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BODAS DE OURO SACERDOTAIS  
(14.03.2014) 

 
- P. MANUEL CARIDADE PIRES 

- P. JOSÉ JOAQUIM QUEIRÓS DE SÁ 
(Passionistas) 

 
 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, Arcebispo 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.  

- 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 Seminário de Barroselas a 01.09.1952, onde frequentou os 

estudos 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 Villarreal de 
Urréchua (Espanha) entre os anos 1956 e 1963. Entre outros, desempenhou na Província 
Religiosa 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 Barroselas a 
01.09.1952, onde frequentou os estudos 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 Villarreal 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, desempenhou 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 movimentos de espiritualidade, como Equipas de Nossa Senhora, Cursos de Cristandade, 
Leigos Missionários Passionistas e, agora, também, animador dos ASPAS, etc… 

 Unidos aos nossos irmãos aniversariantes, 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, inteiramente entregues ao serviço do Reino e 
dos irmãos, na Igreja e na Congregação Passionista. 

P. Porfírio Sá 

(em “FAMÍLIA PASSIONISTA”, nº 113) 
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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 
porque és livre. 
Nestes cinquenta anos, nós te agradecemos 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, generoso, 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 compreender 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   
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Irmãs Passionistas 

(em “Família Passionista”, Nº 113) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


