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EDITORIAL
iniciámos há poucas semanas um tempo extraordinário para todos os cristãos: 
a QUARESMA. Um tempo oportuno de renovação profunda para todos nós, 
seja ela humana ou espiritual. Um tempo que nos quer levar a tomar cons-
ciência daquilo que somos e daquilo que temos de reconstruir na nossa vida. 
Fazemo-lo nas nossas casas, quando detetamos que algo pode comprometer 
a estabilidade da mesma ou a sua habitabilidade. Quando habitamos nela, 
queremos conforto e que ela nos propicie um espaço de acolhimento e de paz. 
Deus, o nosso Pai, procura o mesmo para nós, construir essa casa, onde todos 
nós sintamos o mundo como a nossa casa. Para que se possa construir uma 
boa casa, um boa pessoa, um bom cidadão, um bom cristão, é necessário, em 
primeiro lugar, conhecermo-nos profundamente. 

É importante que nos coloquemos aquela velha questão: quem é que 
eu sou? O próprio Pedro, que tinha convivido com Jesus, que tinha escutado 
os seus ensinamentos, que O tinha acompanhado durante tanto tempo, no 
momento mais importante da vida do seu amigo Jesus, fraquejou. Não conheço 
esse homem! (Mt 26, 74). O medo ou a fraqueza de Pedro é um exemplo claro 
da nossa fraqueza. A fraqueza de termos Jesus tão perto de nós, mas sem com-
preendermos a beleza do seu amor, das suas palavras, dos seus gestos em cada 
sacramento que celebramos. É como uma criança ou um jovem que não tem 
fome, porque a mesa, o frigorífico, a arca estão cheios. Ou então, como aquela 
criança ou jovem que tem um pai e uma mãe mas não sabe compreender o 
amor que ambos têm por si e os sacrifícios que fazem para lhe dar o que de 
melhor têm: amor. 

O mesmo pode acontecer, ao contrário, dos filhos para com os pais. Deus 
dá-se sempre por amor e dá-nos o que de melhor nos pode oferecer: a sua 
Palavra. Palavra que é geradora de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham 
em abundância. 

P. Francisco Xavier

PASSIONISTAS: ONDE ESTIVEMOS 
- ARcOS DE VALDEVEz –

«…Falarei da presença passionista 
em Arcos de Valdevez, na diocese de 
Viana do Castelo, pelo que o título 
que até agora vigorou já não é «onde 
estamos» mas sim «onde estivemos».
Começamos por Arcos de Valdevez, 
lá bem ao norte de Portugal (1956-
1975)…»

 Continua na Página 2

EcOS DE UMA VIAGEM

«…O objetivo, propriamente dito 
desta viagem, para qualquer um de 
nós, não era, evidentemente, voltar 
a Kimbele… mas apenas tomar 
conhecimento mais direto da atual 
realidade dos novos campos de tra-
balho missionário… onde alguns dos 
nossos irmãos passionistas continuam 
essa mesma aventura, com o mesmo 
entusiasmo e o mesmo sentido de 

generosidade e de entrega…».

 Continua na Página 3

BODAS DE OURO SAcERDOTAIS

P. Manuel Caridade Pires

P. José Joaquim Queirós de Sá

«UM GRANDE AMOR NOS FOI OFERE-
CIDO, UMA PALAVRA ESTUPENDA NO 
FOI DIRIGIDA».

 Continua na Página 10

IDE VÓS TAMBÉM PARA A MINHA VINHA
«… Como Leiga Missionária Passio-
nista, tenho estado pronta de alma e 
coração a trabalhar na vinha a que fui 
chamada, fazendo quanto posso até 
ao limite das minhas possibilidades 
e sinto-me feliz, no trabalho que vou 
realizando…». Continua na Página 9

MISTÉRIO PAScAL: A NOSSA HISTÓRIA!

«…Que este ciclo nos ajude a cen-
trarmo-nos e a concentrarmo-nos no 
centro da nossa fé: a Paixão, Morte e 
Ressurreição do Senhor.

Só fazendo memória deste aconte-
cimento fundante da nossa fé, é que 
podemos descobrir e afirmar quem 
somos. O Mistério pascal é a nossa 
identidade. Não a recusemos nem nos 
envergonhemos dela..».

 Continua na Página 20

A Paixão de Jesus é a maior e mais estupendaobra do amor divino
São Paulo da Cruz

família
passionista
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PASSIONISTAS: ONDE ESTIVEMOS
arcos de Valdevez 
depois de uma breve resenha das nossas presenças passionistas, tanto em 
Portugal como em Angola, julgo ser do interesse geral fazer um apanhado, 
ainda que sucinto, daquelas presenças que o foram, mas que já não o são. 
Todas elas obedeceram a determinados objetivos que, na altura, se apresen-
tavam como respostas a situações concretas, mas onde o tempo veio a dizer, 
mais tarde, que aquela presença já não se justificava.

Falarei da presença passionista em Arcos de Valdevez, na diocese de 
Viana do Castelo, pelo que o título que até agora vigorou já não é «onde 
estamos» mas sim «onde estivemos».

Começamos por Arcos de Valdevez, lá bem ao norte de Portugal (1956-
1975).

Os primeiros alunos passionistas, que entraram no Seminário de Barro-
selas em 1951-52 completaram o 5º ano em 1956. Aqui chegados, deveriam 
interromper os estudos para fazerem o ano de noviciado, período muito 
importante na caminhada vocacional, onde se procura um maior conhe-
cimento da Congregação, do seu carisma e da sua razão de ser na Igreja, 
terminando esse ano com a profissão religiosa.

Esta situação levou os responsáveis, de então, a pensar numa outra casa 
para Seminário, ficando Barroselas como casa de Noviciado, o que não viria a 
acontecer, porque após o ano de filosofia, os 9 alunos-seminaristas partiram 
rumo a Navarra, Espanha, para o tal ano de Noviciado. Curioso realçar que os 
nove, que partiram para uma das nossas casas (Corella) foram também os 
mesmos que, no final do ano, 8 de Dezembro de 1958, fizeram a sua profissão 
religiosa, voltando logo depois para o 2º ano de filosofia, em Barroselas.

Entretanto, havia que pensar numa outra Casa para Seminário Menor, 
porque o número de alunos era elevado e Barroselas não comportava tanta 
gente.

Nas suas lides apostólicas, os missionários passionistas souberam da 
existência de uma Casa na Vila de Arcos de Valdevez, pertença da Confraria 
de Nossa Senhora da Peneda, que poderia dar resposta a este desejo. A esse 
conhecimento juntava-se também o desejo de algumas pessoas desejarem, 
e muito, a presença passionista naquela localidade. E o pensamento fixou-se 
em Arcos de Valdevez.

Vencidas todas as formalidades burocráticas, foi lavrada a escritura de 
arrendamento entre a Congregação Passionista e a Irmandade de Nossa 
Senhora da Peneda, proprietária da referida Casa, pelos legítimos represen-

tantes: Padre Xisto, Superior Maior dos Passionistas, em Portugal, e o Padre 
Abel Cerqueira, presidente da Mesa da Irmandade, no dia 14 de setembro de 
1956. Nesse contrato, foram exaradas algumas cláusulas de arrendamento: a 
Casa era cedida só para funcionar como Seminário Menor; o arrendamento 
era por 20 anos; a fachada não poderia ser modificada e a Congregação 
Passionista pagaria 300$00 (300 escudos) mensais à Irmandade da Peneda.

Os pioneiros desta nova fundação foram os Religiosos P. Jeremias e o 
Irmão David. Sua missão não era fácil. Havia necessidade de limpar e arrumar 
aquelas salas abandonadas. No dia 11 de Junho de 1957 chegaram os pri-
meiros seminaristas, em número de 32, tendo como Diretor o P. Manuel de 
S. José (espanhol) e, como vice diretor, o P. Hermenegildo (angolano). Com 
a chegada dos primeiros alunos-seminaristas, os problemas começaram 
a surgir, na medida em que a casa, afinal de contas, não tinha condições 
para um Seminário Menor. O resultado foi o de novamente voltarem para 
Barroselas.

Em Arcos de Valdevez ficaram apenas 3 religiosos, enquanto os Supe-
riores tomavam uma posição acerca da permanência ou não naquela 
localidade. Os religiosos, que ali permaneceram, desejavam continuar e, ao 
mesmo tempo, exigiam que a casa funcionasse como Seminário, cláusula 

SAUDAÇÃO AO NOVO 
BISPO DO PORTO

Ex.ª Rev.ma D. António Francisco dos Santos,
Em nome da Comunidade Passionista em Santa Maria 
da Feira, Diocese do Porto, congratulo-me com a sua 
nomeação para nosso Bispo, da Diocese do Porto.
Fazemos votos de um profícuo episcopado entre nós, 
irmãos, e expressamos-lhe a certeza das nossas orações 
e amizade.
Consigo, nesta nova missão que agora lhe é confiada, 
a qual recebeu com alegria e generosidade, queremos 
colaborar no ministério, auxiliando a “ser apóstolo das 
Bem-Aventuranças nestes tempos difíceis que vivemos”.
Em nome desta Comunidade,

P. José Queirós de Sá (superior)  
21.02.2014

Caríssimo Padre José Queirós
Bem-haja pela presença pronta, pela mensagem amiga, 
pela oração da Comunidade Passionista.
Neste momento de acrescida missão mais necessários 
são os Irmãos.
Confio-me às Vossas orações. Aplanai-me caminhos de 
missão. Caminhemos em comunhão.
Contai comigo. Sempre ao dispor.
Dedicado e irmão:

 + António Francisco 
(04.03.2014)
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do contrato de arrendamento. Os Superiores de 
Roma aceitaram a permanência em Arcos, com 
a obrigação de se fazerem as obras de restauro 
necessárias para, condignamente, receber os 
seminaristas. Isto veio a acontecer em janeiro de 
1958, com a admissão de 12 seminaristas para 
o 1º ano, ficando, por um período de poucos 
meses, a funcionar 2 seminários menores: 1 
em Arcos e outro em Barroselas, até que, em 
setembro de 1958, se juntaram todos no mesmo 
Seminário, já com melhores condições, em Arcos 
de Valdevez. Nesta altura, a Comunidade foi refor-
çada com novos elementos: 7 sacerdotes e 1 
Irmão Auxiliar.

Atualmente já não nos encontramos em Arcos 
de Valdevez. O contrato de arrendamento terminou 
no fim do ano 1974-1975. Várias foram as tentativas 
para que a Congregação comprasse aquele edifí-
cio, mas tudo em vão. Prestes a terminar o prazo, 
tivemos mesmo de abandonar. Em 1972, todos os 
nossos alunos se concentraram no novo Seminário, 
entretanto construído, em Santa Maria da Feira.

