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A VISÃO DE UM NÃO CONSAGRADO 

CARTA DO SUPERIOR GERAL  
DOS PASSIONISTAS POR OCASIÃO 
DO ANO DA VIDA CONSAGRADA
«Como o papa Francisco, 
também nós, como Passio-
nistas, dedicamos a nossa 
vida ao seguimento de Jesus 
Crucificado dentro da Vida 
Consagrada…»
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PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO 
SEGUNDO SÃO MARCOS
«Terminada a última ceia, 
Jesus dirige-se para o Horto 
das Oliveiras para aí rezar 
(Mc 14, 32-42). 
Marcos apresenta-nos, no 
Getsémani (lagar de azeite), 
um Jesus humano com pavor 
e angústia ante a morte…»  Continua na Página 18

PASSIONISTAS: 50 ANOS  
EM SANTA MARIA DA FEIRA
eVentos: Janeiro. FeVereiro. março
1º Momento: Eucaristia 
Solene com a participação 
do Orfeão da Feira 
2º Momento: Lançamento 
da biografia de São Paulo da 
Cruz e Radiografia Histórica
3º Momento: Peregrinação 
à Terra Santa
4º Momento: Festa de S. 
Gabriel / Juventude Pass.

«É DANDO QUE SE É…
Obrigado, Passionistas

 Continua na Página 8
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“Desta vez sou mesmo um “leigo” na matéria. Foi o que me 
pediram: um olhar vindo “de fora” da vida consagrada.

Foi em casa, era eu pequeno. Duas simpáticas freiras de hábito 
negro, responsáveis do instituto nosso vizinho para jovens caren‑
ciadas, vieram visitar ‑nos.

Naquela idade tudo é mistério, mas aquelas freirinhas pareceram‑
‑me um mistério do outro mundo. Pelo que faziam, pelo sorriso, pela 
mansidão. Vinham do além, e a minha intuição era certa.

Depois soube que aquilo era “vida consagrada”. E soube que, 
estando todos na Igreja chamados a viver totalmente em Deus, 
também há outra aceção diferente e ampla de ‘consagração’ que é a 
batismal, que transforma em filhos de Deus, nos une a Ele, e a cada 
um responsabiliza pelo anúncio evangelizador.

Porém, em sentido rigoroso, a “vida consagrada”, própria deste 
Ano, é a vida dos que “se puseram ao serviço da humanidade, à qual 
eram enviados pelo Espírito servindo ‑a dos mais diversos modos: 
com a intercessão, a pregação do Evangelho, a catequese, a instru‑
ção, o serviço aos pobres, aos doentes…” (citei o Papa Francisco).

O leigo, que não é chamado a uma santidade menor, tem uma 
missão diferente. Ao leigo é confiada a construção do mundo. Deve 
não só encontrar Deus no mundo – mas construir o mundo. Como 
Jesus até aos 30 anos. Após a morte, responderá às previsíveis per‑

EXPRESSÕES DA FAMÍLIA 
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–  Mostra de Etnografia e 
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–  Lançamento de novo livro:  

“Os caminhos do diálogo”
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Carta do superior geral 
dos Passionistas 
por ocasião do ano da Vida 
Consagrada 2014 ‑2015

Caríssimos irmãos, 
Ao celebrarmos o ano da Vida Consagrada, 

quero aproveitar esta ocasião para vos agra-
decer sinceramente pelo vosso compromisso 
como pessoas consagradas e pelo vosso teste-
munho da Boa Nova do Reino de Deus. 

Estava presente no encontro dos Superio-
res Gerais com o papa Francisco em Roma, no 
mês de Novembro 2013. 

Foi no fim daquele encontro que o papa 
Francisco anunciou o Ano dedicado à Vida 
Consagrada 

Durante o encontro, o papa respondeu às 
perguntas que lhe foram dirigidas a propósito 
da Vida Consagrada, usando uma linguagem 
franca e aberta, uma linguagem que vinha do 
coração. Para mim, tratou -se de uma partilha 
sincera da parte de um homem que dedicou 
toda a sua vida, como consagrado, a seguir 
Cristo, mas que, nesta procura, partilhou 
também os desafios e as canseiras humanas 
com uma fé e uma confiança absoluta no Deus 
que o chamava. 

Como o papa Francisco, também nós, 
como Passionistas, dedicamos a nossa vida 
ao seguimento de Jesus Crucificado dentro da 
Vida Consagrada, mas também nós conhece-
mos as lutas que temos de enfrentar por causa 
das mudanças, dos desafios, das expetativas 
e das influências que encontramos ou que 
provêm do mundo em que vivemos. É algo 
inevitável e precisamos de ter confiança em 
Deus que nos chama e nos promete caminhar 
connosco ao longo do percurso. 

De vez em quando, é bom, e até necessá-
rio, fazer uma verificação da realidade.

O Ano da Vida Consagrada convida -nos 
a concentrarmo -nos e a fazer o inventário da 
vida a que Deus nos chamou e por quem nós 
pronunciamos o nosso “fiat”.

Pessoalmente, não me parece que este ano 
seja um daqueles em que nos é pedido para ler 
ou escrever mais sobre o tema da Vida Consa-
grada. Antes, vejo este ano como uma celebra-
ção jubilosa desta vida e uma oportunidade de 
renovação: uma oportunidade para nos con-
centrarmos de um modo especial sobre a nossa 
vocação de seguir Jesus na forma específica de 
vida a que, normalmente, chamamos “Vida Reli-
giosa”. A Congregação para os Institutos de Vida 
Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica 
(CIVCSVA) convida -nos a “refletir sobre o “tempo 
de graça” que nos foi dado viver…”.

Esta “oportunidade de renovação” e este 
“tempo de graça” exige a nossa resposta, quer 
a nível pessoal como comunitário. 

Vivemos a vida consagrada dia após dia. 
É a nossa vida!

Cada um de nós possui muito material 
para refletir e partilhar com os outros, precisa-
mente, partindo da experiência de vivermos 
este estilo de vida todos os dias.

Exorto -vos a dedicar pessoalmente algum 
tempo, durante este ano, a fazer “memória”: 
não só recordando, mas tornando novamente 
presente a primeira experiência do vosso cha-
mamento e a reavivar aquele primeiro fervor e 
ardor do vosso desejo de dedicar profeticamen-
te a vossa vida a Cristo. Além disso, exorto -vos 
a dedicar algum tempo à partilha recíproca 
da vossa experiência e reflexão com os outros 
membros da comunidade. Existe uma enorme 

guntas “foste caridoso?”, 
“ajudaste o pobre?”, “visi‑
taste o preso?”, e perguntas 
“laicais” como “puseste a 
mesa?”, “votaste na junta?”, 
“combateste o nematode 
do pinheiro”, “fizeste des‑
porto?”, “descobriste novos 
usos para a cortiça?”, “con‑
taste anedotas aos filhos?”, 
“respondeste aos e ‑mails?”.

O mundo dos cidadãos 
comuns tem, porém, imenso 
a ver com a vida consa‑
grada. Num encontro do 
“Passo a Rezar” no Car‑
melo de Fátima, a Madre 
superiora explicou ‑nos que 
ela, e as outras carmelitas, 
não estavam atrás das gra‑
des por não gostarem do 
mundo – do trabalho, da 
família, da confusão da vida 
em sociedade – mas por 
gostarem “demasiado” do 
mundo, ao ponto de entre‑
garem a vida para pedir a 
Deus pelos que andam no 
mundo. 

É mesmo assim e é 
impressionante, qual‑
quer que seja a expres‑
são, mais contemplativa ou 
ativa, da vida consagrada. 
Pertencemo ‑nos uns aos 
outros e estamos ligados 
por dentro. O leigo quer e 
agradece: a dedicação dos 
consagrados que ensinam, 
a clausura dos que oram, o 
hábito dos que têm hábito, 
o carinho dos que confortam 
desvalidos, o estudo dos 
que pensam na imensidão 
de Deus.

O leigo precisa que o 
consagrado seja alegre na 
sua vocação, a viva genui‑
namente, sem adaptações 
artificiais, fale dela e a pro‑
ponha, e acredite que o seu 
carisma faz cada vez mais 
falta ao mundo de hoje”.

Pedro Gil
(Director do Gabinete de 

imprensa do Opus Dei, em 
Agência Ecclesia)
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quantidade de conteúdos à disposição para a 
nossa reflexão, a partir dos pensamentos do papa 
Francisco que foram publicados pela CIVSVA em 
preparação do Ano da Vida Consagrada, incluindo 
a Carta Apostólica do Santo Padre.

Além disso, a Secretaria Geral publicará 
regularmente reflexões na nossa página Web 
(www.passiochristi.org) ao longo deste Ano, 
que vos convido e exorto a usar como “alimen-
to” para a reflexão pessoal e comunitária.

O papa Francisco deseja que os Religiosos 
sejam testemunhas autênticas e jubilosas do 
Evangelho e prossigam por um caminho de 
santidade, que significa ser verdadeiramente 
humanos, formar corações ricos de amor e de 
compaixão, ser conscientes das próprias forças 
e fraquezas e estar comprometidos de todo o 

coração no seguimento de Jesus, como nos é 
apresentado nos Evangelhos.

Possa este ano aprofundar a nossa amizade 
com Cristo através da nossa relação com Ele, quer 
na oração como na missão, de modo a podermos 
ser reflexo da sua luz neste nosso mundo.

Faço votos para que possamos crescer na 
liberdade de amar, vivendo e testemunhando 
genuinamente os conselhos evangélicos de 
pobreza, castidade e obediência – já que o nosso 
autêntico carisma está orientado a manter pere-
nemente viva a “Memoria Passionis”.

Fraternalmente. 
P. Joachim Rego, C.P. 

Superior Geral
(Extraído de www.passiochristi.org 

– tradução de P. Porfírio Sá)

da nota 
Pastoral da 
CeP sobre o 
ano da Vida 
Consagrada

objetivos do ano:

«Fazer memória agra-
decida do passado» é o 
primeiro objetivo desta 
celebração. Os 50 anos 
que separam do Concílio 
são momento de graça 
para a Vida Consagrada, 
que percorreu um cami-
nho de renovação guiada 
pelo Espírito, vivendo as 
suas fraquezas e infideli-
dades como experiência 
da misericórdia e do amor 
de Deus.

