
PRESENÇAS PASSIONISTAS:
PASSIONISTAS 50 ANOS  
EM SANTA MARIA DA FEIRA

 Continua na página 2

NOVA PROVÍNCIA PASSIONISTA 
“MAPRAES”

 Continua na página 3

PASSIONISTAS NO MUNDO
 Continua na página 5

VOCAÇÃO E MISSÃO:
PASTORAL VOCACIONAL

 Continua na página 7

MILHEIRÓS DE POIARES  
EM MISSÃO PASSIONISTA

 Continua na página 8

EXPRESSÕES DA FAMÍLIA 
PASSIONISTA:
GSPC, GASPC, LMP, SOLIDARIEDADE

 Continua na página 13

PALAVRAS PARA O CAMINHO:
PAIXÃO, MORTE E RESSURREIÇÃO 
SEGUNDO S. MARCOS

 Continua na página 22
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Desde a capela de São Paulo da Cruz, em Roma, apenas terminada a 
celebração litúrgica durante a qual o Superior Geral deu posse e abençoou 
o novo Provincial e o Conselho da Província passionista unitária da Itá-
lia, França e Portugal, o P. Luís Vaninetti dirigiu à Família Passionista 
da nova Província uma primeira e especial saudação que registámos:

“Estamos no coração do Capítulo Provincial; nele tivemos 
oportunidade de amadurecer e tomar várias decisões; foi eleito o 
novo governo da nova Província; concluiremos nos próximos dias 
a programação para os próximos quatro anos. Quero agradecer, 
antes de tudo, a toda a família passionista que nos apoiou com 
a sua oração, com a lembrança e o carinho; particularmente, as 
comunidades dos Missionários passionistas, das Irmãs e Monjas 
passionistas, mas também os Institutos particulares da Paixão 
e todos os Grupos e Movimentos laicais que nos acompanharam 
durante estes dias, dos quais sentimos a sua proximidade e o 
efeito da oração. 

Que São Paulo da Cruz, cujos restos mortais aqui repousam, 
vos abençoe e vos acompanhe no vosso caminho. Que passem uma 
boa tarde”  (Roma, 25 de Maio 2015).
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4º MOMENTO: VISITA DO 
REV.MO SuPERIOR GERAl DOS 
PASSIONISTAS, P. JOAchIM 
REGO (26.03 - 04.04).

Durante 10 dias, incluindo neles a Semana Santa, 
o Rev.mo Superior Geral dos Passionistas, P. Joachim 
Rego, proveniente de Roma, esteve em visita fraterna 
à Província Passionista de Portugal, visitando todas as 
casas e contactando com todos os religiosos da mesma. 
Aproveitou a ocasião para partilhar connosco a alegria 
do Tríduo Pascal, acompanhando todas as celebrações 
litúrgicas na nossa igreja, em Santa Maria da Feira, 
incluindo as representações cénicas do Grupo Gólgota 
durante a Semana Santa. Ao mesmo tempo, quis tomar 
conhecimento e auscultar todos os Movimentos de Apos-
tolado apoiados pelos passionistas, tendo para com todos 
palavras de felicitações, de apoio e estímulo pessoal e de 
toda a Congregação. Partiu no dia de Páscoa, às 5,00 h. 
da manhã, rumo a Paris. 

Um Bem-Haja muito especial ao Rev. P. Joachim Rego 
pela sua visita que muito nos honrou e alegrou. 

PASSIONISTAS: 50 ANOS EM SANTA MARIA DA FEIRA

2.04.2015 – QUINTA-FEIRA SANTA
Superior Geral, Joachim Rego, Presidente 

da Câmara da Feira e parte da comunidade da Feira, 
Irmãs passionistas e amigos

5º MOMENTO: lANÇAMENTO DE 
POSTAl E SElO cOMEMORATIVO 
(09.05.2015).

Em parceria com a delegação dos CTT de Santa Maria da Feira, 
foi neste dia aniversário, oficialmente, lançado uma coleção de selos e 
um postal de correio comemorativos da efeméride. Ao mesmo tempo, 
integrou a exposição histórica deste 50 Anos, patente no salão de festas 
do Seminário, dois painéis de fotos referentes a alguns dos Momen-
tos evocativos desta caminhada histórica, enriquecida com algumas 
peças, agora de museu, que constituíram outros tantos instrumentos 
de trabalho usados pelos Missionários ao longos desses anos. Com o 
mesmo intuito, dedicaram-lhe um número especial do Boletim “FAMÍ-
LIA PASSIONISTA”, levando ao conhecimento de um público mais 
alargado uma resenha histórica de alguns dos eventos mais salientes 
deste meio século.

– Da mesma forma, na Quinta-feira Santa, dia 2 de Abril, 
esta Comunidade passionista teve a honra da visita do Sr. 
Presidente da Câmara de Santa Maria da Feira, Dr. Emídio 
Sousa, que muito nos lisonjeou e que agradecemos. Para a 
posteridade, a “foto de Família”.

O P. Joachim Rego nasceu a Yangon, Myanmar a 
16 de Agosto de 1954. Professou a 17 de Janeiro de 
1976 e foi ordenado sacerdote a 28 de Novembro de 
1981. Foi Provincial da Província do Espírito Santo, 
na Austrália. Eleito Superior Geral da Congregação 
da Paixão no 46º Capítulo Geral em 2012, é chamado 
a servir os irmãos em nome de Deus, atento às mani-
festações do Espírito para guiar a Congregação a 
fim de promover harmonicamente o crescimento de 
cada um dos religiosos e o bem comum do Instituto, 
guardando o Carisma de São Paulo da Cruz a viver 
hoje na Igreja e no mundo.
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6º MOMENTO: EucARISTIA DE 
AÇãO DE GRAÇAS, PRESIDIDA 
PElO bISPO DO PORTO 
(10.05.2015).

creio não haver razão de ser desmentido se disser que 
este foi o momento, certamente, mais alto das comemorações 
cinquentenárias, a coincidir com a data mais próxima do 
memorável 9 de Maio de 1965, em que a pequena comuni-
dade passionista, então recentemente instalada na Casa da 
Cruz, em Santa Maria da Feira, testemunhou solenemente 
que a presença dos Passionistas surgia nestas terras para 
ser um marco de vivência religiosa, de promoção vocacional 
e de evangelização que não mais pararia no tempo:

Foi a Eucaristia de Ação de Graças, celebrada às doze 
horas na igreja dos Passionistas, presidida por sua Ex.cia 
Rev.ma o senhor D. António Francisco dos Santos, bispo do 
Porto, e concelebrada por vários sacerdotes passionistas de 
todas as comunidades do país e por alguns sacerdotes da 

Vigararia da Feira e de Oliveira de Azeméis. Os cânticos 
estiveram a cargo de todos dos Grupos Corais das várias 
missas dominicais da mesma igreja. 

Foi um verdadeiro momento de esfusiante alegria vivido 
por muitas centenas de féis que emolduraram o templo, a 
fazer lembrar tantos outros momentos de festa que nela se 
têm vivido ao longo deste meio século. Entre elas, estive-
ram presentes as autoridades autárquicas de Santa Maria 
da Feira, nomeadamente o Sr. Presidente da Assembleia 
Municipal e Deputado à Assembleia da República, Amadeu 
Albergaria, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Emídio Sousa, 
e o Sr. Presidente da União de Freguesias de Santa Maria 
da Feira, Fernando Leão.

Da brilhante homilia do Sr. Bispo, destacamos apenas 
dois excertos:

… Aqui (na igreja dos Missionários Passionistas), 
a comunidade cristã encontra acrescidas razões para 
sentir a alegria da Páscoa. Somos uma Comunidade 
que agradece a Deus o dom da presença passionista 
entre nós, lembra todos os missionários e alunos do 
Seminário que por aqui passaram ao longo destes 
cinquenta anos e abre caminhos de missão ao futuro 
para todos crescermos na fé e no testemunho da 
alegria pascal.

…Aqui permanecem hoje (os Missionários pas-
sionistas) com renovado entusiasmo e crescente 
dinamismo pastoral. Venho agradecer a Deus esta 
presença missionária e este percurso apostólico ao 
serviço da nossa Diocese, muito particularmente 
nestas Terras de Santa Maria. Quero celebrar este 
dia aqui, convosco e para vós, para daqui partirmos 
rumo ao futuro com renovado entusiasmo inspirados 
pelo vosso carisma e ancorados no vosso testemunho 
sacerdotal e missionário…”

 P. Porfírio Sá

NOVA PROVÍNcIA 
PASSIONISTA, 
sob o título de Maria 
Apresentada no Templo
(ITÁLIA, PORTUGAL E FRANÇA)

como foi sendo anunciado e preparado com alguns 
anos de antecedência, num desejo e necessidade de uma 
profunda reestruturação da Congregação passionista, 
decorreu na casa geral da mesma, em Roma, entre os 
dias 16 e 26 de Maio 2015, o 1º Capítulo da nova Pro-
víncia, cujo título definitivo passou a ser o de Maria 
Apresentada no Templo (MAPRAES), englobando as 
seis ex-províncias da Itália, a de Portugal e da França. 
Entre outros assuntos importantes para o futuro da 
nova Província, especialmente os Regulamentos inter-
nos da mesma, foi eleito o primeiro Superior Provincial, 

Novo Conselho Provincial com o Superior Geral (ao centro): 
P. Luigi Vaninetti  (Provincial, terceiro à esquerda); 

consultores: P. Daniele Pierangioli (primeiro à esquerda), 
P. Laureano Alves Pereira, 1º Consultor (segundo à esquerda), 

P. Mário Madonna (primeiro à direita), 
P. Aniello Migliaccio, (segundo à direita).

 Continua na página 4
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P. Paulo Jorge Gomes 
Ferreira de Sousa

Conselheiro Regional (FAT)

P. Paulo Jorge Martins Correia
Superior Regional (FAT)

P. João Paulo da Silva Valente
Conselheiro Regional (FAT)

na pessoa do P. luigi Vaninetti, e os seus respetivos 
Consultores, conforme legenda da foto anexa. Da pri-
meira reunião formal do novo Conselho, surgiu, entre 
outras deliberações, a primeira Comunicação do Superior 
Provincial, dirigida a todos os religiosos da mesma, que 
passamos a reportar, na versão portuguesa. 

Com data de 1 de Agosto foram nomeados, pelo novo 
Conselho provincial, os Superiores Regionais e seus Con-
selheiros. Para a Região de Portugal (FAT), foi nomeado 
Superior Regional o P. Paulo Jorge Martins correia 
e, como Conselheiros, os PP. Paulo Jorge Gomes Fer-
reira de Sousa e João Paulo da Silva Valente. Texto da 
1ª comunicação do Provincial:

“Caríssimos irmãos,
Como sabeis, desde o dia 16 até ao 26 deste mês de 

Maio, celebramos em Roma, na casa geral dos santos 
João e Paulo, o primeiro Capítulo provincial unitário.

