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«ORAÇÃO, A FORÇA DO HOMEM 
E A FRAQUEZA DE DEUS»

Há uns dias liguei para o Serviço de Apoio ao Cliente. Fui atendido por uma 
mensagem gravada que me pediu para aguardar em linha, para não desligar pois 
a minha chamada era “muito importante”. Pelo menos a música era relaxante.

Depois de mais de 10 minutos de espera e de ter escutado a gravação uma 
dúzia de vezes, desliguei. Estava cansado de esperar... e já me doía o braço.

Voltei a ligar mais tarde, com esperança de ser atendido.
A oração... Às vezes pensamos que a oração é como uma chamada que 

fazemos, esperando uma resposta do outro lado. “Caro cliente, a sua oração é 
muito importante para Nós. Neste momento todos os nossos operadores estão 
ocupados com orações de crianças que passam fome, de freiras que rezam por 
quem não reza, de uma mãe que perdeu o filho num acidente e de um casal que 
está a passar momentos complicados entre si. Por favor não desligue” . E desligo. 
E desisto da oração.

A oração não é assim. Deus está à nossa espera. Dia e noite. Todos os dias.
Infelizmente, só nos recordamos da oração, de telefonar a Deus, nos momen-

tos mais complicados: “Ai, Jesus!”
A oração não deve ser o nosso último recurso.
A oração deve ser o nosso estilo de vida, se queremos conhecer a Deus.
Este Editorial é interativo: pegue na sua Bíblia e abra em Mt 7, 7. Esta frase 

faz parte do Sermão da Montanha, ensinamentos muito profundos para a nossa 
vida. A sério, leia.

Como pode ver, a oração implica movimento, ação: “pede”, “procura”, “encon-
tra”. A oração não é atirar palavras para o ar, não é uma espécie de ritual decorado. 
A oração é mais profundo que isso. É um profundo encontro... é união com Deus. 
A todo o momento.  O calor do verão convida-nos a parar os trabalhos pesados, a 
ir a banhos no litoral ou a perder-se nas altas montanhas onde o ar é mais fresco e 
mais puro. É justo que o trabalhador tenha o seu período de descanso. É justo que 

 Continua na Página 3

DOIS PAPAS NA GLÓRIA DOS SANTOS
…Nestes dois homens contemplativos das chagas de 
Cristo e testemunhas da sua misericórdia, habitava 
«uma esperança viva», juntamente com «uma alegria 
indescritível e irradiante».

 Continua na Página 6

CONVÍVIO ASPAS 2014
…Assim aconteceu, também este ano, e mais uma 
vez no dia 10 de Junho, nas dependências do Semi-
nário de Barroselas, uma das casas passionistas que 
deixou, certamente, muitas saudades…

 Continua na Página 14

O TESTAMENTO 
ESPIRITUAL DE SÃO 
PAULO DA CRUZ
“Recomendo-vos a carida-
de fraterna …, peço-lhes 
que floresça sempre na 
Congregação o espírito de 
oração, o espírito de solidão 
e o espírito de pobreza…  Continua na Página 18

PASSIONISTAS: ONDE ESTIVEMOS 
QUINTA DO BALTEIRO (VILA DA FEIRA)
…teremos de recuar  no tempo e verificar que, nos anos 
1955-1957, esteve cá uma pequena, mas significativa, 
comunidade passionista.
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Se bem se lembram os leitores de 
‘Família Passionista’, os nossos antepas-
sados, religiosos passionistas, tinham a 
plena convicção de que, mais tarde ou mais 
cedo, os Passionistas se estabeleceriam 
na, então chamada, Vila da Feira. A razão 
era a seguinte: os Passionistas, nas suas 
andanças apostólicas, foram sempre muito 
acarinhados pelas gentes da Feira. Tal era 
o carinho para com os Passionistas que, 
uma grande parte do concelho da Feira, foi 
percorrido por eles em Missões Populares.

Faço esta pequena introdução para nos 
apercebermos das diligências efetuadas pelos 
nossos antepassados, diligências que nem 
sempre foram bem-sucedidas, como no caso 
presente. Estamos, é verdade, atualmente 
presentes na, hoje denominada, ‘Santa Maria 
da Feira’, mas também ‘estivemos’, porque por 
cá já passaram os Missionários Passionistas. 
Para isso, teremos de recuar no tempo e veri-
ficar que, nos anos 1955-1957, esteve cá uma 
pequena, mas significativa, comunidade pas-
sionista. A razão dessa presença, para além 
daquele sonho ‘teremos de fundar na Vila da 
Feira’, obedeceu também a problemas surgidos 
e que necessitavam de uma pronta resposta.

Após várias tentativas e sondagens para 
uma nova fundação, os olhares dos responsá-
veis da altura fixaram-se na chamada ‘Quinta 
do Balteiro’, no lugar do mesmo nome, em Vila 
da Feira. Embora um pouco afastada do centro 
da Vila, estava, porém, numa situação privile-
giada para Seminário.

O cronista da época, Padre Faustino de 
S. Domingos, descreve-nos a configuração da 
Quinta, dizendo: ’ o prédio tem casa de senhorio, 
perfeitamente mobilada, e duas casas para os 
empregados; um alambique, um moinho, um 
grande edifício onde se encontrava instalada 
a Suil, Lda; vários motores e tanques de água 
para rega; inúmeras latadas de videiras, tra-

tadas com mimo, recolhendo de 16 a 18 pipas 
de vinho…., pelo que, se houver cabeça para a 
cultivar e administrar bem, esta quinta pode 
ser a esperança da futura Província Passionista 
Portuguesa; caso contrário, pode ser causa da 
nossa ruína. Deus nos acuda e tenha miseri-
córdia de nós’.

A Quinta oferecia as melhores condições 
para os fins desejados. O proprietário, Sr. 
Manuel da Costa Pais, desejando partir para 
o Brasil, tinha todo o interesse em vendê-la 
quanto antes.

Após as devidas autorizações da parte dos 
Superiores Maiores de Roma e do bispo do 
Porto, na altura D. António Ferreira Gomes, 
para que os Passionistas se pudessem estabe-
lecer na diocese e com autorização de fundarem 
uma ‘Escola Apostólica’ (Seminário), acorda-
ram as condições entre as partes interessa-
das (Congregação Passionista e o Sr. Manuel 
Costa Pais), tendo sido lavrada a escritura de 
‘compra-venda’ na secretaria notarial da Feira, 
no dia 9 de fevereiro de 1956, comprometendo-
-se a Congregação a pagar 1.300 contos em dez 
prestações anuais de 130 contos.

De mútuo acordo entre as partes, a Con-
gregação estabeleceu-se na ‘Quinta do Balteiro’ 
em finais de dezembro de 1955. Com a apro-
vação da Câmara Municipal, alguns projetos 
de construção começaram a ser executados.

O Semanário «Correio da Feira», em 25 de 
fevereiro de 1956, comunicava à população 
local o seguinte: ‘temos o prazer de noticiar 
que a ‘Congregação Missionária Passionista’, 
fundada por S. Paulo da Cruz, em meados do 
século XVIII, vai estabelecer nesta Vila uma 
escola de preparação de futuros Missionários. 
Para esse fim, acaba de adquirir por escritura 
lavrada na Secretaria Notarial, deste Concelho, 
ao nosso estimado conterrâneo, Sr. Manuel da 
Costa Pais, ativo industrial, a sua importante 
propriedade, conhecida por Quinta do Balteiro… 
onde já se encontram alguns missionários.

PASSIONISTAS: ONDE ESTIVEMOS
Quinta do “Balteiro” (Vila da Feira)

o estudante possa descansar a 
cabeça de toda a atividade inte-
lectual. Mas é injusto que Deus 
fique esquecido. Ou continue 
esquecido.

Os amigos costumam falar-
-se regularmente. Os amigos 
não se esquecem.

Como podemos dar férias 
a Deus? Como podemos estar 
“muito ocupados, sem tempo 
para Ele” neste período em que 
nada fazemos porque “estamos 
de férias”?

Pede. Procura. Encontra. Três 
verbos de imensa intensidade. 
E todos no presente.

Vá lá! Vamos ao encontro de 
Deus. Agora. Este é o momento 
presente. Aproveitemo-lo.

“Mas eu não sei rezar”. E 
que mal tem? Deus conhece-
-te muito bem. Não precisa que 
rezes em posições estranhas e 
com muitos adjetivos. O que Ele 
quer é que te aproximes d’Ele. 
Só isso. Que a oração não seja 
o nosso último recurso. Mas um 
estilo de vida.

Uma oração com confiança, 
“pois aquele que pede, recebe; 
aquele que procura, encontra; e 
a quem bate, a porta abrir-se-á.” 
(Mt 7, 8).