O segundo objetivo é 
«abraçar o futuro com espe-
rança». As crises atuais e 
as incertezas no amanhã 
devem ser assumidas 
como desafio e ocasião 
favorável para os consa-
grados crescerem em pro-
fundidade como homens 
e mulheres de esperança.

Esta esperança impele-
-nos a «viver o presente com 
paixão», terceira finalidade 
a ter em conta na prepa-
ração e celebração deste 
Ano: uma paixão de ena-
moramento, de verdadeira 
amizade, de comunhão; 
uma paixão por evange-
lizar a própria vocação 
e testemunhar a beleza 
do seguimento de Cristo; 
uma paixão para despertar 
o mundo com testemunho 
profético, em presenças 
significantes nas periferias 
geográficas e existenciais 
da pobreza….»
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1.º MOMENTO: EUCARISTIA 
SOLENE COM A PARTICIPAÇÃO 
DO ORFEÃO DA FEIRA (01.01.2015)

Foi no dia 9 de Maio de 1965. Em Santa Maria da Feira, 
os Passionistas, depois de uma breve passagem por estas 
terras, na chamada Quinta do Balteiro, voltaram a Vila da 
Feira – assim se chamava na época – para, desta vez, fica‑
rem. Uma imponente procissão desde a “Quinta ou Casa 
da Cruz” até à Igreja Matriz, onde teve lugar a celebração 
eucarística, assinalaram a implantação oficial e pública da 
Congregação dos Missionários Passionistas em Terras da 
Feira e, mais concretamente, na sede do Concelho. Era Supe‑
rior Provincial, na altura, o P. Bento Tarola, italiano, que foi 
como que a alma que deu vida a essa presença. Constituíam 
a Comunidade ali residente, nessa data, os PP. Miguel Bet‑
tiol, Sebastião Terradillos, Joaquim Vieira, Manuel Alves e 
o Irmão Eduardo Laurindo.

Cinquenta anos são decorridos e, desde então, em todos 
os Religiosos que por aqui têm passado, sempre o mesmo 
espírito, o mesmo dinamismo e a mesma vontade de perma‑
necerem fiéis ao compromisso assumido com a população 
local e não só. Da parte da população, por sua vez, sempre o 
mesmo calor, o melhor acolhimento, estima e simpatia pela 
obra, entretanto, realizada.

É com este objetivo que, quer a comunidade cristã como 
a comunidade feirense, em geral, não quiseram deixar pas‑
sar despercebida essa efeméride, levando a efeito, durante 
o ano 2015, alguns eventos que, não só querem recordar o 
passado, como, sobretudo, querem revitalizar o presente, 
estimulando cada vez mais o futuro.

Foi assim que, a iniciar essas comemorações cinquentená‑
rias, aliadas à proclamação do ano 2015 como “Ano da Vida 
Consagrada”, feita pelo papa Francisco, se deu um relevo 
especial logo no 1º dia do ano, com uma celebração solene 
da Eucaristia, às 12.00 h., na igreja dos Passionistas, pre‑
sidida pelo Superior da atual Comunidade, P. José Queirós, 
e concelebrada por mais alguns sacerdotes da mesma. Na 
solenização desta Eucaristia teve um relevo especial a par‑
ticipação ativa do Coral do Orfeão da Feira, que renasceu, 
por assim dizer, nesta mesma igreja no dia da sua bênção, 
no já longínquo dia 20 de Abril de 1975 pelo, então, bispo do 
Porto, D. António Ferreira Gomes. Desnecessário será dizer 
que houve festa, alegria, gratidão, espiritualidade. 

Outros momentos se seguirão, ao longo deste ano 2015, 
a que, a seu tempo, se fará referência.

2.º MOMENTO: LANÇAMENTO 
DA BIOGRAFIA DE SÃO PAULO 
DA CRUZ E ABERTURA DE UMA 
“RADIOGRAFIA HISTÓRICA” DOS 
50 ANOS (18.01.2015)

Entregue, desde há alguns meses, aos cuidados do 
P. Porfírio Sá a versão portuguesa da obra do teólogo e 
historiador passionista italiano, P. Adolfo Lippi – “Evan-
gelizador e Místico – SÃO PAULO DA CRUZ – Mestre 
de Santidade para Hoje”, quase logo desde o princípio 
surgiu a ideia de dedicar esta obra ao povo da Feira. Estava 
próximo o início das comemorações dos 50 Anos da presença 
dos Passionistas nesta terra e, tendo em conta tudo aquilo 
que de bom aconteceu ao longo destes anos pela presença e 
ação dos mesmos e, considerando também a veneração e o 
apego que muita gente vai nutrindo pelo santo Fundador, 
Paulo da Cruz, nada melhor do que dedicar a esta boa gente 
da Feira uma obra que marcará profundamente quem dela 
se aproximar para melhor o conhecer. 

Desta forma, e com esse objetivo, o livro é ilustrado com 
duas imagens bem elucidativas do “casamento” existente 
entre estas duas entidades: por um lado, a foto do Seminário 
Passionista, como símbolo de uma obra material que durou 
alguns anos a levantar, e que só foi possível com a ajuda de 
tantas pessoas generosas que para isso contribuíram; por 
outro, a foto do Castelo da Feira, um ex ‑libris da cidade, 

PASSIONISTAS: 50 ANOS EM SANTA MARIA DA FEIRA
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como símbolo de toda uma população que viu crescer no seu 
seio uma Congregação Religiosa de que muito se orgulha. A 
ligar esta duas imagens, a dedicatória: “A todas as gentes das 
Terras da Feira, por ocasião dos 50 Anos (1965 ‑2015) da pre‑
sença efetiva dos Missionários Passionistas em Santa Maria 
da Feira, invocando sobre todos a proteção e bênção de São 
Paulo da Cruz”.

A par desta iniciativa, logo outra surgiu, como que um 
complemento histórico necessário do acontecimento: o elenco 
de alguns eventos mais significativos que, ao longo destes 50 
anos, melhor patenteassem a presença dos Passionistas nes‑
tas terras e a que se deu o título de “Radiografia Histórica”.

Tudo preparado, havia que estabelecer uma data e um 
local para a apresentação ao público, quer do livro como da 
exposição histórico ‑fotográfica referida. E isto aconteceu 
no Salão de Festas do Seminário passionista, no dia 18 de 
Janeiro, integrado no programa das “Fogaceiras” 2015. 
Assim, elas 17.30 deste dia tiveram lugar, então, os dois 
eventos. 

Na apresentação geral de toda a cerimónia esteve o P. 
César Costa. Na presidência, o Superior Provincial, P. Lau‑
reano Alves, que apresentou uma panorâmica muito ampla 
da vida e obra de São Paulo da Cruz e dos Passionistas no 
mundo; o Sr. Presidente da Câmara, Emídio Sousa, que, em 
nome da edilidade e da população feirense, ofereceu aos pre‑
sentes um belíssimo testemunho de admiração, de estima e 
de gratidão pela obra dos Passionistas em Santa Maria da 
Feira; e, finalmente, o P. Porfírio Sá, como tradutor da obra 
e que, em nome do autor, a apresentou quer na sua forma 
exterior como no seu conteúdo. Integrada nesta apresenta‑
ção, foi lida, pelo Superior da Casa, P. José Queirós, a ver‑
são portuguesa da mensagem que o autor, P. Adolfo Lippi, 

gentilmente enviou por e ‑mail, sendo ‑lhe impossível a sua 
presença física, como gostaria, por problemas de saúde. A 
interligar os diversos momentos dos intervenientes, atuou o 
trio musical oral ‑instrumental, constituído pelo Pedro Soares, 
pela Ana Carolina e pelo Nuno, que interpretaram magis‑
tralmente alguns trechos clássicos do seu vasto reportório 
com imenso agrado e o aplauso de todos os presentes. Na 
plateia, um número considerável de pessoas acompanhou 
toda a cerimónia com muita emoção, entusiasmo e muitos 
aplausos. Na sua grande maioria, adquiriram, pelo menos, 
um exemplar da obra, com o autógrafo do tradutor, P. Por‑
fírio, em substituição do autor. 

A terminar este momento, o chamado “Porto d’Honra”, 
acompanhado do pão doce da época e do lugar, a deliciosa 
fogaça de Santa Maria da Feira. 

P. Porfírio Sá

3.º MOMENTO: PEREGRINAÇÃO 
À TERRA SANTA

De 9 a 16 de Fevereiro de 2015, os Missionários Passio‑
nistas organizaram uma peregrinação à Terra Santa, inte‑
grada nas comemorações das Bodas de Ouro da presença 
passionista em Santa Maria da Feira. 

Participaram nesta peregrinação cerca de 50 pessoas pro‑
venientes de diversas partes de Portugal. Como uma família, 
percorremos juntos o mesmo caminho que nos levou a lugares 
tão belos como: Jaffa, Cesareia, Monte Carmelo, Monte das 
Bem ‑aventuranças, Igreja da multiplicação dos pães e dos 
peixes e do primado de Pedro, Cafarnaúm, Mar da Galileia, 
Monte Tabor, Rio Jordão, Caná, Nazaré, Mar Morto, Belém 
e Jerusalém. Que bom quando a amizade comum com Jesus 
Cristo nos leva a vencer a fronteira da timidez e da descon‑
fiança e nos possibilita que vivamos como verdadeiros irmãos 
que vivem, rezam, riem e choram juntos. É conveniente referir 
que esta viagem à Terra Santa não foi mero turismo religioso 
que se limita a conhecer lugares importantes, mas foi uma 
peregrinação, um caminho que nos convidou a recordar (vol‑
tar a trazer ao coração) os mistérios da vida de Jesus para, 
no dizer do Apóstolo Paulo, nos revestirmos dos sentimentos 
que havia em Cristo Jesus (cf. Fl 2,5). 
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Assim sendo, o caminho exterior percorrido era imagem 
de outro caminho que interiormente fazíamos: o do conheci‑
mento de Jesus Cristo que sempre incondicionalmente nos 
ama, misericordiosamente nos perdoa, meigamente nos cor‑
rige, sabiamente nos instrui e com audácia nos propõe novos 
caminhos de vida e para a vida. A memória dos mistérios da 
vida de Jesus oferecida pela visita aos lugares santos a todos 
ajudou a conhecer, amar e anunciar mais a Jesus. 

