTA
 (14.07.2013)…
«No domingo, na mata Seminário, 
e nos moldes dos anos anteriores, 
realizou-se a Festa da Família Pas-
sionista…»

A FÉ REZADA
«Porque sois filhos, Deus enviou 
aos nossos corações o Espírito do 
seu Filho, que clama: “Abbá! - Pai!» 
(Gl 4,6). 

Acompanhámos o mais de perto possível, através dos meios de comunicação 
social, aquele que tem sido considerado já como o maior evento eclesial da 
história deste século XXI – a XXVIII Jornada Mundial da Juventude - realizada no 
Brasil de 23 a 28 de Julho passado, com a presença do papa Francisco, tendo 
congregado no mesmo espaço, a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, 
cerca de 3 milhões de pessoas, na sua maior parte jovens, e que a eles são 
especialmente destinadas estas jornadas.
Os Passionistas, como tem acontecido nas edições anteriores, não passaram 
indiferentes a este acontecimento, tendo nele participado um grande número 
de jovens religiosos, provenientes de todas as partes do mundo, unidos à volta 
do seu Superior Geral e do seu Conselho, aproveitando a circunstância para con-
gregar os jovens religiosos e fortificar a sua vocação com catequeses apropriadas.
Por esta ocasião, o Rev.mo Superior Geral teve oportunidade de, por mais de 
uma vez, se dirigir aos jovens passionistas, destacando nesta página apenas a 
homilia pronunciada no dia 24 de Julho, no Rio de Janeiro.

P. Porfírio Sá
Diretor/Editor

EDITORIAL

HOMILIA DO SUPERIOR GERAL NO 
ENCONTRO DA JUVENTUDE PASSIONISTA.

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

Gostaria de partilhar convosco 
esta pequena história
Era uma vez um rapaz que traba-
lhava como aprendiz junto de um 
artesão que fazia as mais lindas 
janelas do mundo. Desnecessá-

rio será dizer que, por mais que 
se esforçasse, o jovem aprendiz 
não conseguia, nem por sombras, 
aproximar-se da habilidade do 
próprio mestre. Foi assim que o 
rapaz pediu ao mestre que lhe 
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emprestasse as suas ferramentas, julgando que essa fosse 
a solução. Depois de várias semanas, o jovem diz ao mes-
tre: ‘Nada consigo fazer melhor com as tuas ferramentas 
do que fazia com as minhas’. O mestre replicou: ‘É para 
saberes, então, que não são as ferramentas do mestre que 
te fazem falta, mas o seu espírito’.

O TEMA DESTA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
ESTÁ TOMADO DO MANDATO MISSIONÁRIO DE CRISTO: 
“IDE E FAZEI DISCÍPULOS ENTRE TODAS AS 
NAÇÕES” (MT 28, 19). 
JESUS ENVIA OS SEUS DISCÍPULOS A EVANGELIZAR, 
QUER DIZER, A PROCLAMAR A BOA NOVA, 
O QUE NÃO QUER FAZER REFERÊNCIA TANTO A PAR-
TILHAR OU A ENSINAR PALAVRAS ESCRITAS NUM 
LIVRO, MAS, SOBRETUDO, A INTRODUZIR A PESSOA DE 
JESUS E A PARTILHAR A SUA MENSAGEM DO REINO – 
O QUE SE REFERE, PORTANTO, À REGRA DO AMOR 
DE DEUS.

Hoje, NÓS (eu e vós), que, através do nosso compro-
misso no batismo e no crisma, fizemos uma opção, tomámos 
a decisão de seguir a Jesus e o seu caminho. Nós somos 
aqueles discípulos que Jesus envia como missionários a 
evangelizar e a fazer e formar novos discípulos. Contudo, 
este trabalho missionário de evangelização não será efi-
caz se nós, em primeiro lugar, não chegamos a conhecer 
Jesus. Conhecer Jesus é diferente de conhecer alguma 
coisa sobre Jesus. Conhecer alguma coisa sobre “alguém” 
é apenas ter informações a propósito daquela pessoa. Até 
nas nossas relações com os nossos amigos, por vezes sabe-
mos uma quantidade de coisas sobre eles: de onde vêm, 

o que fazem, a sua história, a sua terra, etc. Mas, pode-
mos dizer que os conhecemos verdadeiramente? Alguém 
disse: “A vida é como uma garrafa de um bom vinho. Uns 
contentam-se por ler o rótulo da garrafa; outros, provam 
o seu conteúdo”. Poderemos aplicar isto à nossa relação 
com Jesus? Jesus é como uma garrafa de bom vinho, 
mas, muitas vezes, não temos tempo para Ele! Estamos 
demasiado ocupados em ler muitos rótulos e, às vezes, até 
comprometidos em produzirmos, nós próprios, um pouco 
de vinho, sem que, por vezes, nos deixemos “intoxicar” 
(embriagar) com ele.

O conhecimento que temos de Jesus, todas as informa-
ções que temos lido e estudámos sobre Ele, ensinadas pelos 
nossos pais, professores e catequistas, têm sido muito úteis. 
Mas não são mais do que conhecimentos e informações. 
Conhecer Jesus, por outro lado, é colocar de lado todas as 
coisas, é esvaziar-se a si mesmo e gastar o tempo a sós com 
Ele… para O encontrar. Este é o único modo pelo qual eu 
posso verdadeiramente “enamorar-me” d’Ele e, mais ainda, 
chegar a conhecê-lo, a experimentar o seu amor por mim.

Há uma história que faz referência a um jovem que se 
tinha enamorado perdidamente por uma rapariga, mas 
estava muito desanimado porque todas as suas tentativas 
para conquistar o seu coração eram recusadas. Um dia, a 
jovem marcou um encontro com ele, indicando-lhe o dia e a 
hora certos. O rapaz esteve sentado ao lado da sua amada; 
e foi então que meteu a mão ao bolso e dele tirou toda uma 
série de cartas de amor que lhe tinha escrito durante os 
meses passados. Eram cartas apaixonadas, que exprimiam 
o seu sofrimento pelo desejo ardente de experimentar as 
delícias do amor e da vida juntos. Começou a ler as cartas 
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à sua amada. O tempo passava, e ele continuava a ler, a 
ler… No fim, a jovem disse-lhe: «Mas que raça de idiota 
és tu?! Estas cartas falam todas de mim e do desejo de me 
conquistares; pois bem: agora eu estou aqui ao teu lado e 
tu continuas a ler essas tuas cartas estúpidas!»

«Gastamos demasiado tempo a refletir sobre Deus, sobre 
Jesus, nas nossas cabeças, falando e pregando acerca d’Ele 
nas nossas igrejas e lendo sobre Ele nos nossos livros. Mas 
Jesus diz-nos: «Estou sentado a teu lado: quando começa-
rás a fazer silêncio e a gostar da minha presença?». Como 
na história do jovem aprendiz e do mestre artesão, não é 
um problema de ferramentas, mas é o espírito do mes-
tre que te faz falta. E o espírito do nosso Mestre, Jesus, 
pode estar inspirado e tornar-se parte de nós somente 
graças a um encontro com Ele.

É exatamente isto o que o Papa emérito, Bento XVI, escre-
via a propósito da Evangelização na sua mensagem dirigida a 
vós, jovens: «A evangelização começa sempre com um encontro 
com o Senhor Jesus. Aqueles que foram ao encontro de Jesus e 
fizeram experiência do seu amor, querem imediatamente parti-
lhar a beleza do encontro e a alegria que brota da sua amizade. 
Quanto melhor conhecemos a Cristo, muito mais desejamos 
falar com Ele; quanto mais falamos com Cristo, muito mais 
queremos falar d’Ele; quanto mais formos conquistados por 
Cristo, muito mais queremos atrair os outros a Ele».

Queridos amigos: vós, como jovens, sois um dom precioso 
para a Igreja e para o mundo, aqui e agora - e não só no 
futuro. O mundo e a Igreja precisam do vosso contributo 
e da vossa participação como jovens, hoje. Juntamente 
com os outros discípulos batizados - adultos e idosos de 
qualquer vocação –, Jesus está a convidar-vos também a 
vós a conhecê-lo e está a enviar-vos para a missão, a fim 

de chamardes outros a conhecer e a encontrar Jesus, 
como aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida… 

«Ide, ide e fazei discípulos entre todas as nações». É 
ainda o papa Bento XVI a explicar-nos que «as nações a 
que somos enviados, não são apenas os distintos países do 
mundo, mas são também os diversos ambientes da nossa 
vida, como por exemplo, as nossas famílias, as comuni-
dades, os lugares de estudo e de trabalho, os grupos de 
amigos e os lugares onde passamos os tempos livres. A 
proclamação jubilosa do Evangelho é válida para cada 
um dos ambientes da nossa vida, sem exceção alguma». 
Jesus chamou-vos a ser missionários e evangelizadores. 
O nosso papa Francisco, com quem vos encontrareis neste 
Jornada Mundial da Juventude, é um grande evangeliza-
dor e muito bom a desafiar-nos a todos nós, como Igreja, 
a não olharmos apenas para o nosso interior, mas a vol-
tarmo-nos também para o exterior, a fim de aí levarmos 
Jesus e, de uma maneira especial, a “irmos às periferias”, 
onde encontramos o «mistério do pecado, do sofrimento, 
da injustiça, da ignorância, do agir sem religião, às peri-
ferias do pensamento e de toda a miséria humana». Jesus 
quis que a cura, a mensagem cheia de esperança do Reino 
que Ele começou a pregar na Galileia chegasse até aos 
confins da terra através do trabalho dos seus seguidores: 
«Ide e fazei discípulos entre todas as nações». Neste 
nosso mundo de hoje, NÓS somos a voz e o coração que 
proclama a mensagem de Jesus.

