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ENCERRAMENTO 
DOS 50 ANOS  
DA PRESENÇA DOS 
PASSIONISTAS  
EM SANTA 
MARIA DA FEIRA 
(31.12.2015)

No dia 31 de dezembro, não só 
demos por terminado mais um ano 
civil, como também encerraram as 
comemorações dos 50 Anos da che‑
gada dos Missionários Passionistas a 
Santa Maria da Feira. A Eucaristia 
das 16.30h, animada pelo coral da 
Catequese, foi o momento escolhido 
para, em conjunto com os nossos 
movimentos e grupos, agradecer‑
mos ao Senhor tudo aquilo que os 
missionários foram realizando ao 
longo deste pedaço de história, nesta 
cidade e arredores.

A celebração foi presidida pelo P. 
Paulo Correia, Superior da Região 
FAT, na presença de quase toda a 
atual comunidade de Santa Maria 
da Feira e mais alguns sacerdotes 
vindos de outras comunidades, 
além de um número razoável de 
pessoas que quiseram manifestar 
também a sua gratidão aos religio‑
sos Passionistas.

No espaço da homilia vimos um 
pequeno filme que retratava algum 
do muito trabalho levado a cabo 
pelos missionários nestas Terras 
da Feira, além das atividades que 
se realizaram ao longo do ano de 
2015 para comemorar estes 50 Anos 
de Presença. No ofertório confiamos 
ao Senhor todos os grupos e movi‑
mentos, para além das pessoas que, 
de qualquer modo, estão ligadas a 
nós, no desejo de que sejamos todos 
capazes de levar a Luz de Jesus pelo 
mundo! Terminamos a Eucaristia 
com a oração do Te Deum, louvando 
o Senhor pela obra realizada pelos 
Missionários Passionistas nestas 
Terras de Santa Maria ao longo 
destes 50 Anos. 

Obrigado, Senhor, pelo dom de 
tantos missionários que aqui gasta‑
ram as suas vidas, conduzidos pelo 
ideal da Paixão!

(em www.passionistas.pt)

Aqui, nesta residência, no lugar da Cruz, começou a aventura dos Missionários Passionistas em Terras de Santa Maria da Feira (1965).

Após cinquenta anos da presença dos Passionistas em Terras da Feira (1965), o Seminário e a ação missionária dos mesmos tem constituído a maior preocupação ao 
longo destes 50 Anos (2015).
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passionistas no mUndo

PROVÍNcIA dE cRISTO REI
(REG  ‑ México)

ordenação dos diáconos Jesús Ceja e Clemente Olvera, 18 
de Abril 2015, na Sé Catedral de São João Diego, Valle de Chalco, 
México, pelo Bispo D. Victor Rene Rodriguez.

profissão religiosa temporária na casa de noviciado Beato 
Isidoro de Loor, Julho de 2015, de Mário Olvera, Valdemar Soto, 

Sebastian Cruz e José Pablo Lara, da Província REG; e de Jonathan 
Emanuel Pabon e Luís Daniel Guivas, da vice ‑Província de Nossa 
Senhora da Paz (PAC).

diaconado de Eloy Medina, a 3 de Outubro 2015, pela impo‑
sição das mãos do Bispo D. Ramón Castro, no Centro de Espiritua‑
lidade  Passionista de Cuernavaca, Mor.

ordenação sacerdotal de Alejandro Marquez, a 3 de Outu‑
bro 2015, pela imposição das mãos do Bispo D. Ramón Castro, 
no Centro de Espiritualidade Passionista de Cuernavaca, Mor.

ORdENAÇÃO SAcERdOTAl  
dO P. SEguNdO FElAuN FATAmA  
RucObA, c.P. (ScOR)

pela imposição das mãos de D. Rafael Escudero López ‑Brea, 
Bispo de Moyobamba, Sábado, 22 de Agosto 2015, dia em que se 
celebrava a memória da Bem ‑aventurada Virgem Maria Rainha, 
na paróquia de “Santa Cruz de Motilones” em Lamas – San Martin 
– Perú.

ORdENAÇÃO SAcERdOTAl NO méXIcO (REg) 
PRovíncia dE cRisto REi (REG  ‑ México)

a 6 de Fevereiro de 2016 foi ordenado Sacerdote o diá‑
cono Carlos Aguilar Quiroz no Centro Espiritual Passionista 
de Cuernavaca, pelo bispo de Cuernavaca, D. Ramón Castro 
Castro.

tradução P. Porfírio Sá
(in passiochristi.org)
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No encerramento do Ano

Um concerto 
à VIDA 
CONSAGRADA

“Por ocasião do quinquagésimo aniversário 
da Constituição Conciliar Lumen Gentium sobre 
a Igreja e do decreto Perfectae Caritatis sobre a 
renovação da vida consagrada, o Santo Padre, 
o Papa Francisco, decidiu proclamar o Ano da 
Vida Consagrada, que teve início no dia 30 de 
Novembro de 2014 e que terminou com a festa 
da Apresentação de Jesus no Templo, no dia 2 
de Fevereiro de 2016.

O Santo Padre quis repropor à Igreja inteira 
a beleza e a preciosidade do seguimento de 
Cristo, representado por todos aqueles e aque‑
las que decidiram deixar tudo para imitar a 
Cristo mais de perto, mediante a profissão dos 
conselhos evangélicos. 

Na Carta Apostólica dirigida a todos os consa‑
grados e a todo o povo de Deus, o Papa Francisco 
apresentou os objetivos para esse ano: olhar 
com gratidão o passado; viver com paixão o 
presente; abraçar o futuro com esperança.