Votos de um bom descan-
so, com Deus por perto.

P. Tiago Veloso
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Um grande pavilhão ali existente, que há tempos foi sede da 
importante empresa Suil, vai sofrer as obras necessárias para ser 
adaptado à Escola referida, de forma a que no próximo verão, possa 
receber os primeiros sessenta seminaristas, alguns deles vindos 
de Barroselas (Viana do Castelo). Estamos certos de que a Mis-
são encontrará na população desta Vila o apoio moral e material 
necessários à obra que vai levar a efeito e que constituirá, sem 
dúvida, mais um melhoramento para a nossa terra’.

Tudo isto parecia um lindo sonho! Porém, a saída definitiva do 
Superior Maior em Portugal para a sua Província Religiosa, em 
Espanha, e a vinda de um outro Superior, fez com que tudo fosse 
repensado quanto ao contrato feito entre as duas partes (exces-
sivamente comprometedor para a Congregação), como quanto às 
magras economias provindas do cultivo da quinta, que apenas 
davam para pagamento dos juros. Face a este panorama pouco 
aliciante, seria uma loucura lançar-se em tão grande empreen-
dimento e embarcar em tão perigosa aventura.

Estando assim as coisas, outra alternativa não se vislumbrava 
senão a de devolver novamente a quinta ao seu antigo proprietá-
rio, servindo-se de uma das cláusulas da escritura, ou então reno-
var o contrato em termos mais favoráveis para a Congregação. 
Nesta altura, os superiores maiores, em Roma, pedem ‘calma, 
serenidade, confiança’ para que não haja decisões precipitadas. 
Entrega-se o caso a um advogado, o qual, após várias consultas, 
propõe, em nome da Congregação, a alteração do contrato. Apesar 
da boa vontade do proprietário, senhor Pais, que acede em algumas 
cláusulas do contrato, os responsáveis em Portugal comunicam 
ao senhor Pais a decisão de lhe devolver a quinta ‘em conformi-
dade com o disposto no documento em que se exarou o contrato 
compra-venda da dita propriedade’. E esta foi entregue definiti-
vamente ao seu antigo proprietário em 9 de fevereiro de 1957. A 
mesma resolução é comunicada ao bispo da diocese, à Sagrada 
Congregação dos Religiosos e ao Superior Geral da Congregação.

Mais uma tentativa na expansão da Congregação Passio-
nista, em Portugal, que chegou ao seu termo. Mas, nestas voltas 
e reviravoltas, verifica-se que, apenas passados oito anos, aqui 
voltaram e aqui se encontram quase há 50 anos (1965-2015), com 
uma ‘Escola apostólica’ ou Seminário por onde passaram muitos 
adolescentes e jovens, alguns deles já religiosos passionistas e 
sacerdotes, juntamente com uma ação apostólica não apenas na 
Feira como em toda esta vasta região. Graças a Deus, estamos 
contentes, humanamente falando, de tudo quanto se operou , 
através da nossa presença, em muita e muita gente. É hora para 
agradecer. É hora para louvar o Senhor. É hora para dizer a todo 
este bom povo das terras de Santa Maria: obrigado pelo vosso aco-
lhimento, obrigado pelas vossas palavras de incentivo, obrigado 
pelo estímulo e pela simpatia tida ao longo de todos estes anos 
para com os Missionários Passionistas. Estamos em crer de que 
a história de Santa Maria da Feira não se poderá hoje fazer sem 
mencionar a presença ativa e dinâmica dos Missionários Passio-
nistas. Muitas outras coisas se poderiam fazer, é verdade, mas 
quanto bem nos campos do ensino, da cultura, do desporto, da 
inserção social e, sobretudo, no campo da ação espiritual/apostó-
lica não realizaram estes obreiros da vinha do Senhor? Por tudo 
isso damos graças a Deus.

P. José Queirós

RESSONÂNCIAS
I) DO SENhOR BISPO DO PORTO (2.06.2014):

Caríssimos Irmãos, Sacerdotes e Religiosos 
Passionistas

Uma saudação fraterna, extensiva a todos os membros 
da Comunidade.

Agradeço o acolhimento, a oração e a saudação do vosso 
jornal “Família Passionista”

desde os primeiros passos dados na nova missão a que 
Deus me chamou e que a Igreja me confiou.

Peço-lhes que aplanem os meus caminhos como irmãos 
e cireneus.

Louvo a Deus pela vossa presença, ação e carisma na 
nossa diocese do Porto.

Dedicado e irmão:
+ António Francisco, bispo do Porto

II) SOBRE O SEmINáRIO DE ARcOS DE VAlDEVEz

Padre Porfírio
Recebi ontem o Boletim da Família Passionista que leio 

sempre do princípio ao fim com enorme prazer.
Porém, a leitura do texto da autoria do P. José Queirós 

subordinado ao tema “Passionistas: onde estivemos - Arcos 
de Valdevez - Ecos de uma viagem”, tocou-me de especial 
maneira, muito provavelmente pelo facto de eu ter feito parte 
dessa viagem durante seis anos.

É que, foi ao longo dessa viagem que me foram ministra-
dos os ensinamentos e valores cristãos que tenho procurado 
sempre seguir ao longo da minha vida e transmitir aos meus 
filhos, familiares e amigos. Foi também ali, naquela sim-
pática vila de Arcos de Valdevez que, graças à Congregação 
Passionista, adquiri as bases da minha formação académica.

Mas o texto teve também o condão de me fazer recordar 
pessoas muito importantes para a minha formação espiritual 
e académica, como os Padres Isaac Calle, Benigno, Manuel 
(professor de matemática), Fulgêncio (organista nas missas 
a quem pedíamos que tocasse o “Tantum Ergo” em ritmo 
acelerado), Hermenegildo (cujas histórias sobre Angola e 
sobre as suas participações em missões oficiais ouvíamos 
deslumbrados). Também o Irmão David que eu gostava de 
“ajudar” nos seus trabalhos da quinta.

Recordo também os colegas seminaristas: Porfírio, Lau-
reano (hoje padres com lugar de relevo na Congregação), Fran-
cisco “Farruco” (que mais tarde me convidou para padrinho 
de casamento), João Lameiras, Claudino (da Facha, Ponte 
de Lima), o Adelino, o Casimiro, o José Palma de Barrose-
las e tantos outros...

Vieram-me também à memória as Missas e cerimó-
nias religiosas na Igreja da Misericórdia; as idas ao 
campo de futebol do Atlético de Valdevez, onde jogáva-
mos à bola e assistíamos aos jogos daquele clube; dos pas-
seios ao monte do Castelo, das idas ao rio para tomar banho; 
dos passeios anuais, à Peneda ao Bom Jesus de Braga e a 
Fátima; das vindimas e tantas outras coisas.

Por tudo isto, o meu muito obrigado à Congregação 
Passionista.

Correspondendo ao apelo “Ajude-nos a manter o Bole-
tim”, em anexo remeto o talão respeitante à transferência 
bancária que ontem efetuei.

Saudações passionistas.
Manuel João Monteiro Vieira 

(o Monteiro - alentejano).
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PASSIONISTAS NO MUNDO

2.º CONGRESSO DA GPIC - ITÁLIA

no fim de semana (2-4 de maio), na nossa comunidade de 
roma, teve lugar o 2.º Congresso da gPiC (Justiça, Paz, inte-
gridade da Criação) itália , sob o título: “solidariedade e 
memória da Paixão” – Que relação hoje?

Começamos o nosso encontro na Basílica de Santa Maria 
Maior, precisamente no lugar onde o nosso Santo Pai (Paulo da 
Cruz) emitiu, pela primeira vez, o voto passionista de fazer memória 
da Paixão. Na parte da tarde esteve connosco o P. Alex Zanotelli, 
missionário comboniano, que nos falou de: “O Carisma Passionista 
e a incidência nas atuais situações de pobreza social. Solidariedade 
e serviço aos “crucificados” (emigrantes, sem abrigo, pobres”.

Na manhã de sábado estivemos com as Irmãs da Madre Teresa, 
partilhando as suas experiências e descobrindo a resposta que elas 
dão aos crucificados de hoje. Depois, os jovens leigos passionistas 
partilharam connosco as suas experiências nas nossas missões da 
Bulgária, Kénia e Tanzânia, onde ajudaram os nossos missionários.

Pela tarde, Dom Tonino Palmeses fez-nos refletir sobre “Que 
imagem temos de Deus? Que imagem da Igreja e do homem”. Parti-
lhou connosco a sua experiência no acompanhamento das vítimas 
da máfia em Campania.