Conta-se a história de um Crucifixo que foi encontrada 
depois da guerra num lugar que tinha sido bombardeado, 
numa pequena cidade da Alemanha. No meio dos escom-
bros causados pela violência e pelo ódio humano, esta 
imagem permaneceu intacta – com exceção das mãos 
que também se perderam. Ao prepará-la para a voltar a 
colocar no seu lugar, alguém se deu ao trabalho de fazer 
umas novas mãos, mas o povo teve uma ideia melhor, e 
decidiram que a imagem deveria permanecer sem mãos, 
colocando por debaixo dela a seguinte legenda: «Não tenho 
outras mãos senão as tuas».

Meus queridos irmãos: vós e eu, NÓS, somos as mãos, 
os pés, a voz e o coração de Jesus no nosso mundo de hoje. 
Juntos, trabalhemos para construir o Reino de Deus, um 
reino de Justiça, Amor e Paz. Deste modo, aprenderemos 
a conhecer Jesus, encontrá-lo-emos, respiraremos o 
seu espírito e, com coragem e confiança, «iremos fazer 
discípulos entre todas as nações».

Joachim Rego CP
Superior Geral
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PAPA FRANCISCO ABENÇOA FAMÍLIA PASSIONISTA

Com data de 10 de Julho de 2003 foi enviada, pelo Diretor de “Família Passionista”, o seu último 
número - o 110, Ano 27 - ao Santo Padre, Papa Francisco, cujo Editorial lhe foi dedicado por oca-
sião da sua eleição à Cátedra de Pedro. A acompanhar o Boletim, uma carta dirigida ao mesmo 
Sumo Pontífice, a que o Santo Padre, através da Secretaria de Estado, se dignou amavelmente 
responder, enviando a sua bênção para toda a FAMÍLIA PASSIONISTA.
Para os anais da história do Boletim, aqui ficam, na íntegra, os textos respetivos.

  “FAMÍLIA PASSIONISTA” 
  Missionários Passionistas

Av. Fortunato Meneres, 47

4520-163 Santa Maria da Feira

Tel.: 256 362171 / 256 364656

E-mail: boletim@passionistas.pt

A Sua Santità Papa Francesco

Domus Sanctae Marthae

Piazza Santa Marta

00120 CITTÀ DEL VATICANO

Beatíssimo Padre:
Tal como aconteceu aquando da resignação de Bento XVI, a quem dedi-

cámos o penúltimo Número do nosso Boletim “FAMÍLIA PASSIONISTA” (Nº 26), 
assim também agora: passados mais de três meses desde que Vossa Santidade 
foi eleito seu sucessor, quisemos dedicar-Lhe, também a si, este número do 
mesmo Boletim (Nº 27), apresentando nas suas primeiras páginas a sua foto, 
tendo como imagem de fundo o emblema passionista, e a reportagem da sua 
eleição e primeira aparição em público no próprio dia da mesma eleição papal.

Queremos, com este gesto, manifestar-lhe, Santo Padre, a nossa profunda 
veneração pela sua pessoa, como sucessor de Pedro, colocando também Vossa 
Santidade na primeira lista da grande Família Passionista, espalhada pelo mundo, 
e em Portugal também presente.

Queira aceitar, Santo Padre este pequeno gesto deste nosso humilde 
trabalho, como preito da nossa homenagem, impetrando do céu as melhores 
bênçãos que o acompanhem sempre no desempenho do seu ministério em 
favor de todo o povo de Deus.

Implorando também sobre toda a Família Passionista, a sua própria bênção 
somos, com gratidão e afeto,

Santa Maria da Feira, 10 de Julho de 2013

Pela “Família Passionista”,
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Vaticano, 30 de Julho de 2013

Reverendíssimo Senhor,

Houve por bem homenagear o Sumo Pontífice com a oferta do 
último número do Boletim «Família Passionista», numa dedicada 
afirmação de sentimentos de filial estima e devotamento como expli-
citava na carta que o acompanhava.

Juntamente com a expressão do apreço e gratidão de Sua Santidade 
o Papa Francisco pelo referido preito, fui incumbido de lhe transmitir 
também os votos que Ele formula, em oração, de que o Padre Porfí-
rio e seus colaboradores continuem a viver generosamente a própria 
condição eclesial, bem cientes de que o mundo necessita de pessoas 
que, através da oração, do sacrifício e das actividades que lhes são 
próprias, sejam lâmpadas ardentes de caridade e de santidade, irra-
diando por todo o lado a «luz dos povos que é Cristo» (Lumen gentium, 
n. 1). Desejando corroborar tais votos e como penhor da abundância 
dos favores divinos que do Céu implora para todos, o Santo Padre 
concede a toda a Família Passionista a implorada Bênção Apostólica.

Aproveito a oportunidade para afirmar-lhe sentimentos de fra-
terna estima em Cristo Senhor.

Mons. Peter B. Wells -  Assessor

Rev.mo Senhor Director
P. Porfírio Martins de Sá
SANTA MARIA DA FEIRA
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PASSIONISTAS: ONDE ESTAMOS
Uíje (Angola)  

O prometido é devido. Neste número de 
Boletim ‘Família Passionista’ prometi falar da 
Comunidade Passionista radicada na cidade 
de Uíje desde 2003. Por feliz coincidência, 
esta pequena resenha corresponde a 10 anos 
da nossa presença naquela cidade angolana.

Se os 12 anos que estivemos em Quim-
bele (1991-2003) foram marcantes quanto à 
ação desenvolvida pelos nossos missioná-
rios numa situação verdadeiramente difícil, 
após uns começos que pareciam de acal-
mia social e política (houve quem dissesse 
nessa altura que ‘a paz poisou nesta terra’), 
os outros foram de tensões e preocupações 
constantes. Mantivemos a nossa presença, 
não abandonamos o povo, fomos fiéis. 

Por razões, algumas delas já apontadas 
no número anterior, vimo-nos na necessi-
dade de repensar a nossa presença naquela 
zona afastada da sede da diocese. Foi nesse 
sentido que o I Capítulo Provincial, realizado 
entre 2 e 5 de Abril de 2002 na nossa Casa 
de Barroselas, se pronunciou e deliberou 
«manter a Missão em Quimbele, na diocese 
de Uíge, pelo período de um ano, bem como 
desenvolver as necessárias diligências em 
ordem a lançar uma nova presença que pos-
sibilite a implantação da Congregação em 
Angola».

Essa «nova presença» concretizou-
-se, após diálogo entre o bispo diocesano 
e o Superior Provincial, num dos bairros da 
cidade de Uíge.

A 30 de setembro de 2003, o P. Manuel 
Henriques, a trabalhar conjuntamente com o 
P. Porfírio na Missão de Quimbele, deu entra-
da na nova casa, no bairro do Dunga, perten-
ça da diocese e onde viveram as Irmãs Pas-
sionistas que, entretanto, deixaram Angola. 
Mais tarde esta Casa foi adquirida à diocese 
pelos Missionários Passionistas (ver foto). O P. 
Porfírio, depois de 9 anos na Missão de Quim-
bele, regressou a Portugal, integrando-se na 

comunidade passionista de Santo António da 
Charneca, Barreiro. Em Dezembro do mesmo 
ano, rumou até às «terras do bago vermelho» 
(Uíge) o P. Gabriel Querubim, assumindo a 
função de Superior da Comunidade. 

Não havendo, de início, trabalho pastoral 
específico, os missionários iam colaborando 
na Sé Catedral e auxiliando os párocos. Em 
2005 começaram a trabalhar na área onde 
hoje se encontram. Em 1 de Janeiro de 2006, 
essa área, bairro do Dunga, foi erigida como 
paróquia pelo bispo da diocese, D. Francisco 
da Mata Mourisca, não tendo, nessa altura, 
qualquer estrutura própria para as celebra-
ções, servindo-se provisoriamente das insta-
lações da Cáritas Diocesana. Hoje, felizmente, 
já contam com um Salão polivalente a fun-
cionar como local de culto e encontros de 
formação. 

Mas não pararam por aqui. Em 7 de 
Outubro de 2007, D. Emílio Sumbelelo, novo 
bispo da diocese, após ter presidido à cele-
bração dominical, no Salão polivalente, pro-
cedeu à bênção da primeira pedra do que 
viria a ser o «Centro Social Santa Cruz». Os 
missionários, em sintonia com os ‘Leigos para 
o Desenvolvimento’, procuraram levar para 
frente a criação de um mínimo de estruturas 
materiais para a realização da ação missio-
nária, acompanhada de uma ação social que 
serviria de apoio à ação evangelizadora. Na 
foto (em baixo) poder-se-á ver esse conjun-
to harmonioso onde se conjugam as várias 
vertentes de uma ação evangelizadora total. 

Terminadas estas obras, a atenção 
voltou-se para a residência dos missionários 
necessitada de melhores e maiores estruturas 
físicas tanto para a Comunidade como para 
potenciais candidatos à vida religiosa missio-
nária passionista. 

Criadas as condições para a fixação dos 
missionários, foi possível enviar em 2009 mais 
dois religiosos missionários passionistas, na 
pessoa do P. Rui Carvalho e do religioso Alfredo 
Serpa (hoje também sacerdote) que, de alma 
generosa, se disponibilizaram para a missão

Atualmente, a Comunidade do Uíje é 
formada por três religiosos sacerdotes: o Pe. 
Manuel Henriques (Superior), o Pe. Rui Car-

valho (ecónomo e pároco) e o Pe. Alfredo 
Serpa (professor do Seminário Maior do Uíje), 
assim como pelo estudante António Mugin-
ga, natural de Sanza Pombo (Uíje). Entretan-
to, o P. Gabriel Querubim foi chamado para 
uma nova fundação/ missão passionista em 
Calumbo, na recém-criada diocese de Viana.

