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CARTA AO MENINO JESUS
Olá, Menino Jesus, estás aí?
Primeiro que tudo, quero agradecer ‑te a prenda que o ano passado te 

pedi e me ofereceste: saúde para mim e para os meus.
Olha, Jesus, eu sei que esta é uma época muito ata refada para ti, mas, 

como é Natal, eu gostaria de entender porque é que, aqui na Terra, as 
pessoas andam a correr tanto de um lado para o outro, com os rostos tristes e 
olhar vazio a comprar prendas e mais prendas, lindas por fora e quase inúteis, 
com o dinheiro que por vezes não têm?! Não saberão essas pessoas que tu 
nasceste tão pobre, sem luxo, no meio de animais e refugiado de Herodes, e 
que conseguiste ser feliz e amar o Mundo incondicionalmente?

Olha, Jesus, sabes o que eu acho? Devias arranjar forma de dizer 
a essas pessoas que andam enganadas, as coisas que elas procuram não se 
encontram à venda em nenhuma loja, mas sim nos exemplos e lições de vida 
que ensinaste e incutiste nos nossos corações.

Desejo ‑te um Feliz Natal, Menino Jesus! 
Rosa Branco
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PASSIONISTAS: 50 ANOS EM SANTA MARIA DA FEIRA

Nota introdutória do Diretor:
Continuamos a celebrar os 50 Anos da presença efetiva dos Passionistas em Santa Maria da Feira, celebrações 

essas que, ao longo do corrente ano 2015, se têm desdobrado em diversos “Momentos” celebrativos com referência a 
essa mesma efeméride e devidamente programados no início do ano. No presente número de “Família Passionista”, que 
será também o último antes do encerramento deste cinquentenário, continuamos, com muita alegria, a registar alguns 
desses eventos que, de uma forma ou de outra, nos recordam aquele já longínquo 9 de Maio de 1965, em que os Passio‑
nistas, em boa hora, se fixaram em Terras de Santa Maria, mais concretamente no então chamado “Lugar da Cruz”, 
em Santa Maria da Feira. E, então, aqui ficam, para a posteridade, mais alguns desses “Momentos” mais significativos.

7.º MOMENTO: 
V PEREGRINAÇÃO 
NACIONAL  
DA FAMÍLIA 
PASSIONISTA A 
FÁTIMA (26.09.2015)

Teve lugar, no dia 26 de Setembro 
de 2015, a V Peregrinação da Família 
Passionista a Fátima.

De norte a sul do País, embora com 
maior incidência nas assim denomi‑
nadas ‘Terras de Santa Maria’ (Feira), 
muitos e muitas se dirigiram até àquele 
lugar abençoado pela presença da Mãe 
de Deus e nossa mãe.

Somos nós, Missionários Passionis‑
tas, os primeiros a ficarmos altamente 
sensibilizados com o elevado número 
de pessoas que, atraídas pela espiritu‑
alidade da Congregação e pela nossa 
forma de ser e estar na vida, se sentem 
motivadas para, anualmente, se asso‑
ciarem a esta peregrinação. Calcula‑
ram os responsáveis pelos serviços do 
Santuário em cerca de 6.500/7.000 os 
“peregrinos” participantes neste ano. 

O ponto de encontro foi, como sem‑
pre, o parque nº 14. Assim que, desde 
as primeiras horas da manhã, para ali 
se diri giram os vários autocarros, devi‑
damente sinalizados com o respetivo 
Nº de ordem, o símbolo passionista e o 
local de procedência. Isto, porém, sem 

falar de muitas outras pessoas que, em 
elevado número, para lá se deslocaram 
em carros particulares. À medida que 
iam chegando, ouvia ‑se aquela saudação 
espontânea de um ‘bom dia’. Repartem‑
‑se sorrisos, abraços, beijos e um bem‑
‑haja pela presença de uma Família que 
o vai sendo cada vez mais.

10 horas. Há que dar início ao pri‑
meiro ato público da peregrinação: a Via 
Sacra. O novo Superior dos Passionis‑
tas em Portugal, P. Paulo Correia, dá 
as boas vindas, manifesta a sua satis‑
fação pelo elevado número de presenças 
e convida os peregrinos para que façam 
silêncio no caminho que iremos percor‑
rer até ao Calvário. E aquela impressio‑
nante moldura humana começa o seu 
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percurso, percorrendo as Estações da Via Sacra. Tudo com 
muita calma, serenidade, silêncio e oração. Em cada Esta‑
ção há um pensamento alusivo àquele passo concreto na 
caminhada de Jesus, que é nossa também, até ao Calvário.

Pelo caminho, encontram ‑se outros grupos, nacionais 
e estrangeiros, fazendo o mesmo piedoso exercício da Via 
Sacra. Com um simples sorriso, um gesto apropriado ou até 
mesmo com uma breve explicação aos responsáveis desses 
grupos, todos eles se vão encostando, tanto quanto possível, 
a um dos lados, para que o grupo dos ‘passionistas’ passe e 
siga compacto o seu trajeto. 

Chegados ao alto do Calvário (Capela dos Húngaros) e 
enquanto se espera a chegada de todos (é uma pequena/
grande multidão), um grupo de jovens passionistas entoam 
cânticos apropriados ao momento. Depois, um sacerdote 
passionis ta dirige ‑se a todos os presentes, convidando ‑os a 
uma resposta adequada a tanto amor de Deus para connosco 
mani festado, sobretudo, na Paixão, Morte e Ressurreição de 
Jesus. Com uma breve dinâmica dos jovens passionistas, em 
sintonia com o momento que se está a viver, é o caminho 
de regresso ao parque nº 14 para um retemperar de forças, 
porque a hora a isso convida. E o espírito de comunidade 
continua bem presente porque não se coloca barreiras a nin‑
guém, sendo todos bem ‑vindos a qualquer mesa improvisada.

14 horas. Terço na capelinha das Aparições, orientado e 
dinamizado pelos seminaristas passionistas, seus pais e fami‑
‑liares. Foi um momento muito sentido e bem vivido pelos 
peregrinos que quiseram ou puderam participar. Escusado 
será dizer que o espaço da capela se tornou muito reduzido 
para acolher tanta gente. Em “Ano da Vida Consagrada”, 
refletiu ‑se e rezou ‑se a Maria pelas vocações de especial 
consagração na Igreja.