Na vida consagrada reconhecemos a obra 
incessante do Espírito Santo que vai explanando, 
ao longo dos séculos, a riqueza da prática dos 
conselhos evangélicos através dos múltiplos 
carismas, e que, também por este caminho, torna 
o mistério de Cristo perenemente presente na 
Igreja e no mundo, no tempo e no espaço (VC 5)”. 
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Nesse sentido e com a finalidade de agradecer o dom 
precioso da vida consagrada na Igreja e no mundo e supli‑
car o dom de novas vocações consagradas, “a Vigararia de 
Gaia Sul (que engloba as paróquias de Arcozelo, Canelas, 
Crestuma, Grijó, Gulpilhares, Lever, Mozelos, Olival, 
Pedroso, Perosinho, Sandim, S. Félix da Marinha, Sei‑
xezelo, Sermande, Serzedo e Vila Maior) organizou uma 
celebração solene, através da expressão musical, para o 
encerramento do Ano da Vida Consagrada. A celebração 
traduziu ‑se no canto do Te Deum em vernáculo, obra de 
Eugénio Amorim, apresentada já em diversas circunstân‑
cias festivas, mas agora valorizada por uma mais completa 
intervenção orquestral. Um grandioso coro de mais de uma 
centena de vozes deu expressão entusiástica a esta opor‑
tuna celebração, facto que o bispo do Porto exaltou e viva‑
mente agradeceu, na apresentação do concerto na igreja da 
Trindade, no Porto, lembrando as grandiosas tarefas que 
as comunidades religiosas realizaram ao longo dos séculos. 
E agradeceu a quantos promoveram e participaram nesta 
iniciativa vicarial, mas que é também da Igreja diocesana. 

Nesta iniciativa participaram, além dos coros paroquiais 
da Vigararia, a Orquestra Per anima da Escola de Música 

de Perosinho, e os solistas Elsa Teixeira (soprano) e Fran‑
cisco Reis (tenor), sob a direção de João Costa. Integrou 
também a celebração uma “Cantata à Vida Consagrada”, 
com texto da autoria de D. Carlos Azevedo, encenada e 
apresentada pelo Grupo Gólgota, de Santa Maria da Feira.

A apresentação desta Cantata realizou ‑se no Mosteiro de S. 
Salvador de Grijó, no dia 29 de Janeiro de 2016, na Igreja da 
Trindade, Porto, no dia 30 de Janeiro e, finalmente, na noite 
do dia 2 de Fevereiro, na Igreja dos Missionários Passionis‑
tas em Santa Maria da Feira, com a presença, entre muitas 
outras personalidades eclesiais e civis, o Bispo Auxiliar do 
Porto, D. Pio Alves, que, igualmente, teve palavras elogiosas 
e estimulantes não só para com as várias comunidades reli‑
giosas que, na diocese do Porto se empenham na construção 
do Reino de Deus com a doação das suas vidas a Cristo e no 
serviço aos irmãos, mas também palavras de agradecimento 
e de louvor para esta iniciativa que “cantou” bem alto a con‑
sagração de tantos irmãos e irmãs nossos na Vida Religiosa.

(artigo extraído e adaptado de “Voz Portucalense” 
e do folheto com o Programa do Concerto.

Fotos de Paulo La ‑Salette).
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PASTORAL 
VOCACIONAL
Encontro Vocacional:  
no Seminário de Santa Maria  
da Feira

No dia 23 de Janeiro de 2016, a equipa da pastoral 
vocacional do Seminário passionista de Santa Maria 
da Feira realizou mais um encontro vocacional para 
adolescentes. Neste encontro os adolescentes refletiram 
sobre o texto bíblico das bodas de Caná.

Seguem ‑se algumas das reflexões feitas pelos mesmos 
adolescentes sobre o tema:

“A MÃE DE JESUS DISSE:  
NÃO TÊM VINHO”

Esta expressão do evangelho de S. João: “Não tem 
vinho”, trata ‑se de uma comparação. Será que a nossa 
vida “tem vinho?” Será que nós temos “vinho”? Temos 
feito a vontade do Senhor? Servimos a Deus com boas 
acções? Desejamos sempre o bem e nunca o mal a nin‑
guém? Sentimos a vida de Jesus na nossa própria vida 
quotidiana? Se sim, o nosso coração “tem vinho”. Se 
não, acabou o vinho no nosso coração e, aguardamos que 
Jesus Cristo, o Messias, o Ungido, o Salvador do Mundo, 
o Filho de Deus o mande encher de água e transforme ‑o 
em vinho bom, para a remissão dos nossos pecados e, 
que sintamos a alegria do perdão no nosso coração. 

Que este “vinho” novo que nos enche o coração seja ali‑
mento, para a vida e alma e que seja de fato o “vinho bom”. 
Que Deus tenha reservado o bom vinho para todos nós.

Desta forma, sejamos fiéis a Deus e, que sintamos 
esta grande alegria de pertencer à sua família: à famí‑
lia sagrada. 

“TODA A GENTE SERVE  
PRIMEIRO O VINHO MELHOR”

Nós, não temos “vinho” na amizade que partilhamos por‑
que, frequentemente, discriminamos os outros por causa de 
praticarem outra religião, serem de outra raça ou até por 
coisas mínimas. Nós, não nos devíamos preocupar com isso 
porque para sermos felizes precisamos de nos darmos bem. 

O nosso mundo anda em guerra porquê? Não entendo. 
Nós devíamos viver em paz e em segurança, sem ter medo 
de sair à rua e levar um tiro ou sermos assaltados…

Na passagem que lemos na Bíblia, podemos ver que 
Maria se preocupou por eles não terem vinho. Jesus, nas 
palavras que dirigiu à sua Mãe, procurou tranquilizá‑
‑la, mas como Maria tem bom coração preocupou ‑se 
com a falta de vinho na boda. Então, Jesus fez o que 
ninguém esperava, transformando a água em vinho e, 
dando ao chefe de mesa para provar. Ele disse que eles 
guardaram o melhor vinho para o fim. A partir deste 
texto, podemos ver que ao rezarmos vamo ‑nos purifi‑
cando e, assim, podemos viver felizes.