Numa também vasta área territorial 
da nossa missão em Uíje, os missionários 
passionistas desdobram-se em mil e uma 
atividades, para atender um povo que nos 
foi confiado. Estes missionários criaram 
estruturas não apenas para a celebração da 
Eucaristia, sacramentos, oração e reflexão, 
fundamentais para um crescimento inte-
gral, mas também para que possam cres-
cer como pessoas habilitadas nos meios 
modernos de comunicação e na arte do 
saber e do fazer.  

Damos graças a Deus por estes nossos 
irmãos que, lá longe, se entregam generosa-
mente ao serviço do evangelho a um povo 
que, de alma aberta, acolhe, exterioriza e fes-
teja, como ninguém, a alegre notícia de um 
Deus feito homem: Jesus Cristo Crucificado/
Ressuscitado.

Esta é a quinta comunidade religiosa 
passionista que, no momento presente, a 
Província Portuguesa possui, não já em terri-
tório português, mas angolano. 

No próximo número falaremos de uma 
outra em território angolano: Calumbo, dio-
cese de Viana, Angola.

P. José Queirós 
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ORDENAÇÃO 
DIACONAL DE P. ROGER 
TAMAY RAMÍREZ - SCOR

A 29 de Junho de 2013 foi ordenado Diáco-
no o P. Roger Tamay Ramírez, membro 
da Configuração do Sagrado Coração de 
Jesus (SCOR), em Huancayo, no Perú.

6 ORDENAÇÕES 
DIACONAIS 
PASSIONISTAS EM EL 
SALVADOR - FAM

A 30 de Junho de 2013 foram ordenados 
Diáconos Carlos Mijares Gonzalez,  Juan 
Francisco Pereyra, Reginaldo Andrade 
Lopez, Carlos Rosendo Dias, Douglas 
Cannona Rodriguez, Miguel Angel 
Merino, membros da Província da Sagrada 
Família (FAM), na Paróquia de S. Francisco 
de Assis, em Mejicanos (S. Salvador), por S. 
E. Dom José Luís Escobar Alas, arcebispo 
de São Salvador.

PROFISSÕES 
PERPÉTUAS NO MÉXICO 
– REG - 20 DE JULHO, 
2013. 
Na paróquia do Espírito Santo, na cidade 
do México, 3 jovens passionistas emitiram 
os votos perpétuos. 

São eles: Carlos Leonardo García Hernán-
dez, Carlos Aguilar Quiroz e Alexander Már-
quez Olivares

ORDENAÇÃO 
DIACONAL DO P. 
ADONY REYES ROSARIO 
– PAC (R. DOMINICANA)

A 06 de Julho de 2013 foi ordenado Diáco-
no o P. Adony Reyes Rosario, CP, membro 
da Vice-Província de Nossa Senhora da Paz 
(Porto Rico/República Dominicana), na sua 
paróquia natal de São Francisco de Maco-
rís, La Peña (República Dominicana), pela 
imposição das mãos de S. E. Dom Fausto 
Mejía, bispo da diocese de La Peña.

PROFISSÃO RELIGIOSA 
NA R. D. DO CONGO 
(SALV)

No dia 31 de Julho 2013 emitiu a sua pri-
meira Profissão Religiosa na Província Pas-
sionista SALV, na R. D. do Congo, o noviço  
Namwisi Dosithee Sever, nas mãos do 

seu Superior Provincial , o P. Vital Otshu-
dialokoka Onasaka.

ORDENAÇÃO 
EPISCOPAL DO P. LUÍS 
FERNANDO LISBOA, 
PASSIONISTA

Bispo da Diocese de Pemba – 
Moçambique (24 de Agosto 2013, catedral 

de Santo António de Osasco – Brasil)

Assim saudou o Superior Geral da Congre-
gação o novo Bispo Passionista por ocasião 
da sua ordenação episcopal:
“Creio que o Santo Padre, Papa Francisco, 
fez uma ótima escolha quando te nomeou 
como Guia e Pastor da Diocese de Pemba. 
Escolheu um homem com um CORAÇÃO 
– um coração de Deus e um coração para 
o povo. Tens um coração que foi forjado 
ao longo de muitos anos aos pés da Cruz 
e nutrido pela espiritualidade que brota 
da Paixão de Jesus. É com um coração a 
transbordar de amor e de compaixão que 
guiarás as populações de Pemba para 
Cristo, o Bom Pastor. Com a tua nomea-
ção, a Congregação não perdeu um dos 
seus membros, porque tu serás sempre um 
Passionista. Pelo contrário, será um ganho 
para a Igreja, especialmente a Igreja de 
Pemba, que foste chamado a servir e a 
guiar. Caríssimo Bispo, quero garantir-te o 
amor, o apoio e a oração de todos os teus 
irmãos da Congregação Passionista. Que a 
bênção de Deus esteja contigo”.

A Província Passionista de Portugal, a quem 
o novo Bispo amavelmente visitou na pri-
meira semana de Setembro, associa-se à 
saudação do Superior Geral e novamente 
formula a Sua Ex.cia  os melhores votos de 
fecundo apostolado.

(In http://www.passiochristi.org 

– trad. P. Porfírio Sá)

PASSIONISTAS NO MUNDO
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Mais uma vez, os Missionários Pas-
sionistas estiveram em festa, comemo-
rando e celebrando as Bodas de Prata 
sacerdotais do P. Fernando Tavares, 
da Comunidade de Santa Maria da 
Feira, e do P. Manuel Henriques, da 
Comunidade de Uíge, Angola.

Foi no ano 1988, a 26 de Junho, 
que ambos os sacerdotes foram orde-
nados presbíteros na igreja do Semi-
nário Passionista de Santa Maria da 
Feira, pela imposição das mãos do 
Sr. Dom Manuel Pelino, então bispo 
auxiliar da diocese do Porto.

Desde então, ambos os aniversa-
riantes têm exercido o seu ministé-
rio e funções, quer na Igreja como na 
Congregação, em várias vertentes:

O P. FERNANDO TAVARES, 
nascido em Romariz (Feira) a 
24.05.1962, primeiro como pároco 
da nossa paróquia de Palhais/
Santo António (Barreiro), nos 
anos 1989-1996; depois na comu-
nidade Linda-a-Velha, como ecó-
nomo e auxiliar na formação dos 
postulantes, entre os anos 1996-
1998; e, desde então, ao serviço 
da comunidade da Feira, como 

ecónomo e, durante quatro anos, 
acumulando o cargo de vice supe-
rior da mesma. Para além destes 
serviços, tem-se destacado louva-
velmente no exercício do minis-
tério sacerdotal, quer na nossa 
igreja, como noutras paróquias 
da diocese.

O P. MANUEL HENRIQUES, 
nascido em Massarelos (Porto), a 
21.11.1962, após uma breve expe-
riência (1987- 88 e 1989-90) como 
auxiliar na formação dos nossos 
seminaristas, na comunidade da 
Feira, integrou, entre os anos 
1990-97, a comunidade de Santo 
António da Charneca, exercendo 
aí as funções de ecónomo, vice 
superior e capelão dos fuzileiros 
da armada, na escola do Vale do 
Zebro (Palhais); foi “enviado”, em 
1997, para a missão passionista de 
Quimbele, Angola, onde se man-
teve até ao seu encerramento, em 
2003; atualmente, desempenha as 
funções de Superior e responsá-
vel principal pela formação dos 
seminaristas indígenas, na comu-
nidade passionista de Uíge. Quer 

na missão de Kimbele, como agora 
na missão de Uíge, o P. Manuel, 
para além do apostolado sacer-
dotal próprio de um missioná-
rio em terras de missão, tem-se 
distinguido particularmente na 
colaboração e orientação pre-
ciosa de trabalhos ocorrentes de 
construção, sendo jocosamente 
conhecido por “padre constru-
tor” ou, melhor ainda, por “padre 
engenheiro”.

No final desta caminhada, ao cele-
brarmos jubilosamente os 25 anos de 
sacerdócio destes dois nossos irmãos, 
unidos a alguns dos seus familia-
res mais representativos e a muitos 
sacerdotes, provenientes de todas as 
comunidades passionistas de Portugal 
e Angola, queremos, com eles, elevar 
ao Senhor fervorosas ações de gra-
ças, não só pelo dom do sacerdócio 
de que, há 25 anos, foram revestidos, 
mas também por todos os bons ser-
viços que, ao longo destes anos, têm 
prestado à Congregação Passionista. 
Que o Senhor os recompense dos 
seus trabalhos e continue a dar-lhes 
força e vontade para continuarem a 
dar o melhor de si próprios à Igreja 
de Deus e à Congregação a que “se 
orgulham” de pertencer, como eles 
próprios o testemunharam na homi-
lia da concelebração comemorativa 
a que presidiram.
AD MULTOS ANNOS!

P. Porfírio Sá

BODAS DE PRATA SACERDOTAIS (26.06.2013)
- P. FERNANDO TAVARES

- P. MANUEL HENRIQUES



9ANO 27 - N.º 111
JULHO · AGOSTO · SETEMBRO / 2013 V · O · C · A · Ç · Ã · O  E  M · I · S · S · Ã · O

Os jovens religiosos passionistas da 
Configuração do Mártir Eugénio Bos-
silkov – atualmente integrando as Pro-
víncias Passionistas da Itália, França e 
Portugal, reuniram-se para uma semana 
de reflexão e de confraternização na 
comunidade passionista de Lourdes 
(França). Por Portugal, estiveram pre-
sentes os os PP. Francisco Xavier e Nuno 
Ventura e o Irmão Tiago Pereira.