15 horas. Momento alto da peregrinação, na Basílica da 
Santíssima Trindade, a Eucaristia, presidida pelo vice Supe‑
rior Provincial da nova Província Passionista “MAPRAES” 
– P. Laureano Alves Pereira  ‑ e concelebrada pelos sacer‑
dotes passionistas presentes. A parte dos cânticos, leituras 
e distribuição da comunhão, esteve a cargo dos grupos que 
dinamizam as Eucaristias, ora nas nossas igrejas, ora nas 
paróquias ou capelanias que nos estão confiadas. A Eucaris‑
tia foi bem participada e vivida por toda aquela ‘multidão’ 
ali concentrada (quase enchendo por completo todo aquele 
vasto espaço da Basílica) que, com a sua alegria estampada 
nos rostos, acompanhou os cânticos, respondeu às várias 
interpelações do Presidente da assembleia, e se aproxi‑
mou, em elevado número, da mesa da comunhão, vibrando, 
depois, com uma linda dinâmica espiritual levada a efeito 
no momento da pós ‑comunhão. 

Umas breves palavras finais do Presidente da Euca‑
ristia, agradecendo, uma vez mais, a presença de todos e 
desejando a todos, igualmente, uma boa viagem de regresso 
a suas casas, abençoou todos os participantes, com com‑
promisso de serem, pelo mundo, anunciadores da alegria 
do Evangelho. 

Com o cântico ‘Passionista me chamas a ser, missionário 
da Cruz, da Paixão…’, as pessoas vão deixando a Basílica 
para se dirigirem ao local dos autocarros, porque a hora da 
partida aproxima ‑se. Com um olhar emocionado e saudoso 
a todos quantos vão deixando a Basílica, pudemos observar 
a serenidade, a paz e a alegria estampadas nos seus rostos, 
como que indicando a felicidade que foi para eles todo esse 
dia vivido em companhia dos Missionários Passionistas e, 
sobretudo, com a presença amorosa da Mãe. Apressadamente, 
sobretudo para os de mais longe, cada qual procurou o seu 
respetivo autocarro, quando outros puderam conviver ainda 

um pouco mais junto dos mesmos autocarros, em amena e 
alegre conversação.

E assim aconteceu mais uma peregrinação da Família 
Passionista a Fátima: a 5ª. Naturalmente que é para conti‑
nuar por muitos e bons anos. Que a Virgem de Fátima pro‑
teja a Congregação e toda a Família Passionista. 

P. José Queirós de Sá
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8.º MOMENTO: 
“GIRA PRÓ INFERNO”, 
PEÇA DE TEATRO, 
LEVADO À CENA PELO 
GRUPO GÓLGOTHA 
(17/18.10.2015)

O Grupo Gólgota, quase a cele‑
brar os 25 anos de existência, sempre 
teve como principal campo de ação o 
teatro, marcado essencialmente pela 
“Via Sacra”, “Entrada Triunfal de Jesus 
em Jerusalém – na ‘cidade humana’” e, 
mais recentemente a “Última Ceia” na 
Semana Santa em Santa Maria da Feira. 
Mas quem não se lembra também das 
peças de teatro “Filhos Pródigos”, “O 
Padre que se drogou”, “E até o Padre foi 
à bruxa!”, entre muitas outras? 

Assumindo o teatro como Nova Evan‑
gelização, é nele que o Grupo Gólgota 
encontra forma de fazer apostolado, de 
transmitir mensagens, de intervir na 
sociedade, lutando pelos valores da ética.

Assim, e no âmbito da celebração 
dos 50 anos da presença dos Passionis‑
tas em Santa Maria da Feira, o Grupo 
Gólgota regressou aos palcos com uma 
nova peça de teatro: “Gira pró Inferno”.

Com texto de Castro Guedes e ence‑
nação do Pe. César Costa, “Gira pró 
Inferno” está fundamentado no “Auto da 
Barca do Inferno” de Gil Vicente, onde 
as personagens vicentinas se vão rever‑
tendo nos seus homónimos do século 
XXI: Fidalgo em “Deputado”; Corregedor 
e Procurador em “Juíza e Advogado”; 
Onzeneiro em “Banqueiro”; Sapateiro 
em “Feirante”; Frade em “Homem da 
TV”; Enforcado em “Drogado”; Alco‑
viteira Brízida Vaz em “Menina Vip”; 
Parvo, mantendo ‑se “Parvo”, que é o 
único a alcançar o Céu …

São personagens e temas muito atu‑
ais, à boa maneira da revista portuguesa, 
que nos fazem não só rir mas também 
pensar, e que por vezes também nos 
chocam com a sua linguagem, com a 
sua astúcia, com a sua indiferença, com 
a sua falta de arrependimento e com 
as tentativas falhadas em “comprar” a 
entrada no céu.

Foram vários os dias e horas de 
trabalho e sacrifício por parte destes 
nossos atores amadores que se por‑
taram como profissionais, tudo para 
não defraudar o público. E foi o que 
conseguiram no Cineteatro António 
Lamoso, tendo esgotado no dia 17 e 
conseguido encher quase meia sala no 
dia 18 de Outubro.

Esta peça de teatro procurará, numa 
espécie de “tour”, percorrer algumas 
outras salas do país, procurando levar 
a outros este trabalho.

Paulo La Salette
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9.º MOMENTO: 
FESTA DE 
SÃO PAULO 
DA CRUZ, 
FUNDADOR DOS 
PASSIONISTAS 
(18.10.2015)

Na realidade, a festa litúr‑
gica de São Paulo da Cruz é 
no dia 19 de Outubro, por cele‑
brar‑se, normalmente, no dia 
próprio ‑ 18 de Outubro ‑, a 
festa de S. Lucas, Evangelista 
que, por isso mesmo, no calen‑
dário romano, têm precedência 
sobre qualquer outro Santo que 
se celebre nesse dia. Por sinal, 
este ano, o dia 18 coincidiu com 
o XXIX Domingo do Tempo 
Comum. Mas, tendo presente o 
cinquentenário dos Passionis‑
tas em Santa Maria da Feira, 
quisemos que, neste ano, a 
celebração do Fundador tivesse 
um cariz mais abrangente, 
em que houvesse uma maior 
participação da comunidade 
cristã em geral, mas especial‑
mente com a participação de 
todos os Movimentos e Grupos 
mais diretamente ligados ao 
carisma e à espiritualidade da 
Congregação Passionista. Para 
isso, não havia outra alterna‑
tiva se não escolher a tarde do 
Domingo, véspera do dia 19, 
dia em que, supostamente, as 
pessoas teriam mais disponi‑
bilidade de participação. 

Nessa perspetiva, o mo‑
mento celebrativo, como todos 
os outros, estava já calendari‑
zado desde o princípio do ano, 
mas foi sendo mais afincada‑
mente recordado às comunida‑
des nos domingos que o pre‑
cederam, especialmente nas 
celebrações eucarísticas nas 
igrejas e capelanias que nos 
estão confiadas. Do programa 
do dia constava uma missa 
solene em memória do Santo 
Fundador na Igreja do Semi‑
nário, às 16 horas do dia 18, 
seguida de um lanche‑convívio 
aberto a toda a comunidade 
celebrante, na cripta da igreja.