Os Passionistas - como sempre fazem onde 
se encontram radicados -, abriram-se àquele povo, 
fazendo, da pequena Capela, um centro de culto 
onde acorriam muitas pessoas , sobretudo em dias 
de feira, para o sacramento da reconciliação. A pre-
sença dos seminaristas foi também uma mais-valia 
na dinamização social, cultural, desportiva e religiosa 
daquela gente. Era a única Congregação Religiosa 
masculina em toda aquela área, pelo que se conver-
teu, muito rapidamente, num centro aglutinador de 
muitas iniciativas que dali partiam, e marcaram, com 
toda a certeza, a passagem por aquelas terras duran-
te aproximadamente 20 anos. Na história de Arcos 
de Valdevez, a presença passionista é certamente 
um marco importante, pelo que não poderá ser 
ignorada. Ainda hoje, alguns Arcuenses, recordam 
a nossa presença com saudade. Nesta história que, 
como Congregação, vamos construindo, não pode-
remos deixar de parte as presenças por:

- onde andamos,
- onde estivemos e
- como marcamos essas etapas.
Quantas coisas, boas e belas, se efetuaram 

com a presença passionista.
Tiveram, ao longo de todo o tempo que ali 

permaneceram, a preciosa colaboração das Irmãs 
da Sagrada Família, fundadas pelo Padre Adão, 
e que muito contribuíram para a criação de um 
ambiente estável, sereno e calmo, da Comunidade 
e dos alunos. A elas um obrigado muito sincero 
por aquilo que são e por tudo quanto fizeram 
pelos passionistas e seus alunos.

Um bem-haja a todos os Arcuenses pela 
forma como lidaram com os Passionistas e pelo 
bom acolhimento que sempre lhes prestaram. Na 
nossa pequena história que, para nós, é grande, a 
passagem por Arcos ficará para sempre na nossa 
memória. Alegramo-nos por tudo o que de bom 
aconteceu e penitenciamo-nos por tudo o que de 
menos bom, ou até negativo, possa ter aconteci-
do. Bem hajam Arcuenses.

P. José Queirós

EcOS DE UMA VIAGEM A ANGOLA

Já vai longe o mês de Julho do ano 
2003 em que deixei definitivamente 
o meu campo de trabalho missio-
nário, que se prolongou por 9 anos, 
na Missão de Kimbele, diocese e 
província de Uíge, em Angola, e que 
partilhei também durante alguns 
anos com outros colegas passionis-
tas, vivendo a mesma aventura em 
tempos, indubitavelmente, bem mais 
difíceis do que hoje, mas não isentos 
de grandes alegrias, que deixaram 
saudades bem profundas e o desejo 
de um dia lá voltar.

E aquilo que, na minha mente, 
nunca passou de um sonho, tornou-
-se realidade no dia 2 de Fevereiro 
do corrente ano, 11 anos já volvidos, 
precisamente no dia em que os Reli-
giosos e Religiosas de todo o mundo 
somos convidados a renovar, com 
Nossa Senhora e S. José, no dia da 
Apresentação do Senhor, a nossa 
própria consagração. Integravam 
o grupo: o Superior Provincial dos 
Passionistas (P. Laureano), a acólita 
e leiga missionária (Beatriz Cambra) 
e eu próprio (P. Porfírio).

O objetivo, propriamente dito 
desta viagem, para qualquer um 

de nós, não era, evidentemente, 
voltar a Kimbele – até pela dis-
tância que separa esta missão do 
resto do país e pelas dificuldades 
de acesso que, desde sempre, cara-
terizaram aquela localidade – mas 
apenas tomar conhecimento mais 
direto da atual realidade dos novos 
campos de trabalho missionário 
(as missões de Uíge e S. José do 
Calumbo, como já tem acontecido 
com outros colegas em anos ante-
riores), onde alguns dos nossos 
irmãos passionistas continuam 
essa mesma aventura, com o mesmo 
entusiasmo e o mesmo sentido de 
generosidade e de entrega. Apesar 
de tudo, mesmo sem o manifestar 
e, muito menos sem o exigir, pes-
soalmente não posso negar que, no 
mais recôndito dos meus pensamen-
tos, escondia secretamente uma 
ténue esperança de ir até Kimbele, 
mesmo que só de passagem, como 
não podia deixar de ser. Como todo 
o bom português gosta de dizer: «Só 
para matar saudades!».

Entretanto, o programa da via-
gem, já estava previamente deli-
neado, e assim se cumpriu.
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Primeira etaPa: 
Missão Passionista de S. José de Calumbo
depois de ultrapassar as sete horas e meia 
de viagem, em que um potente Boeing dos 
Transportes Aéreos de Angola (TAAG), a 
partir do Porto, nos colocou no aeroporto 
de Luanda, e após cerca de duas horas e 
meia para vistoria dos passaportes e das 
bagagens, era o P. Querubim que, já quase 
desesperado, à nossa espera já desde as 5 
horas locais, nos levava para a missão de 
S. José de Calumbo (na diocese de Viana, a 
cerca de 60 Km. de Luanda), aonde chega-
mos – cansados sim –, mas felizes e conten-
tes, após algumas horas de “pára-arranca”, 
por entre um verdadeiro “caos” de veículos 
automóveis e motoretas, a servir de táxis, 
sem falar do autêntico formigueiro humano 
de pessoas, que circulam de um lado para o 
outro por tudo quanto é sítio. A chegada à 
Missão, por volta das 11 horas, com o abraço 
fraterno e caloroso dos restantes missioná-
rios e dos 11 seminaristas nativos, que nos 

esperavam impacientes. O primeiro impacto 
dos dois “peregrinos” que ainda não conhe-
cíamos a missão (eu e a Bia), foi sumamente 
positivo, ainda que sob um sol impiedoso, 
cuja temperatura não andaria muito longe 
dos 35 graus, a contrastar com o frio glaciar 
com que deixamos o Porto, no dia anterior. A 
adaptação, não só à temperatura-ambiente, 
como também a todo o contexto humano, 
social, geográfico e religioso foi gradual, 
atingindo o primeiro grande impacto logo 
na quarta-feira seguinte, em que uma 
enchente de mais de 4/5.000 pessoas acor-
reu ao santuário de S. José, para a grande e 
habitual peregrinação das quartas-feiras, a 
que, como sempre, obrigou os missionários, 
agora reforçados, a um atendimento pessoal 
de confissão e de “escuta” que se prolongou 
desde as 9,00h. até cerca das 11.30h. Mas 
o auge dessas movimentações aconteceu, 
como também já é habitual, logo a seguir, 

na vigília de oração que se repete todas as 
primeiras sextas-feiras de cada mês, come-
çando na sexta à tarde e prolongando-se 
até à tarde do sábado, com diversos atos 
religiosos, incluindo as confissões e a “escuta” 
que, desta vez, se prolongaram desde as 
21h. até bem perto da meia noite. A missa 
de festa, que teve lugar às 10 horas do dia 
seguinte, no recinto do santuário, uma 
empolgante manifestação de fé, reunindo, 
sem sombra de dúvidas, uma multidão a 
rondar as 6/7.000 pessoas (quem sabe?!), 
provenientes de toda aquela vasta área até 
Luanda, sob um calor abrasador que, em 
qualquer outro lugar, afastaria até os mais 
resistentes. No fim de semana, uma pequena 
pausa para nos encontrarmos com algumas 
comunidades cristãs da periferia, para e com 
as quais celebramos a Eucaristia, vivendo 
momentos de intensa alegria e sentido da 
festa, de verdadeira festa cristã.
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segunda etaPa:
Domingo, dia 9 de Fevereiro. 
Missão Passionista de Santa 
Cruz: Uíge.

uma semana depois, por volta da 14.30h, 
rumámos para Uíge, a cerca de 375 km. a norte 
de Luanda, mais uma vez com o P. Querubim a 
pilotar, aonde chegámos cerca das 19.30h., já 
noite adiantada, após umas boas e fatigantes 
5 horas de viagem. Ainda bem que o estado 
da estrada, finalmente, ajudou a rolar sem 
grandes sobressaltos, contrariamente a outros 
tempos, em que eram precisas bem 11/12 
horas, pelo menos. A cidade de Uíge parece 
ter-se iluminado à nossa chegada, pois, pelo 
que nos informam, ainda não é muito habitual 
a permanência da luz pública ligada por tanto 
tempo. Mas, hoje, para nosso espanto e admi-
ração, até as iluminações natalícias (que ainda 
permanecem nas ruas e praças, talvez à espera 
do Carnaval) se engalanaram de festa, quiçá, 
para dar as boas-vindas aos recém-chegados. 

Uma volta de reconhecimento pela cidade, 
e estamos na nossa residência, no bairro do 
Dunga. Como em Calumbo, são agora os 
irmãos desta comunidade que nos abraçam 
e nos acolhem fraternalmente, conduzindo-
-nos à sala de jantar, onde já nos esperava um 
jantar bem à portuguesa, em união com as 
Leigas Para o Desenvolvimento.

A nossa permanência nesta comuni-
dade prolongou-se por 15 dias, num ritmo 
que em nada alterou a vivência normal da 
comunidade residente, antes, integrando-a 
perfeitamente, enriquecida, aqui e acolá, 
com a visita periódica das três jovens dos 
Leigos para o Desenvolvimento (Filomena, 
Cláudia e Rita e, mais tarde pela sua Res-
ponsável em Angola, também de nome 
Rita), que aqui trabalham. Alterou esse 

ritmo normal o passeio conjunto que fize-
mos, no dia 13, às Quedas de Calandula, na 
Província de Malange, a cerca de 300 Km. 
de Uíge, e que constituem, sem dúvida, 
uma das 7 maravilhas de Angola: lugar 
paradisíaco, à beira do rio Lucala plantado, 
e que atrai milhares de turistas , provenien-
tes um pouco de todo o país. Mais tarde, 
já quase na reta final da nossa estadia em 
Uíge, no dia 20, foi então, sobretudo para 
mim, a tal realização do sonho, há tanto 
tempo acalentado: a visita à nossa antiga 
missão do Kimbele, ainda na Província e 
diocese de Uíge, mas a cerca de 280 Km. 
da sede. É verdade que já me tinha encon-
trado, em Calumbo como em Uíge, com 
jovens e pessoas amigas que souberam 
da minha presença e me quiseram cumpri-
mentar pessoalmente, mas ir às origens da 
Missão onde os passionistas trabalhámos 
desde 1991 até 2003, era outra coisa.