No domingo, o P. Jesus Aristín partilhou a sua experiência 
missionária, introduzindo-nos na incidência do GPIC no Carisma 
Passionista. Com a celebração da Missa, presidida pelo P. Luigi 
Vaninetti, Delegado Nacional da GPIC Itália, encerrou-se este 2º 
Congresso Nacional.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
na Índia (tHom) do P. Vimal BaCkiyaraJ, C.P. 
teve lugar no dia 3 de Maio 2014, pela imposição das mãos do 
bispo Soundararaju Periyanayagam, SDB, da diocese de Vellore, 
Tamilnadu.

ENCONTRO ANUAL DE POSTULANTES, 
NOVIÇOS E FORMADORES DA 
CONFIGURAÇÃO CEB
(monte argentário - do 22 a 26 aBril 2014)

no monte Argentário, sede do Noviciado CEB, teve lugar, entre 
os dias 22 e 26 de Abril 2014, o encontro anual dos postulantes, 
noviços e formadores da Configuração CEB.

5 JOVENS FILIPINOS INICIARAM 
OFICIALMENTE
o seu noViCiado (ProVÍnCia Pass – FiliPinas)

no dia 1 de Maio 2014, cinco jovens filipinos – Os Irmãos Loren-
zo Payot, Julito Boquila Jr., Ryan Garucho, Mike Repalbor & 
Mark Pelino, iniciaram oficialmente o seu ano de noviciado na 
comunidade Mater Dolorosa, em Alabel, Província de Sarangani, 
Filipinas. Receberam o hábito da Congregação na presença do 
M.R.P. Apolinário Plaza, cp, Superior Provincial da Província PASS. 
Estiveram presentes também os seus pais, irmãos e seminaristas 
da região sul. É o primeiro grupo de noviços a residir na nova 
casa do Noviciado.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL NA ÍNDIA 
(THOM)
do P. FeBin Barose, C.P.
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ordenação sacerdotal na Índia (THOM) do P. Febin 
Barose, c.p., a 10 de Maio 2014, com a imposição das 
mãos do bispo Joseph Karikassery da diocese de 
Kottappuram.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL NA 
ÍNDIA (THOM)
do P. WelFen anJiParamBil, C.P.

ordenação sacerdotal na Índia (THOM) do p. 
Welfen Anjiparambil, CP, a 12 de Maio 2014, com a 
imposição das mãos do bispo Francis Kallaracakal, 
da diocese de Kottappuram.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL NA 
ÍNDIA (THOM)
do P. raJan george, C.P.

ordenação sacerdotal na Índia (THOM) do P. Rajan 
George, CP, a 17 de Maio 2014, com a imposição das 
mãos do bispo Stanley Roman, da diocese de Kollam.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL NA ÍNDIA (THOM)
do P. aJesH matHeW, C.P.

ordenação sacerdotal na Índia (THOM) do P. Ajesh Mathew, CP, a13 de Maio 
de 2014, com a imposição das mãos do bispo Stanley Roman, da diocese de 
Kollam, India.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE: 
P. Carlos Mijares Gonzalez
P. Reginaldo Andrade Lopez
P. Francisco Pereyra Jimenez
P. Miguel Merino Rodea

no méxico (SCOR), a 24 Maio de 2014, pela imposição das mãos de Mons. 
FLORENCIO ARMANDO COLIN CRUZ.

ORDENAÇÕES SACERDOTAIS NA POLÓNIA
ProVÍnCia da assunção de maria

sábado, 24 de Maio de 2014, na Basílica Catedral de S. João Batista, na 
arquidiocese de Varsóvia, P. Grzegorz Szczygieł CP e P. Jakub Gis CP receberam 
(com outros diáconos diocesanos) a Ordem do Presbiterado pela imposição 
das mãos de S. Em. Mons. Kazimierz (Casimiro) Cardeal Nycz, Arcebispo de 
Varsóvia.

P. Porfírio Sá
(extraído e traduzido do italiano em passiochristi.org)
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Não vai ainda muito distante o dia 27 de Abril 
deste ano 2014 (Domingo da oitava da Páscoa 
ou II Domingo da Páscoa, declarado por João 

Paulo II Domingo da Divina Misericórdia), para esta-
rem já varridas da nossa memória as imagens deslum-
brantes e tão emotivas que chegaram até nós desde a 
Praça de São Pedro, em Roma, no dia em que o papa 
Francisco presidiu à canonização dos papas João XXIII 
e João Paulo II. Como sabemos, participou neste grande 
acontecimento eclesial o papa emérito, Bento XVI, para 
além de um elevado número de Cardeais, Bispos, Pres-
bíteros, Diáconos, Religiosos e Religiosas, e mais de um 
milhão de féis, representando, pelo menos, 97 países e 
organizações internacionais. Sublinhe-se uma presença 
muito numerosa e significativa de fiéis, provenientes 
de Bérgamo e da Polónia, terras de origem dos dois 
novos santos.

Para avivarmos a memória deste acontecimento, na 
sua materialidade histórica, mas sobretudo para des-
frutarmos da mensagem espiritual que ele nos traz, 
nada melhor do que pedirmos a palavra ao próprio papa 
Francisco, na homilia que, por essa ocasião, dirigiu aos 
peregrinos. Ela, mais do que trazer ao nosso conheci-
mento dados das suas biografias, aliás já conhecidos, 
ajudam-nos a compreender melhor e a dar o seu real 
valor à missão gigantesca destas duas eminentes figu-
ras da Igreja dos últimos tempos. Eis o que nos disse 
Francisco:

cORAgEm DE cONTEmPlAR 
AS chAgAS DE cRISTO

Se as chagas de Jesus podem ser de escândalo para 
a fé, são também a verificação da fé. Por isso, no corpo 
de Cristo ressuscitado, as chagas não desaparecem, 
continuam, porque aquelas chagas são o sinal perma-
nente do amor de Deus por nós, sendo indispensáveis 
para crer em Deus: não para crer que Deus existe, mas 
sim que Deus é amor, misericórdia, fidelidade. Citando 
Isaías, São Pedro escreve aos cristãos: «pelas suas cha-
gas, fostes curados» (1 Ped 2, 24; cf. Is 53, 5).

São João XXIII e São João Paulo II tiveram a coragem 
de contemplar as feridas de Jesus, tocar as suas mãos 
chagadas e o seu lado trespassado. Não tiveram vergo-

nha da carne de Cristo, não se escandalizaram d’Ele, 
da sua cruz; não tiveram vergonha da carne do irmão 
(cf. Is 58, 7), porque em cada pessoa atribulada viam 
Jesus. Foram dois homens corajosos, cheios da parré-
sia do Espírito Santo, e deram testemunho da bondade 
de Deus, da sua misericórdia, à Igreja e ao mundo.

TESTEmuNhAS DA 
mISERIcóRDIA DE cRISTO

Foram sacerdotes, bispos e papas do século XX. 
Conheceram as suas tragédias, mas não foram venci-

DOIS PAPAS 
NA glóRIA DOS SANTOS
SÃO JOÃO PAULO II  –  SÃO JOÃO XXIII



7ANO 28 - N.º 114
ABRIL · MAIO · JUNHO / 2014 V · O · c · A · Ç · Ã · O  E  m · I · S · S · Ã · O

dos por elas. Mais forte, neles, era Deus; mais forte era 
a fé em Jesus Cristo, Redentor do homem e Senhor da 
história; mais forte, neles, era a misericórdia de Deus 
que se manifesta nestas cinco chagas; mais forte era a 
proximidade materna de Maria.

Nestes dois homens contemplativos das chagas de 
Cristo e testemunhas da sua misericórdia, habitava «uma 
esperança viva», juntamente com «uma alegria indescri-
tível e irradiante» (1 Ped 1, 3.8). A esperança e a alegria 
que Cristo ressuscitado dá aos seus discípulos, e de que 
nada e ninguém os pode privar. A esperança e a alegria 
pascais, passadas pelo crisol do despojamento, do aniqui-

lamento, da proximidade aos pecadores levada até ao 
extremo, até à náusea pela amargura daquele cálice. 
Estas são a esperança e a alegria que os dois santos 
Papas receberam como dom do Senhor ressuscitado, 
tendo-as, por sua vez, doado em abundância ao Povo 
de Deus, recebendo sua eterna gratidão.

DOcIlIDADE E SERVIÇO 
à FAmílIA

Esta esperança e esta alegria respiravam-se na pri-
meira comunidade dos crentes, em Jerusalém, de que 
falam os Atos dos Apóstolos (cf. 2, 42-47), que ouvimos 
na segunda Leitura. É uma comunidade onde se vive 
o essencial do Evangelho, isto é, o amor, a misericór-
dia, com simplicidade e fraternidade.