P. Francisco de Oliveira
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Encontro de 
Postulantes, Noviços 
e Estudantes 
Passionistas 
da Província 
“MAPRAES”
(Monte Argentário (Itália),  
18-21.02.2016)

Desde o dia 18 até 21 de Fevereiro passado, 17 Pos‑
tulantes provenientes das comunidades passionistas 
de Morrovalle, Bari (Itália) e Linda‑a‑Velha (Portugal), 
acompanhados pelos seus respetivos formadores, encon‑

traram‑se na casa de Noviciado, da Apresentação (Monte 
Argentário), para o encontro anual de fraternidade com 
os noviços. Um tempo oportuno para se conhecerem e 
se confrontarem, para desejarem e projetarem juntos. 
Sábado, 20 de Fevereiro, ao já grande número de jovens 
formandos, juntou‑se o grupo dos Estudantes, também 
passionistas (STEM), de Roma.

No Argentário respirou‑se uma verdadeira e própria 
lufada de esperança! 

TESTEMUNHO DE UM NOVIÇO

Nada acontece por acaso. Estou convicto de que não foi 
por mero acaso que o encontro entre Postulantes e Novi-
ços tenha tido lugar exatamente no dealbar da segunda 
semana da Quaresma, onde a liturgia nos fala de uma 
chamada a subirmos ao Monte da Transfiguração.

O que se quis fazer nestes dias foi proporcionar uma 
pequena experiência de vida comunitária do noviciado. 
Muitas vezes, antes de se entrar para o noviciado, montam-
se sonhos, fazem-se projeções, imagina-se uma qualquer 
coisa que o noviciado não é. Nestes três dias vividos em 
fraternidade quis-se proporcionar uma imagem realista 
mediante uma partilha de vida. Procurou-se dar ao futuro, 
não ilusões, mas realidades, a concretização de um teste-

munho genuíno e alegre, projetado em ordem à realização 
dos próprios sonhos, mas sempre bem centrado n’Aquele 
que nos chamou a fazer da nossa vida um dom de amor.

É preciso contemplar para andar, para sair, para se 
pôr a caminho, porque, se é verdade que é bom estar com 
o Senhor, é necessário depois descer às cidades, vilas e 
aldeias, ou seja, às periferias e, desde o Tabor, dirigir-se 
para Jerusalém, para a meta da nossa vocação.

Desta experiência todos saímos a ganhar: postulantes, 
noviços e estudantes que se juntaram a nós no sábado 
e no domingo. Ver o futuro da Província MAPRAES 
reunidos onde tudo começou, enche o coração de ale-
gria e faz esperar um amanhã luminoso e fecundo. Até 
à próxima!

Pré -Seminário (Barroselas)

No dia 30 de Janeiro realizou ‑se um novo encontro do 
pré ‑seminário. Desta vez o tema foi sobre a Infância e a 
Adolescência Missionária, uma vez que este dia se celebra 
no dia da Epifania do Senhor (tempo de Natal) de cada ano. 

Para além da oração missionária, houve oportunidade 
de receber a “pro ‑vocação” para ser missionários não só 
no aqui e agora, mas também num futuro, noutro país 
ou continente, onde Jesus nos envia.

P. Bruno Dinis
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1.) Duas citações bíblicas

Lei sobre o perdão das dívidas

De sete em sete anos cumprirás a lei 
do perdão das dívidas. Eis a explicação 
deste perdão:

Nenhum credor poderá exigir o emprés-
timo que tiver feito ao seu próximo; não exer-
cerá contra o seu irmão violência alguma, 
quando for anunciada a remissão em honra 
do Senhor. Ao estrangeiro poderás exigir, 
mas quanto às dívidas do teu irmão, farás 
a remissão (…).

Se houver junto de ti um indigente entre 
os teus irmãos, numa das tuas cidades, 
na terra que o Senhor teu Deus te há de 
dar, não endurecerás o teu coração e não 
fecharás a tua mão ao irmão necessitado. 
Abre -lhe a tua mão, empresta -lhe sobre 
penhor, de acordo com a sua necessidade, 
aquilo que lhe faltar (…).

Deves dar -lhe, sem que o teu coração 
fique pesaroso, porque, em recompensa 
disso, o Senhor, teu Deus, te abençoará em 
todas as empresas das tuas mãos.

Lei sobre os escravos e escravas

Quando um dos teus irmãos hebreus, 
homem ou mulher, te for vendido, servir-
-te -á durante seis anos; mas no sétimo 
ano terás de o deixar sair da tua casa, 
restituindo -lhe a liberdade.

E quando libertares do serviço esse 
escravo, não o despedirás de mãos vazias, 
mas dar -lhe -ás um presente do teu reba-
nho, do teu celeiro e do teu lagar; dar -lhe-
-ás uma parte dos bens com que o Senhor 
te houver favorecido. Recorda -te que foste 
escravo no país do Egipto e que o Senhor, 
teu Deus, te libertou. Por isso, eu hoje te 
prescrevo este mandamento.

(Deuteronómio, 15)

2.) Jesus e o jubileu

As credenciais de Jesus

Foi a Nazaré onde se tinha criado. 
Segundo o seu costume, entrou na Sina-
goga a um sábado e levantou -se para fazer 
a leitura. Entregaram -lhe o livro do profeta 
Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a pas-

sagem em que estava escrito: ‘O espírito do 
Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu 
para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me 
enviou a proclamar a redenção aos cativos e 
a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos 
oprimidos e a proclamar o ano da graça do 
Senhor’ Depois enrolou o livro, entregou -o 
ao ajudante e sentou -Se. Estavam fixos em 
Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou 
então a dizer -lhes: ‘Cumpriu -se hoje mesmo 
esta passagem da Escritura que acabais de 
ouvir’ (Lc 4, 16 ‑22).