Neste encontro trataram-se os seguin-
tes temas: A Fé a partir da Morte ou da 
Ressurreição?; A força do carisma no 
último Capítulo Geral; A memoria Pas-
sionis e vida comunitária no P. Fabiano 
Giorgini, cp; Hipótese de trabalho para 
uma pastoral juvenil passionista; Memo-
ria Passionis e pastoral paroquial.

A proximidade ao Santuário de Lour-
des deu-nos a possibilidade de viver jun-

tos momentos de espiritualidade e oração 
na Gruta das aparições, assim como de 
convívio. A organização deste encontro 
esteve confiada ao P. Fernando Taccone, 
secretário da CEB, e dos seus colabora-
dores P. Gabriele Cingolani, passionista, 
e o P. Guiseppe Serighelli, superior da 
comunidade Passionista de Lourdes.

P. Francisco Oliveira

PRÉ-SEMINÁRIO
EM BARROSELAS
No dia 22 de Junho realizou-se o último 
encontro deste ano letivo do pré-semi-
nário, em Barroselas, dedicado ao tema 
da vocação a ser como Jesus. Depois da 
oração da manhã (junto ao rio, onde 
foram convidados a reconhecer Jesus 
transfigurado no monte Tabor), houve 
uma “pro-vocação” através do filme «La 
última cima» de um padre espanhol 
que também subia ao monte para se 
encontrar com Deus e que deu a vida 
por Ele. Com este testemunho, deu-se 
mais um passo para descobrir qual a 
opção de vida que cada um dos 11 pré-
-seminaristas quer fazer. 

No dia  14 de Setembro teve lugar o 1º 
Encontro do ano letivo 2013-2014 do 
pré-Seminário em Barroselas. Sendo dia  
da «Exaltação da Santa Cruz», esta foi o 
tema de fundo que se apresentou aos 
participantes, partindo do texto bíblico 
da oração de Jesus no Horto e de duas 
canções de um Grupo Passionista cha-
mado «Getsémani». Com estávamos 
em tempo quente, houve ainda tempo 
para um banho no rio Neiva.

P. Bruno Dinis.

Encontro de Jovens Religiosos 
Passionistas da CEB na Comunidade 
Passionista de Lourdes
(22 a 27 de Julho de 2013)

SEMINAS SUMMER CAMP II

Entre os dias 15 e 19 de Julho de 
2013, com destino surpresa e muita 
animação: assim foi o Seminas Sum-
mer Camp II.

Na manhã do dia 15 de julho, os 
seminaristas, acompanhados pelos 
diretores Pe. Francisco e Tiago Veloso, 
e o Ir. Tiago Pereira, seguiram rumo 
ao norte do país: Ribeira de Pena espe-
rava pelos jovens, com muitas aventu-
ras diárias para fazer desta semana, 
“a” semana!

Viveram-se verdadeiros dias quen-
tes de verão, com atividades que arre-
piavam só de olhar para elas: salto 
negativo, fantasticable ou o percurso 
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(RE-)ABERTURA DE PORTAS
Após 3 meses de tranquilidade, paz e harmonia, o 
Seminário Menor de Santa Maria da Feira reabriu 
as portas no dia 15 de setembro a 18 jovens desejo-
sos de aprofundarem melhor a amizade com Jesus, 
partilhando o estudo, a fé e as vidas, num ambiente 
de procura e descoberta vocacional.
A maioria dos adolescentes pertence ao ensino básico (7º 
ao 9º ano), sendo que três já estão no secundário, a um 
pequeno passo do Postulantado Passionista.

Acompanhado do P. Fernando Tavares, 
partiu para Itália, no dia 28 de Agosto 
passado, o jovem Postulante Passionista 
Marcelo, a fim de dar início ao seu ano de 
Noviciado, que terá lugar na primeira casa 
da Congregação Passionista, mandada 
construir pelo Fundador, S. Paulo da Cruz, 
no Monte Argentário, em Orbetello, Pro-
víncia de Grossetto (Toscana), um autên-
tico oásis de paz e de espiritualidade.

O Marcelo, de nome completo Mar-
celo Conceição Vieira, é natural de 
Cesar (Oliveira de Azeméis), onde nasceu 
a 23 de Julho de 1992. Filho de Crispim 

Vieira de Oliveira e de Margarida da Con-
ceição de Oliveira, entrou no Seminário 
Passionista de Santa Maria da Feira em 
Setembro de 2004, onde concluiu o 12º 
Ano em 2011. Entre o ano 2011 e 2013 
fez o Postulantado à vida passionista 
na Comunidade de Linda-a-Velha, onde 
também concluiu o 1º de Teologia na 
Universidade Católica de Lisboa.

Iniciou, oficialmente, no passado 
8 de Setembro, o ano de Noviciado na 
Comunidade Passionista da Apresentação 
(Argentário/Itália), juntamente com mais 
6 colegas italianos, pertencentes à nova 

Configuração Passionista CEB, que inte-
gra as 6 Províncias Passionistas da Itália, 
a Província Portuguesa e Francesa, com 
as suas respetivas Missões da Bulgária, 
Nigéria e Angola.

“Família Passionista” deseja ao Marcelo 
uma experiência forte da vida e espiri-
tualidade passionista para que, daqui por 
um ano, possa ingressar oficialmente na 
mesma Congregação com a emissão dos 
Votos Religiosos.

P. Porfírio Sá

O MARCELO NO MONTE ARGENTÁRIO (ITÁLIA)
ANO DE NOVICIADO (2013-2014)

aventura, e outras mais simples como a canoagem, a esca-
lada, paintball, o segway ou a praia fluvial. Para não falar 
da grande aventura de… cozinhar!

Com passeios pelo meio, os seminaristas também par-
ticiparam na Eucaristia, na aldeia de Santo Aleixo, onde 
a festa em honra do mesmo estava a decorrer. Muito bem 
recebidos, ainda deram um espetáculo aos habitantes locais.

Foi uma semana que passou a grande velocidade, na 
companhia da obra do Criador, de boa gente e de gran-
des atividades.

O filme com o resumo da semana pode ser visto em 
www.NoAlto.com

Humberto Silva,
seminarista
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MEGA-FESTA 
DE S. JOÃO 
PASSIONISTA  
(22 de Julho 2013) 

A exemplo do passado ano, 
a noite do sábado dia 22 de 
Junho foi de festa, com a Mega 

Festa de S. João para todos 
os Movimentos Passionistas, 
organizada pela Associação 
da Juventude Passionista. 
Membros dos mais variados 
Movimentos ou grupos liga-
dos à espiritualidade passio-
nista nesta Comunidade - AJP, 
Rosto Solidário, Acólitos, Grupo 

Gólgota, Leitores e Ministros 
Extraordinários da Comunhão, 
Zeladoras da Igreja, Volunta-
riado Passionista, Catequistas, 
Grupos Corais, Leigos Missioná-
rios Passionistas, juntando ainda 
amigos e familiares, a festa, com 
sardinhas, fêveras e caldo verde, 
contou com a presença de 180 

pessoas. A Festa prolongou-
-se noite dentro, com música, 
o lançamento dos balões de 
S. João e ainda o “tradicional” 
leilão do Manjerico AJP.

Uma festa cheia de diversão 
e de vida que promete repetição 
no próximo ano!

No passado dia 7 de julho, alguns 
jovens passionistas, foram a mais um 
encontro da Lectio Divina.

Encontros estes organizados pela 
equipa vicarial da juventude de Oliveira 
de Azeméis/ S. João da Madeira, conjun-
tamente com a Pastoral vocacional dos 
Missionários Passionistas e, neste caso, 
dinamizado pelo sacerdote José Pedro 
Azevedo, que abordou o evangelho do 
dia, de São Lucas (cap. 10).

Depois de lido, iniciou-se uma 
reflexão profunda de cada versículo. 
No final chegamos à conclusão de que 
Jesus não enviou apenas os 12 após-
tolos, mas também um grupo de “fiéis 

não ordenados”, que quer dizer todos 
os fiéis da igreja.

No entanto não podemos enten-
der isto como dois grupos, mas como 
diferentes formas de pertencer, através 
do batismo, ao único Povo de Deus, 
orientado por Cristo. A relação entre 
estes dois grupos não deve ser vista com 
egoísmo, nem rivalidades, mas como 
relação de confiança entre Deus e o seu 
povo. Povo esse dedicado a Deus que se 
encontra no caminho, e em peregrina-
ção ao longo da sua vida.

Com estes encontros vamos des-
cobrindo e conhecendo cada vez mais 
Deus, deixando-nos transformar pelo 
seu amor.

Regina Pereira

AO RITMO DA PALAVRA

Bolsas de estudo:
BOLSA DE COLABORADOR ............  500,00 €
BOLSA DE BENFEITOR  ................. 3.750,00 €
BOLSA DE BENFEITOR INSIGNE  10.000,00 €

Benefícios Espirituais:
– Oração diária pelos Benfeitores, vivos e falecidos, em todas 
as casas da Congregação.
– 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos 
Benfeitores vivos.
– 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos 
Benfeitores falecidos.
– 3 Missas no mês de novembro, em todas as casas da Congre-
gação, pelos Benfeitores falecidos.
– 1 Missa todos os domingos, às 12 horas, no Seminário de 
Santa Maria da Feira, pelos Benfeitores vivos e falecidos,
– 1 Trintário Gregoriano pelos Benfeitores Insignes, celebrado 
após o seu falecimento.