A Assembleia capitular, presidida pelo Rev. Padre 
Geral, Joachim Rego, e com a presença de todo o Con-
selho Geral, está composta por 94 religiosos capitulares, 
em representação das Províncias da Itália, França e 
Portugal, e suas missões.

Em continuação do caminho já feito nos anos ante-
riores, o Capítulo confirmou a decisão da união das oito 
Províncias que integram a Configuração “Eugénio Bossi-
lkov” (CEB), aprovada pelo 46º Capítulo Geral, reconhe-
cendo nesta escolha um evento de graça e uma ocasião 
para continuar com renovado entusiasmo a missão que 
nos foi confiada pela Igreja de anunciar ao mundo o 
Evangelho da Paixão.

A escolha de uma só Província dividida em Regiões, 
governadas por um Superior com poder delegado, entendeu 
traduzir nas estruturas de governo a consciência de ser e 
de nos sentirmos já desde agora um só corpo na unidade 
de membros diversos. Estamos, porém, conscientes de que 
o processo para uma plena integração das pessoas e das 

estruturas precisa de ser feito gradualmente e exige tempo 
para levar a cabo as decisões capitulares.

Por tudo isso, para assegurar o governo ordinário da 
Província e o correto andamento da vida das comunidades, 
de acordo com o Superior Geral, obtido o Consentimento 
do Conselho, pela presente, disponho quanto segue:

•	 Os irmãos que foram Superiores provinciais 
assumirão, até que não se providencie diver-
samente, o cargo de Superiores Delegados 
das respetivas Regiões.

•	 Disponho, igualmente, que os Superiores 
locais e todos aqueles que desempenham 
tarefas ou cargos, continuem no seu serviço, 
para a ordinária administração, até nova 
disposição.

•	 Ao mesmo tempo confirmo no seu cargo os 
Presidentes e os membros das Comissões, com 
os seus programas já em curso. 

Em conformidade com os novos Regulamentos pro-
vinciais, que terão de ser aprovados pelo Superior Geral, 
com o consentimento do seu Conselho, trabalharemos a 
fim de que, brevemente, após as previstas consultas com 
os Religiosos interessados, se possa proceder à nomea-
ção dos Superiores Regionais, dos seus Conselhos e das 
outras realidades inicialmente necessárias para a vida 
da nova Província.

Que Nossa Senhora das Dores, São Paulo da Cruz e 
todos os nossos Santos e Beatos passionistas intercedam 
por nós e nos amparem no nosso caminho de comunhão 
e de missão”. 

P. Luigi Vaninetti,Superior Provincial; P. Laureano 
Alves, 1º Consultor; P. Daniele Pierangioli, Consultor; P. 
Mario Madonna, Consultor; P. Aniello Migliaccio, Consultor.
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passionistas no mundo
ORDENAÇÕES 
SACERDOTAIS DO P. 
JIFFIN SEbASTIAN, 
C.P., E P. JOHNSON 
EMMANUEL, C.P.
(Província de São TomáS  
(THom) – índia)

p. Jiffin sebastian, C.p. e 
p. Johnson emmanuel, C.p. , 
foram ordenados sacerdotes 
por S.E. 

D. Joseph Kariyil, bispo de 
Cochin (Índia), a 8 Abril 2015 
em Ashram JXP, na India.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
DO P. bINU JOHNSON, C.P., NA ÍNDIA
(Província de São TomáS  (THom) – índia)

p. Binu Johnson , C.p., foi ordenado sacerdote por S.E. D. 
Stephen Athipozhiyil, bispo de Allepey (India), a 18 Abril 2015, 
na igreja de São José, em Ottamassery, Índia.

DIáCONO LATIFO FONSECA, C.P. 
FOI ORDENADO SACERDOTE EM MOÇAMbIqUE
Província caLv (BraSiL - moçamBique)

no dia 8 de Março de 2015, o diácono Latifo Fonseca, CP., 
foi ordenado sacerdote. Latifo é o primeiro religioso passionista 
da “Missão de Nossa Senhora dos Pobres” a receber a ordenação 
sacerdotal. A celebração eucarística decorreu na igreja de Maria 
Auxiliadora, na cidade de Pemba, Província de Cabo Delgado, em 
Moçambique. O bispo ordenante foi Dom Luiz Fernando Lisboa, 
CP. O superior Provincial da Província do Calvário, P. Hamilton 
Manoel da Silva, e outros religiosos passionistas, participaram 
na concelebração juntamente com muitos outros convidados, 
quer locais, como estrangeiros.

O PAPA NOMEOU bISPO DA DIOCESE DE  KOLE 
(REPúbbLICA DEMOCRáTICA DO CONGO)  
O REV.DO P. EMERy KIbAL MANSONG’LOO, 
PASSIONISTA.

o santo Padre, papa Francisco, com data de 5 de Maio 2015, 
nomeou Bispo da diocese de Kole (República Democrática  
do Congo) o Rev.do P. Emery Kibal Mansong’loo, passionista, 
então Superior Provincial dos Missionários Passionistas naquela 
República.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
DE P. PIUS ONONUJU AKAzOR, C.P.
(Província da aPreSenTação (PraeS)-nigéria)

p. pius ononuju akazor da divina providência foi ordena-
do sacerdote por  S.E. D. Valerian M. Okeke, Arcebispo Metropoli-
tano de Onitsha (Nigeria), a 9 Abril 2015, na Basílica da Santíssima 
Trindade, de Onitsha.
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
EM bUCARAMANGA, COLôMbIA
Província Scor – coLômBia

ordenação sacerdotal de Andres Yamit Carillo Mendoza, 
25 de Abril 2015, na Catedral da Sagrada Família (Bucaramanga, 
Colômbia)

ORDENAÇÃO SACERDOTAL NA  PROVÍNCIA  
DA EXALTAÇÃO DA SANTA CRUz – bRASIL

a 7 de Junho 2015, na cidade de Barbacena – MG, Brasil -, foi 
ordenado sacerdote, Jorge Henrique abreu tanus, pela impo-
sição das mãos de Sua Ex.cia D. Geraldo Lyrio Rocha, Arcebispo 
de Mariana – MG. O Pe. Jorge é o segundo sacerdote ordenado 
desde a criação da Província.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
DO REV. GILbERT G. yTAC, CP
Província da Paixão de JeSuS criSTo (PaSS), FiLiPinaS

no passado 22 de Julho 2015, festa di Santa Maria Madalena, 
a Província da Paixão de Cristo, nas Filipinas, foi abençoada com 
a ordenação sacerdotal do Rev. Rev. Gilbert G. Ytac, CP.

A celebração teve lugar na igreja paroquial se Santa Cruz, em 
Calumpang, General Santos City. Bispo Ordenante foi Sua Excia. 
Rev.ma D. Dinualdo D. Gutierrez, Bispo da diocese de Marbel.

ORDENAÇÃO PRESbITERAL  
DO P. MARKUS SEIDLER

no dia 11 de Julho o P. Markus Seidler recebeu a ordenação 
presbiteral das mãos do bispo Wilhelm Schraml, da diocese de 
Passau, no nosso convento de Schwarzenfeld, na Baviera.

ORDENAÇÕES SACERDOTAIS (GEMM) TANzANIA
vicariaTo geraL di SanTa gema gaLgani, Tanzânia (gemm)

no mês de Julho (9 e 25) de 2015, três diáconos, P. Pastor 
Mumburi, P. John Kaniki e P. Patrice Oisso, pertencentes ao Vica-
riato Geral de Santa Gema Galgani, (Tanzânia), foram ordenados 
sacerdotes pela imposição das mãos do Bispo diocesano de Moshi, 
D.  Isaak Amani, e por D. Mons. Anthony Banzi, Bispo de Tanga.

ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL (SCOR)

ordenação sacerdotal 
do p. douglas alexander Car-
mona rodriguez, cp, que teve 
lugar a 16 de Maio, na paróquia 
do “Preciosíssimo Sangue” 
Caracas, República Bolivariana 
de Venezuela.
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PASTORAl 
VOcAcIONAl
Pelo Seminário Passionista  
de barroselas

Pré-Seminário  (11.04.2015)

No dia 11 de Abril realizou-se o 4.º encontro do pré-
seminário deste ano letivo. Em preparação da 52ª Semana 
de Oração pelas Vocações, o tema apresentado foi: Seguir 
Jesus – Caminho de Beleza, Vocação e Santidade. Par-
tindo do guião da Comissão Episcopal de Vocações e 
Ministérios, os pré-seminaristas tiveram oportunidade 
de aprofundar uma catequese sobre a parábola do Filho 
Pródigo (ou também chamada dos Dois Irmãos ou do Pai 
Misericordioso) através de uma pintura, com o mesmo 
nome, de Rembrandt e da música Come Home dos One 
Republic, como recriação da parábola. 

De salientar que neste dia, o Papa Francisco convo-
cava o Jubileu da Misericórdia.

P. Bruno Dinis

laboratório de Jovens Religiosos
cerca de 30 religiosos Passionistas participaram 

no encontro anual dos Jovens Religiosos Passionis-
tas. Este ano, de 6 a 10 de julho, no Santuário de São 
Gabriel de Nossa Senhora das Dores, Itália. “Vida 

fraterna e dinâmica comunitária” foi o tema apresen-
tado pela Irmã carmelita Emanuela Giordano, con-
jugando vários momentos de reflexão e partilha em 
grupo. Os jovens religiosos da Província MAPRAES, 
à qual pertence Portugal, tiveram um encontro com a 
Curia Provincial onde puderam partilhar, num diálogo 
sincero, as suas inquietações e sonhos.

Seminas Summer camp
O Natur Water Park recebeu, uma vez mais, os Semi-

naristas Passionistas, de 20 a 24 de Julho. Estes 5 dias 
em pleno contacto com a natureza, com refeições de 
elevada qualidade, oração, aventuras q.b., um passeio 
no Alvão e muita água nas várias piscinas do Parque, 
reforçaram laços de amizade e permitiram que os anti-
gos seminaristas conhecessem os colegas do próximo 
ano. No final, havia desejo de ficar mais uns dias. Infe-
lizmente, tal não era possível, pois os pais já estavam 
cheios de saudades. 

P. Tiago Veloso
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Milheirós 
de Poiares 
encerra 
Missão 
Passionista 
com a 
presença 
do bispo do 
Porto 
(em“Voz 
Portucalense”, 
22.04.2015)

No Sábado, dia 21 de Março, 
em Milheirós de Poiares, encerrou a 
Missão popular promovida pelos Mis-
sionários Passionistas que, durante 
duas semanas, envolveu toda a comu-
nidade paroquial com dinâmicas que 
encantaram as suas gentes.