E assim a conteceu. Eram 7.30, já for-
talecidos pela Eucaristia e por um frugal 
pequeno-almoço, quando arrancámos, 
tendo-nos acompanhado o nosso semi-
narista Tony e o Olívio Tomás, que já foi 
passionista, mas agora é seminarista dio-
cesano. Embora tivéssemos informações 
de que a estrada já estava toda, ou quase 
toda, recuperada, pelo sim, pelo não, par-
timos cedinho para o que desse e viesse. 
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Mas, realmente, era verdade: ao longo de todo o trajeto, com 
exceção dos últimos 4/5 quilómetros, ainda em obras, a estrada 
estava totalmente restaurada e com um piso que dava gosto 
ver e calcorrear; e melhor ainda: já não havia quaisquer vestígios 
dos famosos “abismos”, que, no nosso tempo, tornava a viagem 
não só muito perigosa (com as picadas, às vezes intransitáveis), 
mas também muito demorada, a exigir, pelo menos 7/8 horas de 
viagem massacrante . Fruto deste melhoramento substancial e, a 
todos os títulos, louvável, para o Estado provincial e geral, a nossa 
caminhada foi ótima e rápida, chegando a destino cerca das 11 h. 
Após o acolhimento cordial dos padres, atualmente, ao serviço da 
missão, uma visita rápida às instalações da sede da mesma que, 
infelizmente, se apresentam num estado bastante deplorável, 
com tristeza para todos. Pessoas conhecidas apareceram apenas 
algumas, aquelas que, eventualmente, se aperceberam, à última 

da hora, da nossa presença, para além de uma pequena multidão 
de crianças da escola da Missão que, agora a funcionar a cargo 
do Ministério da Educação. O regresso, pouco mais de uma hora 
volvida, para uma visita, também rápida, à vila, sede do Município, 
com bastantes edifícios públicos restaurados, embora os outros, 
tal como os deixámos em 2003. De uma forma geral, porém, outro 
movimento e outra vida, fruto, certamente, dos muitos milhares 
de pessoas que, dos bairros mais afastados, se deslocaram para o 
centro. Daí, um aumento extraordinário de habitações, geralmente 
em melhores condições, construídas na periferia da vila. Também 
aqui, o contacto esporádico com algumas, muito poucas, pessoas 
conhecidas, marcou o fim de uma visita tão esperada ao local da 
nossa ação missionária, ao longo de 14 anos. No regresso, uns 
quilómetros mais adiante, o ataque ao farnel, que já bem apetecia, 
e a continuação para Uíge, aonde chegámos cerca da 16,30h.

terCeira etaPa: 
Domingo, dia 23 de Fevereiro. O regresso a Calumbo.
antes do nosso regresso a Portugal, quiseram as comunidades 
locais de Uíge e de Calumbo, de acordo com o Superior Provincial, 
que as duas comunidades se encontrassem, numa espécie de mini-
congresso para estudar e debater temas comuns, e convivessem 
um pouco para fortalecer os laços de caridade e de fraternidade 
entre ambas. Foi nesse sentido e com essa intenção que os três 
elementos da Comunidade de Uíje (a saber: os PP. Manuel Henri-
ques, Rui de Carvalho e Alfredo Serpa) se deslocaram, neste dia, 
ao Calumbo, trazendo também de volta aqueles que estávamos 
já de regresso à mãe-pátria. Ficou o Tony, seminarista do Uíge, a 
tomar conta da casa. Após cerca de 6 s de viagem, chegávamos 
ao Calumbo. A destacar dois pormenores significativos: o jantar 
do dia anterior foi de despedida, na companhia dos “Leigos para 
o Desenvolvimento” (neste caso 3 “Leigas”, mais uma das suas 
responsáveis, a trabalhar em Benguela) que, neste momento tra-
balham naquela cidade e que estabelecem uma grande parceria 
com a nossa comunidade; o jantar, no Calumbo, para além da suas 
comunidades, com os seus 11 seminaristas, teve a presença das 3 
Voluntárias Passionistas portuguesas (a Umbelina, a Maria João e 
a Carina), mais uma austríaca, que prestam serviço voluntário nas 
instalações das Irmãs Salesianas do Calumbo.

E assim foi: o dia 24 foi de trabalho intercomunitário, com a 
presença do Provincial. O dia 25 foi de convívio, com um passeio 
guiado, em camião próprio de safari, ao parque nacional de Kis-
sama, uma reserva natural do Estado, com zona limitada de cerca 
de 900 quilómetros quadrados, onde foi possível avistar algumas 
espécies animais, como girafas, zebras, gnus, elefantes, veados, 
gazelas e outras espécies menores, no seu ambiente natural. O 
acesso ao parque, ida e volta, após longos quilómetros de barco 
pelo rio Kwanza, e suas lagoas, com uma vegetação paradisíaca, 
ladeando o rio. O almoço, na sede do parque, um aldeamento 
turístico, com relativas condições de oferta. O regresso à base, por 
volta da 16.00 h.. Caraterística deste “safari”, muita alegria e boa 
disposição geral, marcada apenas por um pequeno contratempo, 
que foi o atolamento do camião numa área mais lamacenta, a 
exigir, depois de muitos esforços inglórios, a busca de outro carro, 
que o rebocou e o repôs em marcha. Acidente de percurso, de 
somenos importância, mesmo contando com cerca de 2 horas de 
paragem forçada, em plena selva.

E, assim, após quase um mês desde a nossa saída, e já quase 
na reta final da estadia, no dia 27 de Fevereiro, uma visita a alguns 
dos lugares mais estratégicos de Luanda, desta vez acompanhados 

pelo Irmão Hugo, que se comportou à altura de um bom anfitrião 
e de um melhor cicerone.

O regresso a Portugal, no dia 28, com voo no aeroporto de 
Luanda por volta da meia-noite, com o mesmo Boing 747que 
nos levou.

 No fim de tudo, cheios de emoções vividas e de recordações 
guardadas, quer nas nossas retinas, quer nas pequenas máquinas 
fotográficas que nos acompanharam, um hino de ação de graças 
a Deus e aos Superiores por este oportunidade que nos foi dada, 
acompanhado do nosso grande reconhecimento e, sobretudo, da 
nossa oração por aqueles que nos acolheram fraternalmente e lá 
continuam (os missionários passionistas) a dar o melhor das suas 
vidas em favor dos nossos irmãos angolanos.

P. Porfírio Sá
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PASSIONISTAS NO MUNDO

uma missão, um sonho, uma 
oferta Para angola
Foi um sonho. É um sonho: e quando a realização começa, 
realiza-se. O sonho da Beatriz Cambra (LMP), visitar os 
nossos missionários em Angola. Mas não chegava, queria 
ir um pouco mais longe, levar-lhes alguma moeda.

Então, aí o trabalho brota, cantando as janeiras, orga-
nizando um almoço, onde as inscrições de 232 pessoas 
superaram as expectativas e onde se efetuou um pequeno 
leilão, onde as ofertas cresceram. E toda a comunidade foi 
colaborando com diversos donativos, quer de pessoas em 
particular, quer por parte de algumas empresas. Assim, 
conseguiram-se angariar 3.224€. Bem muitos de nós pode-
mos pensar que é um valor elevado, outros que será pouco, 
mas o que não podemos esquecer é que lá há falta de mui-
tos bens essenciais.

Por tudo isto vos quero pedir: nunca deixem de rezar 
pelos nossos missionários e, sempre que possível, colabo-
rem com eles.

Do coração vos agradeço a todos, aos grupos, aos movi-
mentos e a todas as pessoas que colaboraram connosco.

A todos vós o nosso muito obrigado.

Regina Pereira (LMP)

Visita de uma leiga 
missionária às missões 
Passionistas de angola

Em primeiro de tudo, quero 
agradecer aos Missionários 
Passionistas, à empresa “ Vie-
ras e Pinto” (meus patrões) 
por me darem esta oportuni-
dade de conhecer as missões 
Passionistas de Angola.

Foi uma experiência 
muito positiva dentro das 

dificuldades daquele povo, eu senti uma tristeza de não 
poder ajudar, especialmente os nossos missionários, 
eles precisam de nós, leigos; para mim, já não chega 
rezar, temos que trabalhar pelos nossos missionários.

Hoje sinto os nossos missionários no meu coração.
Beatriz Cambra (LMP)

sete noViços do monte argentário 
Vestem o háBito da PaiXão
Domingo, 8 DE DEzEmbro 2013, montE ArgEntário
domingo, 8 de Dezembro, os noviços Hipólito de Nossa Senhora das 

Dores, Salvador do Sagrado Lado, David de Jesus, Alberto da Imaculada, 
Marino do Bom Pastor, João de Jesus, David do Menino Jesus e Marcelo 
de S. Gabriel (Portugal) vestiram o hábito passionista na igreja conven-
tual dedicada à Apresentação de Maria no Templo, a primeira casa da 
Congregação, fundada por S. Paulo da Cruz.

A celebração foi presidida pelo P. Cosimo Chianura, Provincial LAT, 
sendo concelebrada por alguns sacerdotes provenientes das diversas 
Províncias a que pertencem os noviços. Os noviços envergaram o hábito 
ajudados pelo Mestre Carlso Scarongela e pelo P. Agustín Orbegozo, ex-
-Geral da Congregação.

ordenações saCerdotais – 
ProVÍnCia sCor “sagrado Coração”
roDolfo rojAs gAmboA E CArlos Arturo tAlAvErA 
bECErrA
no passado dia 14 de Dezembro de 2013, na comunidade passionista de 
“La PasióN” no México, Sua Ex.cia d. Florêncio Armando Colín Cruz, bispo 
auxiliar da Arquidiocese do México, conferiu a ordenação sacerdotal aos 
religiosos passionistas Rodolfo Rojas Gamboa e Carlos Arturo Talavera 
Becerra, membros da Província SCOR “Sagrado Coração”.
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ÁFRICA DÁ AS BOAS-VINDAS AO 
SUPERIOR GERAL AO SOM DA 
MÚSICA E DOS TAMBORES

VISITA DO SUPERIOR GERAL à 
ÁFRICA: 10-25 DE FEVEREIRO 2014

A Configuração dos Passionistas em África teve 
um encontro especial dos superiores das entida-
des que a compõem, incluindo os formadores e 
ecónomos, desde o dia 10 ao 15 de Fevereiro na 
comunidade passionista de Ushirika, em Nairobi 
(Kenya). Tratando-se do I Encontro do género 
depois do Capítulo Geral, especialmente após o 
decreto que tornou os Vicariatos CARLW, GEMM 
e MATAF, Vicariatos Gerais, o Superior Geral, P. 
Joaquim Rego, acompanhado pelo Consultor Geral, 
P. Michael Ogweno, tomou parte neste encontro.

P. Porfírio Sá
(extraído e traduzido do italiano em passiochristi.org)

ordenação 
saCerdotal
do P. daVide 
sPennato de n. 
senhora das dores
racale (lecce), 11 janeiro 2014

Comunicamos a gozosa notí-
cia da Ordenação Sacerdotal do 
P. DAVIDE SPENNATO, religioso 
passionista da Província LAT 
de Puglia, Basilicata e Calabria 
(Itália), na Celebração Eucarísti-
ca que teve lugar no Sábado, 11 
de Janeiro 2014, na paróquia de 
Nossa Senhora das Dores, em 
Racale (Lecce), com a imposi-
ção das mãos e a oração con-
secratória de Sua Ex. cia Rev. ma 
D. Fernando Filograna, bispo de 
Nardiò-Gallipo. P. David presidiu 
pela primeira vez a Celebração 
da Eucaristia a 12 de Janeiro na 
mesma igreja paroquial.

reCConheCimento 
aos Passionistas 
do PerÚ  Pelos 
100 anos da sua 
Presença no PaÍs
a ConferênCia ePisCoPal do 
PerÚ Confere-lhe a medalha 
de “são turÍBio de mogroVejo”

Quinta-feira, 23 de Janeiro 2014, 
no âmbito da Assembleia Plenária da 
Conferência Episcopal do Perú, os Bispo 
entregaram a Medalha de “São Turíbio 
de Mogrovejo” a várias Congregações 
e Institutos missionários do Perú; os 
Passionistas receberam este importan-

te reconhecimento pelos 100 anos de 
presença missionária naquele país. O 
evento foi presidido pelo Presidente 
da Conferência Episcopal, D. Salvador 
Pinheiro. Na cerimónia participaram 
os Padres Javier Areitioaurtena, Eddy 
Vasquez, Ricardo Quintana e o Irmão 
Abraham Machaca (come fotografo). 
Este reconhecimento vem dar um novo 
relevo a outras iniciativas e projetos 
que os Passionistas do Perú estão a 
levar a cabo no ano em que decorre o 
centenário da chegada dos Passionistas 
ao Perú. A intenção é de aprofundar o 
empenho como missionários na Ama-
zónia e dar relevo também aos novos 
desenvolvimentos na nova era da evan-
gelização.