Em Jesus aparece a misericórdia de 
Deus de um modo humano. Os seus ges‑
tos e ações, as suas atitudes e sentimen‑
tos são capazes de sintonizar com todos 
os sofrimentos, abismos e solidões do ser 
humano (Rm 5, 8.10). Mas Deus, que é rico 
em misericórdia, pelo amor imenso com 
que nos amou, precisamente a nós que 
estávamos mortos pelas nossas faltas, deu-
-nos a vida com Cristo’ (Ef 2, 4 ‑5). Cristo 
entrega a sua vida como ato de suprema 
misericórdia, para que nós vivamos por 
Ele, com Ele e n’Ele.

3.) A Igreja misericordiosa

O lugar da misericórdia

Quem quiser viver tem onde viver. Que se 
aproxime, que creia, que se deixe incorporar 
para ser vivificado. Não recuse a companhia 
dos membros (Santo Agostinho).

O papa Francisco escreve na encíclica “A 
Alegria do Evangelho”: A Igreja tem que ser 
o lugar da misericórdia gratuita, onde todo 
o mundo possa sentir -se acolhido, amado, 
perdoado e encorajado a viver segundo a 
boa nova do Evangelho. E em várias oca‑
siões nos lembrou: a Igreja é hospital de 
campanha onde fomos tocados, alcançados 
pela misericórdia de Deus; é o sacramento 
do encontro com Deus.

A Igreja vive uma vida autêntica quando 
proclama e professa a misericórdia – o atri-
buto mais estupendo do Criador e do Reden-
tor – e quando aproxima os homens das 
fontes da misericórdia (DM 13).

Assim como o Pai me enviou, também 
Eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre 

eles e disse -lhes: ‘Recebei o Espírito Santo. 
Àqueles a quem perdoardes os pecados, 
ficarão perdoados; àqueles a quem os 
retiverdes, ficarão retidos’ (Jo 20, 21 ‑23).

A Igreja acolhe, professa, proclama, pra‑
tica e invoca a misericórdia. A Igreja tem 
nisto, durante 20 séculos – para além de 
todas as sombras – a sua mais bela história.

Evangelizamos desde a misericórdia.

4.) As obras de misericórdia

O meu velho catecismo

É com prazer que, de vez em quando, 
me volto para aquele catecismo que, de 
crianças, aprendíamos de memória. Agora, 
à distância de tantos anos, com tanta vida 
e livros às costas, descubro valores pedagó‑
gicos do método de perguntas e respostas.

Pergunta:  ‑ Quantas e quais são as 
obras de misericórdia?

– R/ As obras de misericórdia são 14: 
sete corporais e sete espirituais.

P/ Dizei -as:
– R: As corporais são: 1. Dar de comer 

a quem tem fome, 2. Dar de beber a quem 
tem sede. 3. Vestir os nus. 4. Dar pousada 
aos peregrinos. 5. Assistir aos enfermos. 
6. Visitar os presos. 7. Enterrar os mortos.

As espirituais são: 1. Dar bom conse-
lho. 2. Ensinar os ignorantes. 3. Corrigir 
os que erram. 4. Consolar os tristes. 5. Per-
doar as injúrias. 6. Sofrer com paciência 
as fraquezas do nosso próximo. 7. Rogar 
a Deus por vivos e defuntos.

Um bom compêndio a memorizar. As 
corporais remetem ‑nos para a descri‑
ção do juízo final (Mt 25). As espirituais, 
remetem ‑nos para outros textos da Bíblia, 
para as ações e ensinamentos de Jesus: 
o perdão, a correção fraterna, o consolo, 
suportar o sofrimento, etc.

M. Melgosa, passionista, em “Angosto”, 
Janeiro/Fevereiro 2016,  

“El jubileo de la Misericordia”,  
pg. 10/11   

(versão de P. Porfírio Sá) 
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BODAS  
DE OURO 
SACERDOTAIS
DO P. FERNANDO FERREIRA 
(Barroselas 26.02.2016)

Desta vez, coube ao P. Fernando Ferreira, passionista, 
da comunidade de Barroselas, celebrar as suas Bodas de 
Ouro Sacerdotais, na mesma comunidade onde reside, 
rodeado de quase todos os religiosos passionistas das 
comunidades em Portugal, com representação também 
da Missão de S. José de Calumbo (Angola). O ato prin‑
cipal da efeméride consistiu numa solene concelebração 
eucarística, presidida pelo próprio aniversariante. Na 
homilia que, por esta circunstância dirigiu aos seus 
“confrades”, destacamos, entre muitos, alguns extratos: 

Desde «pequenino», tive sempre o desejo de ser padre, 
médico ou professor. Mas a minha preferência era a de 
«ser padre», para salvar a minha alma e colaborar na 
salvação de todas as outras pessoas. Na verdade, a sal-
vação e a construção do mundo, no que diz respeito a 
cada um, começa por nós mesmos: só poderemos salvar, 
se nos sentirmos salvos; só poderemos evangelizar, se 
nos sentirmos evangelizados; só poderemos colaborar 
na construção de um mundo cada vez mais justo, mais 

digno, mais fraterno, mais solidário e mais humano, 
se nos sentirmos alicerçados e enraizados em Cristo, 
como um edifício espiritual, e envolvidos num Projeto 
Comum. Nós não somos nada sem a nossa a família de 
sangue, todos os nossos amigos e, por opção de vida, 
sem a nossa família passionista.

Na minha adolescência e juventude, fui um estudante, 
um religioso passionista, e um jovem como qualquer outro: 
com defeitos e virtudes; sucessos e insucessos; momentos 
de coragem e desânimo, de dúvida e nobres ideais, de 
dias melhores e dias piores…; enfim, uma vida normal 
de um jovem estudante, noviço e religioso passionista.