Nada melhor que a presença 
do nosso bispo diocesano, o senhor 
D. António Francisco dos Santos 
e de D. Carlos Azevedo para um 
momento tão importante na vida 
desta comunidade.

O senhor D. António Francisco 
dos Santos foi efusiva e calorosa-
mente recebido com uma salva de 
palmas pelos fiéis que preenchiam 
totalmente a igreja para a celebra-
ção eucarística.

Depois da bênção inicial D. Antó-
nio saudou a todos, louvando a ini-
ciativa e os seus dinamizadores. 
Agradeceu a presença de D. Carlos 
Azevedo, um irmão no episcopado, 
filho da terra e que trabalha em 
Roma, junto do sucessor de Pedro… 
“Que tenhas presente sempre as nos-
sas intenções e oração por esta nossa 
igreja diocesana do Porto, berço de 
fé e da tua vocação sacerdotal e que 
daqui partiu para a vocação epi9s-
copal”. Recordou ainda D. Sebastião 

Soares de Resende que o marcou 
muito enquanto seminarista em 
particular pelas suas intervenções 
no Concílio Vaticano II.

Momento intenso foi a oração/
testemunho que antecedeu a litur-
gia da palavra e que constou da 
participação de vários elementos, 
abrangendo diferentes gerações e 
momentos vivenciais, principalmente 
a de uma doente oncológica que, na 
sua grande debilidade, quis estar 
presente e louvar o Senhor.

Na homilia, o senhor D. António, 
agradecia o “testemunho dado por todos 
e a bênção que constituímos para as 
gerações mais novas e crianças da nossa 
terra, a quem transmitimos não apenas 
o valor da vida, que é dom sagrado, 
mas também o testemunho sagrado 
da nossa fé”. Louvou igualmente a 
Missão promovida pelos Missionários 
Passionistas (padres e Irmã) que, pelo 
seu desempenho e testemunho de vida, 
muito ajudam e colaboram junto das 
comunidades paroquiais da Vigararia 
e da Diocese, ajudando-nos a adentrar 
nos mistérios da paixão, morte e res-
surreição de Jesus Cristo, como é seu 
carisma. “É a cruz que vem aproximar 
Jesus dos feridos da vida. Ele mesmo 
sente necessidade do véu da Verónica 
para enxugar os suores do seu rosto 
ferido. Ele mesmo precisa do Cireneu 
para que o alivie do peso da sua cruz. 
Ele mesmo precisa do olhar solícito e 
terno de sua mãe junto da cruz para lhe 
dar ânimo e força para que, nas mãos 
do Pai, possa entregar o seu espírito 

em favor da redenção da humanidade. 
É esta opção pelos feridos da vida que 
deve marcar o melhor que esta nossa 
igreja tem”. 

Na linha do papa Francisco, Dom 
António exortava a sermos uma 
igreja que não se limite a abrir as 
portas para que os outros entrem, 
mas que vá ao encontro dos que mais 
sofrem e se sentem desprotegidos, 
nos mais diferentes ambientes.

No final da celebração, o P. Fer-
nando (pároco) revelou que esta 
Missão era um dos sonhos que ainda 
lhe faltava realizar e lembrou uma 
longínqua Missão em Arouca, na 
sua meninice, que lhe despertou a 
entrada no seminário dois anos mais 
tarde. Também a Dom António lem-
brava uma situação semelhante, não 
pelos padres Passionistas, mas pelos 
padres redentoristas que, não sabe 
se pelas palavras ou pelo testemunho 
e vivências experimentadas, o facto 
é que também ele se encontrava no 
seminário pouco tempo depois.

Depois da celebração, a comu-
nidade juntou-se no Adro da igreja 
para uma refeição partilhada, pro-
movendo o convívio de todos com o 
nosso bispo diocesano.

Foi uma bela jornada esta Missão. 
Damos graças pelo empenho e dina-
mismo de todos quantos colaboraram 
afincadamente para o seu sucesso, de 
modo especial os missionários Passionis-
tas, sem os quais nunca seria possível 

(um repórter da Paróquia)
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José Gregório 
ordenado Diácono 
(28.06.2015)

Linda-a-Velha: «Eis o dia que fez o Senhor!»
Com alegria e júbilo, a Igreja, de forma particular a 

de Lisboa, recebeu quatro novos sacerdotes e um diácono. 
Entre os ordinandos, estava o religioso passionista José 
Gregório, que recebeu o ministério do diaconado. 

A celebração, que decorreu na igreja de Santa Maria 
de Belém (Mosteiro dos Jerónimos), teve início às 16 
horas e foi presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, 
D. Manuel Clemente. Entre os concelebrantes, para além 
dos muitos presbíteros, diáconos e acólitos da diocese de 
Lisboa, estiveram também presentes o seu atual pároco, 
P. Vítor Nelson Pacheco, e a maioria dos religiosos pas-
sionistas de Portugal. A celebração também contou com a 
presença dos seus familiares e de alguns amigos oriundos 
da sua paróquia natal – S. João de Ovar -de Santa Maria 
da Feira e de Linda-a-Velha. Na sua homilia, o Bispo de 
Lisboa frisou o tema da misericórdia, alertando para a 
necessidade de sentir e servir a misericórdia divina. 

Após a celebração, o agora diácono ainda teve uma sur-
presa. Foi organizado na paróquia de Nossa Senhora do 
Cabo, de Linda-a-Velha, um jantar partilhado para todos 
aqueles que quisessem conviver com o José Gregório este 
momento de alegria. No final do jantar, os Postulantes, que 
foram os grandes artífices das surpresas que surgiram ao 
longo do serão, regressaram às suas famílias para goza-
rem de umas merecidas férias até Setembro, altura em 
que arranca o novo ano académico. Por sua vez, o André 
Micael rumará a outras paragens: em finais de Agosto 

partirá até Itália para começar o período de Noviciado no 
Monte Argentário.

Agradecendo ao Senhor o dom que foi ter a companhia 
do André neste ano de Postulantado, desejamos-lhe um rico 
tempo de discernimento da vontade do Senhor, ao mesmo 
tempo que o acompanharemos com as nossas orações” (em 
“Crónica da Comunidade de Linda-a-Velha”- ‘FATINFOR’ 
- Nº 17, Ano 2015, p. 97).

NOTA BIOGRÁFICA: 

O José Gregório, de nome completo, José Gre-
gório Duarte Valente, é filho de Manuel Valente 
Duarte e de Maria Rosa  Pereira Costa. É natural 
de São João de Ovar, distrito de Aveiro e diocese do 
Porto, onde nasceu a 30 de Julho de 1980, ingres-
sando  no Seminário passionista de Santa Maria 
da Feira em Setembro de 2003, onde concluiu os 
estudos de humanidades. Durante o Postulan-
tado, entre os anos 2008 e 2010, na Comunidade de 
Linda-a-Velha, iniciou-se nos  estudos de filosofia e 
teologia na Universidade Católica de Lisboa. Fez 
o noviciado em Falvaterra, na Província passio-
nista de Nossa Senhora das Dores (DOL),  Itália. 
Emitiu os votos temporários no Seminário de Santa 
Maria da Feira e, perpétuos no mesmo Seminário 
a 3.08.2014. Continuou o curso teológico em Puerto 
Rico no ano 2011-2012, tendo-o concluído na U. C. 
de Lisboa entre os anos 2012-2015. Espera-o a Mis-
são Passionista de Uíge (Angola), onde exercerá o 
diaconado como missionário (P. Porfírio Sá).
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JubIlEu SAcERDOTAl 
(bodas de Ouro)  
DO P. AVElINO VIEIRA 
DA SIlVA 

Mais uma vez a comunidade passionista, não só a de 
Portugal, mas a comunidade passionista no seu todo, esteve 
em festa ao comemorar o jubileu sacerdotal (50 Anos de 
sacerdócio) do P. Avelino Vieira da Silva, residente na comu-
nidade de Barroselas, e onde decorreu a celebração, com a 
presença de muitos religiosos das várias comunidades Pas-
sionistas. Verdadeiramente, há 50 anos atrás, no dia 6 de 
Agosto de 1965, no Santuário de São Gabriel, Itália, foram 
dois os Passionistas que receberam das mãos do, então, 
Bispo passionista, D. Amílcar Battistelli, a ordem sagrada 
do Presbiterado: O P. João Maria Bezerra e o P. Avelino 
Silva. Aconteceu, entretanto, que o P. João, tendo deixado 
há cerca de quatro anos a Congregação, celebrou por sua 
conta a efeméride na atual paróquia da sua residência, em 

NOTA BIOGRÁFICA:  

O P. Avelino nasceu na freguesia de Geme, concelho de Vila Verde e distrito de Braga; foram seus pais José da 
Silva e Ana de Jesus Vieira. Ingressou no Seminário Passionista de Barroselas a 5 de Outubro de 1953, onde fre-
quentou os estudos preparatórios e filosóficos e onde fez também o seu ano de Noviciado, com a emissão da Profissão 
Religiosa a 29 de Setembro de 1959. De 1961 até 1965 estudou e concluiu o curso institucional de teologia na comu-
nidade de Isola del Gran Sasso, junto do Santuário de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, na Itália, onde se 
ordenou presbítero a 6 de Agosto de 1965. Entre os anos 1965 e 1967, licenciou-se em filosofia na Pontifícia Latera-
nense de São Tomás de Aquino, em Roma, com residência na Casa Geral da Congregação. Entre os anos 1967-1974, 
no então, Seminário passionista de Arcos de Valdevez e de Barroselas, exerceu o cargo de professor, prefeito e diretor 
de educação dos nossos seminaristas e aspirantes. Entre os anos 1974 e 1989, com um pequeno interregno - a residir 
na comunidade passionista de Santo António da Charneca (Barreiro), e fazendo o estágio profissional no Liceu de 
Santarém (1976-77), fixou residência em Barroselas, exercendo em permanência o cargo de professor de filosofia e 
de Coordenado adjunto de educação no Liceu Nacional de Viana do Castelo. Finalmente, entre os anos 2002 e 2011, 
passou para a Escola Básica C+S de Barroselas, passando seguidamente à reforma do ensino oficial. A partir daí, 
sempre residindo em Barroselas, exerceu os cargos de Diretor dos seminaristas professos e vice superior da comuni-
dade, dedicando-se posteriormente ao ministério sacerdotal e apostólico. Neste últimos tempos, tem-se caraterizado 
por um acompanhamento muito próxima do P. Manuel Alves, no decurso da sua doença.