Se tivesse de escolher um dos vários e intensos momentos 
vividos nesta semana de peregrinação, escolhia a visita ao 
Monte Calvário. No decurso da peregrinação, com alguma 
graça, comentava com alguém que para mim, missionário 
Passionista, esta peregrinação era como a visita à mater‑
nidade onde tinha nascido. Na verdade, os Missionários 
e as Missionárias Passionistas são aqueles e aquelas que 
nasceram da Paixão do Senhor e visitar o lugar da Paixão, 
Morte e Ressurreição do Senhor foi um convite a voltar às 
origens, a voltar ao centro nevrálgico da minha existência: 
a Paixão de Cristo. Nesse lugar, pude experimentar e sabo‑
rear de forma intensa aquelas duas verdades que S. Paulo 
da Cruz, nosso Fundador, nos recordava: “A Paixão de Cristo 
é a maior e mais maravilhosa obra do amor de Deus” e “o 
remédio mais eficaz contra os males de todos os tempos”. Que 
deleite descansar naquele santo lugar, à sombra da Cruz do 
Senhor que conforta, revigora, reabilita e ressuscita! Que 
comprometedor foi renovar nesse lugar a minha consagração 
à Paixão de Cristo como religioso passionista! 

No entanto, também não posso deixar de referir outro 
momento que me marcou. Refiro ‑me à visita a Belém e ao 
contacto com o sofrimento dos cristãos dessa região. Senti 
nesse momento a verdade das palavras do Apóstolo Paulo: 
“se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros; se 
um membro é honrado, todos os membros participam da sua 
alegria” (1 Cor, 12, 26). Infelizmente, nos nossos dias, torna‑
‑se comum a notícia da perseguição dos cristãos, mas o con‑
tacto com este relato vivido em primeira pessoa foi uma forte 
interpelação: que faço eu pelos meus irmãos perseguidos, 
única e exclusivamente por causa da sua fé? Há encontros 
que nos mudam e o encontro com quem sofre muda ‑nos. Não 
podemos permanecer indiferentes ante a sua dor!

Que esta peregrinação, caminho percorrido na fé e na fra‑
ternidade, a todos nos ajude a calcorrear novos caminhos de 
vida. Na verdade, os cristãos são os eternos peregrinos que 
caminham, com os pés bem assentes na terra e os olhos no 
além, para a pátria definitiva que é o Deus ‑Amor!

P. Nuno Ventura

4º MOMENTO: SÃO GAbRiEL 
DE N. S. DAS DORES 
(Festa da Juventude Passionista)

A Festa religiosa do Padroeiro da Juventude Passionista, 
São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, foi o motivo prin‑
cipal para congregar centenas de jovens em Santa Maria da 
Feira, nos dias 27 e 28 de Fevereiro e 1 de Março. 

Na noite do dia 27 de fevereiro, foi celebrada a eucaris‑
tia festiva de S. Gabriel no Mercado Municipal de Santa 
Maria da Feira, no coração da cidade. O espaço tornou ‑se 
pequeno para a multidão que quis celebrar o Padroeiro da 
Juventude Passionista. 

Mas, a noite ainda mal tinha começado... os jovens mais 
corajosos entraram na sombria mata do Seminário onde 
tiveram de percorrer o Percurso do Medo, dinamizado pelos 
Seminaristas.

Após uma noite de acantonamento, os jovens começa‑
ram o sábado com um momento de oração preparado pelos 
Postulantes Passionistas, onde rezaram os seus sonhos. 

PASSIONISTAS: 50 ANOS EM SANTA MARIA DA FEIRA
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Seguiu ‑se uma aula de Yoga com os professores da Associa‑
ção Áshrama da Feira. 

Após o almoço partilhado, chegaram alguns cadetes da 
Escola Naval de Fuzileiros para uma aula de exercícios mili‑
tares, à chuva, na mata do Seminário.

Perfeitamente em forma, os mais fortes ainda arriscaram 
artes marciais vietnamitas num workshop da Federação Viet 
Chi de Paços de Brandão. 

Após um bom jantar no restaurante do Pingo Doce, cen‑
tenas de jovens dirigiram ‑se para a cripta da Igreja Pas‑
sionista, que se tornou demasiado pequena para escutar a 
palestra do Dr. Adelino Cunha, fundador do sistema I Have 
The Power: “Ás vezes acho estranho que digam que esta gera‑
ção de jovens não vale nada, quando na minha altura não 
havia nada disto”, diria Adelino referindo ‑se ao tremendo 
grupo de jovens diante de si.

Festa que é festa tem música. O Andrade apresentou um 
pequeno show, metendo toda a gente a dançar nestes 50 anos 
de presença Passionista na Feira. Depois subiu a animada 
“Ti Maria da Peida” para uma verdadeira comédia musical. 
Por fim, o DJ AlexXela revelou o seu talento às dezenas de 
jovens que resistiam ao sono. O poderoso sistema de som e 
luzes, montado pelas Produções Verticais, colaborou para 
um ambiente espetacular dentro da cripta.

A Festa da Juventude Passionista terminou no domingo, 
1 de março. A Igreja Passionista de S.M. da Feira revelou ‑se 
pequena para a multidão que celebrou a fé unida às cente‑
nas de jovens presentes.

O XXIII Sarau da Festa de São Gabriel trouxe ao palco 
mais de 200 jovens que apresentaram os seus dotes artísti‑
cos, sempre com o “Poder de um Sonho” como base. O grupo 
de jovens Bússola conquistou o Júri e o Público, ganhando 
uma aventura de rafting, oferta da LusoRafting.

Mais de 22 horas de atividades e animação marcaram 
a Festa da Juventude Passionista de 2015. O Seminário 
revelou ‑se pequeno para as dezenas de jovens que acanto‑
naram, mas a boa disposição e alegria foram superiores a 
qualquer outra coisa. Nem a chuva meteu medo!

P. Tiago Veloso

S. GABRIEL EM CALUMBO  
(Angola)

No dia 27 de fevereiro, a célula angola da JuvePassio “São 
Gabriel de Nossa Senhora das Dores” de Calumbo reuniu‑
‑se na Capela do Seminário Passionista para uma vigília de 
oração jovem. Os seminaristas angolanos e os missionários 
Alfredo Serpa, Hugo Figueira e Nuno Almeida rezaram com 
os jovens deste novo grupo de jovens. No domingo, 1 de março, 
após um convívio animado, realizou ‑se um pequeno Sarau, 
unidos espiritualmente à Festa da Juventude Passionista 
em Santa Maria da Feira, conforme mensagem enviada pelo 
Irmão Hugo, responsável da célula angola.

irmão Hugo Figueira
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“É DANDO ‑SE 
QUE SE É”
OBRIGADO, PASSIONISTAS! 

Em 1965 os Passionistas chegaram a Santa Maria da 
Feira, instalando ‑se afastados do centro da cidade, entre 
campos e pinhais. Os habitantes da cidade olharam ‑vos, 
inicialmente, com a desconfiança do desconhecido… com 
dúvidas sobre a religião que assumiam e os objetivos que 
traziam…

Em pouco tempo os Passionistas começaram a mostrar 
à cidade a sua humildade na Fé, com a missão miseri‑
cordiosa de ajudar quem necessitava: acolheram quem 
os procurou a pedir ajuda… receberam crianças e jovens 
com o desejo de se formarem sacerdotes… apoiaram Paró‑
quias com trabalho em conjunto…

Ao longo destes cinquenta anos os campos e pinhais 
transformaram ‑se em casas e apartamentos, e os Pas‑
sionistas ficaram também fisicamente mais próximos da 
população. Com atitudes de escuta e apoio, conquistaram 
a cidade e tornaram ‑se ponto de referência dentro e fora 
da Igreja. Hoje, mostram uma especificidade própria de 
quem se dá sem nada pedir, acolhem a comunidade como 
sua, e a cidade abraçou ‑os como parte fundamental para 
os seus cidadãos católicos. 

Os Passionistas, agarrados ao lema «é dando ‑se que 
se é» (Ir. Gabriel, passionista), construíram uma igreja 

grande para que ninguém se sentisse fora dela… e, ano 
após ano, acolhem mais de mil crianças e jovens na Cate‑
quese…. Saíram às ruas da cidade, em diversas procis‑
sões e encenações, mostrando a importância de Deus nas 
nossas vidas… formaram dezenas de sacerdotes e irmãos 
missionários… acolheram quem precisa, sem distinção 
ou preconceitos… mostrando ‑se, assim, grandes na Ati‑
tude e na Fé…

Já passaram cinquenta anos deste belo trabalho, e 
esta cidade de Santa Maria da Feira tem tudo isto e 
muito mais para agradecer. Esta dedicação desmedida, 
esta entrega despojada, estas vidas vividas em nome 
de Jesus, ao nosso serviço, pleno de entrega humilde e 
desinteressada!

Por tudo isto, pequenas se tornam as palavras, neste 
momento de agradecimento… de reconhecimento pelo 
empenho sentido, ao longo de tantos anos.

Embora este agradecimento seja singelo, a vontade 
e intenção são enormes, e espelham o desejo de tantas 
e tantas pessoas desta cidade que, reconhecem a impor‑
tância dos Passionistas nas vidas singulares de uma 
convivência quotidiana e na vida plural de uma cidade 
mais animada na Fé, com tal presença.

A equipa QuererCrer (site da Catequese Passionista) 
agradece, em nome de toda a comunidade, o papel fun‑
damental dos Passionistas nesta cidade e em todas as 
partes do mundo onde já conseguiram chegar! 