E esta é a imagem de Igreja que o Concílio Vati-
cano II teve diante de São João XXIII e João Paulo 
II colaboraram com o Espírito Santo para restabelecer 
e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia origi-
nária, a fisionomia que lhe deram os santos ao longo 
dos séculos. Não esqueçamos que são precisamente os 
santos que levam avante e fazem crescer a Igreja. Na 
convocação do Concílio, São João XXIII demonstrou 
uma delicada docilidade ao Espírito Santo, deixou-
-se conduzir e foi para a Igreja um pastor, um guia-
-guiado, guiado pelo Espírito. Este foi o seu grande 
serviço à Igreja; por isso gosto de pensar nele como o 
Papa da docilidade ao Espírito Santo.

Neste serviço ao Povo de Deus, São João Paulo II 
foi o Papa da família. Ele mesmo disse uma vez que 
assim gostaria de ser lembrado: como o Papa da famí-
lia. Apraz-me sublinhá-lo no momento em que estamos 

a viver um caminho sinodal sobre a família e com as 
famílias, um caminho que ele seguramente acompanha 
e sustenta do Céu.

Que estes dois novos santos Pastores do Povo de Deus 
intercedam pela Igreja para que, durante estes dois anos 
de caminho sinodal, seja dócil ao Espírito Santo no ser-
viço pastoral à família. Que ambos nos ensinem a não 
nos escandalizarmos das chagas de Cristo, a penetrarmos 
no mistério da misericórdia divina que sempre espera, 
sempre perdoa, porque sempre ama.

 Reportagem de P. Porfírio Sá

DOIS PAPAS 
NA glóRIA DOS SANTOS
SÃO JOÃO PAULO II  –  SÃO JOÃO XXIII
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OS 3 DIAS QuE 
muDARAm O muNDO

Os missionários Passionistas lançaram 
o desafio e três dezenas de jovens aceitaram-
-no: viver os “3 dias que mudaram o mundo” 
na primeira pessoa.

O Convento de Barroselas foi o local 
escolhido para este retiro Passionista que 
promete aos jovens um encontro com eles, 
entre eles e com Jesus Cristo.

Assim, no último fim de semana de Março 
(28-30/03/2014), 25 jovens, vindos do sul e 
do norte, mergulharam nas últimas horas 
da vida de Jesus, desde a sua última Ceia, 
passando pelas interrogantes e provocações 
da Cruz, pelo silêncio do sábado santo, ter-
minando na gloriosa ressurreição e envio 
pelo mundo.

Este retiro - criado pelos religiosos Pas-
sionistas - pretende provocar o interior da 
juventude, levando-a a refletir no mistério 
central da fé cristã, unindo-o às suas vidas.

Foi a primeira vez que o retiro “os 3 dias 
que mudaram o mundo – uma provocAção 
à tua vida” – foi realizado e já está no ar o 
desejo de o repetir, com o objetivo de levar a 
Mensagem salvadora do Crucificado a cada 
vez mais jovens.

 P. Tiago Veloso

PRÉ-SEmINáRIO BARROSElAS
No dia 3 de Maio realizou-se o 4.º encontro deste ano letivo do 

pré-seminário, em Barroselas. Dedicado ao tema da Oração, como 
encontro para discernir a vocação.

Começou-se pela oração da manhã (com a ajuda de www.passo-a-
-rezar.net), e a importância desta no dia. No final, os participantes 
partilharam quais as dificuldades e proveitos que receberam. Seguiu-se 
o jogo de futebol, pois como dizem os clássicos: corpo são em mente sã. 
Já da parte da tarde, participaram numa sessão de Meditação orien-
tada pelo professor Paulo, no espaço MudArt. Agradecem à Alexandra 
Carvalho, Terapias este convite que muito lhes pode ajudar no futuro!

P. Bruno Dinis

RETIRO DE cOlABORADORES Em 
BARROSElAS

No fim de semana de 9 a 11 de Abril, realizou-se um retiro espiri-
tual em Barroselas, com a orientação do Pe. Francisco.

Tendo como fio condutor a alegria de ser cristão, iniciámos a nossa 
reflexão, com a apresentação de Maria como a maior cooperadora de 
Deus na obra da salvação.

Com a leitura do texto bíblico, Bodas de Caná, Maria aponta-nos 
o caminho para o seu filho Jesus, dizendo “Fazei o que ele vos disser” 
(Jo 2,1-12).  Em contacto com a natureza, com todo o espaço envol-
vente e nos vários momentos de silêncio, introspeção, peregrinação e 
oração, fizemos o exercício de encontrar essa mensagem de alegria.

 O Pe. Francisco sublinhou ainda o papel fundamental de cada um 
de nós como evangelizadores que anunciam a Boa Nova, não só com 
palavras mas sobretudo com uma vida transfigurada pela presença de 
Deus, o que implica sair de si mesmo, de caminhar, de semear sempre 
de novo, sempre mais além.  Partimos de Barroselas com vontade de 
voltar, desejando arduamente apropriarmo-nos de Jesus como seus dis-
cípulos e serventes, como outrora nas Bodas de Caná, tendo a coragem 
de acreditar e cumprir as suas indicações e constatarmos os milagres 
que se operam no banquete das nossas vidas.

Madalena
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No dia 30 de Abril, os jogadores do Clube Desportivo 
Feirense efetuaram uma visita ao Seminário de Santa 
Maria da Feira. Os seminaristas tiveram a oportunidade 
de contactar de perto com os jogadores do clube e pude-
ram, ao mesmo tempo, conhecer a vida de um jogador 
de futebol. Foi uma bela surpresa que os seminaristas 
tiveram. Houve ainda tempo para uma pequena partida 
de futebol entre seminarista e os padres mais levezinhos 
contra os jogadores do Feirense.

Os seminaristas ficaram satisfeitos e felizes com esta 
visita. Foi um dia maravilhoso, uma experiência que 

muitos não vão esquecer tão cedo. Um dia que ficará na 
memória dos seminaristas.

Todos os seminaristas foram presenteados com bilhetes 
para irem ao estádio Marcolino de Castro assistir ao último 
jogo do Feirense contra o Beira-Mar, que acabou empatado 
(2-2). O jogo realizou-se no dia 4 de Maio. Os seminaris-
tas foram acompanhados pelo P. Tiago, pelos seus pais e 
amigos. Foi um dia diferente e cheio de muita emoção. 
Agradecemos ao C. D. Feirense a sua visita e o seu convite.

Marta Vinagre

O SONhO 
DA lEIgA 
mISSIONáRIA 
cONTINuA 

No dia 13 de Julho participa 
na festa da família passionistas: 
tudo dia de manhã, a Eucaristia do 
meio-dia. Temos o mercado missio-
nário, com produtos ou donativos 
oferecidos para o cofre missionário 
na compra de produtos É um preço 
justo. Tudo isto é para as nossas 
missões da Angola. Obrigada .

Beatriz Cambra

O FEIRENSE NO SEmINáRIO DA FEIRA
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gSPc: 
VIA SAcRA

Nas noites de 16 e 18 
de Abril, o GSPC saiu às 
ruas de Barcelos e Bar-
roselas para representar 
a Via-Sacra pela 1.ª e 2.ª 
vez, respetivamente. Ape-
sar deste momento crucial 
da vida de Jesus ser mais 
dramático, foram bastan-
tes as pessoas que saíram 
à rua para acompanhar os 
seus passos. Agradecemos 
às personagens que deram 
o seu melhor na prepara-
ção e que ainda têm muito 
para dar!

P. Bruno Dinis

gSPc:  
ENTRADA TRIuNFAl DE JESuS

No dia 13 de Abril, o GSPC representou a Entrada 
Triunfal de Jesus em Ponte de Lima, pela segunda vez 
consecutiva. Saíram à rua para apresentar este teatro de 
evangelização com a colaboração de algumas paróquias 

desse arciprestado e da câmara municipal desta locali-
dade. Houve uma numerosa participação, que animou a 
transmissão da mensagem bíblica própria do Domingo 
de Ramos.



11ANO 28 - N.º 114
ABRIL · MAIO · JUNHO / 2014 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

PElA cOmuNIDADE DE BARROSElAS: 
MISSA “ACADÉMICA”

No dia 4 de Maio, Domingo em que começava a Semana do 51.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, no 
Seminário Passionista de Barroselas, às 11.30h, realizou-se uma Missa Académica cantada pelo CAUM (Coro Aca-
démico da Universidade do Minho). Abrilhantaram a Eucaristia, sobretudo ao fazerem memória dos 3 Estudantes 
Universitários que faleceram em Braga e que eram membros desta academia.