Escariz (Vila Verde), e a quem, evidentemente, também 
endereçamos as nossas melhores saudações e felicitações. 
Desta forma, e nestas circunstâncias, a nossa atenção recaiu 
mais diretamente sobre o P. Avelino, com uma concelebração 
solene a que presidiu o homenageado, e em que participou, 
em representação do Superior Geral e Provincial - PP. Joa-
chim Rego e Luigi Vaninetti, respetivamente, e que enviaram 
uma saudação especial -, o 1º Consultor da nova Província 
unitária MAPRAES, P. Laureano Alves Pereira. Seguiu-se 
o almoço de confraternização, constituindo este um alegre 
e fraterno convívio, onde não faltou o bolo comemorativo, o 
espumante da praxe e as velas respetivas, tudo acompanhado 
pelo canto alegre e bem ritmado do “Parabéns a você”, com 
um Bem-haja muito sentido ao P. Avelino pela sua consa-
gração sacerdotal e pelo seu espírito de fidelidade à Igreja e 
à Congregação, às quais dedicou a maior parte da sua vida.

P. Porfírio Sá
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P. Nuno Ventura 
nas missões 
passionistas de 
Angola

No dia 18 de Setembro de 2011, dia da minha ordenação 
presbiteral, foi-me dada a palavra no final da celebração. As 
primeiras palavras que, como sacerdote, dirigi ao povo de 
Deus, não as considero inspiradas mas inspiradoras para a 
minha vida de sacerdote passionista. A dada altura dessas 
palavras, ditas meio de improviso, dirigindo-me ao P. Lau-
reano, Superior Provincial da altura, afirmei o seguinte: “A 
Congregação Passionista pode contar comigo para onde for 
necessário, por quanto tempo for necessário e para o que 
for necessário”. Certas pessoas mais atentas e preocupadas, 
depois de ouvirem estas palavras, apressaram-se a tentar 
demover-me desta disponibilidade, aconselhando-me a não 
ir para a nossa missão em Angola, pois fazia muita falta em 
Portugal. Na altura em que proferi as referidas palavras não 
estava previsto que fosse enviado em Missão para Angola. 
No entanto, o sim que disse a Deus que me chamava a ser 
sacramento de Cristo Pastor, foi um sim incondicional e, por 
isso, também um sim à missão ad gentes. 

Sempre me coloquei na disponibilidade de colaborar e ser 
enviado em Missão. No entanto, só no final do ano passado é 
que o Superior Provincial me abordou sobre a possibilidade 
de prestar uma pequena colaboração mais direta nas nossas 
missões de Angola, em especial, na nossa missão de Uíge, 
durante dois meses, para que os nossos dois missionários que 
lá trabalham pudessem usufruir de uns dias de descanso e de 
convívio com a sua família e amigos, em Portugal. Apesar do 
medo e dos receios próprios, disse logo que sim e que podiam 
contar comigo. Depois de ter dito este sim, uma alegria e uma 
consolação espiritual tomaram conta de mim, assegurando-
me que era esta a vontade de Deus. 

O tempo passou-se, os preparativos foram-se fazendo, os 
avisos acerca de perigos e dificuldades que poderia encontrar 
iam surgindo, assim como o desejo de algumas pessoas de que 
não fosse porque “aqui fazes muita falta”. No entanto, a ale-
gria e a consolação espiritual permaneciam e animavam-me. 

Chegou o dia 7 de Junho, domingo de Corpo de Deus, 
domingo onde somos convidados a fazer da nossa vida, a 
exemplo de Cristo, uma vida eucarística. Depois de receber, 
em particular, a bênção dos que são enviados em missão, o P. 
Laureano levou-me até ao aeroporto e aí embarquei em dire-
ção a Luanda (Angola). 

Quando cheguei a Angola, as palavras de saudação que 
dirigi ao Povo de Deus foram deste teor: “Aqui estou eu para 
convosco celebrar e viver a nossa fé em Deus e para traba-
lhar no sonho de Deus para o nosso mundo: o reino de Deus”. 
Assim me esforcei por viver este tempo que passei na nossa 
missão em Angola: não criticando, não julgando, mas estando, 
ajudando e dando-me. Quis que a minha presença no meio 
daquele povo, fosse para cada uma das pessoas com quem me 
cruzava a certeza de que não estão sozinhos e abandonados. 
Há alguém que se preocupa com eles e que lhes envia os seus 
missionários para aí serem rostos misericordiosos do Pai.   

Quando regressei a Portugal afirmei : “Não há palavras 
humanas suficientes para descrever os milagres que os nos-
sos missionários estão a realizar em Angola!” Os exemplos 
de misericórdia concreta, e não apenas especulativa, que via 
nas atitudes dos nossos missionários foram uma verdadeira 
lição de humanidade. Penso que não exagero ao dizer que os 
nossos missionários, e o trabalho por eles realizado, são a exe-
gese viva, a aplicação atual da parábola do Bom Samaritano. 

Regressei a Portugal no dia 5 de Agosto, dia de Nossa Senhora 
de Africa, mas voltei mais rico e com a certeza daquelas pala-
vras que ouvimos nos Atos dos Apóstolos: “Há mais felicidade 
em dar(-se)!”. Cada viagem que realizamos muda-nos e, muito 
mais, quando essas viagens nos levam a encontrar novas paisa-
gens. A experiência da missão em Angola ajudou-me a crescer 
a nível humano, espiritual e vocacional. Só tenho de agradecer 
a Deus, aos nossos missionários (PP. Alfredo Serpa, Gabriel 
Querubim, Manuel Henriques, Nuno Almeida, Rui Carvalho 
e Ir. Hugo Figueira), aos nossos seminaristas de Uíje (Daniel, 
Isaías, Laurindo, Manuel, Sebastião) e aos restantes que se 
encontram em Calumbo e a todo o povo com quem contactei, 
esta bela experiência que me proporcionaram. 

No entanto, e pedindo desculpa pela ousadia, permitam-me 
que peça a todos e a cada um de vós o favor de continuarem 
a colaborar com as nossas missões, a colaborar com os nossos 
missionários que estão na linha da frente a viverem, a darem-
se, a entregarem-se pelo povo Angolano. Rezemos pelos nos-
sos missionários, rezemos para que eles saibam ser sempre 
sacramentos de Cristo compassivo. Não sejamos egoístas e não 
desejemos que os missionários apenas fiquem em Portugal! 
Colaboremos também com as nossas dádivas para a Missão 
Passionista. Para que os nossos missionários continuem, na 
linha da frente, a realizar o trabalho que estão a realizar, 
porque eles precisam da solidariedade dos cristãos que estão 
na retaguarda, mas unidos nos mesmos sentimentos, pois 
todos pertencemos ao mesmo corpo de Cristo que é a Igreja.   

Nuno Ventura, cp
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O noviciado Passionista do ano 2015-2016 inicia a 14 de 
Setembro no primeiro convento da Congregação, fundado por 
São Paulo da Cruz (Apresentação de N. Senhora), dia em que 
a Igreja celebra a Exaltação da Santa Cruz. Olhar para a Cruz 
no primeiro dia de noviciado é olhar para o amor; ou seja, a 
mais bela forma de amar: entregar-se totalmente aos outros, 
que são diferentes de nós, que têm a sua própria história de 
vida - sofrimentos, dúvidas, alegrias, sonhos, e esperança!

Este ano o noviciado conta com uma mão cheia de novi-
ços. São cinco os jovens que partem nesta aventura de viver 
unidos e à semelhança do Crucificado. Quatro dos jovens são 
italianos: Andrea (31 anos), Carlo (23 anos), Gaetano (30 
anos) e Pasqualino (31 anos), e um é português: André (28 
anos). Certamente cada um deles de acordo com a sua per-
sonalidade, e com os dons que Deus lhes concedeu viverá o 
dia a dia com vista a formar uma comunidade alegre e unida.

Os anos de postulantado foram já uma experiência do que 
é viver em comunidade, e permitiram conhecer já um pouco 
do que é a vida de um missionário passionista. Agora o novi-
ciado é tempo de continuar a pôr mãos à obra, e encher-se de 
coragem e entusiasmo para se aperfeiçoar enquanto pessoa, e 

enquanto futuro passionista. Nascerão dias em que a saudade 
dos familiares, dos amigos, da terra, do país… vai ser mais 
forte que a vontade de levantar com garra para um novo dia. 
Mas também muitas serão as noites em que se agradecerá a 
Deus por nos ter permitido viver mais aquele dia, com aquelas 
pessoas, e naquelas circunstâncias.

O noviciado é pois um tempo de edificação. Uma edificação 
firme, que será sustentada pelo conhecimento e aprofundamento 
da espiritualidade passionista. Durante este ano, que já se ima-
gina ser intenso e profundo, teremos oportunidade de estudar 
as constituições da vida passionista, bem como a vida de São 
Paulo da Cruz e de outros Santos passionistas, que permiti-
ram que Jesus Crucificado se unisse ao seu percurso de vida.

Cada caminho tem as suas características, e cada cami-
nhante as suas capacidades. Por isso pedimos a vossa oração 
por nós - novos noviços da nova província. Pela oração esta-
mos mais unidos, e somos mais fortes. Continuemos a orar 
para que brotem novas vocações, para que continuem a nas-
cer filhos de São Paulo da Cruz.

André Pereira (noviço)

O INÍcIO DE uM NOVO
NOVIcIADO PASSIONISTA



ANO XXIX - N.º 119
JULHO · AGOSTO · SETEMBRO / 2015 E · X · P · R · E · S · S · Õ · E · S  D · A  F · A · M · Í · l · I · A  P · A · S · S · I · O · N · I · S · T · A 13

PElO GRuPO S. PAulO 
DA cRuZ (GSPc)

ENTRADA TRIUNFAL DE JESUS, 
EM VIlA PRAIA DE ÂNcORA

no dia 29 de Março, o GSPC representou, pela primeira 
vez, a Entrada Triunfal de Jesus em Vila Praia de Âncora, em 
colaboração com as paróquias do arciprestado de Caminha. 
Através do teatro bíblico de rua transmitiu-se a mensagem de 
entrada na Semana Santa, seguindo os passos de Cristo, entre 
a alegria do Domingo de Ramos e a passagem para a Cruz.

A população aderiu em força, o que motivou ainda mais 
a missão desta associação cultural de fiéis na evangelização 
através da cultura.

cANTAR A PAIXãO

no dia 28 de Março, em Viana do Castelo, o GSPC e o Coral 
Polifónico dessa cidade cantaram a Paixão. Esta iniciativa teve 
lugar na igreja da Caridade, um lugar histórico de culto, que 
recebeu os dois corais em véspera da Semana Santa. 

Esta parceria repetiu-se no dia 3 de Abril, na celebração 
da Paixão, na igreja do Seminário Passionista de Barroselas. 
A população aderiu em força, o que motivou ainda mais a 
missão desta associação cultural de fiéis na evangelização 
através da cultura.