E, se bem organizada e 
programada esteve, melhor 
aconteceu, embora não tenha 
tido aquela adesão massiva 

que esperávamos e desejá‑
vamos, talvez, certamente, 
porque uma grande maioria 
das pessoas já tinha estado 
noutra ou noutras celebrações 
vespertinas do Sábado ou na 
manhã do Domingo.

De qualquer forma, e 
mesmo assim, à hora marcada 
e com a presença da maioria 
dos sacerdotes da comuni‑
dade passionista, teve lugar 
a solene concelebração, pre‑
sidida pelo representante 
máximo do Superior Provin‑
cial em Portugal, P. Paulo Cor‑
reia, e participada por umas 
largas dezenas de pessoas 
amigas, sendo a parte coral 
dinamizada pelos seminaris‑
tas passionistas e seus pais 
e familiares, com o apoio de 
alguns dos seus professores 
de música, que muito contri‑
buíram para abrilhantar a 
celebração. Em lugar de des‑
taque, no presbitério, esteve a 
estátua de São Paulo da Cruz 
em gesto bem expressivo de 
indicar aos seus Passionistas 
e a todos os seus devotos que 
a Paixão de Jesus Cristo “é 
a obra mais maravilhosa do 
amor de Deus” e que ela é o 
melhor caminho para desco‑
brirmos o amor misericordioso 
do Pai por toda a humanidade, 
permitindo que, por ela, o seu 
próprio Filho morresse cra‑
vado no madeiro de uma cruz. 

No tempo reservado à 
homilia, o presidente da 

assembleia realçou muito 
vincadamente algumas das 
facetas mais caraterísticas 
de Paulo da Cruz, princi‑
palmente como Fundador, 
Evangelizador e Místico. Em 
comunhão com o Superior 
Geral dos Passionistas – P. 
Joachim Rego – que, por esta 
ocasião, nos enviou uma sau‑
dação muito especial, pediu 
para que nos recordemos de 
um modo especial dos irmãos 
e irmãs da Família Passio-
nista e de todas as pessoas 
que estão próximas de nós 
(especialmente os migrantes 
e os refugiados que fogem das 
suas terras), que estão “cru-
cificados” e que sofrem com 
coragem e com fé. Que São 

Paulo da Cruz interceda por 
eles e que as suas orações pos-
sam trazer-lhes a paz através 
do amor consolador de Deus 
que se irradia desde a Paixão 
e a Cruz de Jesus. 

Terminada a Eucaristia, 
como estava previsto, teve 
lugar na Cripta da Igreja, o 
agendado lanche‑convívio entre 
todas as pessoas que quise‑
ram associar‑se a esse simples 
repasto, havendo, da parte de 
todos, uma linda partilha, não 
só de consumíveis alimentares, 
como sobretudo de uma franca 
e fraterna troca de gestos de 
união e amizade, que era, espe‑
cialmente, o que se pretendia.

P. Porfírio Sá 
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Em Santo António, Santa Maria  
da Feira e Barroselas:  
Novos Superiores das Comunidades

Paróquia de 
Palhais / Santo 
António em foco  
Padre Licínio 
condecorado

Na sequência da criação da nova Província Passio‑
nista (MAPRAES) e eleito o Novo Superior Provincial 
e o seu Conselho assim como os Superiores Regionais 
Delegados e os seus respetivos Conselhos (cf. “Família 
Passionista”, nº 119, pag. 3 e 4), seguiu‑se a nomeação dos 
Religiosos para o desempenho de novos cargos e tarefas, 
não só a nível Provincial, como também Regional e Local. 

Desta forma, entre essas nomeações, coube às Comu‑
nidades Passionistas de Santo António (Barreiro), Santa 
Maria da Feira e Barroselas (Viana do Castelo) rece‑
berem, como seus respetivos novos Superiores, os PP. 

LICÍNIO LUÍS ASSUNÇÃO DA SILVA, JOÃO PAULO 
DA SILVA VALENTE e JOSÉ JOAQUIM QUEIRÓS 
DE SÁ, sendo recon no cargo os Superiores das outras 
Comunidades em Portugal e Angola.

“Família Passionista” felicita os recém‑nomeados, 
desejando‑lhes as maiores felicidades pessoais e o melhor 
êxito no desempenho do cargo para que foram designa‑
dos, ao serviço das respetivas Comunidades.

P. Porfírio Sá

Na tarde do dia 23 de outubro, o P. Licínio Silva, 
Capitão Tenente Capelão na Escola Naval dos Fuzileiros, 
foi condecorado com medalha militar de mérito militar 
de 2ª classe. A Família Passionista alegra‑se com este 
reconhecimento público das qualidades e virtudes mili‑
tares deste sacerdote Passionista.
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Imagem de 
Nossa Senhora 
Peregrina  
em Palhais / 
Santo António

Novo Pároco em 
Palhais / Santo António

Site da Paróquia de 
Palhais / Santo António

A imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima visitou a Paró‑
quia de Palhais/Santo António, 
confiada aos Passionistas, durante 
toda a tarde do dia 5 de novembro. 
Acolhida em Palhais, a imagem 
continuou pela Escola de Fuzileiros, 
Coina, Penalva e Santo António. 
Este momento de bênção e de graça 
foi acompanhado por centenas de 
paroquianos, apesar da chuva e da 
hora da visita. 

A Paróquia de Palhais/Santo António, confiada há 
49 anos aos Passionistas, inaugurou o site oficial no 
dia da tomada de posse do novo pároco. Convidamos 
todos os amigos da Família Passionista a entrar em 
www.barreiro.passionistas.pt

P. Tiago Veloso

Depois de 12 anos a servir Palhais/Santo António 
como Pároco, o P. José Luís Moreira despediu‑se desta 
Comunidade na tarde do dia 14 de novembro.

Nesse mesmo dia, D. José Ornelas, Bispo de Setú‑
bal, deu posse ao P. Tiago Veloso como novo Pastor da 
Paróquia de Nossa Senhora da Graça ‑ Palhais/Santo 
António. A Igreja revelou‑se pequena para acolher tan‑
tas pessoas que queriam conhecer o novo Pároco e o novo 
Bispo de Setúbal.

Na sua mensagem, o P. Tiago afirmou fazer parte desta 
Paróquia, que recebe como dom do Senhor.
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passionistas no mUndo

15° SÍNODO GERAL DA CONGREGAÇÃO DA PAIXÃO
Desde o dia 12 a 24 de Outubro de 2015, Passionistas prove‑

nientes de todas as partes do mundo, reuniram‑se em Roma para 
a celebração do 15º Sínodo Geral da Congregação. O Superior 
Geral, P. Joachim Rego, presidiu à Missa de abertura no primeiro 

dia. Nos dias que se seguiram, os membros do Sínodo exami‑
naram a vida e a missão da Família Passionista à luz do tema: 
“Vida Passionista: a chamada à santidade em comunidade para 
a evangelização”.