N.B.  
* A Bolsa pode ser individual ou coletiva (famílias, grupos de 
pessoas, movimentos, paróquias, etc…) e as quantias podem 
perfazer-se em várias prestações.
* O doador pode atribuir um nome (por ex. de uma Santo) à 
Bolsa que fundou.
* Disponibilizam-se, para quem o solicitar, recibos para efeitos 
de IRS, conforme legislação em vigor.

Intenções de Missas:
OUTRA FORMA DE COLABORAÇÃO 
MISSIONÁRIA
OS MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS carecem de Intenções de 
Missas suficientes para as suas necessidades e dos seus 
Missionários. Agradecemos, por isso, aos Reverendos 
Párocos e fiéis a entrega das Intenções de Missas que lhes 
seja possível, para serem celebradas individualmente nas 
nossas Comunidades.

AJUDE A FORMAR 
UM MISSIONÁRIO PASSIONISTA!
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1º TORNEIO DE 
FUTEBOL AJP NO 
SEMINÁRIO DA 
FEIRA (23.06.2013) 
A Célula Seguace da Associação da 
Juventude Passionista realizou no dia 23 
de Junho o I Torneio AJP - Futebol de 7. 
Decorreu no Campo de futebol do Seminá-
rio Passionista de Santa Maria da Feira, com 
início às 14.30h, em que tomaram parte 12 
equipas: Funinis, Célula Bússola, Célula GPS, 
Célula PVC, Hipp Ribas, LAAC, Seminaristas 
Passionistas, União dos Cansados, Célula 
Seguace, Jovens GPS de Lourosa, 2003E e 
Os Magos da Bola.

O torneio decorreu durante toda a tarde, 
tendo chegado à final as duas equipas que, 
curiosamente, abriram o Torneio: Funinis 
e Célula Bússola. Apesar de, ao intervalo, a 
Célula Bússola estar a ganhar, na segunda 
parte a equipa Funinis deu a volta ao resulta-
do vencendo por 2-1, levando, como todas 
as equipas um diploma de participação e 
ainda a Taça do I Torneio AJP - Futebol de 7.

A todas as equipas que participaram, 
Parabéns, em especial à equipa vencedora.

No final ficou a promessa de voltar a 
repetir o evento.

 P. César Costa

GRUPO S. PAULO 
(GSPC)  
CICLOTURISMO

No dia 23 de Junho, o GSPC pôs-se a 
caminho de bicicleta numa iniciativa de 
cicloturismo. Depois da participação na 
Missa Dominical, onde Jesus convidava a 
segui-l’O, começaram a pedalar em direção 
à Sr.ª das Candeias, em Moreira de Geraz 
do Lima. Apenas houve um furo, mas sem 
acidentes, uma vez que o “grupo fugitivo”  
se preparava para a volta ao Minho!!!

FESTAS DE S. PEDRO

(em Barroselas)

No último fim-de-semana de Junho rea-
lizaram-se as festas de S. Pedro, padroeiro 
de Barroselas. Nestas salienta-se a entra-
da dos andores e a procissão. Ficam duas 
fotografias do andor de S. Paulo da Cruz, 
levado por alguns dos membros do grupo 
dedicado ao fundador dos Passionistas. 

FESTAS DA Sr.ª DA AGONIA 
(Viana do Castelo)

Cortejo Histórico-Etnográfico
Foi no dia 17 de Agosto, durante a tarde, 
que os membros do Teatro do GSPC partici-

param no Cortejo Histórico-Etnográfico. Os 
quadros por eles representados versaram 
sobre a rainha S. Isabel, a saber: o Milagre 
das Rosas, a caminho de S. Tiago, os Judeus 
expulsos de Aragão e aceites pela rainha 
em Viana do Castelo e Monjas de S. Clara. 

FESTA DO TRAJE

Nesse mesmo dia, à noite, foi a vez dos 
grupos folclóricos locais participarem na 
festa do traje. O nosso assumiu a parte cor-
respondente ao casamento, à antiga, em 
que se entregava os 3 vinténs e, depois da 
bênção matrimonial, eram atirados confet-
tis que saudavam a união dos novos espo-
sos e que as crianças tanto se deliciavam.

CORTEJO E ATUAÇÃO

No dia 18, à noite, o grupo folclórico S. 
Paulo abriu o cortejo (pela Avenida dos 
Combatentes) até ao anfiteatro do jardim, 
onde atuou para os romeiros que estavam 
em Viana nesse dia.

GALA INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE 

(Barroselas 2013)

Dentro do Festival Internacional do Alto-
-Minho, que se realizou de 25 de Agosto 
a 1 de Setembro, em Viana do Castelo, 
decorreu a Gala Internacional de Folclore 
– Barroselas 2013.

Foi na noite de 30 de Agosto que esta vila 
do Vale do Neiva presenciou a participa-
ção dos grupos da Croácia, Lituânia e EUA, 
tendo este sido acolhido na sede do GSPC.
No dia seguinte, depois de uma oração ecu-
ménica com todos os grupos participantes 
neste festival, houve uma nova gala, mas 
desta vez na Praça da República, em Viana.

Pelo Grupo S. Paulo da Cruz,
P. Bruno Dinis, Passionista.
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Este ano, a Festa da Família Passionista 
começou de véspera. Marcada, como habi-
tualmente, para o Domingo, iniciou-se no 
sábado, dia 13, pelas 21.30h, na igreja do 
Seminário, com a encenação do musical 

“A Lenda das três Árvores”, uma produção 
a cargo dos Seminaristas Passionistas e Aca-
demia de Música e Artes, de Rio Meão (Santa 
Maria da Feira). Com mais de três dezenas 
de jovens em cena, contaram e cantaram a 
história de 3 árvores, partindo de um menino 
que descobre um livro que tem uma linda 
história, uma história de sonhos realizados... 

No domingo, na mata Seminário, e nos 
moldes dos anos anteriores, realizou-se a 
Festa da Família Passionista, propriamente 
dita, que, anualmente, pretende congregar, 
em ambiente festivo, Religiosos e leigos que 
partilham a mesma espiritualidade passio-
nista.

A Festa teve início com a celebração da 
eucaristia às 12h, presidida pelo Superior Pro-
vincial e concelebrada por vários sacerdotes 
provenientes das diversas comunidades pas-
sionistas do país, e dinamizada pelo Grupo 
Coral Jovem, tendo o Grupo de Acólitos da 

Cruz dinamizado a ação de graças com o 
“Mercado Missionário”, em prol das Missões 
Passionistas. Durante a Eucaristia, num rito 
simbólico, foram também, a exemplo do ano 
passado, enviadas 3 das 5 voluntárias passio-
nistas que, dentro de dias, partirão para as 
nossas missões de Angola.

Terminada a Eucaristia, seguiu-se o 
almoço partilhado, onde não faltaram as 
febras, as sardinhas e o porco no espeto, 
confecionado pelo Grupo Gólgota.

Por volta das 15h iniciou-se a tarde 
recreativa, com a participação de alguns 
grupos que animaram a tarde, entre eles o 
Grupo Folclórico S. Paulo da Cruz de Barro-
selas. Durante a tarde marcaram presença 
também vários grupos com as suas tendi-
nhas de divulgação e venda, cujas receitas 

reverteram em favor das Missões ou do 
Seminário.

Às 17.30h, como estava anunciado, 
realizou-se o XXI Sorteio Missionário (cujos 
números sorteados apresentamos em cima). 
Terminado o sorteio, pelas 18.30h e já na 
Igreja, vários jovens voltaram a representar 
a “Lenda das três Árvores”.

O dia ia declinando e os de mais longe 
foram os primeiros a ter de partir. Foi um dia 
bem animado e muito participado, com o 
bom tempo a ajudar. 

Para o ano há mais, contando desde já 
com a presença de sempre mais alguns. 

Àqueles que ajudaram a que tudo cor-
resse bem, um BEM-HAJA!

P. César Costa (em www.passionistas.pt)

FESTA/CONVÍVIO DA FAMÍLIA PASSIONISTA 
(SANTA MARIA DA FEIRA,14.07.2013)

  1º - 02509 
  2º - 13411
  3º - 10837
  4º - 22286
  5º - 27718
  6º - 16601
  7º - 03606
  8º - 17470 
  9º - 23103
10º - 16573

11º - 05341 
12º - 02267 
13º - 22516
14º - 21210
15º - 13674
16º - 11283
17º - 13140
18º - 02073
19º - 16853
20º - 23864

Números premiadas 
do XXI Sorteio Mis-
sionário Passionista

Colaboradores: 
Caderneta 2453
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No número 54 das Constituições dos Pas-
sionistas, lê-se o seguinte:
“A solidão é ainda hoje um valor 
para a vida passionista: Jesus 
Cristo procurou-a muitas vezes 
para si mesmo e aconselhou-a aos 
discípulos.
Como homens e mestres de 
oração, esforçamo-nos por criar 
em nós condições ambientais 
de solidão. Assumimos, assim, 
um distanciamento crítico 
relativamente aos critérios e 
projetos do mundo, e entramos 
em contacto com o Pai para 
compreendermos a sua vontade 
de o salvar; é, por isso, também, 
que observamos fielmente períodos 
anuais de santo retiro”.