A partir da Profissão Religiosa na Congregação 
Passionista e do Sacerdócio, entrei no mundo dos 
adultos e fui levando a minha Cruz ao Calvário: 
Cruz Dolorosa e Gloriosa: de dores e gozos, tristezas e  
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alegrias, momentos negativos e positivos, de pessimismo 
e otimismo, mas dando sempre a primazia à positivi-
dade e ao otimismo. 

Neste meu «levar a Cruz ao Calvário» foram muitos 
aqueles e aquelas que me ajudaram, animaram e con-
fortaram no caminho: os meus pais e demais familiares; 
todos os meus educadores; os colegas; os amigos e todos 
aqueles e aquelas que se cruzaram comigo ao longo da 
vida. Afinal, todos nós não somos nada sem o outro, o 
‘nosso irmão em Humanidade’…..

Ora, foi esse precisamente o motivo maior da minha 
vocação à vida religiosa e sacerdotal: sentir-me bem, pro-
curando a minha salvação e, ao mesmo tempo, o bem, a 
salvação e a felicidade de todos….. 

Eu abracei o sacerdócio e a vida religiosa passio-
nista, não para ser um desgraçado, sofrer muito, ser 
desprezado, aniquilado, viver uma vida amargurada, 
triste, miserável e infeliz; muito pelo contrário: abracei 
o sacerdócio e a vida religiosa passionista para viver 
alegre e ser feliz, promovendo a paz, o amor e a alegria 
entre todos os meus irmãos, isto é, todos aqueles e aque-
las com quem privei de mais perto, e também aqueles e 
aquelas que não conheço, mas sei que existem e querem 
vida e vida em abundância. Ora, essa Vida só Deus a 
pode dar: é por Ele, com Ele e n’Ele que eu quero con-
tinuar a viver e exercer o meu ministério e apostolado. 

Mas também sei que não fui tão bom na minha vida 
espiritual, nem tão eficaz no meu trabalho como Deus 

queria de mim, e eu de mim próprio, e também vós de 
mim. Enfim, reconheço a minha humana condição. 
Por isso, peço a Deus amor, misericórdia e perdão, e a 
todos vós, meus irmãos em Cristo, que oreis por mim 
ao Senhor. 

Cumpro agora, nesta Ano da graça de 2016, 50 anos 
de Sacerdócio, mas o meu Projeto ainda não chegou ao 
fim; a minha obrigação, que é também o meu interesse, o 
meu bem, é continuar o meu trabalho – com a vossa ajuda 
– durante todo o tempo que o Senhor, na sua bondade e 
misericórdia, ainda me conceder.  

O importante não é apenas começar uma obra, 
um empreendimento, uma vida; mas concluí-los com 
sucesso. Só então, tal como dizia o Apóstolo S. Paulo, 
receberemos o prémio da Eterna Coroa da Glória, que 
o Senhor tem reservado para todos os seus filhos. Isto 
é: todos nós, que fomos redimidos por Cristo, o nosso 
Amor Crucificado.

Assim Deus nos conceda a todos esta graça! 

No final da Eucaristia, uma refeição, naturalmente 
festiva, envolveu todos os participantes em fraterno e 
alegre convívio, dando graças ao Senhor pelo dom do 
sacerdócio concedido ao Padre Fernando, fazendo votos 
a fim de que o mesmo Senhor lhe conceda ainda mais 
alguns anos de vida consumados em favor do Reino e 
dos seus irmãos.
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PELO GRUPO  
S. PAULO DA CRUZ 
(GSPC) 

ENCONTRO DE JANEIRAS COM 
TRADIÇÃO

no dia 5 de Fevereiro, em Barroselas, realizou‑se um Encon‑
tro de Janeiras entre o Grupo S. Paulo da Cruz (GSPC) e o Grupo 
Etnográfico da Areosa (GEA), uma vez que ambos fazem 50 
anos de fundação. O serão decorreu no auditório do Centro 
Pastoral Paroquial e foi repleto de ritmo que, desde o presépio, 
fez vislumbrar o motivo que leva estes 2 grupos a anunciarem 
o espírito do Natal em cada novo ano.

COMEMORANDO  
50 ANOS DO GRUPO  
S. PAULO DA CRUZ
(22.02.2016)

a abrir as celebrações comemorativas do Grupo São Paulo 
da Cruz, na sua sede, junto ao Seminário dos Passionistas de 
Barroselas, no dia 22 de Fevereiro, teve lugar uma sessão solene, 
a que presidiu o seu Presidente, P. Bruno Dinis, ladeado pelo 
Superior Regional dos Passionistas em Portugal, P. Paulo Cor‑
reia, pelo Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, Pároco 
de Barroselas e Carvoeiro e outras individualidades. 

De entre as intervenções havidas, com a devida vénia 
destacamos o comunicado do gabinete de imprensa do Sr. 
Presidente da Câmara de Viana do Castelo: 

“O Presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo 
marcou presença na sessão de abertura das Comemorações 
dos 50 anos do Grupo de S. Paulo da Cruz, em Barroselas. Na 
ocasião, o autarca aproveitou para elogiar o movimento asso‑
ciativo, em especial o Grupo de S. Paulo, conhecido pela sua 
dinâmica cultural e desportiva.

No seu discurso, José Maria Costa aproveitou para elogiar 
o movimento associativo concelhio enquanto embaixador 
de Viana do Castelo e uma das suas maiores riquezas, sendo 
essencial na produção cultural e desportiva do concelho. Sobre 
o Grupo de S. Paulo da Cruz de Barroselas, o autarca enalteceu 
o seu papel dinamizador na região do Vale do Neiva e lembrou 
o carisma dos seus fundadores.