P. Porfírio Sá
(in passiochristi.org)

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE P. SEGUNDO FELAUN 
FATAMA RUCOBA, C.P. (SCOR)

pela imposição das mãos pelo Bispo de Moyobamba, D. 
Rafel Escudero López‑Brea, no dia 22 de Agosto 2015, dia em 
que se celebrava a memória da Bem‑Aventurada Virgem Maria 
Rainha, na paróquia de “Santa Cruz de Motilones” a Lamas – San 
Martin (Perú).

ORDENAÇÃO EPISCOPAL DO PADRE EMERY KIBAL 
MANSONG’LOO, PASSIONISTA
ViceproVincia SaLV (congo)

o padre Emery Kibal foi nomeado Bispo a 06 de Maio de 
2015 pelo Papa Francisco para a diocese de Kole, na província 
de Kasai‑Oriental, na República Democrática do Congo, tendo 
sido ordenado e tomado posse da sua diocese a 09 de Agosto 
de 2015. A sede da diocese de Kole está radicada numa zona 
demuita dificuldade de acesso.

Não obstante este fator, numerosas foram as personalidades 
que se deslocaram a Kole para este evento extraordinário. Mas, 
a coisa mais importante foi a presença ativa e entusiástica do 
povo de Deus que está nesta diocese. Os fiéis vieram de toda a 
parte para ver e bendizer o Senhor pelo dom do seu novo Pastor.
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PASTORAL 
VOCACIONAL
Pré-Seminário (Barroselas)

No dia 31 de Outubro (mesmo no final do mês dedicado 
às missões) realizou‑se o 1.º encontro deste ano letivo do 
pré‑seminário, em Barroselas. Sobre o tema Missão: o 
que o amor não pode calar, recordando especialmente o 
dia de S. Paulo da Cruz.

Depois do acolhimento, que contou com um novo ele‑
mento, houve oportunidade para um passeio ao rio Neiva e 
para um momento de oração sobre a vocação missionária.

Desta vez o encontro foi apenas de manhã, mas não 
podia faltar o jogo de futebol. De salientar também a visita 
da professora de EMRC do agrupamento de Escolas de 
Freixo que tem contribuído para a animação vocacional 
dos alunos.

No dia 28 de Novembro realizou‑se o 2.º encontro do 
pré‑seminário, em Barroselas. Nas vésperas de começar 
o Advento, iniciou‑se a caminhada para o Natal. Para 
além de rezar com a Bíblia, os pré‑seminaristas deram 
um passo em direção à natureza, onde viveram uma 
experiência na criação de Deus. Foi o momento para 
recordar a última encíclica do Papa Francisco intitulada: 
Louvado sejas.

P. Bruno Dinis

Encontro de postulantes 
passionistas

(Moccone (Itália), 13‑18 de Setembro 
de 2015) 

Uma semana de conhecimento pessoal, de retiro, de 
deserto e de partilha. Não falávamos o mesmo idioma, 
mas entendíamo‑nos… Fez lembrar a passagem de Jere‑
mias: Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, pois ainda sou 
um jovem. Mas o Senhor replicou‑me: Não digas: ‘Sou 
um jovem’. Pois irás aonde Eu te enviar e dirás tudo o 
que Eu te mandar. Não terás medo diante deles, pois Eu 
estou contigo para te livrar.

Foram dias que deixam saudades, dias que eram vivi‑
dos por serem um dom de Deus. 

Hoje podemos dizer que algo está mais claro na nossa 
vida, mas muito caminho há a percorrer! 

Que Deus nos ajude e abençoe todos aqueles que estão 
ao nosso lado, mesmo que ajudem ou prejudiquem, pois 
do mal Deus tira um bem maior! 

André Pereira, cp
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Tomada do hábito passionista

(Monte Argentário, Itália: 21.11.2015)

O dia amanheceu chuvoso, frio e cinzento. No entanto, 
as condições climatéricas que se faziam sentir no Monte 
Argentário (Itália) foram vencidas pela alegria, esperança 
e certeza de mais um passo dado pelos cinco jovens novi‑
ços da nossa nova província (MAPRAES). 

Assim sendo, no passado dia 21 de Novembro – dia 
da Apresentação de Nossa Senhora no Templo – os cinco 
noviços, quatro italianos e um português (da paróquia de 
S. Vicente de Louredo, Santa Maria da Feira), vestiram 
o hábito passionista. A cerimónia decorreu serenamente, 
sendo notórias a alegria e a emoção. Foi presidida pelo 
Padre Laureano Alves, 1º Consultor da nova Província 
MAPRAES que, referindo o pensamento do Papa Fran‑
cisco, nos convidou a não sermos futuros religiosos rígidos, 
pois aqueles que são rígidos mordem e ferem. Na referida 
cerimónia estiveram presentes os pais, alguns familiares 

dos noviços e a comunidade que, regularmente, louva con‑
nosco o Senhor. 

Um forte abraço para todos aqueles que se uniram a nós 
neste passo pela oração, e pelos sentimentos de alegria, 
confiança e força transmitidos, estando perto ou longe.

André Michael Almeida Pereira

PARAMOS 
(ESPINHO) 
EM MISSÃO 
PASSIONISTA
“A Alegria do Evangelho é a nossa 
Missão”

A Paróquia de Santo Tirso de Paramos – Espinho – viveu 
dias intensos de Missão, de 3 a 17 de Outubro. 

A Missão Popular, dinamizada pelos Missionários Pas-
sionistas, contou com as presenças e a alegria do P. José 
Queirós, P. Paulo Gomes, P. Tiago Veloso, P. Nuno Martins 
e da Irmã Valdeci. 

A Missão iniciou‑se no dia 3 com uma Procissão de Velas 
e Eucaristia, depois de uma longa preparação com casais que 
disponibilizaram as suas casas e animadores para as Assem‑
bleias de Família, que decorreram na primeira semana.

Foi uma quinzena de grande atividade e envolvimento 
dos participantes nos diferentes eventos levados a cabo com 
Missa diária e Laudes, às 7:15horas, com momentos de aten‑
dimento geral, um dia de exposição do Santíssimo Sacra‑
mento e várias Celebrações da Palavra, visitas domicilia‑
rias a doentes, encontros na catequese com crianças, jovens 
e pais. Assim se cumpriu a mensagem de sua Santidade o 
Papa Francisco que diz: “A Missão faz parte da gramática 
da fé. É também uma paixão por Jesus Cristo e, ao mesmo 
tempo, uma paixão pelas pessoas”.

