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Natal: O “Salto radical” PASSIONISTAS: ONDE ESTIVEMOS 
ORGENS (VISEU)
“Desta vez os Missioná-
rios Passionistas, como 
fruto de uma reflexão 
feita no I Capítulo Pro-
vincial realizado em 
Barroselas de 02 a 05 de 
Abril de 2002, decidiram 
fundar uma nova casa 
religiosa…” 

FESTA DE SÃO 
PAULO DA CRUZ (19.10.2014)
“Na experiência funda-
cional de Paulo é-lhe 
pedido que funde uma 
Congregação cujos 
membros façam luto 
contínuo pela Paixão e 
Morte de Jesus…”

IV PEREGRINAÇÃO NACIONAL 
PASSIONISTA A FÁTIMA 
(20.09.2014)
“Pela 4ª vez consecutiva 
se cumpriu  neste dia a 
peregrinação anual  da 
Família Passionista ao 
Santuário de Fátima…”

A FAMÍLIA NO PLANO DE DEUS
“O tempo de Natal é 
um tempo marcada-
mente familiar.  Toda a 
celebração natalícia  se 
desdobra no contexto 
familiar”.
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Embora a Festa do Natal não se considere como a maior festa 
cristã, é dela, porém, que assumem o seu valor e verdadeiro signi-
ficado religioso, e até humano, todas as outras festas que regista o 
calendário cristão. 

Natal fala-nos de origem, de princípio, de nova presença de Alguém. 
Não serão muitos os cristãos que se lembrem que o Natal é a Festa 
que comemora o começo do nascimento mortal de Deus. E digo mor-
tal, ou humano, porque, de facto, o nascimento de Jesus, outra coisa 
não foi senão o nascimento, o aparecimento na terra do Deus nunca 
visto, ouvido e observado pelos homens. O Deus princípio e origem de 
tudo o existente, continua a não ser visto, mas apenas a existir. Com 
a Festa de Natal nasceu Deus, o Deus experiência, que é, sem dúvida, 
o facto mais inaudito e extraordinário por Ele mesmo realizado.

Esta afirmação, justifica absolutamente o título que encabeça este 
Editorial. Tudo começou na história da salvação quando Deus reali-
zou esse “salto radical” do céu à terra,  assumindo a carne humana, 
fazendo-se homem. “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós”, como 
se exprime o evangelista S. João. Porque, se Jesus Cristo não tivesse 
nascido, não haveria a história do nascimento de Belém com a ternura 
imensa de uma mulher, chamada Maria, que se   disponibilizou ofe-
recendo o seu corpo, para que o próprio Deus encontrasse o contacto 
com a terra para ali parar o “salto radical”. Como igualmente nada 
saberíamos do jubiloso anúncio aos pastores, os primeiros informa-
dos de que “hoje vos nasceu o Salvador”. Ninguém nos teria dito que 
Deus teve uma família como os outros seres humanos, que habitou na 
aldeia de Nazaré. Ninguém contaria os milagres e as curas de toda a 
espécie que aquele jovem, que escondia dentro de si a Deus, realizou. 
Nem teríamos conhecimento da expulsão dos demónios que acorren-
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PASSIONISTAS: ONDE ESTIVEMOS
orgens (Viseu)

desta vez os Missionários Passionistas, 
como fruto de uma reflexão feita no I Capítulo 
Provincial realizado em Barroselas de 02 a 
05 de Abril de 2002, decidiram fundar uma 
nova casa religiosa na zona geográfica de 
Viseu. A zona litoral tinha já bastantes Con-
gregações Religiosas, pelo que, em fidelidade 
ao próprio carisma, a direção teria de ir no 
sentido de uma maior interioridade, ou seja, 
teria de rumar mais para o interior, com maior 
dificuldade de comunicação e a precisar de 
Comunidades Religiosas que animassem as 
populações dessas zonas na sua caminhada 
de fé. E assim se fez.

Encetados os necessários contactos com 
o Bispo da diocese, Dom António Monteiro, 
manifestando-lhe esse nosso desejo, o Prela-
do acolheu com muita alegria esse presente.

Abraçando com ambas as mãos esta 
disponibilidade da Congregação, o bispo, 
ele também religioso, sugere, então, que os 
Missionários Passionistas poderiam ser os 
obreiros de um sonho por ele acalentado há 
muito tempo,  assumindo o Vicariato de Santo 
Estêvão.

Com o Decreto da criação do ‘Vicariato de 
Santo Estêvão’, o Sr. Dom António Monteiro 
oficializa a entrega do mesmo ao cuidado 
pastoral da Província dos Missionários Pas-
sionistas, cabendo ao seu Superior Provincial 
apresentar o futuro Vigário Paroquial, a quem 
se confiará o múnus pastoral do Vicariato, 
com todos os direitos e deveres de Pároco.

Após as necessárias e prévias diligências, 
a 9 de Junho de 2003 assinou-se a chamada 
“Convenção entre o bispo de Viseu e a Pro-
víncia Portuguesa dos Missionários Passio-
nistas” tendo sivo ratificada a nomeação, após 
apresentação do Superior Provincial, do Padre 
Gabriel Querubim Moreira dos Santos, como 
Vigário Paroquial provisório.

O dia 29 de Junho do mesmo ano, às 11 
horas, marcou o início da nova fundação, com 
a celebração da Eucaristia, presidida pelo Sr. 
Bispo, num espaço público preparado para o 

efeito, e que iniciou com a leitura do Decreto 
da criação do novo Vicariato e a nomeação 
oficial do primeiro Vigário Paroquial.

Efetuado este primeiro passo, havia agora 
que debruçar-se sobre a residência para os 
religiosos que constituiriam a nova comuni-
dade e encontrar um local, o mais apropriado, 
para a celebração da Eucaristia e dos sacra-
mentos.

Entre muitas outras possíveis, quanto à 
residência, a escolha recaiu numa vivenda 
situada na Rua de Nossa Senhora da Concei-
ção, nº 10, no Monte Salvado, freguesia de 
Orgens, que a Congregação comprou ao seu 
proprietário. E ali se estabeleceu a primeira 
comunidade constituída pelos religiosos: P. 
João Bezerra, como Superior, P. José Queirós, 
como Vigário Paroquial e o Irmão Eduardo 
Rocha, como Ecónomo.

Pelo que se refere ao local de culto do 
Vicariato, foi encontrada uma solução provi-
sória num espaço alugado ao proprietário de 
um Restaurante local.

No dia 12 de Outubro de 2003, com a 
presença do Vigário Geral da Diocese, Cónego 
Sílvio, o Vicariato foi oficialmente confiado ao 
P. José Queirós de Sá.

Apesar de muitos sinais positivos numa 
comunidade que ia crescendo na vivência 
da fé cristã, e de uma comunidade religiosa 
que se dedicava generosamente ao serviço da 
diocese, há que dizer, em abono da verdade, 
que nem sempre essa presença dos passionis-
tas foi bem vista por parte de algum setor da 
diocese. A criação do Vicariato de Santo Estê-
vão não nos pareceu, desde os começos, um 
assunto pacífico. Houve, julgamos, uma certa 
precipitação na sua criação. E nós, os enviados 
da primeira hora, fomos, de alguma maneira, 
os mais atingidos. Contudo, resta-nos a satis-
fação de que os diretamente visados procu-
raram dar o melhor de si e, creio, com agrado 
de muita gente, incluindo alguns sacerdotes. 
Hoje, e vistas as coisas já à distância, verifi-
camos que a questão do Vicariato pesou, e 
muito, na decisão que o Capítulo Provincial 
de 2006 assumiu: fechar a nossa presença no 
Vicariato de Santo Estêvão, em Viseu.

Três anos foram suficientes, apesar de um 
que outro sinal positivo que se ia notando, 
de que as coisas, como estavam, não teriam 
grande futuro. A responsabilidade do Vicaria-
to, criado com muitas dúvidas por parte da 
mesma diocese, com a consequente baixa de 
alguns Religiosos que deixaram a Congrega-
ção, estava como que a exigir um congregar 

tavam, com a sua posse, 
tantos infelizes de quem 
faziam a sua morada e a 
quem Ele expulsou. Muito 
menos teriam ficado os tes-
temunhos da gente de que, 
aquele homem falava com 
um encanto tal, que arras-
tava as multidões atrás de 
si, acabando estas por con-
fessar cheias de espanto: 
“Mas nunca ninguém falou 
como este homem”.

Mas o mais grandioso, 
e quase escandaloso, acon-
teceu nos fins dos seus 
dias: deixou-Se prender, 
condenaram-n’O à morte, 
torturaram-n’O, mataram-
-n’O e, finalmente, ressus-
citou, inaugurando assim 
um novo destino para todos 
os seres humanos. Nisto, 
sobretudo, terminou aquele 
“salto”, e foi preciso para 
isso que aquele Menino, 
que agora celebramos no 
Natal, desse o salto radi-
cal de fazer-se homem. É 
este o mistério de Natal que 
muito pouca gente descobre 
e celebra como devia, porque 
o desconhece. 

Mas o sonho de mudança 
e de purificação desta festa 
de Natal segue acordado 
em muitos dos nossos cris-
tãos mais comprometidos. 
E muita falta faz que se tire 
tanto lastro inútil e sem 
referência alguma cristã, 
para se começar a ver a 
presença de Deus entre 
os homens, pelo menos, a 
partir dno dia em que Ele 
assumiu a nossa condição 
humana. Isto, sim, que é 
Natal. Este é o Natal que 
nos faz falta. 

Começa por ensinar 
à tua família a celebrar 
convenientemente a festa 
de Natal. Isso acontecerá 
quando o Menino Deus for 
a principal razão da cele-
bração do “teu” Natal.

P. Benigno Villa
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de forças para fazer frente aos desa-
fios que se apresentavam. Bem vistas 
as coisas, acabamos por concluir que, 
nessa situação, seria melhor deixar e 
reforçar uma outra comunidade, do que 
continuar remando um pouco contra a 
corrente.