Bem hajam e… que Deus vos proteja!

“QuererCrer” 
(Catequese Pólo Passionistas)
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Passionistas no mundo
ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL DO P. 
WILMER GUEVARA 
FUENTES, CP 
(PROVÍNCIA SCOR)
08.12.2014

no dia 8 de Dezembro 
2014 o P. Wilmer Guevara Fuen-
tes cp, foi ordenado sacerdote 
na paróquia de Cristo Rei em 
Lima, no Perú.

ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL 
DO P. ALFONSO 
TARAzONA CáCERES, 
CP(PROVINCIA DE SCOR) 
23.11.2014

Pela imposição das mãos 
de D. Ismael Roda, na paróquia 
da Sagrada Família de Bucara-
manga (Santander – Colômbia.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
DO P. SALVATORE FRASCINA, C.P.

a quatro de Outubro 2014, o P. Salvatore Frascina (PIET) 
foi ordenado presbítero por D. Benigno Papa na igreja da SS. 
Trindade,em Torricella (Taranto). A Missa Nova foi celebrada no 
dia seguinte, 5 de Outubro 2014.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
DO P. PIERO BERTI
(22. 11.2014)

Pela imposição das mãos de D. Tommaso Valentinetti (Arce-
bispo de Pescara – Penne) na Catedral de São Ceteu (Pe) – Itália 

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
DO P. CARLOS ROSENDO

Pela imposição das mãos de D. 
Alfonso Milian di Barbastro Monzon na 
paróquia de Santa Gema – Zaragoza 18 
outubro 2014.
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PASTORAL 
VOCACIONAL
Pelo Seminário Passionista  
de Barroselas

Pré ‑Seminário (13.12.2014)

No dia 13 de Dezembro de 2014 realizou ‑se o último 
encontro do pré ‑seminário, em 2014, com novos elementos 
fruto da missão paroquial em Barroselas. 

Na preparação do Natal, o tema foi sobre este tempo 
forte na liturgia da Igreja e sobre o Ano da Vida Consa‑
grada, através do qual os participantes tiveram a opor‑
tunidade de conhecer melhor esta forma de ser, a saber: 
vida monástica, conventual e laical.

Houve oportunidade para se abeirarem do sacramento 
da reconciliação, darem um passeio ao rio e praticarem 
desporto.

No dia 31 de Janeiro realizou ‑se o 3.º encontro do pré‑
‑seminário do ano letivo 2014 ‑2015. Em plena Semana do 
Consagrado, e num ano convocado pelo Papa Francisco para 
aprofundarmos as raízes da Vida Consagrada, os partici‑
pantes tiveram a oportunidade de ver e partilhar o filme 
Deus não está morto, que ajuda a dar razões da nossa fé. 

Agora, há que estar disposto a dar testemunho de 
Jesus Cristo!

P. bruno Dinis

Pelo Seminário Menor 
(Santa Maria da Feira) 

CEIA DE REIS 
Bacalhau e batatas foram o prato principal da Ceia 

de Reis do Seminário Menor de Santa Maria da Feira.
Seminaristas, pais, irmãos, formadores e Comunidade 

Passionista foram os convivas neste jantar realizado no 
dia 10 de janeiro.

Quando acabaram os doces, os seminaristas subiram 
ao palco para mostrarem os seus dotes teatrais, fazendo 
toda a gente rir a chorar.

FOGACEIRAS
Santa Maria da Feira pára no dia 20 de janeiro 

com motivo da Festa das Fogaceiras. Os Seminaristas 
desejaram participar nesta festa comunitária, estando 
na celebração da Eucaristia com o sr. Bispo na Igreja 
Matriz.

Durante a tarde estiveram em ensaios para uma peça 
de teatro, por isso não assistiram à procissão.

PRÉ ‑SEMINÁRIO
No dia 31 de janeiro realizou ‑se um encontro de Pré‑

‑Seminário em Santa Maria da Feira. Os jovens adoles‑
centes continuam a aprofundar a vida de São Gabriel de 
Nossa Senhora das Dores, como modelo de entrega a Jesus.

DESPERTAI O MUNDO
A Igreja da Trindade, no Porto, tornou ‑se pequena 

para acolher as centenas de jovens com ligações a Ins‑
titutos Religiosos, que uniram os corações numa oração 
dirigida ao Pai, pedindo vocações para a Vida Consa‑
grada. Esta Vigília dinamizada pela CIRP ‑Porto no dia 7 
de fevereiro está integrada num vasto programa do Ano 
da Vida Consagrada.

P. Tiago Veloso
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Pela 
Comunidade de 
Linda ‑a ‑Velha

Postulantado

Depois de um mês senta‑
dos à secretária na compa‑
nhia de filósofos e teólogos, 
nós, postulantes, iniciámos 
o segundo semestre do ano 
letivo, a 2 de Fevereiro. Para 
restabelecer as forças, nada 
melhor que um passeio refres‑
cante pela cidade de Lisboa 
(Igreja de S. Vicente de Fora, 
Panteão Nacional e Estufa 
Fria) e pela vila de Sintra 
(Quinta da Regaleira) com 
toda a comunidade passio‑
nista de Linda ‑a ‑Velha. Os 
despertadores tocaram cedo, 
mas partimos alegres com 
destino a um dia repleto de 
boa disposição, cantares, e 
fraternidade. Tudo era motivo 
para fotografia, e por isso dei‑
xamos aqui esta…, mas a 
melhor fotografia é aquela 
que fica gravada na memória 
e no coração. 

André Michael 
Pereira (Postulante) 

BODAS 
DE OURO 
SACERDOTAIS 
DO P. ARMINDO 
(26.02.2015)

No passado dia 26 de Fevereiro de 
2015, celebraram ‑se os aniversários 
concomitantes do nascimento (75 anos) 
e da Ordenação Sacerdotal (50 anos) do 
Pe. Armindo Ferreira. 

Foi com grande alegria que a maio‑
ria dos Religiosos Passionistas da Pro‑
víncia se reuniram em Linda ‑a ‑Velha 
para, presencialmente, celebrarem 
acontecimento de tão grande relevo.

Numa celebração pautada pela 
intimidade, celebrou ‑se a Eucaristia 
na capela da comunidade. Durante 
a mesma, foram dadas graças pelo 
dom da vida e pelo dom sacerdotal 
com que o Pe. Armindo foi abenço‑
ado por Deus. Depois da celebração 
em volta da Mesa da Eucaristia, foi 
tempo de nos reunirmos à volta da 
mesa do almoço para, também aí, 
confraternizarmos com o aniversa‑
riante. No final do dia, pelas 19h00, 
o Pe. Armindo e a restante comuni‑
dade, deslocaram ‑se à Igreja de Nª 
Srª do Cabo, de Linda ‑a ‑Velha, para 
aí, em comunidade paroquial, cele‑

brarmos e agradecermos, mais uma 
vez, o dom da vida e do sacerdócio do 
aniversariante. 

Desde já, um especial agradecimento 
a todos aqueles que, das várias formas, 
deram os parabéns ao Pe. Armindo.

Num clima de celebração sempre 
singela e humilde, condizente com o 
tempo quaresmal que estamos a viver, 
deixamos uma nota de agradecimento 
pessoal ao Pe. Armindo pela sua ami‑
zade e dom da vida. Um Bem ‑Haja!

André Azevedo  
(Postulante)



ANO XXIX - N.º 117
JANEIRO · FEVEREIRO · MARÇO / 2015V · O · C · A · Ç · Ã · O  E  M · I · S · S · Ã · O

ASSEMBLEIA 
PROVINCIAL 
PASSIONISTA
Barroselas, 28 ‑30.12.2014

Mais uma vez, os passionistas residen‑
tes em Portugal se reuniram em Assem‑
bleia Geral, como de costume na quadra de 
Natal, não só para comemorar na alegria e 
comunitariamente, o Nascimento de Jesus, 
como também para tomarem cada vez maior 
conhecimento desta realidade, que somos nós, 
os Passionistas, como Comunidade Religiosa 
Provincial.

Como, após a Páscoa, tinha havido já uma 
Assembleia, o trabalho desta consistiu, prati‑
camente, na apresentação do relatório sobre 
estado atual da Província, terminado o qua‑
driénio para que foi eleito, por parte do Supe‑
rior Provincial, P. Laureano Alves. 

Seguiram ‑se também os relatórios referen‑
tes a cada uma das Comunidades do conti‑
nente e das Missões de Angola, apresentadas 
pelos respetivos Superiores ou representados 
(os de Angola). Houve oportunidade ainda de 
ser apresentado, pelo Ecónomo Provincial, o 
estado atual da economia da Província. 

Após a apresentação de cada um dos rela‑
tórios, houve espaço para interpelações ou 
esclarecimentos sobre algum dos temas, mas 
sem grandes repercussões.

No final dos trabalhos, no 2º e último dia, 
pelas 12, 00 h., teve lugar, durante a Eucaris‑
tia, a instituição dos ministérios de Leitor e 
Acólito ao Estudante Professo José Gregório, 
da Comunidade de Linda ‑a ‑Velha, por parte 
do Superior Provincial, do qual se redigiu ata 
específica.

No fim da Eucaristia, e após a foto de famí‑
lia, seguiu ‑se o almoço, com sabor a Natal, 
após o qual cada um dos Religiosos regres‑
sou à sua respetiva Comunidade, no desejo 
de continuarem todos a trabalhar pelo Reino 
de Deus aqui ou onde quer que seja, na pers‑
petiva do próximo Capítulo Provincial, em 
Roma, no próximo mês de Maio, onde terá 
lugar a constituição de uma Província única, 
entre os Passionistas das atuais Províncias 
da Itália, da França e de Portugal.

P. Porfírio Sá

12
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GRUPO S. PAULO  
DA CRUZ (GSPC)
(OUTUBRO ‑DEZEMBRO DE 2014)

MOSTRA DE ETNOGRAFIA E FOLCLORE
na noite de 6 de Dezembro, no salão paroquial de Carvoei-

ro, o GSPC apresentou uma Mostra de Etnografia e Folclore, em 
que o grupo anfitrião convidou o Grupo de Danças e Cantares 
de S. Tiago do Bougado – Trofa.