P. Bruno Dinis

AAcS – VIANA: 
PRO-VOLUNTARIADO PASSIONISTA – “Caminhada solidária”

No dia 1 de Maio, A Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Viana do Castelo (AACS - Viana) realizou 
uma Caminhada Solidária, num percurso de 25 km, desde Viana do Castelo até Moledo do Minho, a reverter para o 
Voluntariado Passionista. Nesta Caminhada Solidária participaram 121 pessoas, com idades compreendidas entre 
os 7 e os 68 anos de idade, tendo sido o percurso escolhido, o Caminho Português da Costa. Este evento teve como 
objetivo, para além de uma ação solidária, promover um dia de convívio e de partilha entre os todos os participantes.

Pelo Voluntariado Passionista: Liliana Afonso.
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RETIRO DO gASPc 
– Barroselas

O Sagrado Tríduo Pascal é o centro, 
o coração de todo o Ano Litúrgico. Assim 
sendo, o Grupo de Acólitos S. Paulo 
da Cruz (GASPC), que assiduamente 
desempenha o seu ministério na igreja do 

seminário Passionista de Nossa senhora 
de Fátima, em Barroselas, realizou nos 
dias do tríduo Pascal, de 17 a 19 de 
Abril, o seu retiro anual. Este retiro foi 
orientado pelo coordenador do GASPC, 
P. Nuno ventura, e incluiu momentos 
de oração, de reflexão, de convívio e de 
trabalho. Além de desempenharem o seu 
ministério, de uma forma solene, nas 

celebrações litúrgicas próprias do Tríduo 
Pascal, os acólitos também dinamizaram 
outros dois momentos de oração: uma 
adoração ao Santíssimo Sacramento, na 
noite de quinta-feira santa, e uma adora-
ção à Santa Cruz, na tarde de sexta-feira 
santa. Serviu este retiro para crescer no 
amor apaixonado a Deus, aos irmãos e 
ao ministério que desempenham.

PARTIcIPAÇÃO DO gASPc NA NOITE uP’S – Barroselas
um grupo de jovens fazer uma 

“direta” (uma noite inteira acorda-
dos) numa noite de sexta-feira é algo 
tão natural que até parece escusado 
vir no jornal. No entanto, nem o 
grupo de jovens nem a direta em 
questão eram assim tão banais. Na 
verdade, o grupo de jovens tinha 700 

elementos e a direta era uma direta 
com Deus. No passado dia 23/24 de 
Maio, os elementos mais velhos do 
Grupo de Acólitos S. Paulo da Cruz 
(GASPC), juntou-se, em Adaúfe 
-Braga, a outros 700 jovens para 
viverem uma direta com Deus. Foi a 
“noite UP’S: uma direta com Deus”, 

organizada pelo Grupo Peregrinos, 
que este ano esteve subordinada ao 
tema “faithbook.com” e que incluiu 
momentos de oração, de teatro, de 
convívio, de fé e de caminhada de 
Adaúfe até ao Sameiro. Reinou a 
boa disposição e a alegria da fé.

P. Nuno Ventura
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RETIRO DOS lEIgOS mISSIONáRIOS PASSIONISTAS (lmP)
Os leigos Missionários Passionistas participa-

ram nos dias 5 e 6 de abril em Barroselas, em mais 
um retiro. Participaram cerca de dezena e meia de 
elementos dos quais 8, de Santa Maria da Feira. Este 
retiro foi orientado pelo Superior Provincial Padre 
Laureano Alves.

Deu inicio aos trabalhos a Oração de Laudes e de 
seguida uma pequena palestra subordinada ao tema 
“ A vida comunitária e as suas constituições”, feita 
pelo Padre Laureano Alves. Após a entrega de alguns 
documentos relacionados com a temática, existiu um 
momento de reflexão pessoal, de trabalho em grupo 
e por fim a partilha das reflexões salientando-se a 
vida comunitária e a comunidade de oração dos pas-

sionistas, o que se mostra de difícil cumprimento na 
opinião generalizada.

O dia terminou com a Oração de Vésperas.
No dia seguinte os trabalhos iniciaram de novo 

com a Oração de Laudes, e continuaram com uma 
reflexão em grupo sobra a mensagem do Santo Padre 
Francisco para a quaresma, decorrendo a partilha e 
sugestões para ações futuras.

O encerramento destes dois dias, em que todo o 
trabalho decorreu de forma calma, tranquila e com 
muita serenidade culminou com a Eucaristia seguida 
de um almoço convívio em que a confraternização sau-
dável reinou entre todos os presentes.

 Regina Pereira (LMP)

SEmINáRIO DA FEIRA: cONcERTO DE DESPEDIDA

Depois de vários anos no Seminário de Santa 
Maria da Feira, o Humberto Silva e o José Leite ter-
minam o 12º ano e decidem dar um passo mais sério na 
Congregação: a partir de Setembro serão estudantes 
de teologia em Lisboa, como Postulantes.

Os seus colegas, que agora os vêm partir, prepa-
raram um concerto de despedida no dia 12 de Junho, 
onde estiveram presentes os pais. Asseguram man-

ter-se sempre em contacto com eles, nem que seja só 
pela oração.

Um até breve ao Humberto e ao José, com votos 
de muita força nesta nova etapa e bons estudos. Que 
tudo seja para melhor servirem os irmãos e a Igreja.

(E não se esqueçam de enviar algumas notícias de 
Linda-a-Velha para o nosso Boletim!)

P. Tiago Veloso
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CONVÍVIO ASPAS 2014

O dia 10 de Junho não é só o 
Dia das Comunidades ou o Dia de 
Camões, como antes era conhecido, 
mas é também, já há muitos anos, o 
dia “consagrado” ao convívio anual 
dos ASPAS (para quem ainda não 
conheça a sigla: ASPAS = Antigos 
Seminaristas Passionistas). Pena é 
que a TV e a comunicação social em 
geral, desconheçam esta efeméride 
nacional, porque, diversamente, creio 
que, pelo menos alguns dos nosso 
ASPAS, também seriam condecora-
dos pelo Sr. Presidente da República. 
Mas assim não foi e… ficamos com 
a lágrima no canto do olho, apenas 
a ver as medalhas a ornamentar o 
peito de outros privilegiados.

Mas não importa. Os “nossos” bra-
vos ASPAS também não trabalham por 
“coroas perecíveis”. Anima-os apenas 
a vontade de se reverem e matarem 
saudades de tempos que já lá vão, em 
que partilharam, talvez, os melhores 
anos da sua adolescência ou da sua 
juventude com colegas que «não esco-
lheram mas que lhes foram dados».

Assim aconteceu, também este ano, 
e mais uma vez no dia 10 de Junho, 
nas dependências do Seminário de 
Barroselas, uma das casas passionis-

tas que deixou, certamente, muitas 
saudades em alguns.

Para dizer a verdade, a participa-
ção real não foi tão numerosa como 
todos desejaríamos: Apesar de tantos 
alertas, cartas, e-mails, chamadas 
telefónicas, contactos pessoais, etc., 
também aqui poderíamos parafrasear 
o Evangelho, dizendo que “a semente 
foi espalhada abundantemente pelos 
semeadores”, mas uma grande parte 
dessa semente caiu… em terra… 
“menos boa”, digamos assim, para 
não dizer má, que é muito feio.

De qualquer forma, mais uma vez, 
ganhámos moralmente: foram pou-
cos mas bons os que responderam à 
chamada.

E a festa, começou, por volta das 
10h00, com o acolhimento mútuo, 
cruzando-se beijos e abraços entre 

antigos companheiros de jornada, que 
muito já não se viam há anos. Alguns 
deles até já não se conheciam, e os 
nomes e alcunhas de então, vieram, 
naturalmente, ao de cima. Pudera! 
Com aquelas barriguinhas já bem 
avantajadas, bigodinhos a cheirar a 
bafio, cabelos brancos (ou já inexisten-
tes), a não disfarçar uns bons aninhos 
a pesar em cima dos ombros…, para 
não falar já das suas belas damas e 
dos lindos rebentos que alguns osten-
tavam orgulhosamente. Tudo isso, 
um motivo mais que suficiente para 
que muitos já não se reconhecessem!

Por volta das 11h15, toca a recolher 
para a hora do Espírito: um momento 
de oração bem participada por todos, 
convidou-nos a recordar que “nem só 
de pão vive o homem”. Seguiu-se um 
interessante “plenário” onde se tro-
caram as mais variadas ideias sobre 
muitos assuntos, entre os quais: con-
tinuação ou alteração da data consa-
grada (10 de Junho) para a efetivação 
do encontro anual; possíveis moti-
vos da não resposta à chamada por 
parte de tantos Aspas que constam nos 
ficheiros do Seminário, e eventuais 
soluções; motivações para animação 
do encontro, etc., etc. Mas, no meio 
de tanta verborreia (sem ironia!), 
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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 

NASCIMENTOS:

11.04.2014 
José leite de miranda, filho 
de Lídia de Jesus Maciel Leite e 
de Ricardo Miguel Leite Miran-
da, Assinantes de “FP” - (Trego-
sa - Barcelos ).