Certos do caminho longo a percorrer mas também com a 
certeza do trabalho realizado, espera‑se, agora, a resposta 
dos paroquianos que aderiram à Missão com entusiasmo 
e alegria, não esquecendo que “ser cristão é mergulhar no 
mistério de Jesus, chamados a viver o amor para os outros 

e com Deus”, como diria o sr. Bispo D. João Lavrador na 
homilia de encerramento, na tarde do dia 17 de outubro. D. 
João convidou a Paróquia a uma conversão, “para viver em 
conformidade com o Evangelho de Jesus e saborear o que é 
ser cristão”. Agradecidos ao sr. Bispo, os paroquianos dese‑
jaram‑lhe um bom e fecundo apostolado na nova diocese a 
que foi chamado pastorear.

Muito obrigado aos Passionistas pela dedicação, pela 
entrega e pela alegria que deram vida a este acontecimento.

Muitos parabéns a todos os Movimentos Paroquiais por‑
que sem vós nada disto seria possível. 

A todas e a todos Bem‑haja. 
Os Paroquianos

(pela Paróquia de Paramos – LV)
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PRIMEIRAS 
IMPRESSÕES 
DE UM NOVO 
MISSIONÁRIO  
EM ANGOLA

Viva irmãos! Espero que esta pequena carta vos 
encontre bem e animados em Cristo. Tal como tinha 
prometido, envio‑vos agora algumas notícias/partilhas.
Atualmente já me encontro em Uíje (parece mentira 
depois de tantas peripécias em Portugal nestes três 
últimos meses), na comunidade para a qual fui enviado, 
na companhia dos Pp. Manuel Henriques e Rui e dos 5 
seminaristas. Cheguei no dia 28, após, mais ou menos, 
6 horas de viagem. Apesar de ter sido um pouco can‑
sativa, deu já para saborear alguma da riqueza natu‑
ral angolana. No caminho fomos passando por várias 
povoações. Todas elas tinham as suas marcas caracte‑
rísticas: ora pelo tipo de terreno, ora pelo tipo de casa, 
ou, até, pela forma como estava organizado o espaço. 
Porém, em todas elas se notava a mancha da pobreza. 
Era triste quando passávamos pelos grandes palacetes 
e, logo ao lado, nos cruzávamos com barracas e por pes‑
soas a viverem em situações deploráveis. Mas, apesar 
de tudo, guardam sempre um sorriso para esbanjar 
com quem queira passar ali um belo bocado. Agora 
compreendo porque é que Karen Blixen, na sua célebre 
obra sobre o continente Africano, escolhe como título: 
“África minha”. Longe da saudade colonialista foi este 
o sentimento que tive quando coloquei os pés em terras 
da “Mamã Muxima”. Este “minha”, não é para mim um 
pronome possessivo, mas um “pronome afetivo”. Não é 
só o tempo que nos convida a caminhar, mas é também 

o desejo de encontrar e de ser encontrado pelas pessoas: 
todos querem saber quem caminha nas mesmas estradas 
(desde os policias até às crianças), de saber donde vem 
e para onde vai. Todos estão habituados a ver partir e 
a ver chegar, perder e ganhar (familiares, dinheiro, e 
até a casa!). Por isso é grande a festa com que acolhem 
e recebem alguém. As visitas, dizem eles, “são sinal da 
chegada dos bons espíritos.”

Com uma semana cá, já me habituei ao típico cum‑
primento e/ou primeira resposta a qualquer pergunta 
que se lhes faça: “Bom dia Sr. Padre” e “Sim, Sr. Padre”. 
Foi nestas situações que me ocorreu refletir acerca da 
vocação eclesial: é sempre, e primeiramente, uma cha‑
mada de Cristo, mas é também preciso uma confirmação 
dos irmãos na fé, da Igreja. Só espero associar sem‑
pre esta vocação à missão que o Senhor e a Igreja me 
confiaram e não no estatuto que muitas vezes se cria. 

Quanto à viagem e à estadia em Calumbo (22.10‑
28.10), correu tudo bem. Consegui chegar à nossa casa 
sem necessidade de abrir malas, nem de dar as habi‑
tuais “gasosas”. Fui recebido muito bem, seja pelos 
irmãos e seminaristas, seja pelas “mamãs” e “papás” 
que fui encontrando. Ao longo destes dias tive a graça 
de participar nas várias atividades existentes tanto 
no Santuário de S. José, como nas capelas da nossa 
paróquia. São muitas as pessoas que se juntam para 
celebrar o grande mistério da fé cristã: eucaristia. Não 
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importa a hora (celebramos à semana a eucaristia às 
15h) nem o lugar (são por vezes aldeias isoladas e cape‑
las bem distantes). Todas elas nos aguardam e acolhem 
com grande alegria. Só esta paisagem humana é já um 
convite à oração! A celebração é toda ela pautada, do 
início ao fim, de grande alegria e esperança na pala‑
vra e no pão partidos e repartidos. Os seus ofertórios 
também são belos: oferecem o que podem e o que têm. 
Não é de admirar encontrarmos ovos, galinhas, óleo 
de fritar, bananas, etc. Cada um oferece o que tem e, 
muitas vezes, a única coisa que tem! Não poucas vezes 
me veio à mente a passagem dos primeiros tempos das 
comunidades cristãs (cf. At 2, 42‑47). 

Outra coisa que me surpreendeu foi a forma como 
concluem as celebrações: Depois da procissão final, 
o sacerdote aguarda à porta da capela. Entretanto, 
as pessoas, continuando a cantar, à medida que vão 
saindo, vão saudando o sacerdote e os irmãos, ao mesmo 
tempo que fazem um círculo fora da capela. No final, 
quando já todos tiverem saído, terminam o canto e a 
dança. Senti muita alegria e vontade de viver a frater‑
nidade, não obstante as várias dificuldades que cada 
comunidade tem e passa. Deu para perceber que não 
querem que seja mais “uma eucaristia”, mas a euca‑
ristia por excelência, que de muitas coisas, comporta 
uma mudança do coração.

Em Calumbo, o lugar onde no mesmo dia chove e 
faz sol (mas não creio que haja casamentos de viú‑
vas todos os dias, tal como reza o dito português), já 
visitei os nossos dois centros: o do Dunga (dedicado à 
formação profissional) e o do Papelão (dedicado à edu‑
cação das crianças dos dois aos cinco anos de idade).  

Mal cheguei a este último tive direito à habitual “can‑
ção do visitante” entoada por 36 crianças. Foi um belo 
e engraçado momento. Como sou branco, chamaram‑
me “chinês”. De facto, diante da beleza deste “pequeno 
coro infantil” a reação não pode ser outra, senão a de 
ficarmos com os olhos em bico! 

As nossas duas comunidades de Calumbo e Uíje, 
dados os diferentes contextos e circunstâncias, têm 
ritmos de vida diversos. Contudo, dá para perceber 
em ambas um sério e forte compromisso com a Missão.