Fieis a esta prescrição e a esta neces-
sidade espiritual de maior comunhão 
com Deus e com os irmãos, mais uma 
vez todos os Passionistas residentes em 
Portugal se congregaram na nossa casa 
de retiros, em Barroselas, entre os dias 01 
e 06 de Setembro, para concretizarmos 
este projeto. Acompanhou-nos, como 
orientador, o P. José Luís Quintero, pro-
veniente de Madrid (Espanha) que, com 
o seu saber teológico e a sua profunda 
espiritualidade cristã e passionista, nos 
conduziu pelos caminhos do amor de 
Deus para com os homens, personifica-
do, sobretudo, na Paixão/Morte e Res-
surreição de Jesus Cristo que, por nós se 
entregou e deu a vida.

Acompanharam-nos também, como 
participantes neste Retiro, mais 2 sacer-

dotes passionistas, vindos da Espanha e 
três, vindos da Itália. 

A terminar esta semana de retiro 
espiritual, o Superior Provincial, P. Lau-
reano Alves, na celebração Eucarística 
de encerramento a que presidiu, e 
em nome da Província Passionista FAT, 
agradeceu a presença de todos os par-
ticipantes, realçando, de uma maneira 
especial o convite, desde a primeira hora, 
aceite pelo P. Quintero e o seu grande 
empenhamento demonstrado ao longo 
das meditações que tão sabiamente par-
tilhou connosco, convidando todos a 
renovarmos os compromissos que assu-
mimos com a Profissão Religiosa, o que 
foi feito conjuntamente.

P. Porfírio Sá

A COMUNIDADE PASSIONISTA EM RETIRO
(Barroselas, de 01 a 06 de Setembro 2013)

No passado dia 15 de Setembro, o Grupo de Acólitos de São 
Paulo da Cruz (GASPC), para dar início às atividades do novo 
ano pastoral, realizou um dia de passeio e convívio. Depois 
de terem desempenhado o seu ministério na Eucaristia das 
8 horas do nosso Seminário de Barroselas, 14 elementos do 
grupo dirigiram-se até Terras do Bouro, para aí fazerem uma 
caminhada pelo Gerês. Durante a subida os jovens foram 
convidados a refletir numa frase evangélica (“Se alguém vem 
ter comigo, e não Me preferir à própria vida, não pode ser 
meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, 
não pode ser meu discípulo”) e a tomarem consciência que 
muitas vezes o medo de nos cansarmos e de nos darmos 
impede-nos de viver. 

Foi um dia agradável que serviu para fortalecer os laços 
de amizade e de união deste grupo de jovens. 

P. Nuno Ventura

DO GRUPO DE ACÓLITOS S. PAULO DA CRUZ (GASPC)
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A Missão do Voluntariado Passionista 2013 
em Angola contou com dois grupos: um 
para os Zangos, constituído pelas voluntá-
rias Helena Barbosa, a Fabiana Pais e a Sara 
Caetano e o grupo de Uíge, constituído 
pelas voluntárias Teresa Belo e Umbelina 
Dantas. A caminhada para a Missão 2013 
teve início ainda em 2012, com a formação 
específica, da responsabilidade da ONGD 
Rosto Solidário assente no carisma e em 
sintonia com os Missionários Passionistas. 
Paralelamente as voluntárias cumpriram o 
requisito de frequentar a Formação da FEC 
para aprofundar e consolidar conteúdos 

e temáticas relacionados com o partir e o 
estar em Missão. 

E em julho partiram.
Com um projeto previamente elabo-

rado em conjunto com as duas entidades 
(a que envia e a que recebe), os grupos 
foram muito bem acolhidos e facilmente 
integrados. Das muitas valências que o 
povo angolano sente carência, sabemos 
que a Educação é a base de todo o pro-
gresso e desenvolvimento. Assim, foi nesta 
área que os dois grupos estiveram mais 
em evidência. Formação Humana, Alfabe-
tização, Inglês, Espanhol, Dança, Formação 

de Formadores (iniciação), Internet, Saúde, 
Formação de Líderes Juvenis, foram algu-
mas das temáticas que quer o grupo de 
Zangos, quer o de Uíge abraçaram, com 
entusiasmo, dedicação e entrega. 

Viver em Missão é partilhar cada 
instante o sentido de estar e servir com 
todos os que connosco se cruzam, vivem 
e convivem. E foi neste espírito de partilha 
que as voluntárias viveram também com 
a comunidade Passionista local. Visitando 
as comunidades com os Religiosos, repar-
tindo afetos, dialogando com as pessoas 
e o simples ESTAR, constituía mais uma 
forma se sentirem úteis rentabilizando o 
mais possível o propósito para que foram 
enviadas.

As voluntárias regressaram nos pri-
meiros dias de setembro, garantindo que, 
ainda hoje, as imagens, os pensamentos e 
as recordações surgem em forma de vivên-
cias como se a missão ainda não tivesse 
terminado. O tempo passou demasiado 
depressa, e há consciência do muito que se 
poderia ter realizado se agora fosse o início.

As jovens voluntárias sentem uma 
vontade imensa em VOLTAR, como a única 
forma de eliminar a frustração que a veloci-
dade do tempo causou nelas.

No final, garantem que quem parte em 
Missão aprende muito mais do que o que 
ensina. E têm a certeza de que a Missão 
nunca acaba para quem a vive com o cora-
ção, pois é sempre uma continuidade em 
cada recomeço.

Umbelina Dantas,
voluntária passionista

VOLUNTARIADO EM ANGOLA
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Adelaide Moreira Peixoto 
(Souto -VFR), 5€

Alzira Rodrigues 
(Colab. - Válega), 172,5€

Ana Paula Ferreira da Rocha Moreira 
(S. Maria de Lamas), 10€

António Almeida 
(Dornelas - SVV), 10€

António Cândido Rodrigues Godinho 
(Sobral - S.J. Ovar), 23,20€

António da Silva Matos 
(Souto - VFR), 5€

António da Silva Ribeiro 
(Souto - VFR), 5€

António José Pinho Rodrigues 
(Santa Maria da Feira), 10€

Arnaldo Fernandes de Almeida 
(Santa Maria da Feira), 10€

Capela da Senhora da Hora 
(S. João de Ver), 50,24€

Capela de Guilhovai 
(S. João de Ovar), 70,86€

Capelania de Duas Igrejas 
(Romariz - VFR), 20,9€

Capelania de Duas Igrejas 
(Romariz - VFR), 25,7€

Catarina Alexandra Coimbra Santos 
(Colab.- Castelões),10,02€

Catarina Alexandra Coimbra Santos 
(Colab.- Castelões), 51,84€

Conceição Rosário Pereira Pinheiro Maga-
lhães 
(Resende), 5€

Emília Moreira Pinto 
(Porto), 20€

Fernando Jesus Leite 
(Colab. - Souto - VFR),14,3€

Hilário Soares Martins 
(Capela de Macinhata), 30€

Igreja do Seminário Passionista 
(Feira), 276,74€

Igreja do Seminário Passionista 
(Feira), 3,6€

Igreja do Seminário Passionista 
(Feira), 45,91€

Igreja do Seminário Passionista 
(Feira), 5€

Igreja do Seminário Passionista 
(Feira), 81,55€

Igreja Paroquial de Travanca 
(Travanca - VFR)), 36€

Imagem da Sagrada Família,  
10,17€

Irene Conceição Godinho de Matos 
(S. João de Ovar), 10€

José Carlos da Costa Augusto 
(ASPA - Zurich), 25€

Luís Filipe Nunes Branco 
(Corroios), 50€

Manuel de Pinho Silva 
(S. João da Madeira), 10€

Manuel Pinto Oliveira 
(Sanfins - VFR), 5€

Maria Adélia Soares de Pinho Ol. 
(Colab. - Esmoriz), 56€

Maria Adélia Teixeira Laranjeira 
(Colab.– S. J.Madeira), 10€

Maria Augusta Leite de Sá 
(Covilhã), 10€

Continuamos a registar as ofertas para o Boletim chegadas até nós, ora diretamente dos seus 
Leitores, ou através dos(as) Colaboradores(as), da distribuição nas Paróquias e Capelanias. 

PARA TODOS O NOSSO MUITO OBRIGADO! 

     ASSIM: DE 15 DE JUNHO A 15 DE SETEMBRO 2013, RECEBEMOS DE:

SOLIDARIEDADE:
Mealheiro do Boletim “Família Passionista”



17ANO 27 - N.º 111
JULHO · AGOSTO · SETEMBRO / 2013 E · X · P · R · E · S · S · Õ · E · S  D · A  F · A · M · Í · L · I · A  P · A · S · S · I · O · N · I · S · T · A

BODAS DE OURO MATRIMONIAIS:
- 21.04.2013:  
Dolevina Domingues Borges Pinto / 
Francisco Almeida Pinto, Assinantes 
de “FP” (Palhais – Barreiro).

- 07.09.2013:  
Claudina Paiva Duarte Messias / 
Daniel Pereira Messias, Assinantes de 
“FP” (Palhais – Barreiro).

PASSARAM PARA A CASA DO PAI:

† 31.07.2013:  
Maria Manuela Borges da Cruz Soares, 
Assinante de «FP» ( Linda-a-Velha).

† 15.07.2013:  
Fernando Martins da Silva, Genro do 
Assinante de “FP” Manuel Rodrigues 
(Santo Estêvão-Arrifana).

† 24.08.2013:  
Lídia da Conceição Meira de Miranda, 
esposa de Rogério Barbosa,  membros 
do GSPC.

† 03.09.2013:  
Maria Amélia Pereira Cordeiro 
Maciel, mãe de Isabel Maciel e sogra de 
Domingos Meira, membros do  
GSPC.