PASSARAM  
PARA A CASA DO PAI:

03.04.2014 
miguel martins Frias, assinan-
te “FP” (Rebordosa).

16.04.2014 
andré Pedrosa Coelho, neto 
da assinante de “FP”, Emilia 
Guedes (Stª Maria da Feira).

15.04.2014 
idalina dias, mãe da assinante 
de “FP”, Lúcia Dias (Carvalhosa 
– Sanfins).

não faltaram também os testemunhos 
bem-sonantes e muito aplaudidos de 
alguns que deixaram tudo, vindos até 
dos confins do país, só para estarem 
presentes e abraçarem tantos amigos 
que deixaram para trás, companheiros 
e formadores de um tempo.

O almoço, sempre um dos momentos 
mais apetecíveis do convívio, servido a 
rigor pela casa “Sol Doce”, de Barrose-
las, nas instalações da sede do Grupo 
São Paulo, teve lugar às 13.h00. Diria 
o “29” (quem não se lembra desta peça 
“obrigatória” na festa dos pais?!): “digo 
e direi: ao pré e ao rancho nunca falta-
rei”. E, de facto é que não faltou mesmo 
ninguém!... Pena!...

Da parte da tarde, como de costume, 
estava prevista uma peladinha de futebol 
entre os ultra-leves e os pesos-pesados. 
Afinal, depois de muitos prós e contras, 
não houve quórum, pelo que o futebol 
ficará para as kalendas (gregas?). Mas, 
antes assim, porque, desta forma, não 
houve “choro nem ranger de pernas”. 
Como alternativa, alguns elementos 
mais destemidos, preferiram tirar as 
medidas ao “meco”, recorrendo ao tradi-
cional jogo da malha. Outros, em peque-
nos grupos, preferiram pôr a conversa 
em dia, aproveitando para refrescar 
memórias (esperamos que só) junto do 
Rio Neiva, ali um pouco mais abaixo, 
que a todos deslumbrou com o barulhar 
lento e cadenciado das suas águas límpi-
das e cristalinas. Segundo me constou, 
porém, é que, lá para os lados da Zinda e 
do Vítor (irmã e cunhado do Ir. Manuel), 

parece ter havido uma 2ª edição das 
Bodas de Caná, com a água novamente 
transformada em vinho, mesmo sem a 
intervenção de Jesus. Ai verdinho, meu 
verdinho…, cantaria o cego.

A concluir em beleza este dia e mais 
este convívio ASPAS, a tradicional sar-
dinhada e as fêveras assadas, acom-
panhadas da saborosa broa caseira e 
regada com a melhor pinga minhota, 
não faltando, claro está, o apetitoso 
caldo verde (tudo incluído na ementa 
tratada com o mesmo restaurante), com 
lugar à sombra benfazeja das tílias do 
campo de futebol.

Eram já perto das 20h00 quando 
todo o pessoal começa a despedir-se, 
renovando os beijos e abraços da rece-
ção, com um saudoso “ADEUS até ao 
próximo ano”.

Foi este o “juramento” sagrado de 
uma grande maioria dos intervenientes, 
com a promessa de cada um trazer mais 
um, juramento e promessa que espera-
mos não sejam quebrados, sob pena de 
pesada excomunhão, reservada, “spe-
cialissimo modo”, ao papa Francisco.

E, com este apontamento, em nome 
de todos os ASPAS, também eu me des-
peço com um «ATÉ AO ANO, MEUS 
AMIGOS. CÁ VOS ESPERAMOS, EM 
SANTA MARIA DA FEIRA, NO DIA 10 
DE JUNHO DE 2015».

P. Porfírio Sá
NB – A crónica da efeméride foi gentilmente pedida a dois 
ASPAS, que não cumpriram. E um deles era o fotógrafo 
“oficial”. Como não houve, nem crónica nem fotos, foi isto 
o que se conseguiu arranjar à última da hora.
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RESSONÂNCIAS DO ENCONTRO 
(10.06.2014): 

caros AmIgOS ASPAS
mais um encontro se passou e correu às mil maravilhas.
Estas foram algumas mensagens que recebi e que gostaria de as partilhar com todos vocês:

«Caro Amigo, boa tarde:
Os mais sinceros agradecimentos, pela forma e eficácia como organizaram o último encontro, pois, 
a meu ver, correu tudo muito bem. 
Quanto à tão falada motivação, eu penso que terá de ser cada um a sentir-se motivado para estar 
presente.
Também aproveito para solicitar quando te for oportuno o envio da listagem do meu ano, penso ser 
1960.

Um abraço. 
José Magalhães»

-------------------

«Caro David,

Em primeiro lugar, quero dizer que fiquei muito feliz por ter participado pela 1ª vez no encontro 
"ASPAS".
Em segundo lugar, desejo exprimir os meus sinceros agradecimentos por tudo o que fazes e tens 
feito para que tais evento (s) tenham sido possíveis.
Em 3º lugar, também quero dizer que fiquei muito contente e satisfeito por te conhecer pessoal-
mente. Embora na minha intervenção dissesse que tinha mais interesse em encontrar-me com anti-
gos colegas  (e talvez alguém interpretou isso como não interessado em conhecer novas caras, mas 
que tiveram experiências semelhantes às minhas), o facto é que fiquei muito contente e satisfeito 
em fazer novos conhecimentos, como, neste caso, contigo. Agora sinto-me mais à vontade de te con-
tactar, pois conheço-te melhor.
Quero aqui novamente expressar os meus sentimentos de gratidão e reconhecimento por tudo o 
que tens feito por esta causa.
Como consequência, tentarei para o próximo ano levar alguns colegas que sei não têm participado 
no passado e também te enviarei alguns nomes e endereços de "ASPAS" com os quais tenho con-
tactos regulares.
Caro David, recebe um grande e afetuoso abraço e, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos.
David Araújo»
------------------
como vários ASPAS me solicitaram os contactos referentes a determinados anos, envio 
para todos a lista completa (que eu possuo) após todo o trabalho de alguns anos.
Aproveito para reforçar a ideia de que cada um de nós conhece, tem o contacto, sabe a 
morada correta, de um outro ASPA.
Se me fizerem chegar essas informações, poderemos construir juntos uma base de dados 
extremamente completa e assim chegar a muitos que até aqui não conseguimos.
um abraço

Cumprimentos
David Rodrigues
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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.
Através deste registo, queremos, principalmente, levar até aos nossos os leitores a confirmação e garantia de que as suas ofertas 
chegaram ao destino e que não ficaram, eventualmente, pelo caminho. muito obrigado. 

SOLIDARIEDADE:
Mealheiro do Boletim “Família Passionista”

atenção: oFertas 
Quem Quiser enViar a sua oFerta Por transFerÊnCia BanCária,  Poderá FaZÊ-lo atraVÉs do niB:
d e P o r t u g a l:  0007 0000 02138500607 23 –   d o e s t r a n g e i r o : P T 50 0007 0000 02138500607 23

Para controle das ofertas em referência à nossa base de dados, pedimos que, ao fazerem a transferência, façam mencionar o nome e endereço da 
pessoa a quem é endereçado o Boletim (e não apenas o nome de quem envia a oferta, que podem ser pessoas diferentes). 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 nome e morada em 
nome de quem o Boletim é enviado. Correio eletrónico: boletim@passionistas.pt No caso da oferta ter outro destino ou outra motivação, deve ser 
especificado vez por vez.

atenção ao endereço Postal: 
Continuamos, a receber alguns Boletins devolvidos de pesoas que o recebiam pelo correio. Isto acontece porque os serviços dos CTT devolvem ao 
remetente toda a correspondência que não tem a morada atualizada. Não sendo devidamente informados pelos interessados acerca da sua morada 
atual, somos obrigados, infelizmente, a suspender o envio do Boletim a essas pessoas.

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 postal, freguesia e código 
postal completo. Desta forma, facilitaremos ao carteiro a entrega atempada do Boletim no domicílio certo, evitando a sua devolução.