Sem mais, e antes de esgotar a vossa reserva de 
paciência, despeço‑me com um grande e forte abraço 
de toda a comunidade com a certeza que rezamos por 
vós e a esperança de que continuem a rezar por todos 
nós, religiosos, seminaristas e colaboradores. Que tudo 
seja para maior glória de Deus!

Diác. José Gregório

“tamos 
juntos!”
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“tamos 
juntos!”

PELA CONGREGAÇÃO 
DAS IRMÃS 
PASSIONISTAS

MARI CARMEN UGARTE,  
NOVA PROVINCIAL DAS IRMÃS 
PASSIONISTAS

desde 8 a 12 de Outubro teve lugar na casa de espiritu‑
alidade de Egiluze‑Irún, o XIII Capítulo Provincial das Irmãs 
Passionistas de São Paulo da Cruz.

Ugarte, natural de Irún, sucedeu a Marcela Madariaga. A 
nova Provincial já formava parte da anterior equipa provincial 
e vive atualmente na comunidade de Santo Antão (Bilbao), 
colaborando com a Cáritas, na área da Família e da Infância e 
na pastoral da Unidade Pastoral do Casco Viejo. 

mari Carmen Ugarte
Coincidindo com o bicentená‑

rio da fundação da Congregação 
das Irmãs Passionistas, as religio‑
sas celebraram o seu XIII Capítu‑
lo. Refletiram sobre vários temas 
relativas à sua missão sob o título: 
“A caminho da outra margem. Uma 
samaritana da Rua”. No trabalho 
realizado foi aprofundado um dos 
maiores desafios da sua Fundadora, 
Madalena Frescobaldi, “a mulher 
em contexto de vulnerabilidade e 
de prostituição”.

Para além de eleger a nova Provincial e a restante equipa 
que a acompanhará, as religiosas comemoram os 200 anos 
da Congregação e celebraram as bodas de ouro e de prata de 
Profissão Religiosa de algumas Irmãs. Na celebração eucarís‑
tica participaram alguns irmãos passionistas e sacerdotes de 
Bizkaia, Irún e Portugal.

PRIMEIRAS IMPRESSÕES DA NOVA 
PROVINCIAL

Entre assumir a responsabilidade de animar a vida da 
Província, Mª Carmen Ugarte comenta que o seu primeiro 
pensamento é de agradecimento pela confiança que as irmãs 
nela depositaram.

“O lema que animou o nosso Capítulo – destaca Ugarte – 
obriga‑nos a seguir caminhando em direção à outra margem, 
até às margens, para descobrir um horizonte novo, cheio de 
vida, aquele por onde devemos caminhar”. É o momento 

– acrescenta – “de começar um processo de implicação e 
discernimento”, de voltar o nosso olhar para a missão (campo 
social e pastoral) e de voltar às origens como a Fundadora, 
desde a clave da mulher em contexto de vulnerabilidade e 
prostituição”.

Ugarte conclui dizendo que “como Madalena, saibamos 
viver com «paixão» e deixemos que nos “toque” nas «entra‑
nhas» o sofrimento humano.

Irmãs Passionistas
(Tradução do Espanhol: P. Porfírio Sá)



ANO XXIX - N.º 120
OUTUBRO · NOVEMBRO · DEZEMBRO / 2015E · 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 · A14

Creio que estes desejos estão bem presentes no cora‑
ção dos humanos. Porém, não acertamos no caminho. Há 
necessidade de ouvir Aquele que tem sentimentos de paz 
e de concórdia e nos aponta caminhos para aí chegar. Há 
que descentrar o homem, constituído em absoluto e cen‑
tro de tudo, para dar lugar Àquele que é o Príncipe da 
paz e que de todos nos faz irmãos.

Caro ASPA: desejo‑te este Feliz Natal. Tu, eu, o outro 
e mais o outro, podemos e devemos dar o nosso pequeno/
grande contributo para essa paz sempre tão desejada e 
sempre adiada. 

Termino com a citação de um grande homem e grande 
pensador (Pedro Arrupe) quando lhe perguntaram o que 
pensava da sua pessoa, disse: «sou um pobre homem que 
procura estragar o menos possível a obra de Deus». Não 
estraguemos projeto tão belo.

Fiquem bem e bom Natal.

Nota: Não esqueças o Encontro anual ASPAS de 10 
de Junho que, em princípio, apontaria para Barroselas. 
O local, porém, fica sujeito a confirmação.  

E, para finalizar, gostaríamos de ouvir, da vossa parte, 
algum feedback com um que outro testemunho que pode-
ria até sair no Boletim. Uma sugestão apenas.

P. José Queirós

Numa quadra tão simpática e tão apelativa aos 
mais nobres sentimentos, não ficaria de bem comigo 
sem uma palavra que fosse expressão de ‘tão nobres 
sentimentos’. Essa palavra é ‘Natal’. Palavra que nos 
faz sonhar, projetar, idealizar um mundo novo. Sim, um 
mundo novo. Este, não nos entusiasma. Queremos mais 
e queremos melhor.

Sim, caros Aspas, este é o Natal que sempre deseja‑
mos e que, na realidade, todos queremos.

«Venho trazer-vos uma boa nova, que será grande ale-
gria para todo o povo: nasceu-vos hoje, um Salvador, que 
é o Messias Senhor» (Lc 2,10)

É esta alegria que queremos anunciar. É este mundo 
novo que desejamos construir.  

AOS  NOSSOS  
AMADOS ASPAS
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No dia 15 do mês de Novembro, tiveram a sua pri‑
meira reunião, dentro do ano pastoral 2015‑2016, os Lei‑
gos Missionários Passionistas, em Santa Maria da Feira.

Após breve saudação e cantado o hino «Passionista me 
chamas a ser», o P. Paulo Correia, Superior Regional, fez 
uma feliz e breve síntese da Bula «Misericordiae vultus», 
o ‘Rosto da Misericórdia’ que muito agradou aos presen‑
tes. Este documento será tema de estudo e de reflexão 
ao longo do ano.

Seguiu‑se  um breve diálogo  sobre o mesmo tema.
Logo depois, os presentes testemunharam a sua vivên‑

cia do carisma passionista, nas suas várias modalidades, 
ao longo deste ano de 2015.

Recordou‑se (e  incentivou‑se) à participação no retiro 
anual, a ter lugar em Barroselas, no fim de semana de 
20 e 21 de fevereiro de 2016.  

LEIGOS MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS (LMP)

PELO GRUPO  
SÃO PAULO  
DA CRUZ  
(GSPC) 

No dia 22 de Novembro, à tarde, o Grupo 
S. Paulo da Cruz reuniu‑se para confraternizar 
com o motivo do magusto. Foi um momento 
de partilha amistosa, não só de castanhas 
mas também de as regar!... No final, ainda 
houve oportunidade para ensarranhar!!!