O problema foi posto tanto ao 
Superior Geral da Congregação como 
ao, agora, bispo da diocese, Dom Antó-
nio Marto, da decisão do Capítulo Pro-
vincial em fechar a fundação de Viseu. 
Obtidas as necessárias dispensas, o 
Superior Provincial, com o seu Conse-
lho, encerrou oficialmente a fundação 
de Viseu no dia 31 de Agosto de 2006, 
dando, desta forma, cumprimento ao 
deliberado no II Capítulo Provincial, 
nº 3. Quanto ao Vicariato, tivemos de 
prestar o nosso serviço por mais algum 
tempo, atendendo ao Convénio cele-
brado entre a Congregação e a Diocese.

Um obrigado a todas as pessoas 
que, desde a primeira hora, colabora-
ram com os Passionistas. Não foi um 
Grupo muito numeroso, é verdade, mas 
foi um Grupo dinâmico, decidido, com-
prometido e um pequeno/grande sinal 
de uma Igreja viva naquela parcela da 
diocese que começou a dar os primeiros 
passos.

Na despedida, ficou bem vincada a 
palavra ‘esperança’. “Esperamos por vós”, 
dissestes. “Continuamos e continuare-
mos à vossa espera. Não se esqueçam de 
nós. A vossa presença foi motivadora e 
criou em nós alguns sonhos”.

Oxalá esses sonhos não tenham 
morrido. Há um ditado que diz: ‘Deus 
escreve direito por linhas tortas’. Será 
o caso?

P. José Queirós

MAS QUE BELA SURPRESA!!!
Perdoem-me os amáveis leitores esta 

referência muito personalizada, de que eu 
próprio não gosto e que, sinceramente, 
não é meu apanágio. Mas, desta vez, não 
a podia deixar passar ignorada, tendo em 
conta, principalmente, a assinante de FP 
que está ao meu lado na foto, e que é muito 
especial para mim. Trata-se, nada mais, 
nada menos, imaginem, do que a minha 
professora primária, a primeira e única, a 
senhora D. Maria Fernanda Soucasaux de 
Carvalho – da ilustre e bem conhecida famí-
lia Soucasaux, de Barcelos, que me ensinou 
o abc das letras na, então, conhecida por 
“escola mista de Tregosa” (Barcelos), entre 
os já longínquos anos de 1950-1954 (se não 
me falha a memória!), e que me apresentou, 
com mais alguns condiscípulos, ao exame 
da 4ª classe, na sede do concelho. Era assim 
no tempo. Aquilo não era brincadeira…, 
amigos! Era mesmo a sério! Roçávamos os 
cotovelos e o fundo das calças nas velhas 
carteiras existentes, mas também já “enver-
nizávamos” as unhas nos tinteiros embuti-
dos nas mesmas carteiras, só que a cor era 
sempre a mesma: preta ou azul.

Pois, esta cara linda e fresca, embora 
conte já com 86 radiantes primaveras, já 
não a via desde 1967, por ocasião da minha 
Missa Nova, da qual foi minha especial con-
vidada, juntamente com o seu saudoso 
marido Prof. Leandro Lopes Faria. Depois 
destes longos 47 anos, um silêncio abso-
luto entre ambos, por desconhecimento 
mútuo dos nossos paradeiros. Por uma 
feliz coincidência, sensivelmente a meio 
do corrente ano, veio esta minha querida 
amiga, desde o Porto onde vive atualmen-
te, descobrir-me no Seminário de Santa 
Maria da Feira. Após alguns telefonemas 
que alimentaram longas e emocionadas 
conversas, o encontro pessoal teve lugar a 
17 de Agosto passado em casa do primo-
génito dos seus seis filhos, o Dr. José Carlos, 

a viver em Santa Maria de Lamas, onde tive 
a oportunidade de conhecer uma das suas 
irmãs e a maioria dos seus descendentes e 
respetivas famílias. Curiosamente, foi este 
o único filho que conheci ainda bebé e 
andei com ele ao colo, quando a sua mãe, 
já casada, nos preparava para o exame da 4ª 
classe, com algumas preciosas explicações 
que nos dava na sua primeira residência, no 
lugar da Feira, em Barroselas. Hoje, ele tem 
apenas 60 anos!...

Desnecessário será dizer que foi este 
um reencontro cheio de emoção, e que 
nos fez recordar tempos distantes, cheios 
de dificuldades para todos, é certo, mas 
também repletos de muitas alegrias e de 
boas memórias. A comemorar essa data, 
para a posteridade, aqui fica o testemunho 
desta foto, que a senhora professora teve a 
gentileza de me enviar. Ao mesmo tempo 
que agradeço penhoradíssimo este reen-
contro de um discípulo com a sua querida 
professora de um tempo, faço votos para 
que a “Senhora Professora”, Maria Fernanda 
(é assim que ainda a trato), goze de ainda 
muitos mais anos de vida, na companhia 
dos seus filhos, noras e netos, com um 
grande abraço meu pessoal e em nome, 
também, de muitos outros seus antigos 
alunos, dos quais ela ainda recordou alguns 
pessoalmente. BEM HAJA!

P. Porfírio Sá

tregosa (BarCelos). Foi nesta esCola, há uns anos adaPtada a 
sede da Junta, onde a sr.ª ProF.ª maria Fernanda me ensinou o 
aBC das letras entre 1950-54.
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Passionistas no mundo
O CARDEAL ENNIO ANTONELLI 
CONSAGRA O NOVO SANTUÁRIO 
DE SÃO GABRIEL DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES.
Isola del Gran sasso, abruzzo (ItálIa)

esta manhã (21 de Setembro 2014), às 
10 horas, foi consagrado o novo santuário 
de S. Gabriel de Nossa Senhora das Dores, 
o santo jovem Passionista. O longo rito de 
consagração (durante cerca de três horas) 
foi presidido pelo enviado especial do Papa 
Francisco, o cardeal Ennio Antonelli, que 
foi arcebispo de Florença e, atualmente, 
presidente emérito do pontifício Conselho 
para a família. Por ocasião da consagração, 
o Papa Francisco enviou ao santuário uma 
carta especial que foi lida no início da cele-
bração.

À consagração de um dos maiores san-
tuários modernos da Europa, frequentado 
todos os anos por dois milhões de peregri-
nos, participaram o bispo de Teramo-Atri, 
Dom Michele Seccia, o bispo de Sangau 
(Indonesia), Dom Giulio Mencucini, o Supe-
rior Geral dos Passionistas, P. Joachim Rego, 
o Conselho Geral dos Passionistas, o Supe-
rior Provincial dos Passionistas do setor 
centro-adriático, P. Piergiorgi Bartoli, para 
além de numerosos sacerdotes, religiosos, 
autoridades civis  (entre os quais o presi-
dente da Região de Abruzzo), D’Alfonso, 
o assessor da Região  de Abruzzo, Pepe, o 
presidente da Província de Teramo, Catarra, 
o presidente da Província de Chieti, Di Giu-
seppantonio, o Prefeito de Teramo, Crudo, 
o comandante da polícia de Teramo, Febo,  
vários presidentes de câmaras) e autorida-
des militares. Estiveram presentes no rito 
alguns parentes de São Gabriel, provenien-
tes de Roma e de Jesi, tendo participado na 
celebração mais de 5 mil pessoas, embora  
o santuário, ao longo de todo o dia tenha 
acolhido não menos de 10 mil fiéis.

Chegaram também algumas dele-
gações de associações de emigrantes de 
Philadelfia (USA), Melourne e Brisbane 
(Australia) e Dour (Bélgica).

No fim da celebração foi descerrada 
uma placa comemorativa da consagração.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE 
P. CRISANTO DIMACULANGAN, CP
ProvíncIa de Pass - FIlIPInas

os Passionistas das Filipinas celebram 
com grande alegria o dom da Ordenação 
Sacerdotal do P. Crisanto Dimaculangan, CP, 
que teve lugar na paróquia da Imaculada 
Conceição, em  Mariveles, Bataan, no dia 
20 de Setembro 2014. Bispo ordenante foi 
Dom Ruperto C. Santos, bispo de Balanga.

PROFISSÕES PERPÉTUAS  
E DIACONADO
na vIce ProvíncIa tHoM, índIa.

os clérigos Jifin Sebastian Mappila-
sery CP, Binu Johnson Kunnummel CP e 
Johnson Emmanuel Mamath, CP, emitiram 
a sua Profissão Perpétua nas mãos do Rev. 
P. Thomas Rockey Kanjirathinkal CP, a 26 de 
Setembro 2014 na igreja de Nossa Senho-
ra de Velankanny, Kadappuram, Palliport, 
Kerala, India.

Os mesmos Jifin Sebastian Mappilasery 
CP, Binu Johnson Kunnummel CP e Johnson 
Emmanuel Mamath CP, foram ordenados 
diáconos a 27 de Setembro de 2014 por 
Dom Joseph Karikkassery, bispo de Kot-
tappuram, na igreja de Nossa Senhora de 
Velankanny, Kadappuram, Palliport, Kerala, 
Índia.

ASSEMBLEIA CEB - 2014
conFIGuração euGénIo bossIlkov 
(ceb)

a assembleia CEB, reunião de todos 
os Conselhos Provinciais das 8 Províncias 
que a constituem (Iália, França e Portugal), 
reuniu-se entre os dias 30 de Setembro a 
3 de Outubro na casa geral dos SS. João e 
Paulo, em Roma.

Após a saudação do Superior Geral, 
Joachim Rego, iniciaram os trabalhos sob 
a orientação do P. António Munduate, Con-
sultor Geral, que fez de Moderador.