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

ADÉLIA DA CONCEIÇÃO AZEVEDO, 
(COLAB. – S. MIGUEL DO MATO),20€

ALBERTINA MOTA (COLAB. 
– DURRÃES), 180€

ALCINA JESUS COSTA (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 25€

ANTÓNIO ALMEIDA OLIVEIRA 
(MARIM – EPAGNIER), 20€

AMÂNDIO VIEIRA DA CRUZ 
(FRAGOSO), 10€

AMÉLIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 
CASTRO (COLAB. – CANEDO), 41€

AMÉRICO TAVARES SANTOS 
(COLAB. – VALE DE CAMBRA), 30€

AMIGOS DO CARREGAL DO SAL, 55€

ANA CÉLIA TAVARES DA SILVA 
BARBOSA (OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 5€

ANÓNIMO (ASPA), 50€

ANÓNIMO (ASPA), 50€

ANÓNIMO, 5€

ANTÓNIO DA COSTA LEITE (COLAB.  
– NOGUEIRA DO CRAVO), 93€

ANTÓNIO DIAS DE ALMEIDA 
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 50€

ANTÓNIO JOAQUIM MARTINS 
(JUNQUEIRA), 20€

ANTÓNIO RESENDE DE 
JESUS (ESMORIZ), 20€

ANTÓNIO SILVA SANTOS 
(CANEDO – ASPA), 20€

ARMANDA DE CARVALHO 
SALSA ALMEIDA (BRAGA), 10€

ARMANDO ALBERTO PINTO 
SOBREIRO (VIANA DO 
CASTELO – ASPA), 150€

ARMINDA ADELINA 
NOGUEIRA OLIVEIRA (COLAB.- 
ARGONCILHE), 455€

ARMINDA DE JESUS ROCHA (COLAB. 
– S. MIGUEL DO MATO), 90€

CAPELANIA DA SENHORA DA 
HORA (S. JOÃO DE VER), 40.10€

CAPELANIA DA VACARIA 
(CARVOEIRO), 10€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(ROMARIZ – VFR), 29,1€

CAPELANIA DE FIÃES (FIÃES), 47,1€

CAPELANIA DE GUILHOVAI 
(S. JOÃO DE OVAR), 93.40€

CAPELANIA DE NADAIS 
(ESCAPÃES), 82,2€

CAROLINA AUGUSTA SOARES 
DE PINHO (MACINHATA), 5€

CATARINA ALEXANDRA 
COIMBRA SANTOS (COLAB. – 
VALE DE CAMBRA), 73,28€

CLÁUDIA RAQUEL COSTA REGO 
(COLAB. – PORTELA SUZÃ), 20€

CONCEIÇÃO ROSÁRIO PEREIRA 
MAGALHÃES (RESENDE), 10€

EDIÇÕES PASSIONISTAS (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 2€

ELISA MARTINS DE SÁ + MANUEL 
CAPELA (BARROSELAS), 20€

EMÍLIA TEIXEIRA GUEDES 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 10€

FRANCISCO ALVES MOTA 
SÁ (COLAB. – CANEDO), 45€

HILÁRIO SOARES MARTINS 
(COLAB. – VALE DE CAMBRA), 40€

IGREJA PAROQUIAL DE 
LAMAS. 77,65€

IGREJA PAROQUIAL DE 
MACIEIRA DE SARNES. 50,20€

IGREJA PAROQUIAL DE 
MILHEIRÓS DE POIARES. 32,60€

IGREJA PAROQUIAL DE 
TRAVANCA (TRAVANCA), 47,09€

IGREJA PASSIONISTAS (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 399,36€

ISAURA DE SOUSA REGO 
(BRAGA), 10€

ISAURA MOREIRA DIAS 
PINHO (FAJÕES), 20€

JOAQUIM ANTUNES 
CURADO (LEIRIA), 50€

JOAQUIM CARLOS SANTOS PAIVA 
(ASPA – MILHEIRÓS DE POIARES), 10€

JOAQUIM JOSÉ PINTO 
ALVES (ASPA-VALE), 15€

JOSÉ AUGUSTO TOSCANO OLIVEIRA 
E SILVA (COLAB. – SANFINS), 35€

JOSÉ DAVID PRATES CAEIRO 
(CALDAS DA RAINHA), 50€

JOSÉ MANUEL GONÇALVES 
MAGALHÃES (ASPA-BRAGA), 20€

JOSÉ MARTINS (JUNQUEIRA), 10€

JOSÉ MARTINS. 10€

LEONARDO COSTA GONÇALVES 
(ASPA – PONTE DE LIMA), 50€

LEONTINA JESUS GONÇALVES 
(CANEDO), 20€

LEPOLDINA VIEIRA RODRIGUES. 20€

LÚCIA MARIA GOMES FERNANDES 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

LUÍS FILIPE NUNES BRANCO 
(CORROIOS), 20€

LURDES (ALVARÃES), 41€

MANUEL GONÇALVES 
SANTOS (ARRIFANA), 25€

MANUEL JOÃO MONTEIRO 
VIEIRA (AMADORA-ASPA), 50€

MANUEL SALEIRO DE 
BARROS (FRAGOSO), 10€

MARIA ADÉLIA SOARES DE PINHO 
OLIVEIRA (COLAB.– ESMORIZ), 73,16€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA 
LARANJEIRA (COLAB.– 
S. JOÃO DA MADEIRA), 5€

MARIA ALEXANDRA 
ALVES (BRAGA), 20€

MARIA AMARAL PAIS (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 10€

MARIA AMOROSA PINHO 
SILVA ALVES (CESAR), 50€

MARIA CUNHA (LONDRES), 25€

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 
FAMILIAR (ARRIFANA), 5€

MARIA DE LURDES MONTEIRO 
CALIXTO (OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 5€

MARIA DE LURDES RODRIGUES 
(LINDA-A-VELHA), 30€

MARIA DOS REIS (COLAB.-
CORTES DO MEIO), 80€

MARIA FERNANDA FERREIRA COSTA 
(COLAB. – BARROSELAS), 450€

MARIA HELENA MIRANDA ALMEIDA 
(COLAB. – TREGOSA), 230€

MARIA HELENA VALE FERREIRA 
(COLAB. – REBORDOSA), 120€

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOARES DA 
SILVA (S. JOÃO DA MADEIRA), 15€

MARIA LA SALETE MENDES 
BAPTISTA (DOMINGUIZO), 50€

MARIA LUÍSA LISBOA DA CUNHA 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 15€

MARIA MADALENA BASTOS 
(JUNQUEIRA), 20€

MARIA MADALENA DE SÁ LEITE, 50€

MARIA VITÓRIA SÁ LIMA 
(FRAGOSO), 10€

MÁRIO COSTA PINHO, 20€

P. TOMÁS CARIDADE VIEIRA 
(S. JULIÃO DE FREIXO – ASPA), 100€

REGINA AFONSO T. MATEIRO 
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS), €

ROGÉRIO CASTRO RODRIGUES 
(BARROSELAS-ASPA), 60€

ROGÉRIO MACIEL 
BARBOSA (BARROSELAS),100€ 

RUI FERNANDO MENDES 
GONÇALVES (COLAB. – 
PINHEIRO-VRM), 140€

SERAFIM GOMES PINHO, 10€

VITÓRIA DA COSTA DIAS CORREIA 
(COLAB. – VÁLEGA), 58,9€

assim: de 15 de março a 15 de JunHo 2014, reCeBemos de:
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O TESTAMENTO ESPIRITUAL  
DE SÃO PAULO DA CRUZ!

no dia 18 de Outubro de 1775, 
às dezasseis horas e quarenta e cinco 
minutos, S. Paulo da Cruz, fundador dos 
Missionários Passionistas, partiu para o 
regaço do Deus Amor, que tantas vezes e 
com tanto empenho anunciou. No entan-
to, antes de partir, Paulo da Cruz deixou 
aos seus religiosos o seu testamento espi-
ritual. No dia 30 Agosto de 1775, antes 
de receber o viático, o fundador dos Pas-
sionistas deixa aos seus religiosos estas 
últimas recomendações: “Recomendo-vos 
a caridade fraterna …, peço-lhes que flo-
resça sempre na Congregação o espírito 
de oração, o espírito de solidão e o espírito 
de pobreza …, recomendo-vos um afeto 
filial à Santa Mãe Igreja e total submissão 
ao Sumo Pontífice …, peço a todos que 
observem as regras …, que os superiores 
se preocupem da boa semente …, peço a 
todos os membros da Congregação, pre-
sentes e ausentes, que me perdoem pelas 
faltas cometidas …, a todos os presentes e 
ausentes dou a minha bênção”.

Tais palavras revestem-se de uma 
singular importância para todos aqueles 
que tem em S. Paulo da Cruz um pai e um 
modelo seguro de seguimento de Cristo 
crucificado, pois tais palavras são os últi-
mos e principais conselhos que S. Paulo 
da Cruz nos deixa.