VIA-SAcRA, EM QuADROS FIXOS

no mesmo dia 3 de Abril, também em Barroselas, o GSPC 
participou na Via-Sacra organizada pela comunidade paroquial, 
com a encenação, em quadros fixos, das IX e XI estações, que 
se encontravam junto da estrada nacional e no largo das sar-
dinheiras, respetivamente. 
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FESTIVAl INTERNAcIONAl DE 

FOlclORE DE VIANA DO cASTElO

a 4 de Setembro 2015, no largo de S. Sebastião, em Barro-
selas, decorreu uma gala do Festival Internacional de Folclore 
do Alto Minho, intitulada ‘Barroselas com o coração no 
mundo’, com a presença de grupos de 7 países, a saber: Estó-
nia, Kosovo, Espanha, Senegal, Holanda, Polónia e Portugal.  
O grupo do Kosovo foi acolhido na sede do Grupo S. Paulo da 
Cruz entre os dias 1 e 6 de Setembro, período em que parti-
ciparam em representações folclóricas em Viana do Castelo.

P. Bruno Dinis

PElO 
GASPc

desde o início de 2015, o 
Grupo de Acólitos São Paulo 
da Cruz não tem parado. 
Depois do dia de Natal, em 
que o nosso grupo acompa-
nhou e dinamizou todas as 
Eucaristias, fizemos a Ceia de 
Reis anual, no dia 3 de Janeiro, 
que ficou marcada pela parti-
cipação de um grande número 
de membros, num momento 
de partilha e de convívio, onde 
houve ainda espaço para uma 
pequena troca de prendas.

No dia 7 de fevereiro, rea-
lizamos um dos nossos pas-
seios anuais de grupo, para 
promover a amizade no seio 
do GASPC. O local escolhido foi 
a cidade do Porto. Durante um 

dia tivemos a oportunidade 
de visitar várias igrejas, a Sé do 
Porto, conhecer algumas das 
ruas mais típicas da cidade e 
houve ainda tempo para atra-
vessar a Ponte D. Luís, para 
Gaia, onde podemos contem-
plar uma das mais belas paisa-
gens que o nosso país tem para 
oferecer - a cidade do Porto, 
ladeada pelo rio Douro.

Ainda no último fim de 
semana do mês de fevereiro, 
o nosso grupo participou na 
Festa de São Gabriel 2015. 
Como é já habitual, o GASPC 
foi até Santa Maria da Feira, 
onde se uniu a outros grupos 
de jovens, que vivem o mesmo 
carisma Passionista, para cele-
brar o sonho do Santo Padro-
eiro dos jovens – São Gabriel 
de Nossa Senhora das Dores. 

Durante o tempo da Qua-
resma, e como é também já 

costume do GASPC, todas as 
sextas feiras estivemos pre-
sentes na celebração da Via 
Sacra, na igreja de Barroselas. 
No Domingo de Ramos rea-
lizamos uma venda de pal-
mitos, feitos manualmente e 
decorados pelos membros do 
nosso grupo e, na tarde do 
mesmo dia, acompanhamos 
o Grupo São Paulo da Cruz 
até Âncora, onde, este ano, foi 
encenada a Entrada Triunfal 
de Jesus em Jerusalém.

Durante os três dias que 
compõem o Tríduo Pascal, o 
GASPC esteve em retiro na 
Igreja de Barroselas. Duran-
te este tempo - e além dos 
vários momentos de oração 
e reflexão, que normalmente 
se realizam durante um retiro 
– o nosso grupo preparou e 
dinamizou as celebrações de 
Quinta-Feira Santa, Sexta-
Feira Santa e Sábado de Ale-

luia. Tivemos ainda tempo, 
durante a sexta-feira, para ir 
até à Póvoa de Varzim, assis-
tir à Procissão do Enterro do 
Senhor.

No dia 1 de Maio fomos 
até Fátima para a Peregrinação 
Nacional de Acólitos. Participa-
mos, juntamente com milhares 
de acólitos, vindos de todo o 
país, numa Eucaristia presidida 
por D. José Cordeiro, Bispo de 
Bragança-Miranda. Durante 
este dia pudemos renovar as 
nossas forças com Maria.

No primeiro domingo de 
Maio, o GASPC assinalou o Dia 
da Mãe com uma pequena 
dinâmica em todas as Euca-
ristias. No mesmo dia, foi feita 
uma feirinha no adro da igreja, 
com vista à angariação de 
fundos para ajuda à realização 
das atividades do grupo.

P. Nuno Ventura
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AcANTONAMENTO GASPc  
NO AlGARVE

de 15 a 22 de Agosto o Grupo de Acólitos S. Paulo da Cruz 
rumou até ao Algarve, para fazer o seu acantonamento anual. 

Foram 15 os elementos do GASPC que, na madrugada do 
sábado, dia 15 de Agosto, partiram com destino a Portimão, 
onde foram acolhidos pelo Pe. Luís Amaral, no Centro Social e 
Paroquial Nossa Senhora do Amparo. 

Durante uma semana, os acólitos de Barroselas puderam 
aproveitar o sol e o calor das praias algarvias, passear pelas 
cidades de Faro, Vila Real de Sto. António e Lagos e conhecer 
um pouco da vida noturna de Vilamoura e de Portimão. A 
par disto, não faltaram também os momentos de oração e 
convívio no centro onde o grupo foi acolhido. 

O acantonamento em Portimão assinalou o final de mais 
um ano de trabalho e dedicação de todos e cada um dos mem-
bros do GASPC que, fortalecidos na fé e na união enquanto 
grupo, estão agora prontos para abraçar um novo ano.

Miguel Pinto

PElA PARÓQuIA 
PASSIONISTA DE PAhAIS 
/ SANTO ANTÓNIO 
/ PENAlVA / cOINA 
(barreiro)

este ano Santo António ficou mais rico. Como já é hábito 
na nossa Paróquia de Nossa Senhora da Graça, Palhais- Santo 
António-Penalva, a catequese, em conjunto com o Agrupa-
mento 586 de Palhais, dinamizou a Via Sacra.  Cada ano percor-
remos uma freguesia da nossa paróquia; este ano percorremos 
a de Santo António. Andámos pelas ruas da Cidade de Sol. 
Crentes e não crentes presenciaram uma Via Sacra sentida e 
emotiva. Cantámos, gritámos e entoámos a Paixão de Cristo. 
Este grupo de crianças, jovens e adultos fizeram a represen-
tação parecer o mais real possível. Começámos há alguns 
anos atrás com um grupinho pequeno. Este ano conseguimos 
envolver 34 figurantes, desde os 3 anos até aos 58 anos de 

idade. Com roupas a rigor em cada estação, dinamizámos e 
representámos a essência do Cristo ressuscitado.

No próximo ano estaremos, Sexta-feira Santa, na fregue-
sia de Coina, esperando contar com a presença de mais fiéis, 
figurantes e povo.

A organização da Catequese 
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Ali poderemos permanecer durante a tarde dispondo de 
bons espaços para lazer, jogos, convívio, etc.  Se estás em 
forma e queres dar uns toques não esqueças o equipamento.

Pelas 17-17.30 haverá lanche para quem o desejar, 
sendo o preço repartido equitativamente pelos que dele 
participam. 

Apressa-te a inscrever-te quanto antes. Não hesites. 
Marca presença. Contamos contigo. Pega no telefone e hoje 
mesmo liga para 256 364656 ou 256 362171 ou telemóvel  
964 534 749 dizendo que vens e  se trazes alguém contigo.

Aguardo, quanto antes, uma resposta tua e positiva.

Santa maria da Feira, 29 de Maio de 2015

Com amizade, 

P. José Queirós de Sá

SAuDAÇãO FRATERNA
É já no dia 10 de Junho o nosso próximo Encontro 

Aspas. Terá lugar no nosso Seminário em Santa Maria da 
Feira, com chegada às 10h00. Após breve saudação, teremos 
um tempo de reflexão, de partilha e troca de ideias quanto 
a uma próxima direção.

Almoço pelas 13 horas em «Sabores no Rancho», Tra-
vessa da Aldeia de cima, nº 190, Escapães (Feira), não 
longe do nosso Seminário. Sabemos que o almoço será bem 
servido e com preço acessível (15€ por pessoa). 

AMIGO ASPA

Exatamente, como estava previsto e anunciado. O dia, 
como acontece já há muitos anos, foi o 10 de Junho, “Dia de 
Portugal e das Comunidades”;  local, mais uma vez, o Semi-
nário Passionista de Santa Maria da Feira; participantes, 
cerca de 50 ASPAS, alguns acompanhados das suas respetivas 
damas e filhos (não fosse o diabo tecê-las, deixando-as em 
casa por sua conta; tê-las por perto é sempre mais seguro!), 
num total de cerca de 65 pessoas. O programa, da mesma 
forma, como estava agendado, menos a chegada que, para 
alguns, em vez de ser às 10 h. (ou antes), passou a ser depois, 
às 11, ou passadas. Mas vieram!...

No essencial, cumpriu-se.
A iniciar, como sempre, a sessão de Boas-vindas, no “salão 

de festas” do Seminário, pelo Responsável – P. José Queirós 
– , um momento de oração/reflexão, como não podia deixar de 
ser, em substituição da Eucaristia que, futuramente, poderá 
ser retomada como momento forte do Encontro; seguida-

mente, um espaço de silêncio para a projeção de algumas 
fotos digitalizadas que a todos fizeram recordar, com sau-
dade, alguns colegas que o foram de um tempo, e que, com 
muita alegria, alguns deles, os reencontramos aqui mesmo 
ao nosso lado, mas que muitos outros já há muito, muito 
tempo mesmo que já não os vemos ou que até já passaram 
a melhor vida. Espaço para matar saudades, sim, mas que, 
por vezes, provocaram também hilariantes gargalhadas pelo 
que algumas das imagens nos recordaram, certamente. Após 
este momento, deu-se espaço aos “oradores” (embora que não 
“sagrados”) para apresentarem as “suas” razões para como 
deveria ou não funcionar a Instituição ASPAS e o respetivo 
encontro anual. Como sempre, houve sugestões e opiniões 
para todos os gostos e feitios, com mais ou menos fortes argu-
mentos, sim, mas a deixar tudo pendente, possivelmente 
para as calendas gregas. Seguiu-se o “mais importante” (?), 
que foi a debandada geral, rumo ao restaurante “Sabores 

E O ENcONTRO AcONTEcEu…
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Da mesma forma como nos anos anteriores, tam-
bém este ano a Comunidade Passionista fez festa com a 
presença de alguns milhares de “amigos” que, de perto 
e de longe, demandaram o Seminário de Santa Maria da 
Feira, associando-se assim às comemorações jubilares 
dos 50 Anos da presença dos Missionários Passionistas 
em Terras de Santa Maria.

Este ano, porém, a festa começou de véspera, com 
a atuação, na nossa igreja, por volta das 21 horas, de 
alguns Grupos Corais que, magistralmente, interpretaram 
vários números do seu reportório musical. Integraram 
este “Encontro de Coros”, os seminaristas passionistas, 

reforçados por vários elementos da sua família e coad-
juvados pelos seus professores de música; o Grupo Coral 
do Orfeão da Feira e o C.I.R.A.C., de Paços de Brandão 
fora, sem dúvida, o prato forte deste Encobntro.