Durante esse encontro refletiu-se sobre 
o relatório do P. Leone Masnata, coordena-
dor da CEB, que apresentou uma panorâmi-
ca da situação da Vida Consagrada em geral 
e das nossas comunidades passionistas, 
convidando a assembleia a fazer memória 
do passado para conservar e viver os ele-
mentos indestrutíveis do carisma, evitando 
as fragmentações e solidões atuais e para 
alimentar de esperança a preparação e a 
expetativa do futuro. Da mesma forma, 
também as comissões nos vários setores 
do governo – Formação, Vida Comunitária, 
Apostolado e Economia – apresentaram 
o que até agora se fez, perspetivando as 
linhas que serão propostas para o futuro 
da CEB.

Mas o trabalho mais significativo – 
com a ajuda do P. Leonello Leidi (CORM), 
passionista, perito em Direito Canónico 
– concentrou-se à volta das normas que 
regularão a convocação e a execução do 
primeiro Capítulo CEB, assim como aquelas 
que constituirão a legislação da mesma; 
efetivamente, foi discutido e aprovado o 
Regulamento de participação no I Capítulo 
da Configuração e trabalhou-se no texto 
dos Regulamentos que será apresentado 
ao Capítulo para uma aprovação efetiva.
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Passionistas no mundo
ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE 
P. CARLOS ROSENDO DÍAZ, CP
18 de outubro 2014 - ProvíncIa scor

Pela imposição das mãos de Dom 
Alfonso Milian di Barbastro Monzon, na 
paróquia de Santa Gema – Zaragoza - a 18 
de Outubro 2014

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE 
P. RONAL SANGAMA MENDOZA, CP
18 de outubro 2014 - ProvIncIa scor

Pela imposição das mãos de Dom José 
Luis Astigarraga CP, bispo do Vicariato de 
Yurimaguas, paróquia do Triunfo da  San-
tíssima Cruz – Tarapoto – Perú.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO 
P. GARETH THOMAS CP
ProvíncIa de são PatrícIo (Patr) – 
Irlanda.

ordenação sacerdotal de P.Gareth 
Thomas, CP. (PATR). 

Foi ordenado em Galles, sábado 18 de 
Outubro de  2014.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DO 
P. SALVATORE FRASCINA, CP
ProvíncIa (PIet)

no dia 4 de Outubro de 2014 foi orde-
nado sacerdote o P. Salvatore Frascina 
(PIET), pela imposição das mãos de Dom 
Benigno Papa na igreja da SS.ma Trindade, 
em Torricella (Taranto). A Missa nova foi 
celebrada no dia seguinte, 5 de Outubro 
2014.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
NA UCRÂNIA
P. Mykola lyaHutko, c.P. - (Prov. assuM)

a 19 de Outubro de 2014, solenidade 
de São Paulo da Cruz, foi ordenado sacerdo-
te por Dom Leon Maksymilian Dubrawski 
O.F.M., bispo de Kamieniec Podolski, na 
igreja Passionista de São Nicolau, em Smo-
trych, na mesma diocese. P. Mykola é o 
terceiro sacerdote passionista da Ucrânia.

EQUIPA DE FORMAÇÃO CEB
entre os dias 3 a 8 de Novembro, a 

Equipa de formação (VFS) reuniu-se no 
Seminário de Barroselas (em Portugal), a 
fim de preparar um programa formativo 
unitário para os postulantes, noviços e 
estudantes da futura província passionista 
CEB (Itália, França e Portugal) que terá o 
seu I Capítulo em Maio de 2015.  E s t e s 
encontros pretendem atualizar e ajustar os 
planos de formação dos jovens candidatos 
à vida passionista ao mundo de hoje.

Este encontro, em Portugal) serviu para 
a equipa conhecer melhor realidade portu-
guesa e as comunidades passionistas.

EQUIPA DE  
PASTORAL JUVENIL CEB

A Equipa de Pastoral Juvenil e Voca-
ção (EPGV)  é um grupo de passionistas 
que está a projetar novas iniciativas para 
os jovens na Itália, França e Portugal. Na 
última reunião encontraram-se, entre 10 e 
14 de Novembro, no Seminário passionis-
ta de Barroselas (Portugal). Depois destas 
jornadas de oração, reflexão e fraternidade, 
elaboraram algumas propostas a apresen-
tar ao próximo Capítulo provincial CEB. Eis 
algumas delas:
1. A partir de 2015 deseja-se criar um 

único Movimento Juvenil Passionista 
na Itália, França e Portugal. Pretende-se 
realizar este objetivo até 2019.

2. Após o Capítulo Provincial, a Equipa 
compromete-se a realizar um percurso 
unitário para a Pastora Juvenil e Voca-
cional.
Não será fácil levar por diante este 

programa, porém, com a ajuda e a oração 
podem-se alcançar metas, também as mais 
difíceis! Para isso, fazemos votos a estes 
religiosos que se empenham por anunciar 
o evangelho de Jesus aos jovens de hoje.

P. Porfírio sá (extraído e traduzido do italiano em 
www.passiochristi.org)
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FESTA DE SÃO PAULO 
DA CRUZ (19.10.2014)

Mensagem do Superior Geral

Caros Irmãos, Irmãs e Amigos da Família Passionista. 
Uma saudação fraterna e uma bênção de paz nesta 

festa do nosso Fundador, São Paulo da Cruz. 
Por ocasião desta festa, sinto-me levado a refletir sobre 

o tema subjacente à inspiração que São Paulo da Cruz 
teve quando “viu” Maria, não “com os olhos do corpo, 
embora eu estivesse consciente e compreendesse que Ela 
estava presente”, vestida com o que viria a ser o hábito 
Passionista. Uma querida amiga sua, Rosa Calabresi, 
compartilha connosco aquilo que o próprio Paulo disse, 
descrevendo esta experiência: 

«Um dia ele (Paulo da Cruz) confidenciou-me»: Vi a 
Santíssima Virgem vestida de preto com o escudo sobre 
o peito, que é na verdade o mesmo que eu uso e que os 
meus religiosos usam também, a qual, com um amor 
que supera aquele de uma mãe, me disse: Meu filho, vês 
como estou vestida de luto? Isto deve-se à dolorosíssima 
Paixão de Jesus, o meu amado Filho. Tu deverás vestir-te 
assim e fundar uma Congregação cujos membros tam-
bém se vestirão desde modo, fazendo luto contínuo pela 
Paixão e morte do meu querido Filho. 

Num fragmento das Regras de 1720, o próprio Paulo 
escreve: Devereis saber, caríssimos, que o motivo prin-
cipal pelo qual vestimos de preto (segundo a inspiração 
especial que Deus me deu), é fazer luto pela Paixão e 
Morte de Jesus. 

Sinto-me impelido a refletir sobre este tema do 
“luto - ser afligidos”, porque sinto que isto tem impli-
cações no nosso testemunho e missão. A minha preo-
cupação não diz respeito tanto ao uso do hábito em 
si mesmo, ou à questão da cor (preto ou branco), que 
pode variar segundo o seu significado conforme as 
diferentes culturas. 

Na experiência fundacional de Paulo é-lhe pedido 
que funde uma Congregação cujos membros façam luto 
contínuo pela Paixão e Morte de Jesus. Fazer luto, ser 
afligidos, significa fazer memória: é trazer à lembrança, 
é tornar presente e perceber a perda de alguém ou de 
alguma coisa, é fazer a experiência de uma dor pro-
funda. Existem muitas pessoas e situações da vida 
pelas quais nos afligimos: por causa, por exemplo, da 
morte ou da partida de alguém de quem éramos muito 
próximos, pela perda de um trabalho ou de um aposto-
lado, pela transferência para uma nova comunidade, 
pela venda da casa paterna, pelas vítimas de tragédias 
ou de calamidades…

Como Passionistas, somos chamados a viver o luto 
pela Paixão e Morte de Jesus, mas não apenas daquela 
que aconteceu uma vez e para sempre naquele preciso 
momento histórico sobre o Calvário; mas também que 
sintamos profunda dor pela Paixão e Morte (Memoria 
Passionis) que continua nos nossos dias e na história 
de hoje: guerras e lutas, racismo e ódio, exploração dos 
recursos humanos e naturais, abusos de poder e de pes-
soas, rejeições e abandonos, pobreza e injustiça. 

Não precisamos de ir muito longe para encontrar 
estas situações no nosso mundo globalizado e nas 
nossas sociedades e ambientes. Tudo isto acontece à 
nossa volta. 

Por isso, eu me pergunto: Como é que nós, passionis-
tas, fazemos luto (somos afligidos) por estas pessoas ou 
situações, tanto aquelas mais próximas quanto aquelas 
mais distantes? Acreditamos que a nossa aflição será de 
apoio e dará esperança e conforto a essa gente? Estamos 
atentos ao rosto sofredor de Cristo que emerge nestas 
pessoas ou situações de sofrimento? Estamos preparados 
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para nos sentirmos afligidos (a fazer luto) 
com esperança, confiando totalmente em 
Deus que age com poder dentro da nossa 
impotência? 

Celebrando a festa de São Paulo da 
Cruz, unamo-nos a ele, estando aos pés da 
Cruz de Jesus, junto com Maria, a Mãe de 

Deus, que nos deu a missão de fazer luto 
pela Paixão e Morte de Jesus de ontem e 
de hoje. Que a nossa dor nos mova à com-
paixão perante todas estas situações e a 
viver em solidariedade com os “crucifica-
dos de hoje”, dando-lhes o nosso simples 
apoio com uma presença silenciosa que lhes 
proporcione algum conforto. Como disse 
Jesus: “Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados” (Mt 5, 4). 

Sabemos QUE A PAIXÃO DE CRISTO 
CONTINUA NESTE MUNDO ATÉ QUE 
ELE VENHA NA SUA GLÓRIA.

Partilhamos AS ALEGRIAS E ANGÚS-
TIAS DA HUMANIDADE QUE CAMI-
NHA PARA O PAI.

queremos PARTICIPAR NAS TRIBULA-
ÇÕES DOS HOMENS, SOBRETUDO 
DOS POBRES E ABANDONADOS, 
CONFORTANDO-OS E OFERECENDO-
-LHES CONSOLAÇÃO NOS SEUS 
SOFRIMENTOS (Const. 3).