Numa noite marcada pelo frio, apresentaram -se alguns 
usos e costumes populares. Foi também a oportunidade de 
lançar novos talentos que começam a despontar no canto, 
dança e instrumento. 

LANÇAMENTO  
DE NOVO LIVRO  
DO P. FERNANDO 
FERREIRA

“OS CAMiNHOS 
DO DiáLOGO” – 
(11.01.2015)

domingo, dia 11 de janei-
ro, após a Eucaristia das 9:30 H, 
por iniciativa do Grupo S. Paulo 
da Cruz, teve lugar na sala de 
conferências da Casa de Retiros 
do Seminário dos Missionários 

Passionistas de Barroselas, uma 
sessão aberta a todas as pes-
soas, tendo como objetivo o 
‘lançamento’ do livro “Os Cami-
nhos do Diálogo – O Cristão em 
Diálogo no Mundo Atual”, da 
autoria do P. Fernando Ferrei-
ra, passionista, residente no 
mesmo Seminário.

Estiveram presentes ao ato, 
o Presidente do “Centro Recre-
ativo e Cultural das Neves”, Sr. 
Amadeu Silva; o Diretor do 
jornal “Amanhecer das Neves”, 
Prof. Manuel Moreira do Rego; 

o correspondente do jornal 
“Notícias de Barroselas”, Sr. José 
Arnaldo Costa Pereira; o corres-
pondente do jornal “Aurora do 
Lima”, Sr. Manuel Costa Pereira, 
e um público atento e significa-
tivo, ficando a sala muito bem 
composta. 

Abriu a sessão o P. Bruno 
Dinis, na qualidade de Presi-
dente da Direção do Grupo 
S. Paulo da Cruz, com uma 
breve e esclarecedora alo-
cução acerca do autor e do 
conteúdo essencial da obra. 
Logo a seguir, o autor, P. Fer-
nando Ferreira, fez uma breve 
exposição em que destacou 
os seguintes pontos: explica-
ção do título da obra; razão 
da elaboração da mesma e da 
sua publicação no Ano da Vida 
Consagrada; o seu conteúdo 
básico, desde o diálogo inte-
rior – passando pelo diálogo 
com o Transcendente, com 
a Igreja ad intra e ad extra, 
o diálogo ecuménico, inter-
-religioso, com os não -crentes 
– e, finalmente, o diálogo com 
o mundo da cultura. 

A assistência manteve -se 
sempre muito atenta, mos-
trando que a comunicação 
estava a ser bem transmitida 
e igualmente bem acolhida. 
Terminada a exposição do 
autor, houve um ‘tempo’ para 
esclarecimento de algumas 
questões ou breves comentá-
rios ao conteúdo da própria 
exposição. Seguiu -se a aqui-
sição de livros por parte dos 
interessados, com dedicatória 
e autografados pelo autor, 
o que aconteceu em bom 
número. Tudo decorreu num 
ambiente cordial, aberto e em 
verdadeiro espírito de diálogo. 

«CONVÍVIO DE REIS»  
DO GRUPO SÃO PAULO 
DA CRUZ 
(11.01.2015)

no dia 11 de janeiro de 2015 
realizou -se, no salão do andar superior 
da Sede do Grupo S. Paulo da Cruz, o 
«Convívio de Reis» do Grupo, com a pre-
sença de um elevado número de ele-
mentos, tendo sido convidados também 

os religiosos da Comunidade Passionista 
de Barroselas disponíveis para participar; 
e, de facto também estiveram presentes 
o Superior da Casa, P. Paulo Correia e o 
P. Fernando Ferreira, que aproveitou a 
ocasião para saudar pessoalmente todos 
os participantes, recordando o passado e 
vivendo o presente do Grupo.

A «Ceia» decorreu num ambiente ani-
mado, alegre e fraterno, com um menu bem 
pensado e melhor consumido, com espe-

cial destaque para as variadas e saborosas 
sobremesas trazidas pelos participantes. 
Todos regressaram às suas casas satisfeitos 
por mais um dia bem passado. A vida de um 
Grupo também precisa de momentos como 
estes. Bem -haja ao Grupo S. Paulo da Cruz 
por mais um ano de trabalho e sucessos, que 
são, também eles, motivo de satisfação e 
incentivo para continuar na esteira dos bons 
‘pergaminhos’ já alcançados por este Grupo.

P. Bruno Dinis
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PELO GRUPO GÓLGOTA
AULA DE ZUMBA

no dia 14 de Dezembro, entre as 17h e as 18.30h, o Grupo Gólgota 
organizou uma “Aula de Zumba” no Ginásio da Escola Secundária da Feira.

Com o intuito de angariação de fundos para a construção da Sede 
e também para passar um bom momento de diversão e exercício, 
cerca de 40 pessoas valentes saíram do conforto de sua casa para se 
juntarem a esta causa cada vez mais real.

Com a ajuda das professoras Catarina e Quitéria, houve dança, 
saltos e muito suor, fruto de uma aula intensa que afastou qualquer 
frio que ainda pudesse existir.

No final, para repor energia, houve ainda bolo e café que ajuda-
riam a enfrentar o frio que se fazia sentir no exterior.

O Grupo Gólgota agradece às professoras pela sua disponibi-
lidade e colaboração e a todos os que participaram e colaboraram 
neste evento.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

no passado dia 18 de Dezembro de 2014, no Salão dos Pas-
sionistas, pelas 21.30h., realizou -se a Assembleia Geral Ordinária do 
Grupo Gólgota para apresentação e discussão do Plano de Atividades 
para 2015, o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros pre-
sentes. Ao mesmo tempo foram apresentados novos “traços” e foram 
dados novos passos no que diz respeito ao projeto de sede para este 
grupo, os quais foram aprovados por unanimidade e aclamação.

Como Assembleia Geral Ordinária, esta foi importante para o 
Grupo Gólgota, pois juntos continuamos o caminho, de suma impor-
tância, para o crescimento deste grupo de “expressão social e cultural 
da espiritualidade passionista”.

Paulo La ‑Salette

TEATRO: GRUPO GÓLGOTA OFERECE 
«ORIGINALIDADE E FIDELIDADE»  
NA REPRESENTAÇÃO DA SEMANA 
SANTA

Passionistas dão colorido especial às celebrações 
em Santa Maria da Feira

(ecclesia) – O grupo Gólgota, “expressão cultural e social” da espi-
ritualidade da Congregação da Paixão de Jesus Cristo (passionistas), 
tem no teatro o seu campo de “ação e evangelização”, nomeadamente 
na representação da Semana Santa.

“O Grupo Gólgota procura recriar os últimos dias da vida de Cristo, 
desde a Sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém até à Sua morte e 
consequente ressurreição, com originalidade e fidelidade, na Semana 
Santa em Santa Maria da Feira”, explica o missionário passionista, o 
padre César Costa.

Num artigo de opinião, publicado na mais recente edição do 
Semanário ECCLESIA, o religioso destaca que a representação dos 

acontecimentos da Semana Santa, nas ruas da cidade, encaminha 
atores e público “à descoberta de Cristo, da Sua mensagem, através 
de uma “simbiose criativa e original” de emoções, sentimentos, espi-
ritualidade e Evangelho.

Neste contexto, falar de arte e de comunicação do Evangelho “é 
vincular” através de linguagens diversas “manifestações estéticas e 
comunicativas à Boa Nova, a Jesus Cristo”.

“Todas estas recriações e encenações mais do que teatro são, 
acima de tudo, vivência profunda que nos aproxima da novidade que 
é o próprio Deus”, desenvolve o sacerdote.

O Grupo Gólgota foi fundado como “expressão cultural e social 
da espiritualidade passionista” em 1991, pelo missionário padre João 
Bezerra e pretende que os seus elementos sejam “testemunhas do 
que viram e ouviram” de Jesus, dos seus sinais e ensinamentos, da sua 
Paixão, Morte e Ressurreição.

O nome ‘Gólgota’ está ligado ao calvário e à cruz “como trampolim 
para a vida” e o grupo tem na base a espiritualidade e o carisma de São 
Paulo da Cruz, fundador dos Missionários Passionistas.

Agência Ecclesia
CB/OC
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JUVEPASSIO EM 
MOVIMENTO
I HAVE THE POwER

no dia 20 de dezembro de 2014, alguns seminaristas, seus 
pais e animadores da JuvePassio foram à cidade Invicta ouvir 
e aprender do Dr. Adelino Cunha numa poderosa palestra de 
Natal onde reinaram os sonhos fortes. 

CEIA DE NATAL DA JUVENTUDE 
PASSIONISTA

em pleno espírito natalício, a Juventude Passionista 
encontrou -se em peso no dia 3 de janeiro na Igreja de Santa 
Maria da Feira para a sua celebração de Natal. Após a Eucaristia, 

houve convívio num jantar que reuniu postulantes, acólitos, 
jovens da JuvePassio e alguns religiosos da Comunidade da Feira.

CELEBRAÇÃO DO AMOR

o dia 14 de fevereiro é conhecido por Dia de S. Valentim ou 
Dia dos Namorados. A Juventude Passionista marcou a data com 
uma Eucaristia onde se juntaram vários casais de namorados.

JUVEPASSIO EM ANGOLA 

após alguns meses de organização, no dia 7 de Fevereiro foi 
formado oficialmente e benzido o primeiro grupo da JuvePassio 
em Angola, com a presença do Padre Provincial. Neste momento 
importante, juntaram -se os jovens portugueses através da oração.