PROFISSÃO 
TEMPORÁRIA 
DO NOVIÇO 
ANDREA 
MARZOLA 
(PRAES)

VETRALLA (VT), 
12 DE JANEIRO 
2014

Domingo, 12 de 
Janeiro 2014 emitiu a 
sua primeita Profissão 
religiosa na Congre-

gação Passionista ANDREA MARZOLA, nas 
mãos do P. Fiorenzo Bordo, Superior Provincial 
(PRAES).

ORDENAÇÃO 
DIACONAL NA 
UCRÂNIA

P. MyKOLA 
LyAHUTKO, C.P. - 
(PROV. ASSUM)

No dia 02 de Março 
2014 foi ordenado 
diácono por S. E. D. 
Leon Maksymilian Dubrawski, O.F.M., bispo 
de Kamieniec-Podolski, na igreja passionista de 
São Nicolau, em Smotrych, da mesma diocese.
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IDE VÓS TAMBÉM PARA A MINHA VINHA
O Senhor Jesus chama a trabalhar 
na sua vinha, que é o mundo inteiro, 
e deverá ser transformado, fazendo-o 
frutificar segundo os planos de Deus 
em ordem ao bem comum.

O chamamento não é só para o clero 
e membros consagrados da Igreja, mas 
para todos, e os fiéis leigos são chama-
dos de um modo especial e trabalhar 
na referida vinha do Senhor.

O Concílio Vaticano II convidou todos 
os leigos, homens e mulheres, a traba-
lhar nesta vinha.

Este convite foi renovado no Sínodo 
dos Bispos realizado em Roma, em outu-
bro de 1987 e continua na atualidade 
a chegar aos nossos ouvidos, pedindo 
a nossa disponibilidade generosa para 
servir. Ninguém deve ficar inativo, por-
que o momento que atravessamos não 
permite ociosidade.

Como Leiga Missionária Passio-
nista, tenho estado pronta de alma e 
coração a trabalhar na vinha a que fui 
chamada, fazendo quanto posso até 
ao limite das minhas possibilidades 
e sinto-me feliz, no trabalho que vou 
realizando. Com uma equipa de Leigos 
Missionários Passionistas trabalho em 
diversos campos de ação:

–  em Maio, juntamo-nos na oração 
para celebrar o mês dedicado à 
Virgem Mãe;

–  em Junho, para celebrar o Sagrado 
Coração de Jesus; 

–  em Outubro, o mês do Rosário;
–  em Novembro recordando as Almas, 

rezando diariamente o terço em 
comunidade antes da missa;

–  em Dezembro, preparamos o Natal 
com uma novena ao Menino Jesus;

–  em Março, mês dedicado a S. José

Estamos igualmente presentes nas 
primeiras sexta feiras de cada mês.

É, outrossim, nosso encargo cola-
borar nas celebrações religiosas, o que 
nós fazemos com gosto.

Mas ser Missionário, não é só rezar. 
É preciso agir. Já S. Paulo da Cruz dizia 
que «muito ora quem bem age» e temos 
mais a fazer, pois a vinha é imensa. 
Trabalhamos quase sempre em grupo, 
homens e mulheres, embora as pessoas 
não sejam as mesmas para todas as 
ações, visto haver tarefas específicas, 
para as quais os homens não estão tão 
aptos, tais como fazer a limpeza sema-
nal da Igreja e a sua ornamentação: 
confeção de toalhas, lavar e passar a 
ferro as alfaias litúrgicas, trabalho este, 
feito por uma equipa feminina. Faze-
mos visitas a doentes e damos apoio a 
idosos e pessoas solitárias, dado que, 
na atualidade, existem pessoas extre-
mamente carentes de afeto.

Formamos um grupo, que se reúne 
numa Associação, para conviver, rezar, 
cantar, fazer teatro e outras ativida-
des, contribuindo assim para que se 
sintam vivas e alegres para levar a 
cruz do abandono e do desprezo a que 
algumas estão sujeitas. Várias pessoas, 
comovidas, dizem: estava morta e res-
suscitei, é bom ter alguém que nos faça 
sentir vontade de viver e muitos outros 
testemunhos que nos fazem entender 
que à nossa volta há muitos crucifica-

dos podendo, nós, de diversas formas 
suavizar um pouco o seu sofrimento.

Sei que não é fácil, mas o difícil é que 
tem valor e quando me sinto combalida, 
é no trabalho de doação aos outros que 
vou buscar força para continuar. 

Para alimentar essa força, rezo dia-
riamente esta oração que, um dia, saiu 
do fundo da minha alma:

Senhor! Dá-nos em cada dia
O pão da fé da alegria
Da força para acreditar.
Dá-nos o pão da esperança
O de ter em Ti confiança
O de saber esperar.

Dá-nos o pão da caridade, 
da disponibilidade, 
Do tempo para ajudar.
O pão da compreensão,
o de aceitar o nosso irmão,
O de saber perdoar.

Dá-nos o pão da amizade,
O pão da fraternidade,
O pão do amor e da paz.
O mundo tem tanta fome!
E morre, Senhor, se não come
Desse pão que só tu dás.

Uma Leiga Missionária
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BODAS DE OURO  
SACERDOTAIS 

(14.03.2014)

P. MANUEL CARIDADE PIRES
P. JOSÉ JOAQUIM QUEIRÓS DE SÁ

mais uma vez a Província dos Missionários Passionistas 
em Portugal, e, muito concretamente, a comunidade 
passionista de Santa Maria da Feira, estiveram em festa, 
no dia 14 de Março passado, por ocasião dos 50 anos 
de sacerdócio dos padres Manuel Caridade Pires, P. 
Joaquim Gonçalves Vieira da Cruz, já falecido, e José 
Joaquim Queirós de Sá, ordenados presbíteros a 14 
de Março de 1964 na capela do Seminário conciliar 
de Braga, pela imposição das mãos do, então, Arce-
bispo Primaz daquela diocese, D. Francisco Maria da 
Silva. Evento, cheio de significado, naturalmente, não 
apenas pelas celebrações eucarísticas comemorativas 
em si, que, aliás, uniram à sua volta a grande maioria dos 
religiosos passionistas em Portugal e de muitos fiéis e 
amigos dos homenageados, como, principalmente, pelo 
ministério sacerdotal e por outros serviços que estes 
três irmãos louvavelmente desempenharam ao longo 
de meio século, quer na Igreja como na Congregação. 
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P. MANUEL 
CARIDADE PIRES

nasceu em Fontão (Ponte de Lima) a 
20.04.1940. Filho de Joaquim Pires e Ana 
dos Prazeres Caridade. Ingressou no Semi-
nário de Barroselas a 01.09.1952, onde 
frequentou os estudos de humanidades. 
Fez o noviciado em Corella (Navarra/Espa-
nha) em 1957, onde também professou a 
08.12.1958. Estudou filosofia e teologia 
em Barroselas e Villarreal de Urréchua 
(Espanha) entre os anos 1956 e 1963. Entre 
outros, desempenhou na Província Reli-
giosa os cargos de diretor do Seminário, 
professor e superior, provincial, pároco e 

coadjutor paroquial, ecónomo e secretário 
provincial. Atualmente é presidente da 
ONG “Rosto Solidário”. Para além destes 
serviços, tem-se dedicado ao ministério 
da Palavra, particularmente à pastoral 
familiar, CPM e Equipas de Nossa Senhora, 
Cursos de Cristandade, etc…

P. JOSÉ JOAQUIM 
QUEIRÓS DE SÁ

nasceu em Fragoso (Barcelos) a 30.06.1940. 
Filho de Manuel Gonçalves de Sá e Maria 
Rosa Martins de Queirós. Como já o P. 

Pires, ingressou no Seminário de Barrose-
las a 01.09.1952, onde frequentou os estu-
dos de humanidades; fez o noviciado em 
Corella (Navarra/Espanha) em 1957, onde 
também professou a 08.12.1958; estudou 
filosofia e teologia em Barroselas e Villar-
real de Urréchua (Espanha) entre os anos 
1956 e 1963, com licenciatura em “Vida 
Religiosa”, em Madrid, entre os anos 1980 
e 1982. A nível da Congregação, desempe-
nhou os cargos de vice Mestre de noviços, 
superior, vice superior e ecónomo, pároco, 
consultor provincial e provincial . Para 
além destes serviços, tem-se dedicado 
com muito afinco ao ministério da Palavra, 
em missões populares, retiros e pregações 
em geral, para além da assistência a movi-
mentos de espiritualidade, como Equipas 
de Nossa Senhora, Cursos de Cristandade, 
Leigos Missionários Passionistas e, agora, 
também, animador dos ASPAS, etc…

Unidos aos nossos irmãos aniversa-
riantes, damos, com eles, graças a Deus, 
não só pelo dom do sacerdócio de que 
foram ungidos há 50 anos, mas também 
pelo dom das suas próprias vidas, intei-
ramente entregues ao serviço do Reino 
e dos irmãos, na Igreja e na Congregação 
Passionista.

P. Porfírio Sá

AGRADECIMENTO
Tu és um ser humano, tu és um milagre 
de Deus. 
És forte, capaz, inteligente, e cheio de 
dons e talentos. Nestes cinquenta anos de 
sacerdócio, conta os teus dons e talentos. 
Reconhece-os, aceita-os, pensa que desde o 
início do teu percurso sacerdotal pudestes 
mudar a tua vida para o bem, o bem dos 
outros, da Congregação e da Igreja.
Tu és a minha maior criação. És o meu 
milagre, diz Deus. 
És ÚNICO. Ninguém é igual a ti. Está só 
em ti continuar a aceitar o caminho de 
felicidade até ao fim. Simplesmente por-
que és livre.
Nestes cinquenta anos, nós te agradece-
mos porque Deus:
Te deu o poder de PENSAR
Te deu o poder de AMAR
Te deu o poder de PERDOAR
Te deu o poder de CRIAR
Te deu o poder de ABENÇOAR
Te deu o poder de REZAR
E te deu o poder dos anjos quando te deu 
o poder da escolha.
Te deu o domínio de escolher o teu próprio 
destino usando a tua vontade.