Pela intercessão de São Paulo da Cruz e 
com o amparo de Nossa Senhora das Dores, 
Deus nos conceda a graça de conhecer o 
seu amor e o seu conforto; que a Paixão 
de Jesus esteja sempre gravada nos nos-
sos corações. 

Fraternalmente. 
P. Joachim Rego CP  

Superior Geral

COOPERAÇÃO: BRAgA E PEMBA 
(MOÇAMBIqUE) ASSINAM PROTOCOLO 
DE «COLABORAÇÃO MúTUA»
AGêNCIA ECCLESIA 27.10.2014 

na missão, «todos recebem e 
todos dão», considera d. luiz Fer-
nandes lisboa, bispo passionista, 
da diocese moçambicana.

A arquidiocese de Braga e a dioce-
se de Pemba, de Moçambique, assina-
ram hoje um protocolo de “cooperação 
missionária” para partilhar “bens mate-
riais e experiências humanas,  rejeitan-
do a ideia de um “programa assisten-
cialista ou de dependência”.

“Pretende-se que esta cooperação 
leve a um conhecimento e entendi-
mento mútuos entre as duas dioceses, 
através de um espírito de partilha de 
bens materiais e experiências huma-
nas. Padres, religiosos  e leigos de 
cada uma das igrejas locais poderão e 
deverão passar pelas duas dioceses, de 
forma a fomentar o espírito de coope-
ração e partilha”, refere o comunicado 
da arquidiocese de Braga enviado à 
Agência ECCLESIA.

As duas dioceses rejeitam um “pro-
grama assistencialista ou de depen-
dência” e apostam na “cooperação mis-
sionária” entre Braga e Pemba, através 
da “colaboração mútua e voluntária”.

Para D. Luiz Fernandes Lisboa, 
bispo de Pemba1, “hoje não há desti-
1  Passionista do Brasil, recentemente nomeado bispo 
da diocese de Pemba (Moçambique).

natários da missão, mas interlocutores, 
onde todos recebem e todos dão”.

“Como nós precisamos de ajuda, 
eu tenho certeza que a igreja de 
Pemba pode ajudar a igreja de Braga 
de muitas maneiras, assegurou D. 
Luiz Lisboa em declarações à Agência 
ECCLESIA.

O bispo de Pemba referiu que o 
protocolo, assinado em Braga, tem 
“várias fases” e prevê o envio de missio-
nários, sacerdotes, religiosos ou leitos, 
para a diocese moçambicana ou de lá 
para cá, nomeadamente para períodos 
de formação.

“Precisamos de ajuda no campo 
da formação. Aqui há muitas universi-
dades, a igreja tem várias possibilida-
des, e o senhor arcebispo ofereceu-nos 
a possibilidade de enviarmos pessoas 
para serem formadas aqui”, acrescen-
tou D. Luiz Fernandes

A diocese de Pemba tem quase a 
dimensão de Portugal, 82 mil quilóme-
tros quadrados, e conta apenas com 21 
sacerdotes”.

“Precisamos muito de missioná-
rios, sacerdotes ou leigos, para nos 
ajudarem nesse trabalho de evange-
lização”, concluiu D. Luiz Fernandes 
Lisboa.

Pr
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Chamo-me N., tenho 
N. anos e sou de Barrose-
las (Viana do Castelo).

Há já alguns dias que 
tenho tido uma imensa von-
tade de contactar com os 
missionários.

Já se falava há alguns 
meses na Missão Popular 
que seria levada a cabo em 
Barroselas e nunca, mas 
mesmo nunca, me passou 
pela cabeça participar. A 
verdade é que pouquíssimos 
dias antes da missão come-
çar, fui “convidada” a parti-
cipar como animadora numa 
das Assembleias Familiares. 
A minha primeira reação 
foi dizer que não; não tinha 
tempo... e efetivamente o 
meu tempo é escasso... Mas 
uma das minhas caracterís-
ticas é não conseguir dizer 
não. E aceitei.

Como animadora dei o 
meu melhor; preparei os 
temas (mediante o tempo 
que tinha), da melhor forma 
para que eles fossem atra-

tivos para o diálogo e que 
entrassem na cabeça e no 
coração das pessoas.

Chegada a sexta-feira, 
dia 17 de Outubro, pensei 
que a minha “missão” tinha 
terminado. Enganei-me 
redondamente. Na semana 
a seguir, na quinta-feira 
mais precisamente, como 
participante na Eucaris-
tia, a minha filha e os seus 
colegas foram convidados 
pelo Padre Nuno Ventura a 
intervir na mesma. Obvia-
mente, fui acompanhar a 
minha filha... e ADOREI!!! 
Saí de lá com o coração tão 
cheio, que fui à Via Sacra 
de sexta-feira (desta vez  fui 
porque senti vontade de ir, 
ninguém tinha requisitado a 
minha presença). E foi CHO-
CANTE!!! As palavras dos 
Srs. Padres José Queirós, 
Paulo Gomes, Nuno Ventura 
e Tiago Veloso criaram em 
mim um desequilíbrio emo-
cional tão grande que ainda 
estou com muitas dificul-

dades em lidar com ele. O 
“toque “ foi tão grande que, 
no sábado de manhã, fui à 
Igreja para me confessar! 
Já não me confessava há 
mais de dez anos... Tremia 
imenso...mas saí de lá cal-
míssima... e não consigo dei-
xar de pensar nisto. Tenho 
uma vida completamente 
louca e agora pergunto-me 
se é esta a vida que real-
mente quero para o resto 
da minha vida. 

Neste momento, sou um 
turbilhão de emoções, gra-
ças a vocês.

Não sei o que se pas-
sará daqui para a frente, 
mas muito obrigada ao Sr. 
padre Queirós, padre Paulo 
Gomes, padre Nuno Ventura 
e padre Tiago Veloso pelo 
testemunho que me deram. 
As vossas palavras, o vosso 
pragmatismo, acessibilidade 
e, acima de tudo, a vossa ale-
gria, encheram-me o cora-
ção, embora me tivessem 
roubado o meu “equilíbrio”.

Muito obrigada e Bem 
Hajam!

ECOS DA SANTA MISSÃO EM BARROSELAS 
(11-26.10.2014)
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PASTORAL VOCACIONAL:  
A Caminho do Advento

No dia 15 de novembro, 23 alunos do 
6.º ano de EMRC encontraram-se na Casa 
S. Paulo da Congregação Passionista em 
Barroselas. Padre Bruno acolheu o grupo, 
dando início a um dia de reflexão partilha-
da e de momentos de convívio. A refeição 
foi um momento de todos e para todos, 
desde a confeção ao repasto e limpeza. O 
tempo não foi favorável, mas não afetou 
a alegria e dinamismo que caracterizou 
o grupo. 

Alunos e professores agradecem à 
Comunidade Passionista e Juntas de Fre-
guesia que possibilitaram a deslocação 
dos alunos até Barroselas, a saber: Vitori-
no de Piães; Sandiães, Fojo Lobal e Gaifar; 
Freixo, Ardegão e S. Lourenço do Mato; 
Cabaços.

No dia 29 de Novembro, em plena 
abertura do Ano da Vida Consagrada, Viana 
do Castelo recebeu uma convocação para 
os alunos do 9.º ao 12.º ano de EMRC. 
O mote do encontro foi o título de uma 
música que diz: se Jesus disser sim, ninguém 
pode dizer não. Os participantes tiveram a 
oportunidade de conhecer várias opções 
de vida na igreja, falando com pessoas que 
fizeram essa escolha. Daqui fez-se uma 
aproximação à vocação e a abertura a dis-
cernir o chamamento de Deus.

Houve ainda tempo para o contac-
to com a natureza, e também para um 
momento de descontração, através da 
dança. 

P. Bruno Dinis

PELO SEMINáRIO PASSIONISTA DE 
BARROSELAS: (27.09.2014)

PRÉ-SEMINáRIO 

No dia 27 de Setembro realizou-se o 1.º 
encontro deste ano letivo do pré-seminário, 
em Barroselas. Dedicado ao tema Testemu-
nho de Fé, foram apresentados exemplos 
de cristãos que deram a vida em nome de 
Jesus, como está a acontecer em alguns 
países em guerra e como aconteceu com 
alguns mártires Passionistas: os de Daimial, 
através da visualização de um filme intitu-
lado: “A Cruz, memória do perdão”. Depois 
deste, o Ir. Tiago Pereira contou o que viveu 
no ano do noviciado que decorreu naquela 
comunidade, em Espanha, onde se encon-
tram os restos mortais destes 26 religiosos.

Depois da oração, em que se rezou pela 
paz, houve ainda tempo para um passeio ao 
rio e jogo de futebol. 

PELA COMUNIDADE  
DE LINDA-A-VELHA: (14.10.2014)  
POSTULANTES EM AÇÃO 

no passado dia 14 de 
Outubro de 2014, o postu-
lantado passionista de Linda-
-a-Velha deu o seu pontapé 
de saída oficial. Ainda que já 
corressem alguns dias desde 
a chegada dos quatro jovens a 
Lisboa, só agora é que houve 
a oportunidade para dar início 
canónico a este novo ano. 
Na celebração, para além do 
Superior Provincial, Pe. Lau-
reano, que procedeu à rece-
ção dos candidatos ao postu-
lantado, concelebraram o Pe. 
Armindo (Diretor e Superior) 
e o Pe. Benigno, acolitando o 
Clérigo José Gregório. Num 
espírito de alegria e de com-
promisso, os quatro candida-
tos (o José Leite, o Humberto 

Silva, o André Martinho e o 
André Pereira), declarando 
o seu total assentimento ao 
programa específico do Pos-
tulantado e ao estilo próprio 
da vida passionista, pediram 
para ser admitidos como Pos-
tulantes na Congregação da 
Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. No final da celebração, 
invocando a intercessão de 
Nossa Senhora de Fátima e 
dos Santos Passionistas, o Pe. 
Provincial desafiou os jovens 
a “descobrir o grande milagre 
da cruz no silêncio interior do 
coração, que implica – frisou o 
celebrante – algum sacrifício.”