P. Tiago Veloso

UMA SAUDAÇÃO FRATERNA

Em reunião efetuada precisamente 
no dia do jovem passionista S. Gabriel 
de Nossa Senhora das Dores, 27 de Feve‑
reiro, os de sempre (David, Pinto, Henrique, 
Coimbra, Domingos e, pela 1ª vez, Soares) 
encontraram ‑se para falar do próximo encon‑
tro Aspas. Faltaram o Paiva e o Licurgo por 
razões de força maior. (ver foto)

Há que dizer, em abono da verdade, de 
que esta Direção se mostra um tanto ‑quanto 
desiludida no que respeita à participação 
nos Encontros e a certos comentários, nada 
abonatórios para quem tudo faz para que 
tudo corra pelo melhor. Há que louvar e 
alegrar ‑se com aqueles que dizem ‘presente’ 
mesmo sem insistência. Estes têm prazer 
em se encontrar com aquele ou aqueles que, 
num determinado período da sua vida, fize‑
ram parte da mesma mesa, da mesma sala 
de estudo, da mesma capela… Tudo isto 
marcou, e muito, as suas vidas. 

Pois, caros ASPAS, chegou a hora da 
decisão. Valerá a pena continuar a remar 
contra a maré? É que nos dá a sensação que, 
depois de tanta e tanta insistência, alguém 
vai aparecendo, mas alguns quase que por 

favor. Assim, não. O Encontro ou é assumido 
por uma parte considerável de Aspas ou, sim‑
plesmente, deixamo ‑lo cair. Não queremos 
que isso venha a acontecer, mas se assim 
continuamos…. não haverá alternativa.

Apesar de tudo, a Direção volta, uma 
vez mais, a fazer o convite para o dia 10 de 
Junho (uma quarta feira) em Santa Maria 
da Feira, com chegada pelas 10 horas. 

Este ano estamos a celebrar os 50 anos de 
presença efetiva dos Passionistas na Feira. 
De entre várias iniciativas, já programadas, 
teremos a alegria de ter connosco o Senhor 
Dom António Francisco dos Santos, bispo 
do Porto, que presidirá à Eucaristia das 12 
horas no dia 10 de Maio. 

Através do Boletim “Família Passionista” 
e dos contactos em nosso poder fazemos a 
primeira e última comunicação. Não 
voltaremos a insistir. Os interessados 
deverão comunicar para o Seminário da Feira 
até ao dia 25 de Maio (sem alargamento de 
prazo) através dos telefones 256 362171/ 
256 364656 ou do mail queiros.passionista@
gmail.com. Ao confirmar a presença, não se 
esqueça de dizer se vem só ou acompanhado 
e de quantas pessoas. No dia 28 desse mês 

voltaremos a reunir ‑nos e, segundo as vos‑
sas respostas de adesão ou não, tomaremos 
a decisão. Se não te inscreveste, e apareces, 
serás sempre bem ‑vindo, mas não poderemos 
garantir o almoço.

Horário previsto para 10 de Junho: 
– 10.00h – chegada ao Seminário, em 

Santa Maria da Feira. 
– 10.30h – apresentação – breve momento 

de serenidade/tranquilidade – partilha etc.
– 12.30h – saída para o almoço, que será 

num restaurante da vizinhança. O preço 
não andará muito longe dos anos anteriores

– 15.30h – desporto… convívio…. 
– 18.00h – lanche partilhado. Cada ASPA 

responsabilizar ‑se ‑á pelo lanche que par‑
tilhará com os outros. Esperamos que seja 
um bom momento de partilha.

– 19.00h – Despedida – regresso a suas 
casas – e até 2016!

Termino desejando ‑te uma boa cami‑
nhada quaresmal e uma feliz Páscoa para 
ti e família. 

Inscreve ‑te e dentro do prazo. Conto 
e contamos contigo. 

Com amizade,

 Santa Maria da Feira, 01 de março de 2015
P. José Queirós

ENCONTRO ANUAL ASPAS 2015
VAI ACONTECER NO  
DIA 10 DE JUNHO DE 2015

NO SEMINÁRIO DE SANTA  
MARIA DA FEIRA. CHEGADA 10.00h
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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”

ADELAIDE COSTA SOUSA 
(COLAB. 01‑ FIÃES), 435€

ADELAIDE MOREIRA PEIXOTO 
(SOUTO ‑ VFR), 5€

ADÉLIA MARGARIDA RIBEIRO 
DOS SANTOS (SOUTO ‑VFR), 5€

ALEXANDRE, 10€

ALZIRA PINHO RODRIGUES 
(COLAB. 27 ‑ VÁLEGA), 180€

AMBROSINA GONÇALVES 
(COLAB. 176 ‑POIARES), 20€

ANA PAULA PIRES CARDOSO 
(ARRIFANA ‑VFR), 10€

ANÓNIMO, 7€

ANTÓNIO CÂNDIDO RODRIGUES 
GODINHO (COLAB. 36 ‑S. 
JOÃO DE OVAR), 17,6€

ANTÓNIO DA SILVA MATOS 
(SOUTO ‑VFR), 5€

ANTÓNIO JOSÉ PINHO RODRIGUES 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 10€

ANTÓNIO PAIS E SILVA (AVANCA), 10€

ANTÓNIO PINTO OLIVEIRA JÚNIOR 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 10€

ARMANDA DE CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

ARMINDA ADELINA NOGUEIRA 
OLIVEIRA (COLAB. 6 ‑ARGONCILHE), 450€

ARMINDA DE JESUS ROCHA (COLAB. 
132 ‑S. MIGUEL DO MATO), 101,20€

ASSINANTES DE AGUIAR (COL. MARIA 
DE FÁTIMA R. CASTRO): 35,00€

ASSINANTES DE ALVARÃES (COL. 
LURDES BRANDÃO): 45,00€

ASSINANTES DE DURRÃES (COL. 
ALBERTINA MOTA): 220,00€

ASSINANTES DE NAVIÓ (COL. 
TÂNIA CORREIA): 33,00€

ASSINANTES DE VITORINO DE PIÃES 
(COLAB. 97 ‑VITORINO DE PIÃES), 190€

BERNARDINO QUEIRÓS DE 
SÁ (FRAGOSO ‑BCL), 20€

CÂNDIDO DA COSTA LIMA, 20€

CAPELANIA DA PRAIA (COLAB 
93 ‑ESMORIZ), 97,55€

CAPELANIA DA SENHORA DA HORA 
(COLAB.150 ‑S. JOÃO DE VER), 30,50€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78 ‑ROMARIZ ‑VFR), 23,38€

CAPELANIA DE FIÃES (COLAB. 
183 ‑FIÃES), 103,54€

CAPELANIA DE GUILHOVAI (151‑
‑S. JOÃO DE OVAR), 50,92€

CAPELANIA DE MACINHATA (COLAB. 
146 ‑VALE DE CAMBRA), 47€

CAPELANIA DE NADAIS (COLAB. 
112 ‑ESCAPÃES), 130€

CAPELANIA STº ESTÊVÃO (COLAB. 
ETELVINA – ARRIFANA), 120€

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

CÉU (COLAB. 53 F.), 47€

CLARA PINTO ALVES (FORNOS ‑VFR), 10€

CLARINDA SANTOS SOUSA 
ROCHA (SANFINS ‑VFR), 10€

CURSOS CRISTANDADE (OFERTÓRIO/
MISSA PENITENCIAL), 23,87€

DANIEL TORRES PASSOS, 25€

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

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

ESTER REIS (S. JOÃO DA MADEIRA), 30€

EULÁLIA REIS FERNANDES 
R. P. INÁCIO (SOUTO), 5€

FERNANDA ALVES DE BARROS 
(COLAB. 12 ‑MOSELOS ‑VFR), 130€

FERNANDO FONSECA FERREIRA 
(SOUTO ‑VFR), 5€

FERNANDO JESUS LEITE 
(COLAB. 178 ‑SOUTO ‑VFR), 24€

FERNANDO JOAQUIM SANTOS 
RESENDE (ASPA)  ‑ (FORNOS ‑VFR), 20€

FERNANDO ROGÉRIO 
CONCEIÇÃO (COLAB. 156 ‑SANTA 
MARIA DA FEIRA), 17,5€

FRANCISCO LIMA AMORIM 
(ARRIFANAVFR), 10€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
PASSIONISTA (FEIRA), 376,38€

IGREJA PAROQUIAL DE FAJÕES, 55,2€

IGREJA PAROQUIAL DE FORNOS 
(COLAB. 166 ‑FORNOS ‑VFR),7€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(COLAB. 90 ‑TRAVANCA ‑VFR), 49,75€

IGREJA PAROQUIAL SANTO 
ANTÓNIO (COLB. 53 I.), 68€

ILDA REIS SOARES (S. JOÃO 
DA MADEIRA), 15€

IMAGENS DA SAGRADA FAMÍLIA, 53,1€

ISABEL HENRIQUE CRUZ 
(VALE DE CAMBRA), 10€

ISAURA MOREIRA DIAS 
PINHO (FAJÕES), 10€

ISIDORO SANTOS PINTO (AVINTES), 50€

ISILDA (COLAB. 53 G.), 155€

JOÃO SOUSA (COLAB. 53 C.), 20€

JOAQUIM ANTUNES CURADO 
(LEIRIA), 100€

JOAQUIM MARTINS GOMES 
(VIANA DO CASTELO), 30€

JORGE DA COSTA PINHO (COLAB. 
172 ‑BUSTELO (OAZ), 40,5€

JORGE FILIPE MOREIRA COSTA 
(ASPA)  ‑(ROMARIZ ‑VFR), 20€

JOSÉ ALBERTO BARBUDO 
GIL (ALCABIDECHE), 5€

JOSÉ ASSUNÇÃO DA SILVA* 
(GANDRA ‑ PRD), 20€

JOSÉ FERNANDO PAIS E 
SILVA (AVANCA), 10€

JOSÉ LUÍS ALMEIDA FERREIRA 
(SOUTO ‑ VFR), 5€

JOSÉ MARIA LUCAS CABRAL 
(FORNOS DE ALGODRES), 5€

LUÍS FILIPE NUNES BRANCO 
(CORROIOS), 20€

LUÍSA RAQUEL CASTRO 
FIGUEIREDO (AVANCA), 10€

LUZIA FERREIRA DE AMORIM 
COELHO (MOZELOS ‑VFR), 50€

MADEIRA, 20€

MANUEL (COLAB. 53 A.), 13€

MANUEL FARIA PLÁCIDO RESENDE 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 100€

MANUEL NEVES (COLAB. 
13 ‑VALE DE CAMBRA), 25€

MARCOLINO CASTRO VALENTE (COLAB. 
57 ‑SANTA MARIA DA FEIRA), 40€

MARGARIDA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 
(COLAB. 161 ‑CESAR (OAZ), 35€

MARIA ADELAIDE DIAS SILVA 
(COLAB. 79 ‑FAJÕES), 250€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA LARANJEIRA 
(COLAB. 105 ‑S. JOÃO DA MADEIRA), 81€

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

MARIA ALICE JESUS SÁ (COLAB. 
157 ‑SANTA MARIA DA FEIRA), 70€

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

MARIA AMOROSA PINHO SILVA 
ALVES (CESAR ‑OAZ), 30€

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

MARIA CLEMENTINA PAIS 
E SILVA (VÁLEGA), 20€

assim: de 15 de dezemBro 2014 até 15 de março 2015, reCeBemos de:
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oFertas Para o Boletim “FP” 
Quem Quiser enViar a sua oFerta Para o Boletim Por transFerÊnCia BanCária, Poderá FazÊ

lo atraVés de:
de Portugal  niB: 0007 0000 02138500607 23 – do estrangeiro  iBan: Pt 50 0007 0000 

02138500607 23 (+SWIFT/BIC)

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.