O que tens feito destas tremendas forças 
que Deus te deu?
Foram postas ao serviço dos outros quando:
Escolheste SORRIR em vez de chorar.
Escolheste CRIAR em vez de destruir.
Escolheste ATUAR em vez de adiar. 
Escolheste DOAR em vez de roubar.
Escolheste ABENÇOAR em vez de 
amaldiçoar 
Escolheste PERDOAR em vez de castigar.
Escolhestes VIVER em vez de morrer.
Aprendeste a sentir a presença de Deus 
em cada ato da tua vida sacerdotal. 
Ele esteve sempre ao teu lado. Sempre.
Chamaste-O, procuraste-O. Ele vive em 
ti desde sempre e sempre continuará a 
esperar-te para te amar. Cada instante que 
viveste em Deus, foi um instante eterno 
de felicidade.
Procura tornar-te criança….Simples, gene-
roso, amável, com capacidades de te extasiar 
e capacidade para te comoveres diante da 
maravilha de te sentires humano.
Porque conheceste o Amor de Deus, pudeste 
sentir uma lágrima, pudeste compreen-
der uma dor. Não te esqueças que tu és o 
Milagre de Deus.
Deus quer-te feliz, com misericórdia, com 
piedade, para que este mundo em que 

transitas, através de ti, possa acostumar-
-se a sorrir!
És o milagre de Deus. Então continua a usar 
os teus dons para mudar o teu ambiente, 
contagiando esperança e otimismo, como 
fizeste até agora, porque Deus esteve e 
sempre estará ao teu lado.
Obrigado 

Irmãs Passionistas
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PELO SEMINÁRIO:
CEIA DE REIS

Pais, seminaristas, Equipa de formação e Comuni-
dade da Feira. Bacalhau, batatas, azeite, música e tea-
tro. Eucaristia, conversas, alegria e animação. O final 
do sábado, 4 de janeiro, pode ser descrito com muitos e 
bonitos adjetivos.

à semelhança de outros anos, a Ceia de Reis foi motivo 
para reunir à volta da mesa da Capela do Seminário a 
família dos candidatos à vida Passionista, numa cele-
bração presidida pelo Senhor Padre Francisco Oliveira, 

que exortou os jovens a procurarem o Menino, como os 
Magos do Oriente.

à volta de outra mesa sentaram-se para alimentar o 
corpo com um suculento bacalhau, regado com as quan-
tidades certas de azeite e boa disposição. Cantaram-se 
os Reis e as guitarras, além de uma divertida peça de 
teatro organizado pelos jovens seminaristas.

Estes momentos são apreciados por todos e recomen-
dados para a existência de um espírito de união entre 
todos: Passionistas e Seminaristas.

P. Tiago Veloso

PRÉ-
SEMINÁRIO
EM BARROSELAS

No dia 1 de Março realizou-
-se o III Encontro do pré-
-seminário do ano letivo 
2013-2014. Para além dos 
habituais convocados, houve 
também a chamada de um 
novo elemento, para além 
da professora de EMRC da 
escola de Freixo (Ponte de 
Lima), Cristina Rodrigues, 
membro da “equipa técnica”.

O encontro aprofundou 
a pessoa de Jesus, como ‘O 
que chama’. 

P. Bruno Dinis
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PASSEIO COMUNITÁRIO (04.03.2014)

Não se admire o amável leitor por, com alguma frequência, 
se deparar com esta rubrica, estranhando que os Passionis-
tas, depois de tudo, ainda tenham tempo para “passear”. É 
verdade, meus amigos: depois de tudo, ainda temos tempo 
para “dar umas voltas”. 
E isto faz-nos falta: convivemos, partilhamos, brinca-
mos, espairecemos, e, enquanto muitos outros dos nossos 
conterrâneos, e não só, aproveitam o carnaval para dar 
largas às suas mágoas, quantas vezes camufladas por um 
simulacro de alegria, nós aproveitamos para ver ou rever, 
como foi o caso este ano, algumas das maravilhas do nosso 

país, é há tantas! Foi o que aconteceu: Coimbra, com a 
sua universidade, o penedo da saudade, as suas igrejas e 
monumentos, o “Memorial” da Irmã Lúcia, o rio mondego 
e o choupal, etc…, foi o nosso destino e o nosso “corso” de 
Carnaval 2014. 
Como se poderá ver na foto, o sorriso aberto dos “posantes” 
(desculpem: é um neologismo porfiriano) não se deve ao 
“passarinho”, que não houve, mas sim, à alegria, à vontade 
de partilhar e de viver, ao desejo de conhecer e à necessi-
dade de recuperar forças dos nosso afazeres diários, para 
prosseguirmos a nossa caminhada de serviço e de entrega.

P. Porfírio Sá 

EM SANTA MARIA DA FEIRA

O Seminário Menor existe para ajudar os 
jovens no seu discernimento vocacional. É o 
primeiro passo na vida religiosa. Cerca de 15 
jovens vieram conhecer o Seminário Menor 
na primeira segunda-feira de março, dia 3. 
Ao longo da manhã, tiveram a oportunidade 
de refletir acerca da confiança em Deus e nos 
outros, necessária na vida cristã. Na parte da 
tarde, como aquecimento para o jogo de futebol, 
dedicaram-se às limpezas no Seminário, dei-
xando tudo num brinquinho.Que mais jovens 
se sintam motivados a vir conhecer o Seminário 
nestes encontros de Pré-Seminário.

P. Tiago Veloso
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GRUPO SÃO 
PAULO (GSPC)
CONCERTOS DE 
NATAL E ANO NOVO

Nos dias 28 de Dezembro (na 
igreja da Sagrada Família, 
em Viana do Castelo), 19 de 
Janeiro (na igreja do Semi-
nário Passionista de Barro-
selas) e 1 de Fevereiro (na 
igreja paroquial de S. Romão 
do Neiva) realizaram-se 3 
concertos promovidos pela 
Associação Musical de Anha 
(Banda Filarmónica) e com 
a participação dos Corais: 
Polifónico de Viana, S. Romão 
do Neiva e S. Paulo da Cruz. 

GSPC

CARTA AOS LEIGOS 
MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS
BOA QUARESMA E FELIZ 
PÁSCOA 2014

Se toda a comunidade cristã é convidada 
a viver este tempo quaresmal com um 
renovado fervor e uma dedicação muito 
mais viva ao serviço dos outros, muito 
mais aqueles e aquelas que se compro-

metem, através de um voto especial, a 
fazer memória da Paixão e Morte de Jesus 
como a ‘mais maravilhosa obra do amor de 
Deus’. Os Leigos missionários Passionistas, 
num compromisso público, assumiram a 
responsabilidade de estar mais perto da 
Cruz e dos crucificados de hoje. Unidos 
a toda a Família Passionista Laical, a 
todos os amigos de Jesus Crucificado/
Ressuscitado faço chegar a todos vós a 
saudação de uma boa Quaresma e uma 
feliz Páscoa 2014. 

Estamos já em pleno tempo quaresmal, 
um caminho para a Páscoa do Senhor. É, 
pois, o nosso tempo de Passionistas. A 
Igreja toma-nos pela mão com delicadeza 
e fé e, por meio das páginas mais belas da 
Palavra de Deus, leva-nos a acompanhar 
Jesus que caminha para Jerusalém. Isto 
ajuda-nos a escutar os últimos e calorosos 
ensinamentos do Senhor: ‘Vigiai. Orai e 
estai comigo… Orei para que a vossa fé 
não desfaleça e possais confirmar os vossos 

irmãos… Pai, perdoa-lhes… Eis a vossa 
Mãe… Tenho sede… Tudo se cumpriu’.

Ó Jesus, Amor Crucificado, do alto da 
tua Cruz atrai a Ti os nossos corações. 
Neste santo tempo, queremos levar a tua 
Cruz a todas as famílias para a plantar em 
todos os corações, pelos quais derramaste o 
teu preciosíssimo Sangue. Queremos amar-
-te e queremos abrir, ao teu amor, todos 
os corações pelos quais derramaste o teu 
preciosíssimo Sangue. Ajuda-nos, nesta 
santa quaresma, a ser os teus missioná-
rios a sério com o exemplo da nossa vida 
e com a eficácia da tua Palavra. Ajuda-
-nos a transformar as nossas cruzes em 
atos de amor. Faz com que nenhum de 
nós falte ao encontro quotidiano das 15 
horas, sobre o Calvário, na esperança de 
O contemplarmos ressuscitado.

Boa Quaresma e Boa Páscoa a todos 
os amigos de Jesus Crucificado/Ressus-
citado, os LMP.

Pel’a Comunidade P. José Queirós

DesDe AustráliA, 
umA leigA 
pAssionistA

UM GRITO DESDE 

AUSTRÁLIA: “AMAI A JESUS E 

FAZEI QUE O AMEM”!

Ainda que muito longe, em Austrália, 
estou unida a vós na grande Família 
Passionista, porque vivemos o mesmo 
amor por Jesus, pela sua Paixão e as 
suas Santas Chagas.  O nosso cora-
ção deve palpitar de amor por Jesus 
Apaixonado. Queria que a minha voz 
chegasse a todos os ângulos da terra, 
para a todos gritar: ‘Amai a Jesus e 

fazei que O amem’.  Façamos tudo 
por amor: Sofrer por amor, rezar por 
amor, trabalhar por amor, repousar 
por amor. Façamos tudo com o coração 
da Mãe, mãe de Jesus e nossa mãe. 
Gosto tanto de falar de coisas santas. 
O nome de Jesus e de Maria é como 
mel para a minha boca.

Vossa irmã espiritual - Giuseppina Romagnoli
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ATENÇÃO ASPAS: 
ENCONTRO ANUAL 2014 
EM BARROSELAS !!!

ContaCtos:
P. Queirós:  
queiros.passionista@gmail.com 
(964534749/2); 
Domingos:  
dc@cinca.pt 
(914622239/3);
David:  
david.rodrigues@dfr.pt 
(917258086);
Coimbra:  
woodcap@sapo.pt 
(937106676); 
Pinto (938 317 243); 
Paiva (964 704 318); 
Licurgo (968 402 467); 
seminário Feira:  
(256 362 171/ 256 364 656)

Peço-te, amigo Aspa, apenas o 
seguinte:
1. Não faltes. Faltaste muitas vezes 
ou nunca vieste a este Encontro? 
Seja este ano a primeira vez. Vem. 
Serás bem recebido. Não duvides.
2. Manda, isso sim e quanto antes, 
a tua inscrição para um destes con-
tatos no fim de página. A inscrição 
é necessária. Sabes muito bem que, 
aparecendo à última hora sem nada 
dizeres, causas transtorno a quem se 
esforçou para que tudo resulte bem 
e a contento da maioria. Refiro-me 
naturalmente ao almoço. Poderás 
pensar: é só mais um ou dois. Cor-
reto. Mas não te esqueças que há 
outros a pensar o mesmo. Resul-
tado? O que foi pensado para 70 ou 
80 terá de ser repartido entre todos. 
Achas bem? 
3. Se não sabes o caminho, que leva 
até ao Seminário de Barroselas, ou 
gostarias de ir acompanhado, procura 
encontrar-te no Seminário da Feira. 
A saída será, impreterivelmente, às 
9 horas. Isto naturalmente para os 
mais próximos da zona da Feira. Cá 
te esperamos em Barroselas. 
Com amizade, p. José Queirós

Através do nosso meio de comu-
nicação, Boletim da Família Pas-
sionista, pretendo fazer chegar a 
todos aqueles que um dia fizeram 
parte, alguns deles por muito pouco 
tempo certamente, mas que todos, 
uns mais e outros menos, bebe-
ram de um estilo de vida, próprio 
de uma Congregação religiosa e 
que, consequentemente, com eles 
pretendemos manter uma relação 
de cordialidade e de entreajuda 
fraterna. 