No domingo, dia da festa propriamente dita, como 
é natural, o centro e a prioridade do encontro foi dado 
à celebração da Eucaristia, que teve lugar às 12 horas 
no palco da mata, presidida pelo atual 1º Conselheiro e 
Superior Regional  interino da nova Província Passionista 
MAPRAES, P. Laureano Alves Pereira, e concelebrada por 
vários sacerdotes passionistas, quer da comunidade da 
Feira como de outras comunidades do país  e de Angola. 

FESTA DA FAMÍlIA PASSIONISTA 
E SORTEIO MISSIONÁRIO
(Santa Maria da Feira, 11/12 de Julho 2015)

no Rancho”, a meia dúzia de quilómetros, em Escapães, que 
nos acolheu e serviu opiparamente e a um preço módico, não 
fosse ASPAS também, pelo menos um dos donos.

Após o almoço, eram já perto das 16 horas, para uns 
era o regresso à sua residência, Portimão, Lisboa, Cascais, 
Arcos de Valdevez, Ponte de Lima, Terras de Bouro, etc.; 
para outros foi o “digerir” um pouco oxigénio ao ar livre, em 
amena cavaqueira, ou medir as forças ao pé para uns remates 
à baliza, no salão polivalente do mesmo restaurante; outros 
contentaram-se com o tradicional jogo da malha. Enfim, para 
todos, um belo passatempo após um lauto repasto.

Por voltas das 18, para os valentes que desafiaram o 
tempo, na mesma sala do restaurante, um lanche final, bem 
regadinho e a deixar vontade de voltar, com o abraço de des-
pedida e o tradicional “adeus até ao próximo ano”.

P. Porfírio Sá
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cAMPANhA 2015 

‘Mãos que partilham’

LEMBRANÇAS – VINHETAS: 
1ª LEMBRANÇA: 11774; 2ª LEMBRANÇA: 3858; 3ª LEM-
BRANÇA: 12877.

LEMBRANÇAS – COLABORADOR: 
1ª LEMBRANÇA: 1091; 2ª LEMBRANÇA: 0954; 3ª LEM-
BRANÇA: 0611.

A todos os colaboradores será distribuído uma pequena 
lembrança, com um agradecimento especial pelo trabalho 
apresentado, sem esquecer, naturalmente, todas aquelas 
outras pessoas que, de uma foram ou de outra, colabora-
ram para que tudo fosse possível e agradável aos “olhos 
de Deus e dos homens”.

P. Porfírio Sá

Com especial referência, destacou-se nesta celebração, o 
“envio missionário” de três jovens voluntárias que, pre-
paradas para o efeito pela Rosto Solidário, durante os 
próximos meses prestarão vários serviços de formação, 
em cooperação com os nossos missionários do Calumbo, 
na diocese de Viana, Angola. 

Da parte da tarde, após o almoço, como é habitual, 
passaram pelo palco da zona de convívio vários gru-
pos de “danças e cantares”, que prenderam a atenção 
do numeroso público participante até por volta das 
18 horas. Entretanto, teve lugar o também habitual e 

tradicional Sorteio Missionário, este ano sujeito ao slo-
gan “Mãos que Partilham”, e cujos números premiados 
apresentamos neste apontamento. Concomitantemente, 
nos espaços adjacentes funcionou em permanência um 
tipo “feirinha”, com uma grande variedade de artigos 
a preços quase simbólicos, cujo apuro redundou em 
favor das Missões Passionistas em Angola. Da mesma 
forma, durante todo o dia, o cantinho do grupo Gólgota 
esmerou-se na confeção das refeições que foram pri-
morosamente servidas a quem não se preveniu com o 
respetivo farnel caseiro.
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Dezenas de jogadores invadiram o campo de futebol dos Passionistas da 
Feira para o III Torneio da JuvePassio, organizado pela célula Duc in Altum, 
nos dias 17 e 18 de julho.

Realizaram-se 26 jogos, marcaram-se muitas faltas e sofreram-se imen-
sos golos.

A Juventude está empenhada na saúde física, contrariando os estudos 
que apontam alta dependência dos computadores por parte dos mais jovens. 
Este Torneio provou exatamente isso. III Torneio de Futebol da JuvePassio

Dezenas de jogadores invadiram o campo de futebol dos Passionistas da 
Feira para o III Torneio da JuvePassio, organizado pela célula Duc in Altum, 
nos dias 17 e 18 de julho. 

Realizaram-se 26 jogos, marcaram-se muitas faltas e sofreram-se imensos 
golos.

JuVEPASSIO EM MOVIMENTO
III Torneio de Futebol da JuvePassio

JuVENTuDE PASSIONISTA EM buScA 
DA VIDA cONSAGRADA

O dia 21 de agosto começou cedo para os cerca de 30 
jovens da Juventude Passionista que embarcaram de 
comboio rumo à cidade do Porto, em busca de comuni-
dades de vida religiosa.

Foram percorridos mais de 8 kms a pé e visitadas 4 con-
gregações - Salesianos, Oblatas do Coração de Jesus, Reli-
giosas de Maria Imaculada e Irmãs Nossa Senhora da Cari-
dade do Bom Pastor - das 40 existentes no centro da cidade.

As portas foram abertas, o acolhimento excecional e a 
alegria uma constante em todas as comunidades visitadas. 
Os jovens mostraram muita curiosidade e espanto com 
tanta riqueza espiritual na vida consagrada, tantas vezes 
ignorada pelos cristãos. 

Em pleno ano da vida consagrada, a Juventude Passio-
nista comprovou que há verdadeira alegria em seguir mais 
de perto Jesus Cristo pelo caminho dos conselhos evangélicos. 

P. Tiago Veloso
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Continuamos a registar os Donativos para o Boletim chegados 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 leitores a confirmação e garantia de que as suas ofertas 
chegaram ao destino e que não ficaram, eventualmente, pelo caminho.  
Ao mesmo tempo, passaremos a registar também as despesas suportadas com os Nºs dos Boletins anteriores; desta forma, todos 
poderão confrontar as duas parcelas, em ordem a poderem melhor acompanhar o balanço económico do mesmo.

SOLIDARIEDADE:
Mealheiro do boletim “Família Passionista”

ADELAIDE QUEIRÓS, 3€

ALBANO DIAS DOS SANTOS 
(SANFINS-VFR), 3€

ALBERTINA MOTA 
(COLAB. 02) - (DURRÃES), 220€

ALBERTINA ROSA MARTINS, 10€

ALBINO JOSÉ DA SILVA CARNEIRO (ASPA) 
(MOSTEIRO-VRM), 50€

ALCINA JESUS COSTA 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 30€

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

ÁLVARO (COLAB. 53 B.) 
(S. ANTÓNIO CH.), 155€

ALZIRA PINHO RODRIGUES 
(COLAB. 27) - (VÁLEGA), 120€

ANA CÉLIA TAVARES DA SILVA BARBOSA
(O. AZEMÉIS), 5€

ANA MARIA DANTAS LIMA 
(COLAB. 71) - (CARVOEIRO), 22€

ANÓNIMO (LINDA-A-VELHA), 10€

ANTÓNIO DA COSTA LEITE 
(COLAB. 167) - (NOGUEIRA DO C.), 107€

ANTÓNIO MÁRIO DA ROCHA SILVA 
(ASPA), 50€

ANTÓNIO SILVA SANTOS (ASPA), 25€

ARLINDA RIBEIRO, 20€

ARMANDA DE CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 20€

ARMINDA MANUELA TEIXEIRA MAIA 
(S. MARIA DA FEIRA), 10€

AUGUSTO JOSÉ DA SILVA RODRIGUES 
(BARCELOS), 20€

BERNARDO OLIVEIRA DA SILVA, 20€

CAPELANIA DA PRAIA - ESMORIZ 
(COLAB. 93) – (ESMORIZ), 215,88€

CAPELANIA DA SENHORA DA HORA 
(COLAB.150) - (S. JOÃO DE VER), 74,40€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78) - (ROMARIZ-VFR), 56,02€

CAPELANIA DE FIÃES 
(COLAB. 183) - (FIÃES), 127,50€

CAPELANIA DE GUILHOVAI (151) 
(S. JOÃO DE OVAR), 99,37€

CAPELANIA DE MACINHATA 
(COL. 146) - (VALE DE CAMBRA), 82,5€

CAPELANIA DE NADAIS 
(COLAB. 112) - (ESCAPÃES), 48,65€

CAPELANIA DE STº ESTEVÃO 
(COLAB. 102) - (ARRIFANA-VFR), 47,40€

CAPELANIA DO SOBRAL 
(COLAB. 36) - (S. JOÃO DE OVAR), 70€

CARLA ELIZETH QUEIRÓZ 
(LINDA-A-VELHA), 20€

CAROLINA ROSA FRANCO VALENTE 
(LINDA-A-VELHA), 20€

CECÍLIA FERNANDES (LINDA-
A-VELHA), 50€

CÉU (COLAB. 53 F.) 
(PENALVA-ST. ANTÓNIO CH.), 78€

CLÁUDIA RAQUEL COSTA REGO 
(COL.1369), 17,50€

COMBATENTES DO ULTRAMAR 
(ESPINHO), 15€

CONSTÂNCIA SILVA (FRAGOSO), 10€

CORDÉLIA GOMES DE ALMEIDA, 15€

DEOLINDA TAVARES (LOUROSA), 30€

DAVID MIGUEL DIAS SILVA (ASPA)  
(VALE DE CAMBRA), 10€

DEOLINDA BORGES TEIXEIRA 
(OVAR), 5€

DEOLINDA DA SILVA PEIXOTO 
(CASTELO DE PAIVA), 1,5€

EDIÇÕES PASSIONISTAS (96) 
(S. MARIA DA FEIRA), 19,5€

ELISA DANIELA MARTINS CORREIA 
(COLAB. 174) - (JUNQUEIRA), 130€

EMÍLIA TEIXEIRA GUEDES
(S. MARIA DA FEIRA), 10€

FELICIDADE AURORA MONTEIRO, 10€

FERNANDO FERREIRA LINO (ASPA) 
(ESTORIL-CASCAIS), 50€

FERNANDO JESUS LEITE 
(COLAB. 178) - (SOUTO-VFR), 34,84€

FERNANDO LEITE (ESCAPÃES-VFR), 5€

FERNANDO SOARES RESENDE 
(ROMARIZ), 6,5€

FERNANDO TORRES PEREIRA 
E FAMÍLIA (CARDIELOS-VCT), 10€

FRANCISCO ALVES MOTA SÁ 
(COLAB. 144) - (CANEDO-VFR), 38€

IGREJA DE SANTA MARIA 
DE LAMAS, 71,50€

IGREJA DOS PASSIONISTAS 
(S. MARIA DA FEIRA), 417,13€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA (90) 
(TRAVANCA-VFR), 92.45€