A Direção

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 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. 

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, 
solicitamos aos Colaboradores, 
Assinantes ou simples Leitores de 
“FP” que nos façam chegar aquelas 
notícias mais celebradas em famí-
lia, como sejam: Nascimentos, Bati-
zados, Casamentos, Bodas de Prata 
ou de Ouro, Falecimentos, etc., 
onde conste o nome, o evento, o 
dia do mesmo, a morada e a sua 
correlação com o Boletim (como 
Assinante ou Colaborador(a). 
Desta forma, estaremos todos em 
maior comunhão de amizade, de 
solidariedade e de oração. A comu-
nicação, dirigida diretamente para 
o mail do Boletim ou através do(a) 
Colaborador(a) da área. Agrade-
cemos também, se ainda for 
necessário, que nos façam chegar 
o nome e o endereço completo e 
atualizado dos Assinantes a quem 
o Boletim chega pelo correio.

CHAMADOS  
PARA A CASA DO PAI:
08.01.2015: antónio de 
oliveira neves, 
pai de Manuel de Oliveira 
Neves, assinante e colaborador 
de “FP” ( Coelhosa – Castelões).

09.02.2015: 
maria manuela 
oliveira dos 
santos, 
mãe da Assinante 
e Colaboradora 
de “FP” Beatriz 
Cambra (Sanfins – 
S. M. da Feira).

20.01.2015: 
maria de 
anunciação Pais 
e silva, 97 anos, 
avó do Religioso 
Passionista, 
Padre Nuno 
Jorge Silva Costa 
Almeida (Avanca-
-Estarreja).

17.02.2015: 
emília Henriqueta 
de assunção, 
assinante de 
“FP” e Mãe do P. 
Licínio, Religioso 
Passionista 
(Gandra – Paredes).

MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES 
OLIVEIRA (LOUROSA ‑VFR), 2€

MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA 
PERICÃO (ALMADA), 20€

MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DA 
SILVA (COL.133 ‑MANSORES), 85€

MARIA DA ENCARNAÇÃO SILVA VALENTE, 20€

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 
FAMILIAR (ARRIFANA ‑VFR), 10€

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

MARIA DE LURDES TEIXEIRA, 5€

MARIA EDITE MOREIRA (COLAB. 
127 ‑FERMEDO (ARC), 95€

MARIA ELISABETE COSTA SOUSA 
(VILA VERDE ‑LG), 40€

MARIA EMÍLIA GOMES ALMEIDA 
(ARRIFANA), 10€

MARIA FERNANDA FERREIRA COSTA 
(COLAB. 30 ‑BARROSELAS), 230€

MARIA FERREIRA DOS ANJOS MOREIRA 
(COLAB. 168 ‑ROMARIZ), 180€

MARIA GLORIOSA DE JESUS (SOUTO ‑VFR)), 5€

MARIA GORETI BRANDÃO 
FERREIRA REPINALDO, 5€

MARIA HELENA ANDRADE DA COSTA 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 20€

MARIA HELENA JUNÇA RODRIGO 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

MARIA HELENA MARTINS (SOUTO ‑VFR), 5€

MARIA HELENA SANTOS LEITE, 10€

MARIA JOSÉ PAIS E SILVA (AVANCA), 10€

MARIA JOSÉ VIEIRA (SOUTO ‑VFR), 5€

MARIA LUCÍLIA GONÇALVES VAZ 
PINTO (ESCAPÃES ‑VFR), 30€

MARIA LUÍSA TEIXEIRA (S. 
JOÃO DA MADEIRA), 10€

MARIA MADALENA BASTOS 
(JUNQUEIRA ‑VLC), 20€

MARIA MATOS DE SÁ (FEITOS ‑BCL), 60€

MARIA OLINDA MOREIRA DOS 
SANTOS (GANDRA ‑PRD), 10€

MARISA MARTINS SANTOS, 30€

P. ANTÓNIO JORGE TORRE 
(AMONDE ‑VCT), 50€

PÁROCO DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 30€

PAULINA MACIEL PEREIRA 
(BARROSELAS), 10€

PEDRO NUNO C. ALVES PINHO + ANA 
CRISTINA LIMA (S. JOÃO DA MADEIRA), 20€

ROGÉRIO BARBOSA (BARROSELAS), 50€

ROSA MARIA PORTELA DA ROCHA 
FAMILIAR (FORNOS ‑VFR), 80€

ROSITA DO SEBASTIÃO (SOUTO ‑VFR), 5€

ROSA DOS REIS (CORTES ‑COVILHÃ), 75€

RUI JORGE LOPES CHAVES + ODETE 
MARIA TOMÉ C. (ARRIFANA), 20€

SALETE BAPTISTA (DOMINGUIZO‑
‑FUNDÃO, 50€

SANTUÁRIO SENHORA DA SAÚDE 
(COLAB 162 ‑VALE DE CAMBRA), 54,9€

SERAFIM GOMES PINTO (FORNOS), 10€

SÉRGIO SERAFIM GONÇALVES 
MAGALHÃES (ASPA)  ‑ (BRAGA), 25€

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

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

VIRGÍLIO JOSÉ C. LEMOS + FERNANDA M. 
PINHO (SÃO JOÃO DA MADEIRA), 20€

VITÓRIA DA COSTA DIAS CORREIA 
(COLAB. 21) (VÁLEGA (OVR)), 188,71€
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Ao aproximarmo ‑nos da semana em que celebramos os 
acontecimentos mais santos e maiores da nossa fé e da nossa 
salvação, somos convidados a entrar em contacto com os rela‑
tos da Paixão Morte e Ressurreição do Senhor. Neste ano litúr‑
gico, é o relato da Paixão de Marcos que somos convidados a 
frequentar. Aproximemo ‑nos sem preconceitos e prejuízos, com 
a curiosidade e a audácia própria dos exploradores, deste tão 
desconhecido mas conhecido relato. “Desconhecido” porque, 
apesar de o termos já escutado ou mesmo lido muitas vezes, 
nunca conseguiremos esgotar a sua mensagem. “Conhecido”, 
porque outra coisa não narra ele senão a nossa história: a nossa 
história de pecado, mas também a nossa história de salvação. 
História de pecado, porque na Paixão de Cristo está exposta 
a nossos olhos “a espessura das nossas raivas e dos nossos 
ódios, da nossa malicia, da nossa violência, da nossa mentira, 
da atração e do fascínio, quem diria, que sobre nós exerce a 
morte” (António Couto). História de Salvação, porque a cruz de 
Cristo não se limita a denunciar o pecado. “A Paixão de Cristo 
é a obra maior e mais maravilhosa do amor divino” e, por isso, 
o remédio mais eficaz contra os males de todos os tempos (São 
Paulo da Cruz). Na cruz, descobrimos o amor apaixonado de 
Deus por todos nós, amor esse que nos reconcilia e reconstrói 
as nossas existências. 

Começa o relato da Paixão de Marcos com a conspiração dos 
Judeus (Mc 14, 1 ‑2). Na verdade, Jesus de Nazaré, na relação 
com o mundo social e político do seu tempo, revela uma pro‑
funda liberdade. A fonte dessa liberdade, que caracteriza toda 
a sua vida e todas as suas ações, é a sua opção pelo Reino. Tal 
forma de ser e estar na vida era uma forte interpelação para 
os sumo ‑sacerdotes e doutores da lei. Jesus era uma pedra no 
sapato para esta classe dirigente e por isso tinha de desapare‑
cer, nem que para isso seja necessário recorrer à traição. Segue‑
‑se a unção de Betânia (Mc 14, 3 ‑11) que antecipa a sepultura 
de Jesus. É este gesto generoso da mulher que parte um vaso 
de alabastro e derrama o nardo sobre a cabeça de Jesus, que 
leva Judas a ir ter com os príncipes dos sacerdotes para lhes 
entregar Jesus. A um gesto de amor de uma desconhecida para 
com Jesus contrapõe ‑se a traição de Judas, um dos doze. Ao 
gesto generoso da mulher contrapõem ‑se a ganância, a lógica 
do lucro de Judas.

Jesus é entregue de mão em mão. É entregue por Judas aos 
judeus (Mc 14, 10). Os judeus entregam ‑no a Pilatos (Mc 15, 1) e, 
por fim, Pilatos entrega ‑o aos soldados para ser crucificado (Mc 
15, 15). No entanto, a história da Paixão de Jesus não se limita 
à história das entregas humanas. Se assim fosse, a Paixão e a 
Morte de Jesus mais não seria do que uma das muitas mortes 
injustas que ainda hoje ocorrem. Ao lado das entregas huma‑

nas encontramos as entregas divinas. É o Pai que, por amor, 
entrega o Seu Filho à morte (Mc 9, 31; Mc 10, 33; Mc 14, 41; 
Mt 26, 45; Jo 3, 16; Rm 8, 32). É o Filho que, voluntariamente, 
entrega a sua vida por nosso amor (Lc 23, 46; Jo 19,30; Gl 2, 
20; 1 Tm 2, 6; Tt 2, 14; Ef 5,2). É o Espírito que é entregue pelo 
Filho na Sexta ‑feira Santa (Jo 19, 30; Heb 9, 14; Act 10, 38.40).