O primeiro conselho que Paulo da 
Cruz nos deixa é a caridade. Já Jesus nos 
tinha advertido que só na medida em que 
nos amarmos uns aos outros é que sere-
mos reconhecidos como seus discípulos 
(Cf. Jo 13, 35). Num mundo, tão marcado 
e dilacerado pelo individualismo, a cari-
dade fraterna, o ser verdadeira família 
aparece como o primeiro e um dos mais 
fundamentais testemunhos de Deus. Só 
o amor verdadeiramente vivido na comu-
nidade é que será capaz de suscitar o 
espanto: “vede como eles se amam!”. Na 
verdade, o Deus cristão é o Deus família, 
é o Deus Trindade, é o Deus comunhão e 
Amor que nos chama a viver no amor e 
na comunhão.

O segundo conselho que Paulo da 
Cruz deixou no seu testamento espiri-
tual relaciona-se com os três pilares da 
vida passionista: a oração, a penitência 
e a solidão. A oração, mais que repetição 

mecânica de fórmulas, é um momento 
privilegiado de encontro com Deus, 
de descoberta e conformação com sua 
santíssima vontade. Assim, devem as 
comunidades passionistas ser escolas de 
oração; escolas de oração pela dedica-
ção constante de tempos à oração, mas 
também pela conformação total de cada 
um dos religiosos à vontade de Deus.

A pobreza, mais que material há de 
ser espiritual. Na verdade, de que importa 
não ter recursos se continuo a pôr toda 
a minha confiança nos bens materiais. A 
verdadeira pobreza que se há de viver é 
a total confiança e o total abandono em 
Deus. Só Deus nos pode ajudar, só nele 
deve confiar o nosso coração. A verda-
deira pobreza é aquela que nos impede 
ser escravos dos bens materiais e que 
nos leva a utilizar os bens para socorrer 
tantas pobrezas e misérias que destruem 
o homem de hoje.

A solidão recomendada por São 
Paulo da Cruz não é um alheamento 
apático do mundo onde vivemos. Tal 
alheamento seria uma falta de carida-
de, porque é neste mundo que estamos 
chamados a ser sal e luz (cf. Mt 5, 13-14). 
A solidão recomendada por S. Paulo da 
Cruz é um desprendimento do mundo, 
uma distância crítica relativamente aos 
critérios e projetos do mundo. Na verda-
de, pode acontecer que de tão misturados 
que estamos com o mundo, deixemos de 
pensar segundo Deus e comecemos a 
pensar segundo o mundo.

Em terceiro lugar, Paulo da Cruz, 
pede o afeto filial à Igreja e a total sub-
missão ao sumo pontífice. Na verdade, o 
seguimento de Cristo de crucificado não 
é uma aventura de alguns solitários. O 
seguimento de Cristo crucificado faz-se 
em e na Igreja. Nunca poderemos seguir 
totalmente a Cristo, nossa Cabeça, se 
estivermos separados, quer física quer 
afetivamente, do seu Corpo que é a Igreja.

Em quarto lugar, pede Paulo da Cruz 
aos seus religiosos que cumpram as 
Regras e as Constituições da congrega-
ção da Paixão. Na verdade, as constitui-
ções para os religiosos são a atualização 
do único evangelho de Jesus Cristo. As 
constituições apresentam para os reli-

giosos um caminho seguro de vida plena, 
porque totalmente entregue a Cristo e 
aos irmãos em pobreza, obediência e 
castidade, à luz da consagração à Paixão 
de Jesus Cristo.

Em quinto lugar, apede que os supe-
riores se preocupem com a boa semente 
e afastem toda a erva daninha. Na ver-
dade, como nos recorda a parábola do 
semeador, apesar do semeador semear 
a boa semente da Palavra de Deus, pode 
acontecer que cresçam também ervas 
daninhas que, se não forem combatidas 
a tempo, podem abafar a planta nova que 
a boa semente fez produzir (Cf. Mt 13, 
3-9). Não nos podemos esquecer do con-
selho que o autor da carta aos hebreus 
nos deixa: “Prestemos atenção uns aos 
outros, para nos estimularmos ao amor 
e às boas obras” (Hb 10, 24).

Antes de terminar, Paulo da Cruz 
com toda a humildade pede perdão 
pelos erros que porventura possa ter 
cometido. Mais eloquente que uma reco-
mendação à humildade é esta atitude de 
Paulo da Cruz. Numa vida de comunidade 
o perdão jamais poderá estar ausente. 
O perdão pedido, dado e recebido é 
uma exigência fundamental na vida da 
comunidade. E perdoar não é esquecer 
o que aconteceu. Perdoar é aprender a 
recordar o mal que me fizeram de uma 
outra maneira, sem ressentimentos nem 
ódios. Perdoar é dizer que a pessoa que 
me fez mal é mais, muito mais do que o 
mal que me fez.

E termina S. Paulo da Cruz o seu tes-
tamento espiritual com a invocação da 
bênção de Deus. Final que é início, pois 
tudo aquilo que Deus abençoa não está 
destinado ao fracasso, mas ao sucesso. 
Que a bênção que Paulo da Cruz deu aos 
seus religiosos continue a estender-se 
hoje por todos os religiosos e leigos pas-
sionistas, para que todos nós ao vivermos 
na caridade fraterna, na oração, na solidão 
e na pobreza, no afeto filial à Igreja, na 
observância das Regras, na preocupação 
de arrancarem toda a erva daninha e no 
perdão, sejamos continuadores credíveis 
do carisma de Paulo da Cruz.

P. Nuno Ventura
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“Recomendo-vos a caridade fraterna…,  peço-lhes que 
floresça sempre na Congregação o espírito de oração, o 

espírito de solidão e o espírito de pobreza …
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13 de JulHo:

FESTA/CONVÍVIO DA FAMÍLIA 
PASSIONISTA

Programa:
12h00:  
Eucaristia
13h00:  
Almoço
14h30:  
Tarde Recreativa
17h00:  
Sorteio Missionário

1-6 setemBro:

RETIRO ESPIRITUAL DOS 
MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS

20 setemBro:

IV PEREGRINAÇÃO NACIONAL 
DA FAMÍLIA PASSIONISTA A 
FÁTIMA

Programa:

09h30: Concentração  
(parque 14)

10h00: Via Sacra  
(Valinhos)

14h30: Terço  
(Capelinha)

15h15: Eucaristia  
(Basílica SS.mª Trindade)

FÉRIAS à BEIRA mAR

Diante de meus olhos, estende-se um panorama maravilhoso, 

que eu mal posso admirar de uma só vez, tal é a emoção 

que me prende. O mar, este imenso lago azul, esverdeado, 

onde o sol põe mil cambiantes de ouro e prata, sob um céu 

turquesa, em pedacinhos de renda, beijando o horizonte... 

A meus pés, estende-se a longa esteira cinzenta da praia, 

na qual se erguem, aqui e ali, sobre montículos negros, moi-

nhos de vento, pintados de branco, de velas esfarrapadas, 

paus erguidos ao alto, como implorando a Deus mil bên-

çãos para o pão que moem. Paus erguidos ao alto, imagens 

vivas de esqueletos cujas formas foram belas, acenando à 

imensidade do oceano, num último adeus àqueles que já 

pereceram!...

Última recordação dos que partem para não voltar, pobres 

velas esfarrapadas, cansadas de acenar à imagem do pas-

sado, enterrado no mausoléu da Saudade.

A paisagem é triste e suave, como a expressão estampada 

nos rostos dos pescadores, que, sentados na areia, junto dos 

bancos, consertam redes.

Além, nos rochedos, vejo crianças quase nuas, de rostos 

sujos, mas de olhos calmos e transparentes de pureza, brin-

carem na areia húmida e fina. Até mim, vêm, à mistura com 

o ruído contínuo do mar, e o cheiro delicioso da maresia, as 

vozes das crianças, as conversas dos pescadores, num con-

junto quase musical, nada monótono.

Sentada na escadaria de pedra que desce até à praia, eu 

olho tudo, quase feliz, entre curiosa e interessada. É belo 

viver! …

Demasiadamente belo, por vezes, para pensar nas lutas 

constantes que estes pescadores, de faces trigueiras, com 

traços enérgicos, têm de travar, dia a dia, com o mar.

O mar, esse maravilhoso tesouro, que dá e rouba ao 

mesmo tempo!...

Dá, a gemer, desfazendo-se em farrapos contra os cascos 

das embarcações, e rouba, soltando gritos selvagens, lan-

çando as suas infindas garras sobre tudo que encontra no 

caminho, erguendo-se em ondas altaneiras, cantando vitó-

ria aos quatro ventos!...

NÃO ESQUEÇA
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