IMAGEM DE Nª SENHORA DAS DORES 
(FEIRA), 27,66€

IMAGEM DE Nª SENHORA DAS DORES 
(VÁLEGA), 230€

IRIA DE FÁTIMA ALVES DOS SANTOS 
COELHO (CORTEGAÇA), 10€

ISILDA (COLAB. 53 G.) 
(S. ANTÓNIO CH.), 5€

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

JOAQUIM DA SILVA MARTINS 
(S. MARIA DA FEIRA), 20€

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

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

JOSÉ DUARTE RIBEIRO, 3€

JOSÉ TOSCANO  (COLAB. SANFINS), 14,50€

LOURENÇO MACIEL DA SILVA, 40€

LÚCIA MARIA GOMES FERNANDES 
(S. MARIA DA FEIRA), 10€

LUÍS FILIPE NUNES BRANCO, 20€

LURDES BRANDÃO 
(COLAB.184) - (ALVARÃES), 45€

MADALENA TAVARES M. DE ANDRADE 
(SANFINS (VFR), 2€

MANUEL (COLAB. 53 A.) 
(S. ANTÓNIO DA CH.), 13€

MANUEL ANTÓNIO FERNANDES 
SOBREIRO (ASPA) - (NAZARÉ), 20€

MANUEL DA SILVA RIBEIRO 
(LOUROSA-VFR), 20€

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

MANUEL JOAQUIM AMORIM 
PEREIRA, 15€

MANUEL NEVES (COLAB. 13) 
(COELHOSA, VLC), 115,28€

MANUEL PINTO OLIVEIRA 
(SANFINS-VFR), 5€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA LARANJEIRA
(COL. 105) - (S. JOÃO DA MADEIRA), 30€

assim:

• DESPESAS ( Ano 29 , nº 116 + 117):

 - Gráfica (conceção, paginação, impressão e acabamento): 5.479,10€

 - Correios: ...............................................................................: 1.520,92€    TOTAL: 7000,02€

• DONATIVOS (de 15 de Março até 10 de Setembro 2015):



ANO XXIX - N.º 119
JULHO · AGOSTO · SETEMBRO / 2015 E · X · P · R · E · S · S · Õ · E · S  D · A  F · A · M · Í · l · I · A  P · A · S · S · I · O · N · I · S · T · A 21

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 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 eventu-
ais 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” solidariza-se com as ale-
grias e tristezas de todos os seus Leitores. Que o 
bom Deus a todos conceda a sua Paz, fonte da 
verdadeira Felicidade! Informações para  bole-
tim@passionistas.pt

ATENÇÃO:  Fiéis a quanto se tem feito desde o princípio do 
Boletim, solicitamos aos Colaboradores, Assinantes ou sim-
ples Leitores de "FP" que nos façam chegar aquelas notícias 
mais celebradas em família, como sejam: Nascimentos, Bati-
zados, Casamentos, Bodas de Prata ou de Ouro, Falecimen-
tos, 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 
comunicação, dirigida diretamente para o mail do Boletim ou 
através  do(a) Colaborador(a) da área. Agradecemos 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:
6.01.2015: José Joaquim peixoto de 
Carvalho, 
assinante de “FP” e sobrinho do P. José Queirós 
de Sá, passionista (Fragoso (BCL)

16 .01.2015: maria Ferreira de Jesus, 
com 91 anos, 
mãe do ASPA Fernando Ferreira Lino (S.ta 
Maria da Feira). 

18.03.2015: Mário Queirós de Sá, (ASPA),
assinante de "FP", irmão do Padre José 
Queirós de Sá, passionista (Fragoso-BCL).

9.4.2015:  Maria José Martins Santos, 
mãe dos Assinantes de FP Nelson Dias e José 
Dias, (Tregosa - Barcelos) 

24.4.2015: Maria de lurdes rocha gomes,
assinante de FP (Neves – Barroselas).

2.07.2015: António Fernandes leite,
assinante da FP (Tregosa-Barcelos).

4.07.2015: Delfim pereira leite,
assinante de FP e pai do AFP João Miranda Leite 
(Tregosa-Barcelos).

12.07.2015: Joaquim gonçalves meira,
pai dos Assinantes de FP Raúl Manuel Barros Meira e 
Domingos B. Meira (Barroselas).

5.09.2015: Fátima de Jesus pereira Fernandes,
mãe da Assinante de “FP” e nossa antiga funcionária, Maria 
Angélica Fernandes Príncipe (Louredo-Vieira do Minho).

bODAS DE OURO MATRIMONIAIS: 

30.01.2015: José maria da Costa sousa 
e Beatriz miranda dos santos,
assinantes de “FP” (Barroselas-VCT).

10.07.2015: Cândido aguiar martins 
e Cidália sá miranda, 
pais dos Assinantes de ”FP” Fernanda e Teresa Miranda 
(Tregosa- BCL).

MARIA ALICE BARROS 
BESSA CARDOSO
(ARRIFANA), 10€

MARIA AMÉLIA DA COSTA MARQUES 
(BRAGA), 10€

MARIA ANGÉLICA A. M. PINTO 
(LINDA-A-VELHA), 20€

MARIA DE FÁTIMA COSTA 
REIS CASTRO (COLB. 128) 
- (AGUIAR-BCL), 30€

MARIA DIAMANTINA BARREIRA M.
(COLAB 32) - (VALPAÇOS), 100€

MARIA DO CARMO 
OLIVEIRA MARTINS 
(COLAB. 182) - (ESCARIZ-ARC), 85€

MARIA DULCE PEREIRA FARDILHA 
(COLAB. 72) – (TRAVANCA-VFR), 20€

MARIA EDITE MOREIRA (COLAB.-
FERMEDO-ARC), 70€

MARIA ERCÍLIA PINHO SOARES 
(COLAB. 91) - (S. JOÃO DE VER), 80€

MARIA FERNANDA 
CANTANTE MARQUES 
(BARREIRO), 10€

MARIA FERNANDA FERREIRA COSTA 
(COLAB. 30) - (BARROSELAS), 260€

MARIA JOAQUINA DA COSTA
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 20€

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

MARIA HELENA MIRANDA ALMEIDA 
(COLAB. 14) - (TREGOSA-BCL), 235€

MARIA HELENA VALE FERREIRA 
(COLAB. 113) - (REBORDOSA), 150€

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA PINTO 
(S. JOÃO DE VER), 15€

MARIA JÚLIA TAVARES MOREIRA 
(SANFINS-VFR), 2€

MARIA LIMA DA CUNHA 
(COLAB. 135) - (PORTELA SUZÃ), 25€

MARIA LUÍSA LISBOA DA CUNHA 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 7,5€

MARIA LUÍSA TEIXEIRA 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 20€

MARIA LURDES FERREIRA PEREIRA 
(S. JOÃO DE VER), 10€

MARIA MADALENA DE SÁ LEITE, 50€

MARIA PATROCÍNIA SILVA 
COLAB. 61) - (S. JOÃO 
DE OVAR), 48,80€

MARIA ROSINDA CAMPELO 
(COLAB. 125) - (POIARES-PTL), 75€

PORTELA, NUNO FARIA 
(69005 LYON), 4€

ROSA BEIRÃO, 10€

ROSA MARIA PORTELA DA ROCHA 
FAMMILIAR (FORNOS-VFR), 280€

RUI FERNANDO MENDES 
GONÇALVES  (COLAB. 139) - 
(PINHEIRO-VRM), 110€

SANTUÁRIO SENHORA DA SAÚDE 
(COL. 162) - (VALE DE 
CAMBRA), 302,27€

SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS 
(SANFINS-VFR), 5€

TÂNIA CORREIA
(COLAB. 126) - (NAVIÓ-PTL), 97€

TERESA QUEIRÓS PEREIRA 
(FRAGOSO-BCL), 5€
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… De manhã cedinho, apresentam Jesus a Pilatos 
sendo por ele julgado (Mc 15, 1-15a). Ante Pilatos, Jesus 
mantem o silêncio do servo sofredor. Tal silêncio volta a 
ser quebrado para responder à questão da identidade. 
No entanto, Jesus dá uma resposta ambígua a pergunta 
de Pilatos porque ambígua é a compreensão de Pilatos.

Pilatos sabe da inocência de Jesus e por isso quando 
o povo pede que Pilatos cumpra a tradição de soltar um 
dos prisioneiros por altura da Páscoa, Pilatos propõe que 
se liberte Jesus. No entanto, o povo, por influência dos 
sumo-sacerdotes, pediu que Pilatos libertasse Barra-
bás e condenasse Jesus. O mesmo povo que antes tinha 
aclamado Jesus como o enviado de Deus pede agora, por 
influência dos sumo-sacerdotes, que Jesus fosse conde-
nado. Muitas vezes dizemos que somos livres mas até 
que ponto o somos? As nossas decisões são livres ou 
são pressionadas e influenciadas pela opinião pública? 
Penso pela minha cabeça ou deixo que os outros pen-
sem por mim?

O texto diz-nos que Pilatos sabia que tinha sido por 
inveja que os sumo sacerdotes lhe tinham entregado 
Jesus. Muitas vezes as nossas invejas levam-nos a fazer 
coisas terríveis. A inveja não é um sentimento evangé-
lico. Devemos alegrar-nos e não entristecer-nos com o 
sucesso dos outros. 

Pilatos que estava convencido da inocência de Jesus 
acaba por condenar Jesus a morte. Pilatos tem o coração 
dividido e no fim faz prevalecer os seus interesses e a 
sua posição social sobre a justiça e o direito. Por medo 
de perder os seus privilégios, por não ter a coragem de 
ir contra a mentalidade dominante, Pilatos condena um 
inocente. Ainda hoje isto continua a acontecer sempre 
que preferimos o sucesso à verdade, a nossa reputação 
à justiça.

Entre a condenação à morte e Jesus que carrega a sua 
cruz, está a cena da flagelação e da coroação de espinhos 
(Mc 15, 15b-20a). A flagelação não é descrita mas só men-
cionada. Sabemos que a prática da flagelação era uma 
prática que antecedia a crucifixão e que era uma cena 
muito violenta. Só de imaginar a cena muitos se sentem 
arrepiados. No entanto, a flagelação ainda é uma reali-
dade de hoje. Cristo, ainda hoje, continua a ser crucificado 
no seu corpo místico que é a Igreja. Cristo continua a ser 
flagelado na sociedade hodierna. Ele disse-nos que sempre 
que fizéssemos algo a um dos irmãos mais pequeninos 
era a ele que o fazíamos (Mt 25, 40. 45). Os chicotes de 
hoje são diferentes dos de antes mas não menos dolorosos. 
Os chicotes de hoje têm nomes diferentes: toxicodepen-
dência, alcoolismo, prostituição, aborto,   Se nos como-
vemos e arrepiamos ao recordar a flagelação histórica de 
Jesus também não nos deveríamos inconformar com as 

flagelações atuais? Que faço para defender a dignidade 
da pessoa humana?