Chegados a esta altura do ano 
quero, em primeiro lugar, desejar-
-vos uma santa e feliz Páscoa. Não 
se trata de um celebração estática, 
mas sim dinâmica. É passagem de 
uma situação a outra, de menos 
vida a mais vida, de opressão a 
libertação, de morte a vida n’Ele 
e por Ele. Por isso é, com razão, o 
centro de toda a vida cristã. É pre-
ciso dar vida para ter vida. 

Em segundo lugar, e como já 
não chegará a tempo o próximo 
Boletim, esta Comunicação serve 
para convidar todos os ASPAS para 

o Encontro do dia 10 de Junho no 
nosso Seminário de Barroselas, 
Viana do Castelo.

Assim que, caro ASPA, toma 
nota do seguinte e regista na tua 
Agenda:

ENCONTRO  
DOS ASPAS EM 2014:
LOCAL: 
SEMINARIO PASSIONISTA DE 
BARROSELAS

DIA: 
10 de Junho (terça feira)

ChEGADA: 
a partir das 09.00 horas

10.30: Sala Grupo São Paulo 
para: boas vindas e breve 
apresentação
momento de reflexão 
outros assuntos

12.30: Almoço/Convívio

15.30: Tarde recreativa

17.30: Caldo Verde e sardinhada

19.00: Despedida 
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ALMOÇO-CONVÍVIO DE REIS DO GRUPO GÓLGOTA
Para marcar o arranque do 
ano 2014, o Grupo Gólgota rea-
lizou este ano, pela primeira vez, 
um Almoço de Reis para todos 
os membros, com vontade de 
agarrar com força e empenho 
o novo ano, que trará consigo 
novos projetos e desafios. No dia 
5 de Janeiro, domingo, o convívio 
iniciou com a participação na 
Eucaristia das 12h, presidida pelo 
Presidente da Assembleia Geral, 
P. César Costa, onde ressaltou a 
importância do grupo se manter 
unido, pois, somente assim, con-

seguirá vencer e responder aos 
desafios e tempestades da vida. 

Depois da Eucaristia, 
seguiu-se o almoço na cripta 
da igreja dos Passionistas de 
Santa Maria da Feira, prolon-
gando-se pela tarde com con-
versas, música, jogos e ainda 
um leilão de um presépio feito 
de cápsulas de café, cujo saldo 
reverteu em favor do Grupo, o 
qual anseia e projeta a constru-
ção da sede, com arranque no 
final deste ano 2014.

Carminho Soares

S. GABRIEL:  
FESTA DA JUVENTUDE 2014

Mais um ano passou (e a que 
velocidade!!!) e no passado fim 
de semana, 1 e 2 de março, 
no Seminário dos Passionis-
tas em Santa Maria da Feira, 
realizou-se mais uma edição 
da Festa da Juventude Passio-
nista - S. Gabriel, sob o tema 
“Caminhar, edificar e confessar 
Jesus Cristo”, (Papa Francisco), 
e este ano com o 30º aniversário 
da Associação da Juventude 
Passionista.

No sábado à noite, na Cripta 
da Igreja e com a presença de 
mais de 150 jovens, realizou-se 
o “Take 30: Vida”, uma dinâmica 
de produção para jovens entre 
os 16 e os 35 anos. Estava pro-
gramada a presença do cineasta 
português Manoel de Oliveira 
que, por razões de saúde, se 
viu impossibilitado de compa-
recer, dada a gravidade e tendo 
em conta os seus já 105 anos 
de vida.

Mesmo assim, os jovens 
foram divididos por 14 grupos 
onde, a partir de uma frase 
bíblica, em contraponto com 
as suas vidas, tinham de rea-
lizar uma cena de um filme, 
que depois iria ser filmada e 

gravada com o objetivo de criar 
uma longa-metragem com todos 
as cenas. A adesão foi formidável 
e o resultado surpreendente... 
Gravadas todas as 14 cenas da 
longa-metragem, este encon-
tro da noite culminou na igreja 
com uma dobragem em lingua-
gem espiritual do que haviam 
trabalhado anteriormente, ou 
seja, um momento de deixar 
Deus falar ao coração e de tra-
duzirmos a nossa vida diante 
de Jesus Sacramentado.

No domingo, o programa do 
dia iniciou com a eucaristia das 
10h, dinamizada pela AJP e 
Grupo de Acólitos da Cruz e com 
a presença de muitos jovens. 
Presidiu à eucaristia o Superior 
Provincial, P. Laureano Pereira, 
tendo concelebrado o P. César 
Costa, coordenador da AJP, os 
PP. Bruno Dinis e Francisco 
Oliveira, anteriores coordena-
dores da AJP e ainda os PP. 
Tiago Veloso e Nuno Ventura. 
Depois da Eucaristia, vivida 
com entusiasmo, seguiu-se o 
almoço partilhado entre todos 
os que se quiseram associar. 

à tarde, deu-se lugar ao 
XXII sarau, que abriu com um 

pequeno filme da história da AJP 
nestes 30 anos de caminhada, 
e, porque estamos abertos aos 
jovens mais inquietos – aqueles 
com alguma ligação à Família 
de Paulo da Cruz e de Gabriel 
de Nossa Senhora das Dores – a 
Associação da Juventude Passio-
nista deu mais um passo na sua 
vida, transformando-se agora 
em Juve passio. Depois desta 
apresentação, e com a Juve Pas-
sio apresentada com o seu novo 
logo e identidade, o sarau, cheio 
de vida, continuou com algumas 
atuações. Entre elas, uma das 
células da AJP (GPS - Esmoriz) 
apresentou, num teatro lúdico 
e animado, a vida de S. Gabriel 
de Nossa Senhora das Dores; a 
Academia de Música e Artes de 

Rio Meão (AMAR), com um peça 
de teatro-musical; a presença 
musical do David Silva (mem-
bro da banda Aurora do Factor 
X), com a sua banda D Project 
e ainda com algumas músicas 
interpretadas por alguns jovens 
da nova Juve Passio e alguns 
seminaristas. Intercalando estas 
várias atuações, foi apresen-
tada a longa-metragem traba-
lhada, filmada e gravada na 
dinâmica do dia anterior, pondo 
em conjunto a frase bíblica que 
cada grupo teve de trabalhar, 
que foram temas das Jornadas 
Mundiais da Juventude, com as 
cenas gravadas por cada grupo, 
relacionando-as, com a vivência, 
a história da JMJ que, tal como 
a AJP (agora Juve Passio), foi 
criada em 1984, mostrando que a 
Juventude está viva e devem ser 
os protagonistas das história, tal 
como pedira o Papa Francisco. 

à Juve passio unem-se 
todos os grupos e jovens liga-
dos à Família Passionista e 
unidos à espiritualidade da 
Paixão, assumindo todos o ser 
Juventude Passionista. 

P. César Costa
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A comunidade paroquial de Palhais/
Santo António e a Capelania militar 
que nos está afeta , realizou, um ano 
mais, a sua Peregrinação a pé a Fátima 
no fim de semana do Carnaval.

São estes dias que já nos estão no 
sangue, desde longa data, e que nos 
possibilitam caminharmos até ao San-
tuário de Fátima numa entrega gene-

rosa em que partilhamos quer o nosso 
esforço, quer a nossa vontade de ser-
mos mais uns com os outros e assim 
podermos chegar à Cova da Iria com 
um coração mais puro e lá Venerarmos 
a Mãe de Jesus e nossa Mãe. 

Saímos no dia 01 de Março da 
Igreja de Santo António da Charneca 

às 06H30 e chegámos ao Santuário de 
Fátima no dia 04 pelas 13H45. 

Foram 04 dias de profunda entrega 
e de são convívio. 

Partimos 48 peregrinos, chega-
mos todos a algum ponto da nossa 
peregrinação.

A colaboração da nossa equipa de 
apoio, mostrou-se, uma vez mais, pre-
ciosa. São umas pessoas maravilho-
sas. Alimentaram-nos e trataram das 
nossas bagagens de forma abnegada. 
Bem-haja para todos eles.

Da mesma forma agradecemos 
a colaboração das diferentes enti-
dades * e pessoas particulares que 
deram, pelas suas instituições e por 
si mesmas, a prestimosa ajuda, para 
que levássemos a bom porto a nossa 
peregrinação. 

*Câmara Municipal de Benavente; 
Bombeiros Voluntários de Almeirim, 
Câmara Municipal de Alcanena, 
Santuário de Fátima, Quimicarauto 
e Viçoso.

P. Licínio Silva (Capelão)

25º ANIVERSÁRIO  
DO GRUPO DE ACÓLITOS 
DA CRUZ
O tempo vai passando, e o 
nosso Grupo de Acólitos da 
Cruz (GAC), que serve o altar 
na igreja dos Passionistas de 
Santa Maria da Feira, celebrou 
no passado dia 11 de Março 
o seu 25º aniversário de exis-
tência. 25 anos..., e dezenas 
de acólitos que por este Grupo 
passaram! 25 anos..., e vários 
coordenadores e assistentes! 25 
anos..., uma vida!

Para comemorar a data, no 
dia 11, terça-feira, vários acó-
litos, das várias missas desta 
igreja, acolitaram na Eucaris-
tia das 19h, imprimindo vida e 
celebrando 25 anos de serviço ao 
altar do Senhor, tendo presidido 
à celebração o Assistente deste 
Grupo, o P. César Costa, onde 
participaram também a Equipa 
Coordenadora, Pedro Santos, 

Beatriz Cambra, Mónica Leite 
e Teresa Baltarejo. 

No domingo seguinte, 16 de 
Março, a Eucaristia das 12h foi 
dinamizada pelos acólitos, que 
ressaltaram a sua vontade de 
continuar a Sentir, Amar, Servir 
e Viver! A Eucaristia, presidida 
pelo P. José Queirós, revestiu-
-se de festa, pois, além dos 25º 
aniversário do GAC, celebramos 
também, em comunidade cristã, 
o 50º aniversário da Ordenação 
Sacerdotal do P. José Queirós. 

Terminada a eucaristia, 
seguiu-se o almoço partilhado 
na cripta da igreja, prolon-
gando-se pela tarde fora com 
jogos e convívio.

Ao Grupo de Acólitos da 
Cruz, os parabéns e os votos 
de felicidades!

Teresa Baltarejo

PARÓQUIA DE PALhAIS / S. ANTÓNIO/
FUZILEIROS: PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
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Continuamos a registar as ofertas para o Boletim chegadas até nós, ora diretamente dos seus 
Leitores, ora através dos(as) Colaboradores(as), da distribuição nas Paróquias e Capelanias. As 
despesas com a edição e despacho do Boletim pelo correio são bastante avultadas. 