A C O N T E C E U

“FAMÍLIA PASSIONISTA” solidariza-se 
com as alegrias e tristezas de todos os seus 
Leitores. Que o bom Deus a todos conceda 
a sua Paz, fonte da verdadeira Felicidade! 
Informações para boletim@passionistas.pt

ATENÇÃO: OFERTAS 
QUEM QUISER ENVIAR A SUA OFERTA POR TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA, PODERÁ FAZÊ-LO ATRAVÉS DO NIB: 
DE PORTUGAL: 0007 0000 02138500607 23. 

DO ESTRANGEIRO: PT 50 0007 0000 02138500607 23

Ao fazer a transferência, convém mencionar o nome e endereço do oferente 
ou enviar o respetivo comprovativo bancário para boletim@passionistas.
pt - Da mesma forma, qualquer outra oferta para o Boletim, em contante, 
cheque ou vale de correio, se não quiser manter o anonimato, é convenien-
te fazê-la acompanhar do nome e respetivo endereço postal.

ATENÇÃO AO ENDEREÇO POSTAL
Apesar do esforço que temos desenvolvido no sentido de que o Boletim 
chegue a todos os Assinantes a quem é enviado pelo correio, verificamos, 
porém, com tristeza, que um bom número continua a ser devolvido, nor-
malmente por mudança da morada, ou, mais frequentemente, por falta do 
Nº da habitação ou Caixa de correio. Por esse motivo, fomos obrigados a 
suspender o envio do Boletim a esses assinantes.
Nestas circunstâncias, continuamos a pedir aos interessados que nos comu-
niquem as eventuais incorreções ou o endereço certo, onde constem os 
itens necessários para uma boa receção: nome completo do(a) Assi-
nante, nome e nº da rua (avenida, lugar, praça ou largo), caixa do 
correio, freguesia e código postal completo. Desta forma, facilitaremos 
ao carteiro a entrega atempada do Boletim no domicílio certo, evitando, 
assim, a sua devolução ao remetente.  O nosso MUITO OBRIGADO.

Maria Bárbara de Sousa Barros Relvas Pires 
(Linda-a-Velha), 25€

Maria Clementina Pais e Silva 
(Válega), 10€

Maria de Lurdes Pais e Silva 
(Avanca), 10€

Maria Eufémia dos Santos Silva 
(Souto -VFR), 5€

Maria Fernanda Ferreira Costa 
(Colab. - Barroselas), 150€

Maria Isabel de Oliveira Pinto 
(S. João de Ver), 10€

Maria Rosinda Campelo 
(Colab. – Poiares - PTL), 65€

Maria Teresa 
(Linda-a-Velha), 25€

Mariana Castro Figueiredo Domingues 
(Paços de Brandão), 5€

Missionários Passionistas 
(S. António da Charneca), 126€

Regina Afonso T. Mateiro 
(Oliveira de Azeméis), 50€

Rosa Maria Portela da Rocha Familiar 
(Fornos - VFR), 130€
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A FÉ REZADA
A última dimensão da fé sobre a queremos refletir é a fé rezada, 
ou seja, a oração na vida da fé. A fé cristã exige e supõe uma 
relação viva e pessoal com Deus. Tal relação mantem-se através 
da oração. Assim sendo, a oração não só tem sentido, como é 
algo de extrema importância na vida dos crentes. A oração é a “fé 
em ação” (D. Anacleto), porque, pela oração, exercemos a nossa 
plena confiança em Deus. Podemos agora compreender melhor 
o motivo de S. Tiago chamar à oração “a oração da fé” (Tg 5, 15).

Em todas as tradições religiosas a oração está presente. No 
entanto, a oração, para ser cristã, tem de ter em atenção as reco-
mendações e o exemplo do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, a 
oração cristã deve ser uma oração filial (cf. Mt 6, 9; Lc 11, 2). É esta 
a especificidade da oração cristã: 

«Porque sois filhos, 
Deus enviou aos nossos corações 
o Espírito do seu Filho, que clama: 
“Abbá! - Pai!» (Gl 4,6). 

Devemos rezar a Deus como um filho fala com o seu pai, 
com confiança e ternura e não como quem fala com um patrão, 
cheio de medo. E porque todos somos Filhos de Deus, todos somos 
irmãos e como irmãos devemos viver.
Um dos perigos em que a nossa vida de oração pode cair é a 
redução da oração a um mero comércio, a uma tentativa de con-
vencermos Deus das nossas vontades tantas vezes egoístas e mes-
quinhas. A oração, que há de ser persistente, feita com sinceridade 
e sem teatros (cf. Mt 6, 5-8), é um momento de agonia e de luta, 
é um momento onde eu me vou conformando com a vontade 
de Deus (cf. Mc 14, 34-36) e recupero forças para a cumprir e não 
cair na tentação. 

Assim sendo, temos de aprender a rezar com o Senhor Jesus. 
S. Lucas diz-nos que os discípulos, depois de terem visto Jesus a 
rezar, lhe pediram: “Senhor, ensina-nos a orar!” (Lc 11, 1). A oração 
de Jesus era de tal modo intensa e feita com tal intimidade que os 
discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a rezar. Na verdade, o 
Senhor Jesus é modelo de oração para todos nós. A nossa oração 
de cristãos deve ser uma oração como a de Jesus. É por isso que 
o Senhor Jesus nos ensina a rezar, ensinando-nos o Pai-nosso (cf. 
Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4). Segundo o evangelista Mateus, é de Jesus 
que surge a iniciativa de ensinar o Pai-nosso no contexto das suas 
recomendações sobre a esmola, a oração e o jejum no discurso da 

Montanha. Por sua vez, segundo o evangelista Lucas, Jesus ensina 
o Pai-nosso como resposta ao pedido dos discípulos: “Senhor, 
ensina-nos a orar!”. O Pai-nosso da versão de Lucas é mais breve 
(só tem cinco petições) do que o da versão de Mateus (tem sete 
petições). No entanto, o texto do Pai-nosso que é utilizado na Igreja 
é o texto de Mateus. O Pai-nosso é considerado como a súmula do 
evangelho e divide-se em duas partes. Os três primeiros pedidos 
(“santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita 
a vossa vontade”) que constituem a primeira parte desta oração 
são teologais, ou seja, dizem respeito a Deus. Na verdade, “é próprio 
do amor pensar antes de mais n’Aquele que amamos” (Compendio 
do Catecismo da Igreja Católica, 587). A segunda parte do Pai-nosso 
é composta por quatro petições mais humanas e “que apresentam 
ao Pai de Misericórdia as nossas misérias e as nossas expectativas” 
(Compendio do Catecismo da Igreja Católica, 587): «o pão nosso de 
cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como 
nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do Mal» 

Outras palavras poderemos usar na nossa oração, mas outras 
coisas não deveremos pedir. Na verdade, como nos recorda, 
Santo Agostinho, “quaisquer outras palavras que podemos usar 
na oração, ou precedendo-a … ou prolongando-a …, nada mais 
dizem além do que se encontra na oração do Senhor… quem pede 
alguma coisa que não tenha qualquer relação com esta oração … 
a sua oração é certamente segundo a carne”.  

Que a nossa oração seja sempre uma “oração da fé”, uma 
oração que seja expressão de confiança n’Aquele que nos ama 
e para quem não há impossíveis (cf. Lc 1,37). Na verdade, «tudo é 
possível a quem crê» (Mc 9, 23).

P. Nuno Ventura Martins, cp

A FÉ VIVIDA NO MEIO DA ‘GALERA’ NA JMJ 2013
Juntamente com cerca de 500 jovens 
portugueses, eu e as duas jovens leigas 
passionistas Carina Silva e Natália 
Meneses participamos na Jornada Mun-
dial da Juventude do Brasil, sob o lema 
‘Ide e fazei discípulos de todos os povos’.

No dia 16 de Julho, integrados num 
pequeno grupo com jovens de Vila Real, 
partimos em direção ao Rio de Janeiro. 
Depois da longa viagem (quase 10 
horas!), que serviu para nos conhecer-
mos e travarmos amizades, eis-nos che-
gados ao Rio, a “cidade maravilhosa”. 

Na primeira semana, chamada 
Semana Missionária, ficamos hospe-
dados em casas de famílias a primeira 
noite e no Arouca Barra Clube, na Barra 
da Tijuca, os restantes dias. Os dias, 
sempre cheios de atividades, serviram 
também para conhecermos o povo bra-
sileiro, na sua hospitalidade e carinho, 
assim como a cidade: a praia de Copa-
cabana, com a água quentinha apesar 
do Inverno, o Calçadão e, como não 
podia faltar, a água de coco, o morro 
do Pão de Açúcar, um dos principais 

pontos turísticos da cidade, que possui 
396 metros de altura, e, claro, o Corco-
vado, com a imagem de 38 metros de 
altura, do Cristo Redentor. Aqui, mesmo 
aos pés do Cristo que abraça o mundo, 
todos os jovens portugueses celebramos 
a Eucaristia com o P. Omar, reitor do 
santuário do Cristo Redentor, durante a 
qual oferecemos a imagem da Senhora 
de Fátima, que permanecerá no San-
tuário como símbolo da passagem dos 
jovens portugueses por esta cidade. Um 
momento alto e significativo!
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No fim de semana, enquanto os jovens 
permaneceram no Rio de Janeiro em 
atividades nas comunidades que nos 
acolheram, em visitas a uma favela e 
a comunidades paroquiais, desloquei-
-me até Ponta Grossa – Paraná (a 1000 
kms do Rio de Janeiro) para participar 
num Encontro Internacional de Jovens 
Religiosos Passionistas. Um encontro 
entre Religiosos vindos de várias par-
tes do mundo, com o Superior Geral, P. 
Joachim Rego, onde nos uniu a espiri-
tualidade de S. Paulo da Cruz, entre 
conferências, reflexões e, naturalmente, 
momentos de convívio fraterno!