José Gregório
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FAMÍLIA PASSIONISTA 
NA IV PEREgRINAÇÃO 
NACIONAL A FáTIMA 
(20.09.2014)

Pela 4ª vez consecutiva teve lugar neste dia a pere-
grinação anual da Família Passionista ao Santuário de 
Fátima, congregando cerca de 5000 pessoas, oriundas dos 
lugares mais recônditos do país, mas com maior incidência 
das paróquias e capelanias onde os Passionistas residem 
ou onde mais habitualmente exercem o seu múnus pas-
toral: desta forma, em 61 autocarros marcaram presença 
no Santuário centenas de pessoas: da área de Barroselas 
(Viana do Castelo): 6 autocarros; da Vigararia de Santa 
Maria da Feira: 35; de Santo António da Charneca (Bar-
reiro): 4; da Vigararia de Vale de Cambra: 3; da Vigararia 
de Ovar/Espinho: 8; da Vigararia de Oliveira de Azeméis: 
3; de outros locais: 2. Para além das pessoas que viajaram 
em autocarros, muitas outras houve que se deslocaram 

em viaturas particulares. Participaram ainda quase todos 
os Missionários Passionistas residentes em Portugal, e 
1 de Angola, conforme lhes foi possível. 

Após algumas horas e muitos quilómetros de per-
curso, conforme a distância dos “peregrinos”, a concen-
tração geral aconteceu por volta das 9.30, no já habitual 
e reservado parque nº 14, onde nos aguardavam alguns 
dos Missionários e uma equipa de Leigos, que se ante-
ciparam, a fim de tornarem o ambiente mais acolhedor 
possível, para que ninguém se sentisse estranho no meio 
de uma multidão, nem sempre conhecidos. Para criar este 
ambiente de identidade e de “pertença”, logo à chegada 
foi entregue a todas as pessoas uma faixa vermelha, tipo 
cachecol, com dizeres apropriados, que, imediatamente, 
deram um colorido especial a todo o grupo, identificando 
as pessoas como pertencentes à mesma peregrinação. Por 
volta das 10 horas, a saudação do Superior Provincial, 
com as inevitáveis palavras de boas-vindas e enfatizando 
o objetivo da peregrinação, deu-se início ao programa 
propriamente dito da mesma, com a Via Sacra que, ali 
mesmo, teve início, percorrendo as várias estações que, 
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ao lado das respetivas capelas evocativas, nos vão sendo 
ostentadas por cartazes apropriados que nos convidam 
ao silêncio, à escuta, à contemplação e ao mistério. O 
silêncio, ao longo de todo itinerário dos Valinhos até à 
capela do Calvário, intercalado apenas por uma ligeira 
“ameaça” de chuva que, porém, não fez ninguém arredar 
pé, a todos proporcionou um clima de profunda oração e 
meditação sobre o mistério de iniquidade que marcou os 
passos da Paixão do Senhor, mas que continua, hoje, a 
marcar a vida de tantos irmãos espalhados pelo mundo 
e que também estão presentes no coração e na oração de 
cada um. A chegada à capela do Calvário, passada cerca 
de uma hora, para celebrar a 15ª Estação, a da Ressur-

reição, foi marcada por oportunas reflexões e cânticos 
de animação, enquanto se aguardava a chegada e con-
centração de todos os peregrinos que se enquadraram 
no cortejo. O momento mais empolgante acontece com 
a tomada da palavra pelo P. Tiago Veloso que, no estilo 
que lhe é peculiar, a todos proporcionou uma oportuna 
reflexão sobre a Paixão do Senhor, fundamentada num 
hipotético acontecimento dramático da humanidade, cul-
minando com a proposta de tornarmos presente o abraço 
de Cristo ao mundo, multiplicando, nem por quatro, nem 
por oito, mas por doze o abraço que unirá outros tantos 
irmãos, significando, precisamente, o abraço universal 
com que Cristo, na sua morte, abraçou o mundo e que 
deve continuar a unir hoje os irmãos, seus discípulos. Este 
gesto, que emocionou e contagiou aquela imensa mole 
humana, acompanhado dos acordes vibrantes do Aleluia 
de Häendel, foi o culminar glorioso de uma Paixão que 
não termina na Cruz, mas que continua na Ressurreição 
do mesmo Cristo e da sua Igreja. 

O 2º grande momento da peregrinação, foi a oração 
do Terço na capelinha das aparições, dinamizado pelos 
seminaristas passionistas e seu Diretor, P. Francisco, 

que congregou umas boas centenas de pessoas, enchendo 
por completo os espaços da mesma capela, para além dos 
espaços adjacentes.

Finalmente, o 3º e o mais apoteótico momento da 
peregrinação, a celebração da Eucaristia na Basílica da 
Santíssima Trindade. Presidida pelo Superior Provincial 
dos Passionistas e concelebrada por todos os sacerdotes 
passionistas presentes, nela participaram algumas cen-
tenas de acólitos com as suas túnicas brancas, provenien-
tes das nossas Igrejas e capelanias. Os cânticos estive-
ram sob a responsabilidade do Grupo Coral São Paulo 
da Cruz, da igreja passionista de Barroselas. Foi aqui, 
principalmente, onde se teve uma mais clara dimensão 

do número dos participantes, calculados entre as cinco 
e seis mil pessoas. Foi lindo de ver uma assembleia cele-
brante tão numerosa e participativa, a deixar entrever 
não só a grande fé de toda aquela massa humana, mas 
também a grande estima e apreço que nutrem para com 
os Passionistas. 

A terminar a Eucaristia, no momento pós-comunhão, 
o grupo juvenil São Paulo, de Barroselas, apresentou-nos 
uma linda e significativa dinâmica, a deixar transparecer 
a todos os presentes o amor sempre jovem que devemos 
nutrir para com a cruz do Crucificado-Ressuscitado: Jesus.

Deixou muitas saudades, e, quem sabe, uma lagri-
minha no canto do olho, o gesto de despedida: o acenar 
cadenciado dos lenços vermelhos que cada um trazia 
consigo, transformando aquela imensa assembleia num 
mar de fogo, a simbolizar, certamente, o desejo de levar 
o fogo do amor de Cristo a todos os homens que sejam 
pelo seu Reino, e em jeito de um saudoso adeus até ao 
próximo ano, neste mesmo lugar sagrado, no dia 26 de 
SETEMBRO 2015.

P. Porfírio Sá
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LEIgOS MISSIONáRIOS 

PASSIONISTAS (LMP), EM FOCO

Os Leigos Missionários Passionistas (LMP) são cristãos 
seduzidos pelo amor a Jesus Cristo Crucificado, diante do 
qual fazem a leitura de todos os crucificados da terra. Para 
além desta realidade que procuram viver no seu quotidiano, 
reúnem-se, de forma regular, em dois grupos, com diferentes 
propostas de encontro pessoal com o Senhor. Assim: 
•	 Todas as primeiras sextas-feiras do mês, um dos grupos 

reúne-se, pelas 21 horas, na Igreja dos Passionistas de 
Santa Maria da Feira, para a adoração ao Santíssimo 
Sacramento;

•	 Na última sexta-feira de cada mês, reúne-se o outro grupo, 
também pelas 21 horas, para a Lectio Divina.  

SE TE SEnTIrES MoTIVaDo E PuDErES 
ParTICIPar, aParECE.

Rui Murteira (LMP)

PELA MISSÃO DO UÍgE (ANgOLA):  

FESTA DE S. PAULO DA CRUZ
(19.10.2014)

Tratando-se da festa do nosso Fundador, pensa-
mos (P.Manuel e P. Rui), que estas celebrações, não 
poderiam ficar só no âmbito da comunidade, ainda 
por cima formada só por nós dois.

Como a nossa Paróquia tem um grupo coral, formado 
essencialmente por Mamãs, denominado S. Paulo da 
Cruz, achamos por bem programar esta festa com elas.

Ficaram muito contentes e como são bem animadas, 
logo se prontificaram e fez-se o programa: 

Sábado,  17 horas: Palestra (Leitura da Carta do 
Superior Geral por ocasião desta festi-
vidade): Pe. Manuel Henriques

 18 horas: Terço animado pelas Mamãs.
Domingo,  9 horas: Missa (presidida pelo Pe. Rui) 

e animada pelo Grupo S. Paulo da Cruz
  10.30 horas: Reunião com a assistente do 

Grupo S. Paulo da Cruz (Ir. Domingas), 
das Irmãs Reparadoras

  12.30 horas: Almoço oferecido/confecio-
nado pelas Mamãs.

O Almoço foi um momento de muita alegria e de 
partilha. Os “Quitutes” (petiscos) da terra não falta-
ram e seguiu-se uma tarde musical e de recreação.

Terminamos as festividades, dando graças ao Senhor 
com a Adoração do Santíssimo, incluindo o Terço e as 
Vésperas.

S. Paulo da Cruz, Rogai por nós.

P. Manuel Henriques

COMPROMISSO E 
RENOVAÇÃO DO 
COMPROMISSO DOS 
ACÓLITOS (gASPC)
BARROSELAS 
(23.11.2014)

no domingo, dia 23 de Novembro, na Eucaristia das 
9h30, em que se celebrava a solenidade de Jesus Cristo Rei 
do Universo, o Grupo de Acólitos São Paulo da Cruz realizou 
a investidura de quatro novos membros e o compromisso 
dos restantes elementos do grupo.

Na celebração, presidida pelo Padre Nuno Ventura, 
coordenador do GASPC, os acólitos comprometeram-se a 
desempenhar as suas funções por mais um ano, servindo 
com empenho a comunidade em que estão inseridos. O 
ritual de investidura dos novos acólitos e a renovação do 
compromisso foi adjuvado pelos coordenadores adjuntos 
que, ao longo do ano, apoiam o grupo em todas as ativida-
des desenvolvidas.