Segue ‑se, no relato da Paixão de Marcos, a preparação e a 
Ceia Pascal (Mc 14, 12 ‑31). Começa este episódio com a per‑
gunta: “onde queres que façamos os preparativos para comer a 
Páscoa?”. Celebrar a Páscoa e celebrar a Eucaristia exige pre‑
paração. A última Ceia e a instituição da eucaristia é o critério 
de interpretação do relato da Paixão e do Mistério Pascal: corpo 
entregue e sangue derramado por vós. É a Eucaristia que faz a 
Igreja. A Eucaristia é o memorial do mistério pascal, é comunhão 
com Cristo e comunhão com os irmãos. Quem celebra Eucaris‑
tia deve aprender a ter um estilo de vida eucarístico, ou seja, 
um estilo de vida marcado pela gratuidade e entrega serviçal. 
Quem celebra eucaristia deve pensar antes nos outros do que 
em si. No entanto, é no decorrer da última Ceia, marcada pelo 
amor e pela intimidade, que Jesus anuncia a traição de Judas, 
a negação de Pedro e o abandono dos discípulos. Interpela ‑nos 
este facto. Na verdade, não é por eu celebrar eucaristia que 
estou imune de trair Jesus.

Terminada a última ceia, Jesus dirige ‑se para o Horto das 
Oliveiras para aí rezar (Mc 14, 32 ‑42). Marcos apresenta ‑nos, 
no Getsémani (lagar de azeite), um Jesus humano com pavor e 
angústia ante a morte. No entanto, este pavor e angústia não 
levam Jesus ao desespero mas à oração, ao diálogo com Deus‑
‑Pai. Nesta sua oração no jardim das oliveiras, Jesus não só nos 
recomenda a oração, mas também nos ensina a rezar. A nossa 
oração deve ser uma oração filial. É esta a especificidade da 
oração cristã. Devemos rezar a Deus como um filho fala com o 
seu pai, com confiança e ternura. No entanto, a nossa oração 
não é uma forma de convencermos Deus das nossas vontades 
mesquinhas e egoístas. A oração, que deve ser persistente, é 
um momento de agonia e de luta, é um momento onde eu me 
vou conformando com a vontade de Deus. O resultado da oração 
é a força e a coragem necessária para enfrentar as situações. 
Na verdade, depois de rezar, não são os guardas que tomam 
a iniciativa de prender Jesus. É Jesus que voluntariamente 
se aproxima do cortejo que vem para o prender. É Jesus que 
entrega voluntariamente a sua vida por amor. 

A cena da prisão de Jesus (Mc 14, 43 ‑52) começa com a trai‑
ção de Judas. Judas, um discípulo, é aquele que trai Jesus e O 
atraiçoa com um beijo. A traição de Judas é uma forte inter‑
pelação para todos nós. Não é por andarmos com Jesus que 
estamos livres de o trair. Devemos perguntar ‑nos quais são 

PAIXÃO, MORTE E 
RESSURREIÇÃO SEGUNDO 
SÃO MARCOS
(i parte)
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as nossas verdadeiras motivações para seguir Jesus. Judas 
traiu Jesus com um beijo, com um gesto de amor, de amizade, 
de dedicação do discípulo para com o Mestre. Pode aconte‑
cer que também nós, muitas vezes, estejamos a profanar e 
a prostituir gestos de verdadeiro amor e de amizade. Neste 
momento, há alguém que tenta resolver a situação com a 
violência, ferindo um criado do sumo ‑sacerdote. A violência 
é tão descabida que Jesus nem se refere a ela. É neste con‑
texto que todos os presentes abandonam Jesus. Aqueles que 
tinham deixado tudo para seguir Jesus, deixam o seu tudo e 
fogem perdidos e sós no meio da noite. Narra ‑nos S. Marcos 
o episódio do jovem envolto apenas num lençol que, ante a 
tentativa de prisão, foge nu. É uma cena interpelante. Na 
verdade, este jovem, que muitos pensam tratar ‑se do próprio 
evangelista Marcos, tem muitas parecenças com o anjo que, 
no Domingo de Páscoa, aparecerá às mulheres. Assim sendo, 
esta cena pode querer ‑nos indicar que, apesar de Jesus ser 
preso e ser condenado à morte, não o irá capturar. Ele res‑
suscitará ao terceiro dia. No entanto, o lençol que envolve o 
jovem também nos pode evocar a veste branca que os bati‑
zados recebem no dia do seu batismo. Muitas vezes, também 
nós abandonamos Jesus, deixamos a nossa veste batismal e 
fugimos nus e débeis pelo mundo.

Depois de ser preso, Jesus é apresentado ao tribunal 
Judaico (Mc 14, 53 ‑65). Jesus é julgado pelo sinédrio e pelos 
sumo ‑sacerdotes mas a condenação já estava de antemão 
decidida. É por isso que se apresentam muitas testemunhas 
falsas, mas porque o seu testemunho se baseia na mentira e 
não na verdade o seu testemunho não concorda. O maquia‑
velismo de quem, para atingir os seus fins, utiliza todos os 
meios mesmo que fraudulentos não é uma história só de 
ontem mas também de hoje. A estas falsas testemunhas Jesus 
responde com o silêncio. Ele é o servo sofredor (Is 53). Ele 
sabe que há ocasiões em que qualquer palavra que se diga 

só gera mais violência. Há que esperar pelo momento opor‑
tuno para dizer a palavra oportuna. No entanto, o silêncio 
de Jesus termina quando o Sumo ‑sacerdote interroga ‑o sobre 
a sua identidade: “És tu o messias, Filho do Deus bendito? 
Jesus respondeu: Eu sou. E vós vereis o Filho do Homem 
sentado à direita do Todo ‑poderoso vir sobre as nuvens do 
céu”. Jesus que sempre foi tão cuidadoso e pediu silêncio 
quando alguém dizia que ele era o Messias, diz agora clara‑
mente que é o Messias, o Filho de Deus e o Filho do Homem. 
Na verdade, sob a sombra da cruz Jesus pode afirmar agora 
claramente que é o Messias. Jesus é o Messias Crucificado 
e não o Messias violento.

Contrasta com este testemunho corajoso de Jesus as nega‑
ções de Pedro (Mc 14, 66 ‑72). Pedro começou a seguir Jesus 
de longe e tudo começa a complicar ‑se quando começamos 
a seguir Jesus de longe. E como se isso não bastasse, Pedro 
ainda se foi colocar num ambiente perigoso. Às vezes, é pre‑
ciso ser corajoso ao ponto de fugir das ocasiões de pecado. E 
nesse ambiente perigoso, Pedro nega, por três vezes, conhe‑
cer Jesus. As negações não são todas iguais. Começa por um 
fazer ‑se desentendido e termina com um juramento e impre‑
cações. Jesus tinha advertido Pedro que antes do galo can‑
tar duas vezes, Pedro três vezes o teria negado. No entanto, 
quando o galo canta por primeira vez, Pedro não se recorda 
da advertência. Muitas vezes podem estar a cantar muitos 
galos advertindo ‑nos e tentando ‑nos despertar das nossas 
pequenas traições e nós não nos apercebemos. No entanto, 
quando o galou cantou por segunda vez Pedro recordou ‑se 
das palavras de Jesus, arrependeu ‑se e começou a chorar. 
O galo anuncia o nascimento do novo dia e, nas lagrimas do 
arrependimento e da conversão, começa a nascer um novo 
dia para Pedro.

(Continua no próximo número…) 
P. Nuno Ventura,cp
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ii trimestre 2015

02 de aBril:
Quinta Feira santa.

03 de aBril:
sexta Feira santa da Paixão do 
senHor.

04 de aBril:
sáBado santo.

05 de aBril:
domingo de PásCoa da 
ressurreição do senHor.

26 de aBril:
iV domingo da PásCoa – dia 
mundial de oração Pelas 
VoCações.

10 de maio (em s.m. Feira, 12 H.): 
missa ComemoratiVa dos 50 anos 
dos Passionistas em santa maria 
da Feira, Com a Presença do sr. 
BisPo do Porto.

16 26 de maio:
CaPítulo da ConFiguração CeB 
(Passionistas da itália, França e 
Portugal), em roma.

10 de JunHo:
ConVíVio anual dos asPas (antigos 
seminaristas Passionistas), 
em santa maria da Feira.

27 de JunHo:
noitada de são João (aBerta a 
todos os moVimentos Passionistas), 
em santa maria da Feira.

donatiVos Para as missões 
Passionistas:
niB 000700000213850021923

[seminário da santa Cruz dos 
missionários Passionistas]

NÃO ESQUEÇA

Feliz 
Páscoa
Páscoa é ser capaz de mudar,
É partilhar a vida na esperança, 
É lutar para vencer toda sorte de sofrimento. 
Páscoa é dizer sim ao amor e à vida, 
É investir na fraternidade, 
É lutar por um mundo melhor, 
É vivenciar a solidariedade. 
Páscoa é ajudar mais gente a ser gente, 
É viver em constante libertação, 
É crer na vida que vence a morte.
Páscoa é renascimento, é recomeço, 
É uma nova chance pra gente melhorar 
As coisas que não gostamos em nós. 
Para sermos mais felizes por conhecermos 
A nós mesmos mais um pouquinho e vermos 
Que hoje somos melhores do que fomos ontem.
E é hora de lembrar com amor e carinho 
as pessoas em nossas vidas 
que fazem toda a diferença…

http://www.passionistas.pt

«FAMÍLIA PASSIONISTA»
DESEJA A TODOS OS SEUS
ASSINANTES, LEITORES,
COLABORADORES E AMIGOS
UMA FELIz E SANTA PáSCOA!.