Passado o fim de semana, regressa-
mos de autocarro para o Rio de Janeiro, 
no mesmo dia em que o Papa Francisco 
chegou ao Brasil. Aí, voltei a incorporar-
-me no grupo de jovens portugueses, a 
fim de vivermos a Semana da Jornada 
Mundial da Juventude, de 23 a 28 de 
Julho. Uma experiência única e rica, 
cheia de vivências e emoções.

Entre os 3,5 milhões de jovens que 
participamos nas diversas atividades, 
encontros e momentos de oração da 
Jornada que se propagou pela cidade do 
Rio de Janeiro, aí estávamos nós, perdi-
dos no meio da multidão e com alguma 
chuva, mas encontrados pela mesma 
motivação que nos unia: a “Festa da 
Fé”, como denominou o Papa Francisco, 
que nos apresentou Jesus Cristo como 
a resposta definitiva às questões das 
novas gerações sobre o sentido da vida.

Na quarta-feira, dia 24, dia em que 
a Igreja celebra os Mártires Passio-
nistas de Daimiel (Espanha), foi o dia 
Passionista, e, como tal, nós os três 
(eu e as duas jovens leigas passionis-
tas) incorporamo-nos nas diversas ati-
vidades que uniu Religiosos e Jovens 
Leigos à volta da espiritualidade de S. 
Paulo da Cruz, que seduziu o jovem S. 

Gabriel de Nossa Senhora das Dores, 
padroeiro da Juventude Passionista. 
À tarde foi a vez da Festa portuguesa 
LusoFesta, junto ao estádio do Mara-
caná, com muita festa e samba.

A cerimónia de boas-vindas ao Papa 
Francisco, no dia 25, fez-nos centrar 
no essencial, dando-nos assim o mote 
para estes dias intensos: “«Bote fé», 
«bote esperança», «bote amor»!”.  
No dia seguinte, a Via Sacra, dinami-
zada e encenada no Calçadão da Praia 
de Copacabana, fez-nos «acompanhar» 
Jesus até ao Calvário que, com a Sua 
“Cruz, nos convida a sair de nós mesmos 
para ir ao encontro de tantas pessoas”, 
como nos recordava o Papa argentino. 

O fim de semana de encerramento da 
JMJ 2013, que estava para se realizar 
no «Campus Fidei», devido à chuva e 
lama do local, acabou por ser realizado 
na Praia de Copacabana, onde então se 
realizou a Vigília de Oração na noite de 
sábado e a Missa de Envio, no Domingo. 
O encerramento da JMJ é sempre um 
começo, um início de uma nova fase da 
nossa vida, mas “Por onde começamos? 
Por ti e por mim! Cada um, em silên-
cio, interrogue-se: se devo começar por 

mim, por onde principio? Cada um abra 
o seu coração, para que Jesus lhe diga 
por onde começar.” Sim, por mim e por 
ti, apelava-nos o Papa Francisco na 
Vigília de Oração, entre cânticos, emo-
ções e adoração ao Santíssimo Sacra-
mento. Que belo e arrepiante ver toda 
a praia de Copacabana cheia de jovens 
em adoração e em silêncio, onde apenas 
se ouvia o sussurrar das ondas (e dos 
helicópteros que sobrevoavam a zona!). 
Terminada a Vigília, aí pernoitamos, na 
praia, no meio da multidão, sem chuva 
mas com algum frio, mas com o coração 
quente e a transbordar de fé e amizade.

No dia seguinte encerrava-se a JMJ 
com a Missa de Envio presidida pelo 
Papa Francisco, onde concelebrei com 
mais de 7000 sacerdotes. Numa celebra-
ção cheia de vida e energia, em plena 
Praia de Copacabana, o Papa convidou-
-nos a ir sem medo, como discípulos, 
anunciar: “Ide, sem medo, para servir 
e experimentarão que quem evangeliza 
é evangelizado, quem transmite a ale-
gria da fé, recebe mais alegria”. No final 
da eucaristia, o Papa anunciou a pró-
xima JMJ, que se realizará em 2016, 
na Polónia.

E chegava ao fim a visita-peregrina-
ção ao Brasil e a participação na JMJ 
2013, mas ainda com tempo para, na 
viagem para o aeroporto de S. Paulo, 
visitar o Santuário da Senhora Apa-
recida, onde dias antes havia estado o 
Papa Francisco.

Cansados, mas cheios de alegria, 
com a fé reforçada, com amizades que 
nos unem em Jesus Cristo, regressa-
mos a Portugal, impulsionados a ser-
mos discípulos de Jesus no concreto da 
nossas vidas, porque, como nos dizia o 
Papa Francisco: “Queridos jovens, Jesus 
Cristo conta com vocês! A Igreja conta 
com vocês! O Papa conta com vocês!”.

P. César Costa
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NÃO ESQUEÇA

«FAMÍLIA PASSIONISTA» 
DESEJA A TODOS OS SEUS 
ASSINANTES, LEITORES, 
COLABORADORES E 
AMIGOS UM NOVO ANO DE 
ATIVIDADES PRÓSPERO E 
FECUNDO.

Cidade do Vaticano,  
05 Julho 2013 (Ecclesia) 

– O Papa Francisco, que hoje publicou a sua 
primeira encíclica, afirma que a relação da fé 
com o mundo contemporâneo é marcada pela 
desconfiança e reitera a importância de acreditar 
num sentido transcendente para a vida.
“Quando o homem pensa que, afastando-se de 
Deus, se encontrará a si mesmo, a sua existên-
cia fracassa”, escreve, no documento intitulado 
‘Lumen fidei’ (Luz da fé).
O Papa argentino, que retoma a reflexão do 
seu predecessor, Bento XVI, assinala que muitos 
veem na fé um elemento das “sociedades anti-
gas” que não serve para “os novos tempos, para o 
homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão”.
“Nesta perspetiva, a fé aparecia como uma 
luz ilusória, que impedia o homem de cultivar 
a ousadia do saber”, observa, ao citar o filósofo 
alemão Nietzsche (1844-1900), segundo o qual 
“o crer opor-se-ia ao indagar”.
Assim, indica o Papa, a fé acabou por ser asso-
ciada à “escuridão” e entendida como um “salto 
no vazio”, capaz de “aquecer o coração e consolar 
pessoalmente, mas impossível de ser proposta 
aos outros como luz objetiva e comum para ilu-
minar o caminho”.
Francisco defende que a fé cristã não é “um 
refúgio para gente sem coragem” e evoca o 
poeta norte-americano T. S. Eliot (1888-1965) 
para evidenciar que “quando a fé esmorece, há o 
risco de esmorecerem também os fundamentos 
do viver”.
“Se tiramos a fé em Deus das nossas cidades, 
enfraquecer-se-á a confiança entre nós, apenas 
o medo nos manterá unidos, e a estabilidade 
ficará ameaçada”, avisa.
O Papa afirma que a fé não faz esquecer “os 
sofrimentos do mundo”, mas oferece a resposta 

de Deus para “abrir” nestes “uma brecha de luz”.
Francisco destaca o facto de a crença no “amor 
de Deus criador” levar a um “maior respeito para 
a natureza”, recusando modelos de progresso 
que se baseiem apenas “na utilidade e no lucro”.
A reflexão papal sustenta também que o olhar 
da ciência “tira benefícios da fé”, pois “convida o 
cientista a permanecer aberto à realidade, em 
toda a sua riqueza inesgotável”.
O texto passa em revista a história da fé na Bíblia, 
que passa por Abraão, o povo de Israel e Moisés, 
entre outros: “A fé é a resposta a uma Palavra que 
interpela pessoalmente, a um Tu que nos chama 
pelo nome”.
Segundo Francisco, esta fé, enquanto “memória 
do futuro”, está intimamente ligada com a espe-
rança.
“A fé supõe que a palavra – uma realidade apa-
rentemente efémera e passageira –, quando é 
pronunciada pelo Deus fiel, se torna no que de 
mais seguro e inabalável pode haver”, frisa.
A encíclica evoca a “tentação da incredulidade” 
e a “idolatria”, que recusam “um convite para se 
abrir à fonte da luz, respeitando o mistério pró-
prio de um Rosto que pretende revelar-se de 
forma pessoal e no momento oportuno”.
Neste contexto, aborda-se a impossibilidade 
de “ver Deus pessoalmente” de que se lamentava 
o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau (1712-
1778), refutando qualquer interferência humana.
“A partir de uma conceção individualista e limi-
tada do conhecimento é impossível compreen-
der o sentido da mediação”, alerta o documento.
O Papa acrescenta, noutra passagem, que os 
mandamentos não são “um conjunto de precei-
tos negativos, mas de indicações concretas para 
sair do deserto do ‘eu’ autorreferencial” e entrar 
em diálogo com Deus.

Octávio Carmo, Agência Ecclesia

«LUMEN FIDEI» (Luz da Fé)
Primeira encíclica do Papa Francisco propõe fé em 
Deus a humanidade em busca de luz

29 de Setembro, 16 h, em 
Espargo (Santa Maria da Feira): 
Profissão Perpétua do IRMÃO 
TIAGO PEREIRA

De 05 até 20 de Outubro, em 
FORNOS (Santa Maria da Feira): 
SANTA Missão, pregada pelos 
Missionários Passionistas

20 de Outubro, 16 h, na Igreja 
dos Passionistas (Feira): 
Ordenação presbiteral do 
Diácono TIAGO VELOSO

http://www.passionistas.pt/