À dilaceração da carne pela flagelação, segue-se um 
outro tormento não menos doloroso: Jesus é coroado de 
espinhos, Jesus é humilhado e gozado. Os soldados tro-
çam com aquilo que Jesus é. Os soldados gozam Jesus 
por ele ser o rei dos judeus. Por isso colocam-lhe uma 
coroa de espinhos e um manto de purpura e começam a 
saúda-lo ironicamente. A cena da coroação de espinhos 
desmascara e denuncia tantos sofrimentos que fazemos 
passar os nossos irmãos com o nosso desprezo, ironia, 
troça e brincadeiras de mau gosto que ofendem a sua 
dignidade. No entanto, na sua troça os soldados estão 
a dizer uma grande verdade. Jesus é Rei e é rei exata-
mente pelo caminho da cruz. Que Cristo humilde, que 
não responde à violência com a violência, nos ensine a 
ser humildes e nos ensine a quebrar o círculo da vio-
lência com o perdão.

Depois de ser flagelado e escarnecido, Jesus sai a 
caminho do calvário com a cruz às costas (Mc 15, 20b-
22). Jesus caminha com a cruz para fora da cidade. Ainda 
hoje muitos dos nossos irmãos que são crucificados são 
colocados fora das cidades, são colocados na periferia para 
não nos incomodarem. Muitas vezes em vez de resolver-
mos os problemas que causam o sofrimento preferimos 
esconde-los para não nos incomodarem.

Jesus com a cruz às costas é a imagem do discípulo. 
Ele tinha advertido os discípulos: “Se alguém quiser vir 
após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-
me” (Mc 8, 34). A cruz é o resultado do amor e da fideli-
dade a Deus e aos irmãos.

No seu caminho em direção ao calvário, Cristo é 
ajudado por Simão de Cirene a levar a cruz. Não deve 
ter sido uma ajuda voluntária. No entanto, esta ajuda 
transformou Simão de Cirene. Marcos, ao referir que 
Simão era Pai de Alexandre e de Rufo, dá-nos a enten-

PAIXãO, MORTE E 
RESSuRREIÇãO SEGuNDO 
SãO MARcOS
(II parte)
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der que estes eram membros da comunidade cristã. 
O contacto com a cruz de Cristo ou com a cruz dos 
irmãos, mesmo que muitas vezes comece por ser 
forçado, transforma-nos. Hoje sabemos que mais do 
que sermos nós a levar a cruz a Jesus é Jesus que 
nos ajuda a levar a nossa cruz. No entanto, isto não 
isenta a Igreja da sua responsabilidade de ser cire-
neu. A Igreja deve ajudar a levar a cruz de Jesus, dos 
crucificados de hoje.

Chegados ao calvário Jesus é crucificado, escarnecido 
e morre (Mc 15, 23-41). Quando chega ao calvário os sol-
dados querem dar a Jesus vinho misturado com mirra 
para entorpecer Jesus e atenuar o seu sofrimento. No 
entanto, Jesus não quer beber. Jesus quer enfrentar o 
momento da sua morte conscientemente. Na verdade, 
é porque quer e é conscientemente que Jesus oferece a 
sua vida para nossa salvação. 

Depois, Jesus é despojado das suas vestes. A roupa 
confere ao homem a sua posição social mas até das suas 
vestes Jesus é despojado. São tantos aqueles que ainda 
hoje são espoliados para aumentarem os roupeiros de 
outros. Jesus despojado das suas vestes é uma forte 
interpelação para o valor do despreendimento, para a 
defesa da dignidade humana.

Sobre a cruz de Jesus, colocaram uma inscrição: “o 
rei dos judeus”. É esta inscrição que nos permite ler a 
cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o trono do nosso rei. 
O nosso Deus é o Deus crucificado.

Jesus é crucificado no meio de dois ladrões. Jesus 
sempre procurou os pecadores, ele não veio chamar os 
justos mas os pecadores pois são os doentes que neces-
sitam de médico (Mt 9, 9-13). Jesus solidariza-se com 
todo o homem que sofre, padece e está em agonia.

Ao contemplarmos a imagem do crucificado vemos 
como o amor de Deus abraça todo o mundo e abraça-o 
sempre. É por nós, porque nos ama a todos, indepen-
dentemente das nossas virtudes e pecados, que Jesus 
está pregado na cruz.

No entanto, ao contemplarem esta cena a multi-
dão parece gozar deste espetáculo macabro e começa 
a fazer troça. Muitas vezes parece que o sofrimento 
dos outros mais que compaixão suscita em algumas 
pessoas um prazer macabro. Diante do sofrimento 
do outro, muitos homens em vez de ajudarem o que 
sofre escarnecem dele. É o gosto pela morte que nos 
habita. Tudo isto demonstra a superficialidade, a curio-
sidade banal, a busca de emoções forte, a crueldade 
pura e dura que tantas vezes nos habita. No entanto, 
apesar de ser escarnecido Jesus não desce da cruz e 
não desce da cruz para nos salvar. Ele entrega-se à 
morte para nos salvar. Ele não pensa apenas em si 
de uma forma egoísta. Ele pensa em nós. Todos nós, 
por muito pecadores que sejamos somos importantes, 
muito importantes para Deus. Além disto, Jesus não 
desce da cruz num golpe de teatro porque quer que 
a nossa fé não seja fundada num prodígio mas na 
liberdade e no amor.

Enquanto Jesus está crucificado as trevas envol-
vem a terra. Mais que naturais estas trevas são teofâ-
nicas. Quando desejamos matar Deus, arrancar Deus 
da nossa vida não ficamos noutra situação senão nas 
trevas do desespero.

Jesus crucificado grita: “Meu Deus, Meu Deus, por-
que me abandonaste?”. Quem grita é porque espera 
ser ouvido. Mesmo no momento de maior ausência, 

Jesus continua a acreditar na presença de Deus e 
continua a dirigir-se a Ele. Também nós no meio das 
nossas dificuldades, quando parece que somos aban-
donados devemos continuar a ter a mesma coragem 
e confiança, devemos continuar a acreditar que Deus 
está connosco. Diz assim uma oração da Igreja: “Por-
que Ele está connosco / Nos dias de fraqueza, / Nin-
guém espere conservar o alento / Sem O chamar... / De 
mãos ao alto, / Gritemos para Ele a nossa angústia. / 
Prostremo-nos, orando, aos pés d'Aquele / Que apaga 
em nós as manchas do pecado.”

Depois, diz-nos o evangelista Marcos, que Jesus 
deu um forte grito e expirou. Um grito nas condições 
físicas em que Jesus se encontrava é pouco provável. 
No entanto, este é o grito da manifestação de Deus. Na 
verdade, é ao ver como Jesus morre que o centurião, 
um pagão, reconhece: “Na verdade, este homem era 
filho de Deus.” Além da confissão de fé do centurião, a 
morte de Jesus também provocou que o véu do templo 
se rasgasse. O rasgar da cortina que resguardava o 
santo dos santos, o lugar da habitação de Deus, mos-
tra que o culto antigo com os seus compartimentos 
e segredos terminou. O acesso a Deus é agora claro.

Ante a morte de Jesus nada e ninguém pode ficar 
indiferente. A morte de Jesus grita alto de mais. A morte 
de Jesus é o grito do amor apaixonado de Deus por nós. 
Na cruz de Cristo vemos quem é Deus: um Deus que nos 
ama até a loucura da cruz. O centurião ao ver Cristo a 
morrer na cruz reconhece-o como filho de Deus. Pode-
rás ficar indiferente a tanto amor? 

(Continua no próximo número…) 
P. Nuno Ventura,cp
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03 A 17 outuBro:

missão passionista

em paramos (espinHo)

17 de outuBro:

"gira pro inFerno"

peça de teatro pelo grupo 

gólgota

(CINE‑TEATRO ANTóNIO lamoso, 

FEIRA, 21.30)

18 de outuBro:

são paulo da CruZ 

(Com a partiCipação 

DOS MOVIMENTOS LAICAIS 

passionistas, Feira, 17 H.) 

08 DEZEMBRO 2015:

inÍCio do JuBileu do ano da 

"miseriCórdia"

31 de deZemBro:

euCaristia de enCerramento 

das ComemoraçÕes dos 

50 ANOS DA PRESENÇA DOS 

passionistas na Feira.

DONATIVOS PARA as missÕes 

passionistas:

NIB: 000700000213850021923

[seminário da santa CruZ dos 

missionários passionistas]

NÃO ESqUEÇA

http://www.passionistas.pt

«FAMÍLIA PASSIONISTA»
DESEJA A TODOS OS SEUS 
ASSINANTES, LEITORES, 
COLAbORADORES E 
AMIGOS UM ANO DE 
ATIVIDADES PRÓSPERO 
E FECUNDO

DÁ SEMPRE O MELHOR 
E O MELHOR VIRÁ

ÀS VEZES AS PESSOAS SÃO EGOÍSTAS, 
ILÓGICAS, INSENSATAS.

MESMO ASSIM… PERDOA-AS.

SE ÉS AMÁVEL, AS PESSOAS PODEM ACUSAR-TE 
DE EGOÍSTA E INTERESSEIRO.

MESMO ASSIM… Sê AMÁVEL.

SE ÉS UM VENCEDOR, TERÁS ALGUNS FALSOS 
AMIGOS E ALGUNS INIMIGOS VERDADEIROS.

MESMO ASSIM… VENCE.

SE ÉS HONESTO E FRANCO, AS PESSOAS PODEM 
ENGANAR-TE.

MESMO ASSIM… Sê HONESTO E 
FRANCO.

O QUE TARDASTE ANOS A CONSTRUIR, ALGUÉM 
PODE DESTRUÍ-LO NUMA HORA.

MESMO ASSIM… CONSTRÓI.

SE TENS PAZ E ÉS FELIZ, AS PESSOAS PODEM 
SENTIR INVEJA.

MESMO ASSIM… Sê FELIZ.

O BEM QUE FIZERES HOJE, PODE SER 
ESQUECIDO AMANHÃ.

MESMO ASSIM… FAZ O BEM.

SE DÁS AO MUNDO O MELHOR DE TI, ISSO PODE 
NUNCA SER SUFICIENTE.

MESMO ASSIM… DÁ, DÁ O MELHOR 
DE TI MESMO.

NO FIM DE CONTAS…TUDO É E SERÁ ENTRE TI E 
DEUS. NUNCA FOI ENTRE TI E ELES.

(Teresa de Calcutá)