Para o próximo ano ainda será melhor, 
pois completarão os 50 anos de existência. 

P.Bruno Dinis

Recitada a hora litúrgica de vésperas, seguiu‑se um 
breve momento de confraternização  e  partilha.

É bom recordar  que estiveram presentes os dois cen‑
tros: Barroselas e Santa Maria da Feira, não na totalidade 
dos elementos (53), mas em bom número.

Para finalizar, aqui  ficam os votos de um santo e feliz 
Natal  e Próspero Ano Novo 2016. 

Como mensagem para os LMP nada melhor do que citar 
as palavras do Papa Francisco na Exortação Apostólica 
«A alegria do Evangelho» nº 286: «Maria é aquela que 
sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, 
com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura». 

Onde há ‘ternura’ há delicadeza, há proximidade, há 
aconchego, há amor, há Natal. 

Feliz Natal para cada um de vós e vossas famílias.

P. José Queirós
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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, 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”

ÁLVARO MARQUES PATRÍCIO 
(COLAB. 53‑ SANTO ANTÓNIO 
DA CHARNECA), 85€

AMOROSA CONCEIÇÃO 
ALMEIDA: 5,00€

ARMANDA DE CARVALHO 
SALSA ALMEIDA: 10,00€

ARMANDO ALBERTO PINTO 
SOBREIRO (ASPA‑VIANA 
DO CASTELO), 100€

ARMINDA ADELINA NOGUEIRA 
OLIVEIRA  
(COLAB. 6‑ARGONCILHE), 95€

ARMINDO TAVARES CORREIA 
(JUNQUEIRA‑VLC), 20€

CAPELANIA DA PRAIA ‑ ESMORIZ 
(COLAB  93‑ESMORIZ), 221,21€

CAPELANIA DA SENHORA DA HORA 
(COLAB.150‑S. JOÃO DE VER), 71.1

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78) (ROMARIZ‑VFR), 26,62€

CAPELANIA DE FIÃES 
(COLAB. 183‑FIÃES), 52€

CAPELANIA DE GUILHOVAI  
(151‑S. JOÃO DE OVAR), 52€

CAPELANIA DE MACINHATA  
(COLAB. 146‑ VALE DE 
CAMBRA), 37,5€

CAPELANIA DE NADAIS 
(ESCAPÃES): 80,00€

CAPELANIA DE STº ESTEVÃO  
(COLAB. 102‑ ARRIFANA‑VFR), 33,5€

CAPELANIA DO SOBRAL  
(COLAB. 36‑S. JOÃO DE OVAR), 28€

CONCEIÇÃO ROSÁRIO PEREIRA 
MAGALHÃES (RESENDE), 15€

EDIÇÕES PASSIONISTAS  
(96‑SANTA MARIA DA FEIRA), 7€

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

FERNANDO DE ALMEIDA E CUNHA 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 10€

FERNANDO PAULO COSTA 
SILVA (ASPA): , 20,00€

FRANCISCO LIMA AMORIM 
(ARRIFANA‑ VFR), 10€

IGREJA DO SEMINÁRIO SANTA 
CRUZ (COLAB. 117‑SANTA 
MARIA DA FEIRA), 82,45€

IGREJA PAROQUIAL DE ARRIFANA 
(COLAB. 159‑ARRIFANA‑VFR), 249,96€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(90) (TRAVANCA‑VFR), 42,17€

ILÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA 
(VALE‑VFR), 40€

IMAGEM DA SAGRADA 
FAMÍLIA, 11,67€

JOAQUIM GAUTIER SIMÕES 
DIAS (FIÃES), 50€

JOSÉ MANUEL TAVARES PEREIRA 
(ASPA‑ AVANCA): 20,00€

LUÍS FILIPE NUNES BRANCO 
(CORROIOS), 20€

MANUEL DE PINHO AMORIM 
(ARRIFANA‑VFR), 10€

MANUEL DIAS TORRES 
(ASPA‑BRAGA), 50€

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

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA 
LARANJEIRA: 30,00€

MARIA ALBERTINA PINTO  
SILVA (COLAB. 29‑ESMORIZ), 340€

MARIA CELESTE DIAS SAMPAIO 
(VILA DE CUCUJÃES), 20€

MARIA CLEMENTINA DE  
JESUS (OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 10€

MARIA DE FÁTIMA DE JESUS 
MARQUES: 10,00€

MARIA DO ROSÁRIO FERREIRA 
INÁCIO (ANTUZEDE): 170,00€

MARIA HELENA CAMPINES 
SOARES (ANTUZEDE): 55,00€

MARIA IDÍLIA ALVES  
(PAÇOS DE BRANDÃO), 5€

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

MARIA ODETE DIAS DE OLIVEIRA 
CASTRO (CORTEGAÇA‑OVR), 20€

MARIA OLÍMPIA SÁ COSTA 
(COLAB. 37‑ ESMORIZ), 110€

MICAELA INÊS ROCHA  
OLIVEIRA (SANTA MARIA 
DA FEIRA), 20€

ROSA MARIA PORTELA DA  
ROCHA FAMILIAR 
(FORNOS‑VFR), 130€

SANTUÁRIO SENHORA DA 
SAÚDE (COLAB 162‑VALE 
DE CAMBRA), 27,22€

SANTUÁRIO DE N. SENHORA 
DA SAÚDE: 60,00€

assim:

• DESPESAS ( Ano 29 , nº 119):

 - Gráfica (paginação, impressão e acabamento): 2.899,10€

 - Correios: ............................................................. : 1.737,29€    TOTAL: 4.636,39€

• DONATIVOS (de 10 de Setembro a 10 de Dezembro  2015):
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2) 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

1) AJUDE A FORMAR UM MISSIONÁRIO PASSIONISTA! 

a) COM UMA BOLSA DE ESTUDO

•  BOLSA DE COLABORADOR………………………………… 500,00 €
•  BOLSA DE BENFEITOR ……………………………………  3.750,00 €
•  BOLSA DE BENFEITOR INSIGNE ………………………… 10.000,00 €

BENEFÍCIOS ESPIRITUAIS:

• Oração diária pelos Benfeitores, vivos e falecidos, em todas as casas da Congregação.
• 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos Benfeitores vivos.
• 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos Benfeitores falecidos.
•  3 Missas no mês de novembro, em todas as casas da Congregação, pelos Benfeitores falecidos.
•  1 Missa todos os domingos, às 12 horas, no Seminário de Santa Maria da Feira, pelos Benfeitores 

vivos e falecidos, 
• 1 Trintário Gregoriano pelos Benfeitores Insignes, celebrado após o seu falecimento.