SOLIDARIEDADE:
Mealheiro do Boletim “Família Passionista”

ADELAIDE COSTA SOUSA 
(COLAB.) (FIÃES-VFR), 450€

ADELAIDE MOREIRA PEIXOTO 
(SOUTO-VFR), 5€

ALDA SOUSA TAVARES (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 20€ 

AMÉRICO JORGE PINHO REIS (ASPA) 
(S. MARTINHO DA G.), 20€

ANÓNIMO, 34,35€

ANTÓNIO ARAÚJO PINTO DE SÁ 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 30€

ANTÓNIO CÂNDIDO RODRIGUES 
GODINHO (COLAB.) (S. JOÃO DE 
OVAR), 40,4€

ANTÓNIO DA SILVA RIBEIRO 
(SOUTO-VFR), 5€

ANTÓNIO FERNANDO DE PINA 
MARQUES (VALE DE CAMBRA), 10€

ANTÓNIO GOMES 
(TOMAR), 50€

ANTÓNIO PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

ANTÓNIO PINHO + GLÓRIA 
(AMADORA), 20€

ARMANDA DE CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

ASSINANTES DE VITORINO DE 
PIÃES, 190€

BRAZ SILVA BASTOS, 100€

CAPELA DA SENHORA DA HORA 
(S. JOÃO DE VER), 35,32€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(ROMARIZ-VFR), 32,1€

CARLOS ALBERTO GONÇALVES 
MENDES, 150€

CARLOS ALBERTO SOUSA CARNEIRO
 (LOUROSA-VFR), 15€

CATARINA ALEXANDRA COIMBRA 
SANTOS (COLAB.) (VALE DE 
CAMBRA), 73 €

CECÍLIA FERNANDES 
(LINDA-A-VELHA), 20€

DULCE DE LIMA VIDAL FERREIRA 
DE CASTRO (SANTA MARIA DA 
FEIRA), 20€

EDIÇÕES PASSIONISTAS 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 33,40€

EDITE RODRIGUES SILVA 
GONÇALVES (COLAB.) (VALE DE 
CAMBRA), 57,5€

EULÁLIA REIS FERNANDES, 5€

ETELVINA SANTOS OLIVEIRA 
(COLAB.) (S.ESTÊVÃO-VFR), 320€

FERNANDA ALVES DE BARROS 
(COLAB.) (MOSELOS-VFR), 11€

FERNANDO CASTRO FERREIRA 
(CUCUJÃES), 10€

FERNANDO FONSECA FERREIRA 
(SOUTO-VFR), 5€

FERNANDO JESUS LEITE 
(COLAB.) (SOUTO-VFR), 30€

FERNANDO PAULO COSTA SILVA 
(ASPA) (S. MARTINHO DA G.), 20€

FILIPE ALBERTO RIBEIRO VIEIRA 
(MOSTEIRÔ-VFR), 5€

GLORIOSA DE JESUS 
(SOUTO-VFR), 5€

HILÁRIO SOARES MARTINS 
(MACINHATA-VLC), 50,77€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
PASSIONISTA (SANTA MARIA DA 
FEIRA), 677,55€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(VFR), 28,29€

IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA, 21€

ISABEL HENRIQUE CRUZ 
(VALE DE CAMBRA), 10€

ISAURA MARIA RAMALHO BASTOS 
LEITE (S. JOÃO DA MADEIRA), 15€

JORGE DA COSTA PINHO 
(COLAB.) (S. ROQUE-OAZ), 52,5€

JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE SILVA 
(S. VICENTE PEREIRA-OVR), 20€

JOSÉ FERNANDO PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

JOSÉ MANUEL PATINHA RODRIGUES 
(LINDA-A-VELHA), 15€

JOSÉ MANUEL TAVARES PEREIRA 
(ASPA) (AVANCA), 20€

JOSÉ MARIA DA SILVA LOPES 

(BRAGA), 15€

JOSÉ PINTO (AMADORA), 20€

LUÍS ANTÓNIO MADEIRA DIAS + Mª 
DO ROSÁRIO (S. JOÃO DA MADEIRA), 
40€

LUÍSA RAQUEL CASTRO 
FIGUEIREDO (AVANCA), 10€

MANUEL DE ALMEIDA 
(SOUTO-VFR), 5€

MANUEL DIAS TORRES (ASPA)
(BRAGA), 50€

MANUEL NEVES (COLAB.) 
(VALE DE CAMBRA), 74,61€

MARCOLINO CASTRO VALENTE 
(COLAB.) (SANTA MARIA DA 
FEIRA), 60€

MARGARIDA DE SÁ RIBEIRO 
(TRAVANCA-VFR), 10€

MARIA ALICE DIAS MIRANDA 
(SOUTO-VFR), 5€

MARIA ALZIRA JESUS LOPES 
(SOUTO-VFR), 5€

MARIA AMÉLIA COSTA E SILVA 
(CARVOEIRO-VCT), 10€

MARIA AMÉLIA DA COSTA MARQUES 
(BRAGA), 10€

MARIA AMOROSA PINHO SILVA 
ALVES (CESAR-OAZ), 20€

MARIA ÂNGELA COSTA 
PINTO (COLAB.) (S. JOÃO DE 
VER-VFR), 33,1€

MARIA ÂNGELA DE JESUS 
(SÃO JOÃO DE VER), 20€

MARIA CELESTE MOREIRA DE 
RESENDE (SANFINS-VFR), 10€

MARIA CLEMENTINA DE JESUS 
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 20€

MARIA CLEMENTINA PAIS E SILVA 
(VÁLEGA), 10€

MARIA CRISTINA TEIXEIRA MATOS 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 5€

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES 
OLIVEIRA (LOUROSA-VFR), 3€

MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA 
PERICÃO (ALMADA), 10€

ajude-nos, Com a sua oferta,  
a suPortá-las! Para todos, o nosso muito oBrigado! 
de 6 de deZemBro 2013 a 15 de março 2014, 

reCeBemos de:
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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 assinante ou enviar o respetivo 
comprovativo bancário para boletim@passionistas.pt - Da mesma forma, qualquer outra oferta, 
em contante, cheque ou vale de correio, se não quiser manter o anonimato, é conveniente fazê-la 
acompanhar do destinatário em nome de quem o Boletim é enviado e o respetivo endereço.

atenção ao endereço Postal: 
Continuamos, embora em menor número, a receber alguns Boletins devolvidos de assinantes que o recebiam pelo 

correio. Isto acontece porque os serviços dos CTT devolvem ao remetente toda a correspondência que não vai endereçada 
com a morada atualizada. Não sendo devidamente informados pelos interessados acerca da sua morada atual, somos 
obrigados, infelizmente, a suspender o envio do Boletim a esses assinantes.

Nestas circunstâncias, continuamos a pedir aos interessados que nos comuniquem as eventuais incorreções ou o 
endereço atual, onde constem os itens necessários para uma boa receção: nome completo do(a) Assinante, nome da 
rua (avenida, lugar, praça ou largo), nº da casa ou 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. 

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DA 
SILVA (COLAB.) (MANSORES-ARC), 80€

MARIA DA CONCEIÇÃO PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

MARIA DA PURIFICAÇÃO HENRIQUES 
(LINDA-A-VLHA), 20€

MARIA DE FÁTIMA COELHO SOUSA N. 
(COLAB.) (ESCAPÃES), 75€

MARIA DE LURDES
(LINDA-A-VELHA), 15€

MARIA DE LURDES PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

MARIA EDITE MOREIRA (COLAB.) 
(FERMEDO-ARC), 75€

MARIA EMÍLIA DOS SANTOS PEREIRA 
(COLAB.) (S. JOÃO DA MADEIRA), 15€

MARIA FERNANDA CASTRO E SOUSA
(RIOMEÃO-VFR), 5€

MARIA FERREIRA DOS ANJOS 
MOREIRA (COLAB.) (ROMARIZ), 120€

MARIA HELENA ANDRADE DA COSTA 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 15€

MARIA HELENA JESUS FARINHA
(LINDA-A-VELHA), 10€

MARIA HELENA MARTINS 
(SOUTO-VFR), 5€

MARIA ISABEL ALVES 
(VALE DE CAMBRA), 10€

MARIA JOSÉ PAIS E SILVA
(AVANCA), 10€

MARIA JOSÉ VIEIRA
(SOUTO-VFR), 5€

MARIA JULIETA SOARES CASTRO 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

MARIA LUCINDA CORREIA LEITE 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 5€

MARIA LURDES TEIXEIRA 
(SOUTO-VFR), 5€

MARIA MADALENA DUARTE AUGUSTO 
(BARREIRO), 5€

MARIA MANUELA LOBÃO FERREIRA 
(LINDA-A-VELHA), 20€

MARIA TERESA CARVALHO 
(LINDA A VELHA), 10€

MAXIMINO JOAQUIM LEITE 
(MOSTEIRÔ-VFR), 20€

MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS  
(S. ANTÓNIO DA CHARNECA), 13€

OLÍVIA SANTOS TOMÁSIO
(COLAB.) (MIRA), 25€

P. ANTÓNIO JORGE DA TORRE 
(AMONDE-VCT), 20€

P. NUNO MIGUEL DOS SANTOS SILVA 
P. (S. JOÃO DA MADEIRA), 20€

PÁROCO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS, 
50€

PAULINA MACIEL PEREIRA
(BARROSELAS), 10€

ROSA MARIA DA SILVA (COLAB.) 
(ARRIFANA-VFR), 79€

ROSA MARIA PORTELA 
ROCHA FAMILIAR (COLAB.) 
(FORNOS-VFR), 120€

ROSITA DO SEBASTIÃO
 (SOUTO-VFR), 5€

TIAGO BRUNO DOS SANTOS RESENDE 
(FORNOS-VFR), 10€

VITÓRIA DA COSTA DIAS CORREIA 
(COLAB.) (VÁLEGA-OVR), 170€

BODAS DE PRATA 
MATRIMONIAIS:
1.01.2014: Sónia Silva Branco e 
Mário Marques, Assinantes de 
“fP” (Tregosa-Barcelos

BODAS DE OURO 
MATRIMONIAIS:

2.02.214 - Lurdes Rosário Lima 
Dias e José Maria Martins 
Maciel, assinantes de fP 
(Tregosa/Barcelos)

PASSARAM  
PARA A cASA DO PAI:

17. 09. 2013: José Francisco dos 
Santos, Assinante de “família 
Passionista” (Chã - Vale - S. Maria 
da Feira) 

23.12.2013: José Maria Costa 
Louro, marido da Assinante 
de “fP” Maria Vitória Sá Lima 
(Fragoso).

03.02.2014: Carlos Alberto 
Pereira Dias, S. João da Madeira. 

5.02.2014: Lurdes Gonçalves 
Ferros, mãe dos Assinantes “fP”, 
Constância Ferros e Isabel da 
Conceição Ferros (Tregosa – 
Barcelos).

4.03.2014: João Fontelo, pai, 
sogro e avó de alguns membros 
do GSP , Deão (Viana do 
Castelo).
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MISTÉRIO PASCAL: 
A NOSSA HISTÓRIA!

O Mistério Pascal é o centro da vida dos 
cristãos. O ciclo pascal, que iniciamos em 
quarta-feira de cinzas e que terminará no 
domingo de Pentecostes, é uma oportunidade 
única e irrepetível que nos é concedida para 
esta tarefa de concentração no essencial. 
Neste contexto desejo partilhar convosco três 
notas sobre a Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus, Mistério que nos envolve, explica, 
implica e constitui. 

A primeira nota que gostaria de partilhar 
refere-se à Paixão de Cristo. Relembro um 
dado curioso que, muitas vezes, nos passa 
despercebido. Na língua portuguesa a palavra 
Paixão pode ter duas aceções: amor e sofri-
mento. Quem ama sofre. Jesus, na sua vida, 
não fez mais nada que amar e sofrer. “Ele, 
que amara os seus que estavam no mundo, 
levou o seu amor por eles até ao extremo” (Jo 
13,1). A Paixão é a história da vida de Jesus 
(Kierkegaard). Na verdade, quem ama inicia 
um movimento de êxodo de si em direção aos 
outros e ao totalmente Outro (cf. Fl 2, 6-11). 
A Paixão de Cristo é o êxodo de Jesus de si 
(Bruno Forte). 