Na sessão, onde também participou o vereador Vítor 
Lemos, o Presidente da Câmara Municipal agradeceu o trabalho 
de meio século de existência, designadamente no que toca à 
formação no atletismo, no futebol, na etnografia e no folclore 
e no teatro, entre outros.

De sublinhar que o Grupo S. Paulo da Cruz (GSPC) foi fun‑
dado em 1966, em Barroselas, pelo P. João Bezerra, Missionário 
Passionista, sendo uma Associação de fiéis, cultural‑recreativa 
e social, com várias sectores, designadamente folclore, coral, 

Estejam atentos às actividades comemorativas destas 
bodas de ouro que acontecerão ao longo deste ano.

pelo Grupo S. Paulo da Cruz,
p. Bruno dinis, passionista.

teatro, desporto, e juventude. Um dos seus lemas é “manifestar 
a amizade nos vários ambientes através da vivência da frater‑
nidade cristã e solidariedade social” e ainda “experimentar a 
beleza de conviver em grupo para testemunhar as alegrias 
do Amor de Deus”, sendo que é hoje uma expressão cultural e 
social do carisma e espiritualidade Passionista”.

Viana do Castelo, 22 de fevereiro de 2016

gabinete de imprensa
Câmara municipal de Viana do Castelo



ANO XXX - N.º 121
JANEIRO · FEVEREIRO · MARÇO / 2016E · 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 · A12

LEIGOS MISSIONÁRIOS  
PASSIONISTAS  
EM RETIRO ANUAL
(BARROSELAS, 20/21.02.2016

no fim de semana de 20 e 21 de fevereiro o grupo de Leigos Missio‑
nários Passionistas reuniu‑se no Seminário Passionista de Barroselas para 
o seu Retiro anual.

Este encontro, orientado pelo P. Queirós, fez‑nos descobrir e recordar o 
quanto Deus é misericordioso connosco, mas também que nós devemos ser 
misericordiosos para com os outros! Um fim‑de‑semana rico em momentos 
de reflexão e oração, mas também de partilha, convívio e animação, que 
fizeram crescer a empatia dentro do grupo. 

Os Leigos Missionários Passionistas aproveitaram este momento de 
união entre Feira e Barroselas para fazer um balanço do percurso efetuado 
pelo grupo até ao momento e procurar novos “rumos” a trilhar no futuro. 

Regressamos a casa com a certeza de uma riqueza interior maior, e a 
vontade de sermos mais e melhores uns com uns outros. 

Conceição Silva

Centenas de jovens oriundos de 
todo o país (alguns também da Itália) 
concentraram‑se no Seminário Passionis‑
ta, em Santa Maria da Feira, para a festa 
da Juventude Passionista, na sua XXIV 
edição. Durante dois dias foi homena‑
geado o padroeiro, São Gabriel de Nossa 
Senhora da Dores, um jovem que teve 
uma vida muito semelhante à de muitos 
outros ‑ festas, passeios, aulas, danças, 
divertimentos, caçadas, humor, namori‑
cos, aventuras, chatices, esquecimento 
de Deus  Mas, como muitos outros jovens, 
também teve um sonho. E fez tudo para o 
realizar: alcançar a santidade. E conseguiu.

Assim, no passado Sábado, dia 27 
de Fevereiro, os jovens presentes foram 
desafiados para uma agenda bem preen‑
chida, mas com tempos suficientes para 
o convívio e partilha de amizades. A tarde 
iniciou‑se às 15,00 horas com a presença, 
em vídeo, do padre espanhol José Fortea, 
perito em demonologia e exorcismos. 
Autor de diversos livros sobre o tema, é 
também o exorcista mais conhecido na 
Espanha. Através de um vídeo, por não 

lhe ter sido possível deslocar‑se pesso‑
almente, transmitiu aos jovens os seus 
conhecimentos, esclarecendo algumas 
dúvidas sobre o tema. 

Seguiu‑se‑lhe o senhor Abdul 
Rehman Mangá, muçulmano e presiden‑
te do Centro Cultural Islâmico do Porto, 
que apresentou a sua religião, desmis‑
tificando alguns preconceitos sobre o 
mundo do islamismo.

Nelson Ramos, jovem professor com 
vasta experiência, Coach do I Have The 
Power e Licensed Master de PNL, esteve 
com os jovens, partilhando com eles algu‑
mas dicas de sucesso  como ser melhor 
aluno da turma sem cábulas? A sua 
“lição”teve lugar a partir das 21.30 horas. 

Depois do sucesso do ano passado, 
o feirense DJ Alex Xela subiu ao palco, 
colocando os jovens a saltar e a dançar. 
Com ele terminou a primeira noite da 
Festa da Juventude Passionista, 

No domingo, dia 28, a Eucaristia 
jovem, presidida pelo P. Tiago Veloso, 
dinamizador da Pastoral Juvenil Passio‑
nista, teve lugar na igreja do Seminário 

S. GABRIEL:  
FESTA DA JUVENTUDE 

PASSIONISTA ‘16
(SANTA MARIA DA FEIRA, 27/28.02.2016)

às 10,00 horas. A tarde decorreu na cripta 
da igreja, com o tradicional e já afamado 
Sarau São Gabriel, na sua XXIV edição. 
Mais de 200 jovens passaram pelo palco, 
revelando os seus dotes artísticos com 
peças teatrais/musicais ou outras, de sua 
exclusiva autoria. O primeiro lugar do 
Sarau, foi atribuído pelo Júri, designado 
para o efeito, ao grupo GPS de Esmoriz, 
com uma menção honrosa para o Grupo 
das crianças de palmo e meio das Irmãs 
Passionistas de Santa Maria da Feira.