N.B.   
*  A Bolsa pode ser individual ou coletiva (famílias, grupos de pessoas, movimentos, paróquias, 

etc…) e as quantias podem perfazer-se em várias prestações.
* O doador pode atribuir um nome (por ex. de uma Santo) à Bolsa que fundou.
*  Disponibilizam‑se, para quem o solicitar, recibos para efeitos de IRS, conforme legislação em 

vigor.

b) ENVIANDO INTENÇÕES DE MISSAS
(OUTRA FORMA DE COLABORAÇÃO MISSIONÁRIA)

Os MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS não têm Intenções de Missas para as suas necessidades 
e dos Missionários em Angola. Agradecemos, por isso, aos Reverendos Párocos e fiéis que 

nos enviem as Intenções de Missas que lhes seja possível, com o compromisso de que serão 
celebradas individualmente nas nossas Comunidades.

atenção ao endereço postal: 
Continuamos, a receber alguns Boletins devolvidos de pessoas que o recebiam pelo correio. Isto acontece porque os servi‑
ços 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 UA P E L O

“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

ATENÇÃO:  Fiéis a quanto se 
tem feito desde o princípio do 
Boletim, solicitamos aos Cola‑
boradores, Assinantes ou sim‑
ples Leitores de “FP” que nos 
façam chegar aquelas notícias 
mais celebradas em família, 
como sejam: Nascimentos, 
Batizados, Casamentos, Bodas 
de Prata ou de Ouro, Fale‑
cimentos, etc., onde conste 
o nome, o evento, o dia do 
mesmo, a morada e a sua cor‑
relação com o Boletim (como 
Assinante ou Colaborador(a). 
Desta forma, estaremos todos 
em maior comunhão de ami‑
zade, de solidariedade e de 
oração. A comunicação, diri‑
gida diretamente para o mail 
do Boletim ou através  do(a) 
Colaborador(a) da área. Agra‑
decemos 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:

24.09.2015: Filomena Valente 
da Silva Mota, 
Assinante de “FP”  (S. João da 
Madeira)

08.08.2015: Brígida da silva 
Esteves, 
Assinante de “FP”, (Vitorino de 
Piães‑Ponte de Lima)
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2016: JUBILEU 
EXTRAORDINÁRIO DA 
MISERICÓRDIA
(com abertura  
a 8 de Dezembro 2015)

Cidade do Vaticano, 13 março 2015 
(Ecclesia) – O Papa Francisco anunciou 
hoje no Vaticano que decidiu proclamar um 
“jubileu extraordinário”, com início a 8 de 
Dezembro deste ano, centrado na “miseri‑
córdia de Deus”.

“Será um Ano Santo da Misericórdia. Que‑
remos vivê‑lo à luz da palavra do Senhor: 
‘Sede misericordiosos como o Pai’ e isto 
especialmente para os confessores”, disse, 
na homilia da celebração penitencial a que 
presidiu na Basílica de São Pedro, na aber‑
tura da iniciativa ’24 horas para o Senhor’. 

Francisco explicou que a iniciativa nasceu 
da sua intenção de tornar “mais evidente” 
a missão da Igreja de ser “testemunha da 
misericórdia”. 

O Papa defendeu que “ninguém pode ser 
excluído da misericórdia de Deus” e que 

a Igreja “é a casa que acolhe todos e não recusa 
ninguém”. 

“As suas portas estão escancaradas para que 
todos os que são tocados pela graça possam 
encontrar a certeza do perdão. Quanto maior 
é o pecado, maior deve ser o amor que a Igreja 
manifesta aos que se convertem”, realçou.

À imagem do que fez em 2014, durante o ‘rito 
pela reconciliação dos mais penitentes’, com 
absolvição individual, o Papa começou por se 
confessar, antes de dirigir‑se a outro confessio‑
nário para ouvir algumas pessoas.

O 29.º jubileu na história da Igreja Católica, 
um Ano Santo extraordinário, vai começar na 
solenidade da Imaculada Conceição e terminar 
a 20 de novembro de 2016, domingo de Jesus 
Cristo Rei do Universo, “rosto vivo da miseri‑
córdia do Pai”, explicou o Papa.
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“É um caminho que começa com uma con‑
versão espiritual e temos de seguir por este 
caminho”, prosseguiu.

A organização dos vários momentos do jubileu 
vai estar a cargo do Conselho Pontifício para a 
Nova Evangelização e quer ser, segundo Fran‑
cisco, uma “nova etapa do caminho da Igreja na 
sua missão de levar a cada pessoa o Evangelho 
da misericórdia”.

Este é o primeiro jubileu desde o que foi con‑
vocado pelo João Paulo II no ano 2000, para 
assinalar o início do terceiro milénio.

Francisco destacou na sua homilia a impor‑
tância de viver a misericórdia de Deus, através 
do sacramento da Reconciliação, como “sinal 
da bondade do Senhor” e do “abraço” de Jesus.

“Ser tocados com ternura pela sua mão e plas‑
mados pela sua graça, permite que nos aproxi‑
memos do sacerdote sem medo por causa das 

nossas culpas, mas com a certeza de ser aco‑

lhidos por ele em nome de Deus”, assinalou.

O Papa sublinhou que o julgamento de 

Deus é o da “misericórdia”, numa atitude 

de amor que “vai para lá da justiça”, e desa‑

fiou os fiéis a não ficar pela “superfície das 

coisas”, sobretudo quando está em causa 

uma pessoa.

“Somos chamados a ver mais além, a 

concentrar‑se no coração para ver de quanta 

generosidade é capaz cada um”, apelou.

No dia em que decorre o 2.º aniversário 

da sua eleição pontifícia, Francisco dei‑

xou votos de que o próximo jubileu ajude 

a Igreja a “redescobrir e tornar fecunda a 

misericórdia de Deus” junto dos homens e 

mulheres dos dias de hoje. (OC)
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isento de registo na erC
ao abrigo da alínea a) do n.º 1, do artº 12.º
do Decreto Regulamentar 8/99, de 9 de junho

i trimestre 2016

02 DE FEVEREIRO:

dia do Consagrado

(enCerramento do ano da

VIDA CONSAGRADA)

05 DE FEVEREIRO:

Comemoração solene da 

PAIXÃO DE N. S. J. C., (TITULAR DA 

Congregação

PASSIONISTA).

26 DE FEVEREIRO:

Bodas de oUro saCerdotais 

DO P. FERNANDO CARDOSO 

FERREIRA

(BARROSELAS)

27/28 DE FEVEREIRO:

FESTA DE são gaBriel

de nossa senHora das dores 

(S. MARIA DA FEIRA)

24, 25, 26, 27 DE MARÇO:

semana santa e pásCoa da 

ressUrreição

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  
SANTO NATAL E 
FELIZ ANO NOVO

Que a fé em
Deus e nos bons

princípios 
da Humanidade

desfaça as distâncias,
aproxime os povos

e torne toda a
Terra num mundo
de homens livres

e felizes!

Boas Festas
e Feliz

Ano Novo!