O GASPC fica, assim, reforçado por quatro novos acó-
litos e todo o grupo está agora preparado para realizar as 
suas funções de serviço e caridade no novo Ano Litúrgico, 
que inicia com o Advento.

Miguel Pinto 
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JOVENS EM MOVIMENTO A C O N T E C E U

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

NB. -  Fiéis a quanto se tem feito 
desde o princípio do Boletim, 
voltamos a solicitar aos Colabo-
radores, Assinantes ou simples 
Leitores de “FP” que nos façam 
chegar aquelas notícias mais 
celebradas em família, como 
sejam: Nascimentos, Batizados, 
Casamentos, Bodas de Prata ou 
de Ouro, Falecimentos, etc., onde 
conste o nome, o evento, o dia do 
mesmo, a morada e a sua corre-
lação com o Boletim ou com o(a) 
Colaborador(a). Desta forma, esta-
remos todos em maior comunhão 
de amizade, de solidariedade e de 
oração. A comunicação, ou dire-
tamente para o mail do Boletim, 
ou através  do(a) Colaborador(a). 
Agradecemos também, se ainda 
for necessário, que nos façam 
chegar  o nome e o endereço 
completo e atualizado dos Assi-
nantes a quem o Boletim chega 
pelo correio.

PASSARAM  
PARA A CASA DO PAI:

03.10.2014
domingos da silva 
Borges  
(Paçô – Válega),  
pai de Benilde Vicenta, 
assinante de “FP”.

14.10.2014
Paulo Jorge Paiva 
Fernandes  
(s. Pedro de 
Castelões), 
sobrinho de Manuel 
Neves, colaborador de 
“FP”.

4-12-2014: 
abel miranda 
Barbosa,  
assinante de “FP” 
(Tregosa – Barcelos)

JOVENS EM ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES

SÃO PAULO DA CRUZ E A JUVENTUDE

PRESÉPIO NO SEMINáRIO

Conscientes da importância da ora-
ção, várias dezenas de jovens uniram as 
suas vozes e os corações e elevaram preces 
a Deus pedindo que os cristãos sejam mais 
conscientes da sua vocação. Simultanea-
mente, rezaram pelos jovens seminaristas 

e postulantes em formação na Congrega-
ção Passionista. Este momento de oração, 
promovido pela Juventude Passionista, 
teve pontos centrais em Esmoriz (14 de 
novembro), Barroselas, Santa Maria da 
Feira e Calumbo (15 de novembro). 

Este ano, os postulan-
tes Passionistas de Linda-
-a-Velha dinamizaram o 

Tríduo de São Paulo da 
Cruz na Paróquia de Linda-
-a-Velha. Desta forma, pre-

tendem que o Fundador da 
Congregação à qual dese-
jam ingressar dentro de 
alguns anos seja conhecido 
por mais gente.

Em Santa Maria da 
Feira, a Juventude Passio-
nista também celebrou a 
festa de S. Paulo da Cruz. 

Após um almoço par-
tilhado, no dia 19 de 
outubro, seguiu-se um 
Peddy Paper pelas ruas 
da cidade, acompanhando 
os momentos principais 
da vida de Paulo e da 
Congregação.

Mantendo a boa tra-
dição, os seminaristas 
arregaçaram as mangas, 
uniram esforços e cria-
ram um grandioso pre-
sépio na Capela Interna 
do Seminário.

Este presépio recebeu 
visitas de diversas pessoas 
curiosas pelas capacidades 
artistas dos adolescentes 
do Seminário Menor da 
Feira.

P. Tiago Veloso
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PELO gRUPO gÓLgOTA

“Despedida do Verão” 
No dia 28 de Setembro, o Grupo 

Gólgota organizou a “Despedida do 
Verão” no salão do Seminário dos 
Passionistas, não para se ver livre 
do Verão, até porque este ano foi 
fraquinho, mas para criar, acima de 
tudo, um dia em grande e de convívio.

Numa festa aberta a todos 
os membros do Gólgota, família, 

amigos e todos quantos aceitaram 
o convite, puderam todos sabo-
rear algumas das iguarias a que 
o Grupo Gólgota já nos habituou, 
como javali na brasa e chouriços 
assados.

Durante a tarde, a animação 
não faltou com a apresentação 
de uma peça de teatro original 

“a Pata”, interpretada pelo Gól-
gota Juvenil e ainda uma versão 
alternativa e cómica da “Gata 
Borralheira”, representada pela 
Direção do Grupo, com muita 
música e jogos, e ainda com o 
leilão de 2 cabazes cuja receita 
reverter para a construção da 
Sede do Grupo.

Magusto 2014
No passado dia 16 de Novem-

bro, com início às 13h e prolon-
gando-se pela tarde, o Grupo Gól-
gota viveu mais um momento em 
família no Magusto, realizado na 
cripta do Seminário Passionista.

Com um almoço bem servido de 
feijoada e com castanhas assadas, 

os diversos membros partilharam 
alegria e boa disposição, recordando 
através da projeção de fotografias, 
as várias atividades que foram 
realizando ao longo do ano e que 
apesar do trabalho e da azáfama, 
foram um sucesso e são um orgu-
lho para o Grupo. Para acalmar o 

estômago e animar a malta, ainda 
houve tempo para um joguinho 
de “pseudo-Bingo”, com champa-
nhe e vinho do Porto caseiro como 
prémios.

É em momentos como estes que 
o Grupo Gólgota vai cultivando os 
seus laços de família e amizade.

Passeio Anual 2014

No passado dia 5 de 
Outubro o Grupo Gólgota 
realizou uma vez mais o 
seu passeio anual, e como 
o destino é sempre sur-
presa, este ano a Mata 
do Bussaco, só no dia é 
que os quase 80 mem-
bros souberam. Ao final 
da manhã, aquando da 

chegada, foi celebrada 
a eucaristia pelo Presi-
dente, P. César, ao ar livre 
e em contato com a natu-
reza, onde agradecemos a 
Deus o dom que dá a cada 
um e que devemos colocá-
-lo ao serviço do outro, 
ao mesmo tempo que 
recordou a importância 

da união do Grupo para 
o crescimento. 

Após um almoço em 
conjunto muito animado, 
passeámos um pouco pelo 
parque da Mata do Bus-
saco, levando alguns cora-
josos e resistentes a subi-
rem até ao topo do parque 
através do caminho da Via 

Sacra. Os menos aventu-
reiros, não permanece-
ram sossegados e, ao som 
da música, foram dan-
çando e convivendo toda 
a tarde. Afinal de contas, 
este passeio serve para 
isto mesmo: fortalecer os 
laços que unem o Grupo e 
fomentar o convívio.

Paulo La-Salette
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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 Para o Boletim Por transFerÊnCia BanCária, Poderá FaZÊ -lo atraVÉs do niB:

de Portugal: 0007 0000 02138500607 23  – do estrangeiro: Pt 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 dirigido 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 ou “Família Passionista” – av. Fortunato menéres, 47 – 4520-163 santa maria 
da Feira. 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 pessoas 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. Para evitar este transtorno, queiram informar -nos se o Boletim está ou não a chegar corretamente, 
com a morada atualizada. OBRIGADO.

Nestas circunstâncias, continuamos a pedir aos interessados que nos comuniquem as eventuais incorreções ou o endereço atual, onde constem os itens neces-
sários 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. 

ADÃO OLIVEIRA BARROS + Mª DE 
LURDES (ESCAPÃES -VFR), 10€

ALBERTO GOMES DE ABREU VIANA 
(ASPA)-(CENDUFE), 200€

ALDINA MARQUES (LINDA-A-VELHA), 20€

AMOROSA CONCEIÇÃO ALMEIDA 
COSTA (S. JOÃO DA MADEIRA), 5€

ANÓNIMO (MOZELOS), 50€

ANÓNIMO, 7€

ANTÓNIO CÂNDIDO RODRIGUES G. 
(COLAB. 36)-(S. JOÃO DE OVAR), 33,70€

ANTÓNIO DA SILVA RIBEIRO (SOUTO-VFR), 10€

ANTÓNIO PINHO + GLÓRIA (AMADORA), 10€

ARMINDA MACEDO DOS SANTOS 
(FRAGOSO-BCL), 10€

CAPELANIA DA PRAIA - ESMORIZ 
(COLAB. 93)-(ESMORIZ), 49€

CAPELANIA DA SENHORA DA HORA 
(COLAB. 150)-(S. JOÃO DE VER), 53,03€

CAPELANIA DA SRª DA SAÚDE, (CASTELÕES), 68,94€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78)-(ROMARIZ-VFR), 38,03€

CAPELANIA DE FIÃES (COLAB. 183)-(FIÃES), 53,05€

CAPELANIA DE GUILHOVAI  
(COLAB.151)-(S. JOÃO DE OVAR), 86,9€

CAPELANIA DE MACINHATA (COLAB. 146)-
(VALE DE CAMBRA), 148.83€

CAPELANIA DE NADAIS 
(COLAB. 112)-(ESCAPÃES), 45€

CAPELANIA DE STº ESTEVÃO 
(COLAB. 102)-(ARRIFANA-VFR), 150€

CELESTE REGINA DA SILVA (LINDA-A-VELHA), 25€

CLAUDINO BARBOSA (FRENEUSE), 50€

DOMINGOS ALVES OLIVEIRA, 20€

FARMÁCIA CENTRAL DE REBORDOSA, 30€

FERNANDO JESUS LEITE 
(COLAB. 178)-(SOUTO-VFR), 34€

IGREJA DOS PASSIONISTAS (FEIRA), 414€

IGREJA PAROQUIAL DE ARRIFANA 
(COLAB. 159)-(ARRIFANA-VFR), 79,32€

IGREJA PAROQUIAL DE FORNOS 
(COLAB. 166)-(FORNOS-VFR), 170€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(COLAB. 90)-(TRAVANCA-VFR), 72,25€

IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA, 11,1€

JOSÉ DOS SANTOS BATISTA (LINDA-A-VELHA), 40€

JOSÉ MARIA DA SILVA LOPES (BRAGA), 10€

JOSÉ PINTO (AMADORA), 20€

JOSÉ RAUL VELOSO (CARREGAL DO SAL), 100€

JUSTINO DE SÁ MARTINS (FRAGOSO-(BCL), 10€

LAURA SOARES SANTOS COSTA (ESPINHO), 15€

LUÍS FILIPE NUNES BRANCO (CORROIOS), 20€

MANUEL DE SÁ MACEDO (FRAGOSO-BCL), 5€

MARIA ADELAIDE FERNANDES MATEUS 
(MILHEIRÓS DE POIARES), 10€

MARIA ADÉLIA SOARES PINHO 
OLIVEIRA (ESMORIZ/PRAIA), 60€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA LARANJEIRA 
(COLAB. S. JOÃO DA MADEIRA), 26€

MARIA AFONSO T. MATEIRO (OLIV. AZEMÉIS), 20€

MARIA ALICE BARROS BESSA 
CARDOSO (ARRIFANA), 20€

MARIA AUGUSTA LEITE DE SÁ (COVILHÃ), 10€

MARIA CRISTINA QUEIRÓS DE 
CARVALHO (FRAGOSO-BCL), 20€

MARIA DA COSTA MOTA (BRAGA), 10€

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS 
MARQUES (FEIRA), 10€

MARIA DO CARMO OLIVEIRA MARTINS 
(COLAB. 182)-(ESCARIZ-ARC), 80€

MARIA DO CÉU FERREIRA PINTO 
(SÃO JOÃO DE VER-VFR), 10€

MARIA EDITE MOREIRA 
(COLAB. 127)-(FERMEDO-ARC), 5€

MARIA EUFÉMIA DOS SANTOS 
SILVA (SOUTO-VFR), 10€

MARIA GORETI BRANDÃO F. REPINALDO 
(S. JOÃO DE OVAR), 5€

MARIA HENRIQUETA BARRETO FRAGOSO 
MOURA (LINDA-A-VELHA), 10€

MARIA LURDES CORREIA DA CONCEIÇÃO 
AZEVEDO (CESAR), 123€

MARIA MADALENA SÁ LEITE, 50€

MARIA ODETE DIAS OLIVEIRA 
CASTRO (CORTEGAÇA), 10€

MARIA OLÍMPIA SÁ COSTA 
(COLAB. 37)-(ESMORIZ), 140€

NOÉMIA GOMES (LINDA-A-VELHA), 50€

PARÓQUIA DE PAÇOS DE BRANDÃO, 166,45€

PARÓQUIA DE RIO MEÃO, 123,10€

PEDRO BIZARRO (SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

VITÓRIA DA COSTA DIAS CORREIA 
(COLAB. 21)-(VÁLEGA-OVR), 45€

assim: de 15 de setemBro atÉ 15 de deZemBro 2014, reCeBemos de:
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o tempo de Natal é um tempo marcadamente familiar. 
Toda a celebração natalícia se desdobra no contexto familiar. 
Se é o nascimento do Filho de Deus numa família humana o 
que se celebra na quadra natalícia, não podemos deixar de 
afirmar que o local onde tal acontecimento se festeja não é só a 
comunidade dos crentes mas também a família. É no Natal que 
as famílias tantas vezes separadas pelas distâncias geográficas e 
sentimentais se aproximam e, ante a ternura do Menino Deus, 
se abrem à possibilidade de uma vida familiar mais terna e mais 
próxima à imagem da Sagrada Família. Assim sendo, gostaria de 
aproveitar esta quadra natalícia e o embalo que o último sínodo 
dos Bispos nos ofereceu para refletir convosco sobre a família, 
mais especificamente sobre a união matrimonial. 

As primeiras páginas da Sagrada Escritura, páginas primeiras 
não porque foram as primeiras a serem escritas, mas porque 
nos revelam o que está no início da vida a criá-la e a suste-la, 
apresentam-nos a união entre o homem e a mulher como algo 
querido por Deus e um caminho de felicidade humana: “Disse 
Deus: ‘Não é bom que o homem esteja só: vou dar-lhe uma auxiliar 
semelhante a ele’. […] (Gn 2, 18-24). 

Logo no princípio da Escritura Santa se manifesta o lugar 
importantíssimo que a união entre o homem e a mulher tem 
no projeto divino. A união esponsal entre homem e mulher é 
algo querido por Deus, é uma vocação específica que Deus 
concede a alguns como forma de realização plena e caminho 
de felicidade. 

Como se isto não chegasse para demonstrar a grandeza da 
vida matrimonial, gostaria de relembrar mais dois aspetos que 
põe em relevo a importância e a dignidade da vida conjugal. Em 
primeiro lugar gostaria de referir que é a união entre homem e 
mulher no casal a imagem de Deus e, em segundo lugar, que 
a imagem matrimonial é uma das imagens mais apropriadas e 
preferidas, pela Sagrada Escritura, para se descrever a relação 
entre Deus e o seu povo. 

Quando escutamos a afirmação do livro dos Génesis “Deus 
criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus; Ele 
os criou homem e mulher” (Gn 1,27), muitas vezes esquecemo-
-nos de que não é o homem ou a mulher individualmente, mas 
os dois juntos em casal que são imagem de Deus. Quando um 
homem e uma mulher celebram o sacramento do Matrimónio, 
Deus, por assim dizer, ‘espelha-se’ neles, imprime neles os seus 
lineamentos e o carácter indelével do seu amor.” 

Além disto, é curioso como a Bíblia para falar da relação de 
Deus com Seu Povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento, 

recorre à imagem do matrimónio. O Antigo Testamento refere 
o matrimónio como símbolo da relação de Amor entre Deus 
e o seu Povo (Os 1-3, Jr 2-3, Ez 16.23, Is 54, 52, Ct). Por Sua vez, 
no Novo Testamento, São Paulo, apresenta o matrimónio como 
símbolo do Amor de Cristo à Igreja. Tudo isto põe de manifesto 
a dignidade e a importância do matrimónio.

Em todos os momentos da nossa vida, Deus acompanha-
-nos, caminha connosco e derrama sobre nós o seu amor. Se o 
matrimónio é um momento importantíssimo para aqueles que 
assumem um projeto de vida em comum, Deus não poderia 
deixar de estar presente e oferecer o melhor dos seus presentes: 
a graça divina. 

Os cristãos casam-se sacramentalmente, porque estão 
cientes de precisarem do sacramento! Precisam dele para viver 
unidos entre si e cumprir a missão de pais”. 

No entanto, do facto do matrimónio ser um sacramento, 
para além da certeza confortante de que o Senhor sempre 
nos acompanha com a sua graça, também advém uma séria 
responsabilidade. Os noivos ao celebrarem o matrimónio 
comprometem-se a ser imagem viva do amor de Deus pelo 
seu povo, do amor de Cristo pela sua igreja. Na verdade, assim 
pede uma das orações do ritual do Matrimónio: “Senhor nosso 
Deus, que no grande mistério do vosso amor consagrastes a 
aliança matrimonial como símbolo da união de Cristo com a Igreja, 

A FAMÍLIA NO 
PLANO DE DEUS
O tempo de Natal é um 
momento propício para 
pensarmos na família!
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concedei que estes vossos servos realizem fielmente na sua vida 
o que celebram pela fé neste sacramento”.

Neste contexto gostaria de partilhar três características 
do amor de Deus pelo seu povo, do amor de Cristo pela sua 
Igreja que não podem estar ausentes na vida dos esposos 
cristãos: fecundidade, misericórdia e entrega.
•	 Deus, porque é um Deus de amor, é capaz de Criar, é capaz 

de dar vida! Os esposos, porque se amam, estão capacitados 
para cooperar com Deus na sua tarefa criadora: “crescei e 
multiplicai-vos”. Os filhos que nascem no seio familiar são a 
prova da fecundidade do amor. No entanto, cooperar com 
Deus na obra da criação não é só gerar biologicamente os 
filhos. É necessária também a urgente tarefa da educação 
e da educação cristã dos filhos. É por isto que os esposos, 
no dia do seu matrimónio, se comprometem a receber 
amorosamente os filhos como dom de Deus e a educa-los 
segundo a lei de Cristo e da sua Igreja. 

•	 Deus ama o seu povo apesar das suas infidelidades. Deus 
sempre perdoa o seu povo. Apesar de nós não sermos 
aquilo que Deus queria que nós fossemos, Deus ama-
-nos sempre e não nos abandona. O amor dos esposos 
não é um amor a prazo, é um amor para sempre! É um 
amor que, como se afirma na fórmula do consentimento, 
deve abranger todos os momentos: “na alegria e na tris-

teza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida”. É 
impensável uma vida familiar em que o perdão não seja 
uma realidade oferecida e recebida quotidianamente. 
A vida familiar não suporta situações, problemas não 
resolvidos. Uma mentalidade errada afirma que o tempo 
faz esquecer tudo. No entanto, o tempo só agrava as 
situações. Um problema não resolvido pode adormecer, 
mas não desaparece e, quando reaparece, é mais nocivo 
e destruidor. Assim sendo, os esposos deviam por em 
prática a recomendação de S. Paulo: “Não se ponha o sol 
sobre o vosso ressentimento” (Ef 4, 26). Nunca deviam os 
esposos terminar o dia de costas voltadas. 

•	 Cristo amou a Igreja até dar a sua vida por ela na Cruz. Os 
noivos, ao se casarem, fazem o compromisso de gastarem 
a sua vida um pelo outro e pelos filhos. S. Paulo recorda 
“maridos amai as vossas mulheres como Cristo amou a Igreja 
e se entregou por ela” (Ef 5, 25) A vida de cada esposo não 
é para ser conservada de uma forma egoísta mas para ser 
gasta no amor. Amar o outro não é um mero sentimento 
mas tem de ser algo de concreto e visível.