Terminou esta tarde recreativa 
e artística com o Hino a São Gabriel, 
entoado entusiasticamente por todos 
os grupos presentes, com um caloroso 
adeus até ao próximo ano.
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Abertura da Porta Santa da  
Igreja de Nossa Senhora do Mar
(ALFEITE 24 DE JANEIRO DE 2016)

na Bula de 13 de março 2015, o Papa Francisco anunciou: “Decidi convo‑
car um Jubileu Extraordinário que tenha o seu centro na Misericórdia de Deus. 
Será um Ano Santo da Misericórdia.” 

Este Ano Jubilar extraordinário, adita aos que ocorrem ordinariamente a 
cada 25 anos, iniciou‑se a 08DEZ15 com a abertura da Porta Santa da Basílica 
de São Pedro e encerrar‑se‑á no dia 20NOV16. Foi instituído como Ação de 
Graças pelos 50 anos do encerramento do Concílio Vaticano II, que ocorreu 
a 08 Dezembro de 1965

Em Portugal há 151 Igrejas Jubilares com a “Porta da Misericórdia”, sendo a 
Igreja de Nossa Senhora do Mar, na Base Naval de Lisboa, uma das escolhidas. 
Na nossa Diocese das Forças Armadas e de Segurança, além desta, fazem parte 
a Igreja da Memória, Sé da nossa Diocese, a Igreja do Campo Militar de Santa 
Margarida e a Igreja do Quartel de Lamego.

No Domingo, 24JAN16, a tradicional Missa das 10h00, na Igreja de Nossa 
Senhora do Mar, começou com a Abertura da sua Porta Santa, estando presen‑
tes aquelas pessoas que habitualmente participam nesta assembleia dominical 
e ainda outras que, neste dia de júbilo, se quiseram juntar à nossa comunidade. 

Este momento de júbilo, vivido nesta e em comunidade, quis e quer ser 
sinal do amor de Deus no nosso meio, em que a sua misericórdia, vem conti‑
nuamente tocar as nossas vidas com a Sua consolação, perdão e esperança e 
que se prolongará ao longo deste ano, para todos os que a desejarem receber 
também neste local.

Capelão Licínio Silva, cp

ASPAS: ALERTA! 
AMIGOS ASPAS E FAMILIARES

Em primeiro lugar, uma saudação 
amiga e fraterna para todos e cada um 
de vós, assim como para os vossos fami‑
liares e amigos.

Espero que este novo ano, já lá vão 
três meses desde o seu começo (tudo corre 
velozmente!!!) decorra dentro da norma‑
lidade. Algo de especial, porém, deverá 
marcar este ano por especial vontade do 
nosso amado e querido Papa Francisco. 
Trata ‑se do ano da misericórdia, cele‑
brando os 50 anos do encerramento do 
Concílio Ecuménico Vaticano II, que trouxe 
uma nova primavera para a Igreja, e como 
resposta aos anseios da humanidade que 
vive momentos de muita turbulência e 
confusão. A medicina a aplicar será a da 
misericórdia que é o nome de Deus ‘mise‑
ricordioso’. Assim se nos manifesta em 
toda a Escritura, sendo Jesus Cristo o rosto 
dessa mesma misericórdia, «quem me vê, 
vê o Pai» (cf Jo 14,9). Deus nunca desiste 
de nós. Poderemos nós desistir d‘Ele, mas 
Ele nunca desiste de nós. Sempre pronto a 
compadecer ‑Se e a perdoar. ‘Misericordia-

dos por Deus para poder misericordiar’. 
Jesus, com a sua palavra, gestos e toda a sua 
pessoa, revela a misericórdia de Deus. Esta 
deverá ser a resposta. Acolhidos, perdoados 
e amados por Ele, saibamos ter gestos de 
acolhimento, de perdão e de amor.

Concentremo ‑nos agora no próximo 
encontro aspas: 2016

dia: 10 de Junho. local: seminário 
passionista de Barroselas. 

09h30: Concentração no seminá‑
rio. peço pontualidade.

10h00: saída para santa Justa 
(Carvoeiro). Iremos de carro até um local 
plano e aí deixaremos os veículos. Subi‑
remos a pé até uma capela onde celebra‑
remos a Eucaristia.

11h30: saborearemos uma rica e 
maravilhosa paisagem sobre este Vale 
do neiva. 

13h00: almoço no seminário (Sede 
do Grupo S. Paulo da Cruz). Que celebra 
as suas Bodas de Ouro.

tarde: Várias ofertas 
a.  pôr a conversa em dia (recor‑

dando peripécias engraçadas e 
outras coisas mais );

b.  descer até ao rio neiva com o 
respetivo mergulho para quem 
o desejar; 

c.  jogar futebol, malhas, cartas…;

18h00: a tradicional sardinhada 
com alguma coisa que queirais trazer;

e vão começando as despedidas: 
“abraço amigo, obrigado por teres vindo, 
foi muito bom, votos de um bom ano e até 
ao próximo 10 de Junho de 2017”... 

notas: não esquecer calçado e roupa 
apropriada para a subida a Santa Justa, 
para o banho no Neiva (se desejares) e o 
futebol se houver pessoal para isso.

– quanto ao preço do almoço e 
lanche esperamos que não ultrapasse 
‘muito’ o dos anos anteriores, sabendo 
que todos gostamos de ser bem servidos e 
pagar os mínimos.
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– finalmente: inscreve ‑te quanto antes (data limite: 30 de Maio). Motiva 
outros Aspas ou amigos. Marca presença. O convite está feito. És bem ‑vindo. 
Não faltes. Inscreve ‑te.

Contactos: estivemos reunidos, em Barroselas, no dia 27/02, os Aspas 
dos Encontros anteriores (a quem agradeço a sua preciosa colaboração em 
meu nome e em nome de todos vós) e os Aspas desta zona de Barroselas 
que se prestaram a dar o seu contributo, e a quem agradeço também. Para a 
inscrição, ou dúvidas, podeis utilizar um destes contactos: Abel Costa Palma: 
tm 960 001 559; José Barros Lima: tm 963 897 682; Jaime Pereira: tm 965 
805 441; P. José Queirós: tm 964 534 749.