Jesus deixa bem claro este convite a todos 
os que se propõem a segui-lo. “Se alguém 
quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, 
tome a sua Cruz e siga-me” (Mc 8, 34). Assim 
sendo, na quaresma as práticas evangélicas 
da esmola, da oração e do jejum (Mt 6, 1-18) 
são práticas válidas e repletas de sentido 
para demonstrar o nosso amor a Deus e ao 
próximo. Quem ama priva-se e renuncia a 
alguma coisa (bens, tempo, disposições pes-
soais…) em favor do amado. Se isto não existe, 
não existe amor, existe egoísmo.

A segunda nota que gostaria de partilhar 
prende-se com a Cruz de Cristo. Neste tempo, 
a liturgia e a piedade popular convidam-nos a 
contemplarmos a Cruz de Cristo. Contudo, o 
primeiro contacto com a Cruz de Cristo pode 
causar repulsa e até um certo mal-estar. 
Numa sociedade em que se esconde e se foge 
do sofrimento, a contemplação de um conde-
nado provado pelo sofrimento, incómoda e 
quase instintivamente leva à fuga e à indi-
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ferença. Quantas das nossas igrejas modernas 
puseram de parte e expulsaram a imagem de 
Cristo Crucificado! No entanto, relembremo-nos 
da exortação do Apóstolo Paulo: “Julguei não 
dever saber outra coisa entre vós a não ser Jesus 
Cristo, e este, crucificado” (1 Cor 2, 2). Temos 
de olhar para a Cruz com olhos de ver. Temos 
de nos demorar diante da Cruz de Cristo. Não 
podemos ficar nas primeiras impressões. Olhar 
para a Cruz de Cristo comporta duas dimen-
sões. Contemplar a Cruz é contemplar-nos e 
contemplar quem é Deus. Na Cruz de Cristo, o 
homem descobre o seu pecado e os efeitos desse 
pecado. Se nos ficássemos por está leitura da 
Cruz, muito facilmente cairíamos no desespero. 
Contudo, a Cruz de Cristo não existe para con-
denar mas para salvar. “Assim como Moisés 
ergueu a serpente no deserto, assim também é 
necessário que o Filho do Homem seja erguido 
ao alto, a fim de que todo o que nele crê tenha a 
vida eterna” (Jo 3, 14-15). A Cruz de Cristo é a 
história do Amor trinitário pelo mundo (Bruno 
Forte). A Cruz de Cristo é a história das entregas 
de Deus. Entrega que o Filho faz de si mesmo 
ao Pai. Entrega que o Pai faz do Filho à morte 
por nosso amor. Entrega do Espírito por Jesus 
ao Pai. É este amor que se entrega, que se dá 
que é capaz de perdoar, de quebrar o círculo de 
violência e capaz de reabilitar que é o remé-
dio que se nos oferece. “A Paixão de Cristo é o 
remédio mais eficaz contra os males de todos os 
tempos” (S. Paulo da Cruz). Que ao percorrer-
mos as estações da Via-sacra e ao beijarmos a 
Santa Cruz na Sexta-feira Santa, saibamos ver 
nela quem somos, quem é Deus e quem estamos 
chamados a ser. 

A terceira e última nota que gostaria de par-
tilhar prende-se com a Ressurreição do Senhor 
Jesus. Se a Paixão e morte de Jesus é narrada 

pelos evangelistas, a ressurreição é anunciada. 
Os evangelistas não nos contam o como da res-
surreição. Anunciam que Cristo ressuscitou 
e comunicam a experiência transformante do 
encontro com o ressuscitado. E este anúncio, mais 
do que com os lábios, é feito com a própria vida. 
“Somos nós, somos nós, Senhor, a prova de que 
Tu ressuscitaste” (Turoldo - Ravasi). O encontro 
com o Ressuscitado transforma a nossa vida e 
torna-nos aptos para o anúncio. Não podemos 
guardar só para nós a alegre notícia da ressur-
reição. Somos impelidos a correr pelos tortuo-
sos caminhos deste mundo espalhando o suave 
aroma da ressurreição, devolvendo a esperança 
aos sem-esperança, porque Cristo ressuscitou, 
a morte foi vencida. 

É nesta linha que entendo a Visita Pascal. 
Aqueles que na Vigília Pascal de Sábado Santo 
dissipam as trevas da sua existência com o lume 
novo, que é Cristo ressuscitado, aqueles que can-
tam o alegre hino da ressurreição, aqueles que 
recordam a sua história como uma história sal-
vífica, aqueles que reafirmam a sua identidade 
e (re)nascem nas águas batismais, aqueles que 
celebram o banquete do cordeiro imolado, no 
dia seguinte vão de porta em porta anunciando 
a feliz notícia da ressurreição, relatando a sua 
experiência de encontro com o Ressuscitado e 
criando laços de uma comunidade de homens 
novos, de homens ressuscitados.

Que este ciclo nos ajude a centrarmo-nos e a 
concentrarmo-nos no centro da nossa fé: a Pai-
xão, Morte e Ressurreição do Senhor. Só fazendo 
memória deste acontecimento fundante da nossa 
fé, é que podemos descobrir e afirmar quem 
somos. O Mistério pascal é a nossa identidade. 
Não a recusemos nem nos envergonhemos dela. 

P. Nuno Ventura, cp.

Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado?

não está aqui. ressuscitou!
Marcos 16:6 PRF
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PASSIONISTAS: 
MISSIONÁRIOS ABREM 
CICLO DE REFLEXÃO 
SOBRE O CREDO 
«PARA CRENTES E NÃO 
CRENTES»

“Os Missionários Passionistas vão iniciar na 
próxima segunda-feira um ciclo quinzenal de 
catequeses e conferências sobre o Credo, aberto 
a todas as pessoas, dentro e fora da comunidade 
cristã.

Numa nota enviada hoje à Agência ECCLE-
SIA, a congregação salienta que a iniciativa 
“é aberta a crentes” que queiram “aprofundar 
mais” a sua relação com Deus, mas também “a 
não crentes”.

 “Se queres conhecer um pouco melhor a fé 
cristã vem, participa e abre-te ao mistério de 
um Deus Amor que nos enviou seu Filho, Jesus 
Cristo, e que derrama sobre nós o Seu Espírito 
e nos aponta caminhos de felicidade”, convidam 
os religiosos.

O projeto, entre janeiro e junho, surge na 
sequência de outro ciclo que os missionários 
dedicaram ao estudo dos documentos do Con-
cílio Vaticano II (1962-1965), por ocasião do 
50.º aniversário daquela reunião histórica da 
comunidade católica.

Vai decorrer no Salão Nobre do Seminário 
Passionista de Santa Maria da Feira (Avenida 
Fortunato Meneres, n.º 47), todas as segundas-
-feiras entre 13 de janeiro e 30 de junho, entre 
as 21h30 e as 22h30. 

(lisboa, 09 jan. 2014 - ecclesia) 

CALENDÁRIO PARA O 
PRÓXIMO TRIMESTRE:

7 DE ABRIL:  

A morte de Jesus: o seu significado 

histórico e teológico;

28 DE ABRIL:  

ressuscitado de entre os mortos;

5 DE MAIO:  

o espírito santo: Deus em nós;

19 DE MAIO:  

A igreja guiada pelo espírito 

santo e enviada para a missão;

2 DE JUNHO:  

Creio na igreja una, santa, 

católica e apostólica;

16 DE JUNHO:  

Creio na ressurreição da 

carne e na vida eterna;

30 DE JUNHO:  

Chamados à comunhão 

(celebração).
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PEDIDO DE cRIANÇA:
QUERO SER UM TELEVISOR
Uma professora do ensino básico pediu aos alunos que fizessem uma redação 
sobre o que gostariam que Deus fizesse por eles. 
Ao fim da tarde, quando corrigia as redações, leu uma que a deixou muito 
emocionada. O marido, que, nesse momento, acabava de entrar, viu-a a chorar e 
perguntou 
– O que é que aconteceu? Ela respondeu:
– Lê isto. Era a redação de um aluno. 

Senhor, esta noite peço-te algo especial: Transforma-me num televisor. 
Quero ocupar o lugar dele. Viver como vive a TV da minha casa. Ter um 
lugar especial para mim, e reunir a minha família à volta... Ser levado 
a sério quando falo... Quero ser o centro das atenções e ser escutado 
sem interrupções nem perguntas. Quero receber o mesmo cuidado 
especial que a TV recebe quando não funciona. E ter a companhia do 
meu pai quando ele chega a casa, mesmo quando está cansado. E que 
a minha mãe me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez 
de me ignorar. E ainda, que os meus irmãos lutem e batam para estar 
comigo. Quero sentir que a minha família deixa tudo de lado, de vez 
em quando, para passar alguns momentos comigo. E, por fim, faz com 
que eu possa diverti-los a todos. Senhor, não te peço muito...Só quero 
viver o que vive qualquer televisor. 

Naquele momento, o marido de Ana Maria disse: 
– Meu Deus, coitado desse miúdo! Que pais! Ela olhou-o e respondeu: 
– Essa redação é do nosso  filho.
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13 DE ABRIL:  
Domingo de Ramos na Paixão do 
Senhor;

17 DE ABRIL:  
Quinta Feira Santa;

18 DE ABRIL:  
Sexta Feira Santa da Paixão do 
Senhor;

19 DE ABRIL:  
Sábado Santo;

20 DE ABRIL:  
Domingo de Páscoa da 
Ressurreição do Senhor; 

22 DE ABRIL:  
Assembleia Provincial Passionista 
(Barroselas),

11 DE MAIO:  
IV Domingo da Páscoa – Domingo 
do Bom Pastor;

01 DE JUNHO:  
VII Domingo da Páscoa – Ascensão 
do Senhor;

08 DE JUNHO:  
Domingo de Pentecostes;

10 DE JUNHO:  
Encontro Anual dos ASPAS 
(Antigos Seminaristas Passionistas).

«FAMÍLIA PASSIONISTA»
DESEJA A TODOS OS SEUS
ASSINANTES, LEITORES,
cOLABORADORES E AMIGOS
UMA FELIz E SANTA PÁScOA!

http://www.passionistas.pt/

Poema de Páscoa
Jesus Cristo foi o homem que uniu contrastes.
Morreu na cruz perdoando a humanidade,
Saboreou a glória do anonimato,
Surpreendeu a todos com seus atos.

No campo da emoção tinha segurança
Mas, por trás dela, a sensibilidade.
Juntou todos numa só aliança
E ao mesmo tempo permitiu a liberdade.

Nenhum homem foi tão honrado,
Também nenhum outro permitiu tamanha humilhação.
Tudo lhe era inabalado
Até mesmo na hora da crucificação.

Transparecia muita simplicidade.
Mesmo com a grandeza do seu poder,
Fazia com a sua humildade,
O rico, do seu degrau descer.

Jamais veremos maior prova de amor:
Alguém, por nós, morrer na cruz.
Só ELE, o Mestre e Senhor,
Só ELE, Cristo Jesus.

(Paloma Andrade Pinheiro)