E porque o amor vivido na família deve ser o amor de Cristo 
pela sua Igreja há três palavras que não devem faltar na vida 
matrimonial. Trata-se de três palavras que o Papa Francisco já 
repetiu em diversas ocasiões: com licença, desculpa e obrigado. 
“Trata-se de três palavras que é necessário pronunciar sempre, 
três palavras que devem existir sempre em casa”. 

1. Com licença: para não se intrometer na vida dos cônjuges. 
Com licença, como te parece isto? Com licença, permite-me. 

2. Obrigado: agradecer ao cônjuge; obrigado por aquilo que 
fizeste por mim, obrigado por isto. A beleza da gratidão! 

3. E dado que todos nós erramos, há outra palavra um pouco 
difícil de pronunciar, mas necessária: Desculpa. 

Com licença, obrigado e desculpa. Com estas três palavras, 
com a oração do esposo pela esposa e vice-versa, voltando a 
fazer as pazes sempre antes que o dia termine, o matrimónio 
irá em frente” (Papa Francisco).

Que este tempo de Natal, tempo da família, nos ajude a 
redescobrir o verdadeiro valor que a família tem e nos ajude 
a sermos mais semelhantes à Família de Nazaré.

P. Nuno Ventura Martins, cp
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No conforto da casa deixamos 
família, amigos, hábitos e a vontade 
de voltar, com um mundo melhor! 
No coração levamos a dádiva maior 
e a promessa de um céu que ainda 
não tem cor. Numa realidade afri-
cana cheia de contrastes, procu-
ramos dar aquilo a que nos pro-
pusemos: o nosso tempo, o nosso 
conhecimento, a nossa VIDA… e 
apesar das contrariedades e obstá-
culos, acreditamos que estas semen-
tes darão algum fruto… e quem 
sabe assim, plantamos um sonho! 

O trabalho em missão e particu-
larmente no CESA (Centro Socio-

profissional Auxiliadora), no bairro 
Zango III, Luanda, coordenado pelas 
Irmãs Salesianas, centrou-se sobre-
tudo e numa fase inicial, na cata-
logação dos livros na biblioteca do 
CESA e no apoio geral à secretaria. 
Numa fase posterior lecionei aulas 
de alfabetização a adultos, da  1ª 
e 3ª classes. 

Nunca dei aulas, mas fui desco-
brindo que até tenho alguma paciên-
cia e apaixonei-me por aquilo que 
fiz. E principalmente, amei os meus 
alunos. Foi fascinante ver a sua 
evolução - juntar letras, construir 
palavras e dar nome e vida aos seus 

sonhos! Na fase final do ano letivo, 
apoiamos e demos alguma formação 
aos professores que ficaram com 
as “nossas” turmas e construímos 
fascículos de Língua Portuguesa e 
Matemática, de apoio aos alunos. 
Assim, contribuímos para o desen-
volvimento do CESA, apostando 
nas pessoas locais para dar conti-
nuidade à Formação que é dada no 
Centro, através de variados cursos. 

Às terças e sextas-feiras íamos 
com o Pe. Nuno às comunidades 
mais carenciadas. Estas são comuni-
dades cobertas de lixo, o que acaba 
por ser um foco de doenças enorme. 
O nosso trabalho com a população 
foi essencialmente de formação 
em higiene pessoal e ambiental, 
cuidados básicos a ter na cozinha, 
educação sexual, costura e outros 
assuntos que foram surgindo. Este 
foi um dos trabalhos mais gratifi-
cantes e desafiantes para nós, por-
que foi onde tivemos o contacto mais 
real e mais autêntico com o dia-a-
-dia das pessoas e onde sentimos 
que o nosso trabalho era realmente 
necessário porque vimos as melho-
rias a acontecer na vida daquelas 
pessoas. Mas foi também um dos 
trabalhos que mais mexeu com as 
nossas emoções, porque nos fez 
pensar na nossa realidade e nas 
oportunidades que nós tivemos e 
temos, a que eles infelizmente não 
têm acesso. Era dificil voltar para 

TESTEMUNHO DE UMA VOLUNTáRIA PASSIONISTA EM ANgOLA
PELO SONHO, VAMOS…
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casa e desligar daquelas pessoas, 
das vidas de cada um deles, das 
suas dificuldades, anseios e condi-
ções de vida. 

Nas diversas atividades, coopera-
mos com o Centro a todos os níveis, 
dando a ajuda necessária em todos os 
momentos, seja na secretaria, Gru-
pos, na vida comunitária ou mesmo 
em atividades mais “pesadas” como 
preparar umas grades de segurança 
para serem postas aqui no Centro. 

Toda esta experiência tem um 
balanço muito positivo! Acho que, 
como em qualquer missão, cresci 
e amadureci mais um pouco. Por 
vezes tornava-se difícil gerir tan-
tas emoções, mas é nisso que me 
sinto crescida também… O facto 
de estarmos longe já nos faz crescer 
interiormente, mas a experiência de 
trabalho também é importante para 
nos ajudar no futuro profissional. Já 
sinto saudades de muitas pessoas e 
momentos, mas tudo isto faz parte 
de um projeto maior, que Deus não 
deixa acabar...

Um dia alguém me disse para 
ser feliz neste “céu”. No inicio achei 
que uma realidade como esta nunca 
se poderia chamar céu. Hoje tenho 
a certeza de que não devemos pro-
curar o céu por cima das nuvens! 
Quando experimentamos a alegria 
do amor, quando nos dedicamos ao 
Outro, então surge o Céu!

Daqui levamos um pedaço de céu, 
manifestado nos rostos de cada dia, 
no saber Estar, na experiência, na 
partilha, na amizade, na paciência 
e sobretudo no tanto AMOR que 
ainda fica para dar…

Agradeço a todos os que tornaram 
esta missão possível, mas agradeço 
principalmente a Deus, que quis que 
com ele seguisse este Caminho…  

“Tamo junto”.

Carina Silva  
(Voluntariado Passionista)

A ORAÇÃO qUE CAUSOU CONTROVÉRSIA
ORAÇÃO DE ABERTURA DO SENADO DE KANSAS (USA)

quando se pediu ao reverendo Joe Wright que fizesse a oração de 
abertura no Senado de Kansas, todos esperavam uma oração ordiná-
ria, mas isto foi o que todos escutaram:

Senhor, viemos diante de Ti, neste dia, 
para Te pedir perdão e para pedir a tua ajuda.
Sabemos que a tua Palavra disse: 
“Maldição àqueles que chamam «bem» ao que está «mal», 
e é exatamente o que temos feito.
Temos pedido o equilíbrio espiritual 
e temos mudado os nossos valores.
Temos explorado o pobre 
e temos chamado a isso «sorte».
Temos recompensado a preguiça 
e chamámo-la de «ajuda Social».
Temos matado os nossos filhos que ainda não nasceram 
e temo-lo chamado «a livre escolha».
Temos abatido os nossos condenados 
e chamámo-lo «de justiça».
Temos sido negligentes ao disciplinar os nossos filhos 
e chamámo-lo «desenvolver a sua autoestima».
Temos abusado do poder 
e chamamos a isso: «Política».
Temos cobiçado os bens do nosso vizinho 
e a isso temo-lo chamado: «ter ambição».
Temos contaminado as ondas de rádio e televisão  
com muita grosseria e pornografia
e temo-lo chamado «liberdade de expressão».
Temos ridicularizado os valores estabelecidos  
desde há muito tempo pelos nossos ancestrais
e a isso temo-lo chamado de «obsoleto e ultrapassado».

oh Deus, olha no profundo dos nossos corações: 
Purifica-nos e livra-nos dos nossos pecados. amen. 

A reação foi imediata: um parlamentar 
abandonou a sala durante a oração. Três 
outros criticaram a oração do padre, 
classificando-a como «uma mensagem 
de intolerância».
Durante as seis semanas seguintes, a 
igreja “Central Catholic Church” onde tra-
balha o sacerdote Wright recebeu mais de 
5.000 chamadas telefónicas, das quais só 
47 foram desfavoráveis. Esta igreja recebe 

agora petições do mundo inteiro, da Índia, 
África, Ásia, para que o pároco Wright 
ore por eles. O comentarista Paul Harvey 
difundiu esta oração na sua emissão de 
rádio “The Rest of the Story (O Resto da 
história) e recebeu um acolhimento muito 
mais favorável por esta emissão do que 
por qualquer outra.
Com a ajuda de Deus, gostaríamos que 
esta oração se derramasse sobre a nossa 
nação, e que nasça em nossos corações o 
desejo de chegar a ser uma «Nação sob o 
olhar de Deus». 
Se não temos o valor de nos mantermos 
firmes nas nossas convicções, então caire-
mos diante de qualquer outro argumento, 
ou inimigo.

PowerPoint (recebido a 22.10 2014) 
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i trimestre 2015

02 de FeVereiro: 
dia do Consagrado.

13 de FeVereiro: 
Comemoração solene da 
Paixão de n.s.J.C., (titular da 
Congregação Passionista).

26 de FeVereiro: 
Bodas de ouro saCerdotais 
do P. armindo Cardoso 
Ferreira (linda-a-Velha).

27-28 de FeVereiro – 1 de 
março: 
Festa de s. gaBriel de 
nossa senhora das dores, 
Padroeiro da JuVentude 
Passionista.

7-8 de março 
(em Barroselas);

14-15 de março
(em s.m. Feira): 
retiro Para os lmP

7-21 de março: 
missão Passionista em 
milheirós de Poiares (Feira)

donatiVos Para as missÕes 
Passionistas:
niB 000700000213850021923

[seminário da santa CruZ dos 
missionários Passionistas]

NÃO ESQUEÇA“Faz de Deus 
Menino não a 
lembrança de um 
Natal distante mas 
o Emanuel que te 
leva a vivê-Lo 
como Sentido 
junto dos homens”.

Feliz Natal

http://www.passionistas.pt

«FAMÍLIA PASSIONISTA»
DESEJA A TODOS OS SEUS
ASSINANTES, LEITORES,
COLABORADORES E AMIGOS
UM SANTO E FELIZ NATAL.