Santa e feliz Páscoa 2016
P. José Queirós de Sá

Como já vem sendo habitual, a Peregrinação da Família 
Passionista a Fátima marcou o início do ano de atividades do 
GASPC, onde além de participar enquanto acólitos e membros 
da família passionista, o grupo dinamizou o momento de Ação 
de Graças da Eucaristia.

No dia 24 de outubro de 2015, realizou‑se um dos passeios 
anuais de grupo. Desta vez, Santiago de Compostela foi o primei‑
ro destino escolhido para convívio e oração, aproveitando ainda 
para, na tarde do mesmo dia, conhecer a cidade de Pontevedra. 

Lembrando o tema da Semana dos Seminários, de 8 a 15 
de novembro, “Olhou‑os com misericórdia...”, o GASPC, não 
querendo deixar passar essa semana, fez, na noite de 7 de 
novembro, uma Vigília de Oração pelos Seminários.

EVENTOS DO GASPC 
(BARROSELAS)

A PARÓQUIA DE PALHAIS/SANTO 
ANTÓNIO EM PEREGRINAÇÃO 
(9 DE FEVEREIRO 2016)

A 22 do mesmo mês, na celebração da Solenidade de Cristo 
Rei, os membros do grupo de acólitos São Paulo da Cruz fizeram 
a sua renovação de compromisso. Destacam‑se os dois membros 
que fizeram o compromisso pela primeira vez e a nova acólita 
investida que, a partir desse dia, se tornou membro do grupo. 

Para assinalar o início do ano 2016, o GASPC fez a tradicional 
Ceia de Reis, no dia 2 de janeiro. Um momento de convívio e 
amizade que contou com a presença de um grande número 
de membros e em que, como se tornou já tradição, se realizou 
uma pequena troca de prendas.

O mês de fevereiro ficou marcado pela preparação da par‑
ticipação do GASPC na Festa de São Gabriel 2016. Como é já 
habitual, o grupo de acólitos rumou a Santa Maria da Feira, no fim 
de semana de 27 e 28, onde se uniu a outros grupos de jovens, 
para celebrar a festa do Santo Padroeiro da juventude passionista.

Miguel Pinto

Com mais de 140 kms nos pés, 4 dias de caminho, e depois 
de chuva e vento fortes, frio, muitas bolhas e muita alegria, os 
mais de 50 peregrinos da Paróquia de Palhais/Santo António 
sentiram a Misericórdia do Pai ao passar a Porta Santa da Basílica 
da Santíssima Trindade, em Fátima, no passado dia 9 de fevereiro. 

A Paróquia de Nossa Senhora da Graça agarrou a fundo 
o Ano da Misericórdia e esta peregrinação serviu como mote 
para o lançamento de outras atividades, como as 24 horas para 
o Senhor e a Peregrinação à Atalaia, em Março.

P. Tiago Veloso
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NOVIDADES

PEDIDOS A MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS
Av. Fortunato Meneres, 47
4520‑163 S.TA MARIA DA FEIRA

Rua dos Passionistas, 275
4905‑394 BARROSELAS

Rua Gago Coutinho, 16
2385‑720 S.tº ANTÓNIO DA CHARNECA

Rua João de Deus, 7
2795‑107 LINDA‑A‑VELHA

edições passionistas

AUTOR

P. Pablo García Macho, passionista (Espanha)

TRADUÇÃO

P. Porfírio Sá, passionista

PÁGINAS

190 (quadricromia).

AUTOR

P. Adolfo Lippi, passionista (Itália)

TRADUÇÃO

P. Porfírio Sá

PÁGINAS

382

AUTOR

P. Fernando Ferreira, passionista

PÁGINAS

310

AUTOR

P. Fernando Ferreira

PÁGINAS

270

MARIA GORETTI  
UMA MENINA 
VÍTIMA  
DA VIOLÊNCIA

SÃO PAULO DA CRUZ
EVANGELIZADOR  
E MÍSTICO, MESTRE 
DE SANTIDADE  
PARA HOJE

ITINERÁRIO 
ESPIRITUAL  

DE SANTA GEMA 
GALGANI
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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 seu destino e que não ficaram, eventualmente, pelo caminho.  
Ao mesmo tempo, queremos registar também as despesas suportadas com os Nºs dos Boletins anteriores; desta feita, todos 
poderão confrontar as duas parcelas, em ordem a poderem melhor acompanhar o balanço económico do mesmo.

SOlIdARIEdAdE:
mealheiro do boletim “Família Passionista”

ADELAIDE SOUSA COSTA
(COLAB. 01)‑(FIÃES), 380€

ÁLVARO MARQUES PATRÍCIO 
(COLAB. 53 B.)‑(S. ANTÓNIO), 116€

ANA PAULA PIRES CARDOSO 
(ARRIFANA‑VFR), 5€

ANÓNIMOS, 15€

ANTÓNIO DA SILVA SANTOS 
(ANAIS‑PTL), 20€

ANTÓNIO PAIS E SILVA
(AVANCA), 10€

ARMANDA DE CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

ASSINANTES DE VITORINO DE 
PIÃES (COLAB. 97), 223€

BRÁZ & AZEVEDO, LDA. 
(CELEIRÓS‑BRAGA), 100€

CAPELANIA DA PRAIA 
(COLAB 93)‑(ESMORIZ), 21,58€

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

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78)‑(ROMARIZ‑VFR), 62,5€

CAPELANIA DE FIÃES 
(COLAB. 183)‑(FIÃES), 77,63€

CAPELANIA DE GUILHOVAI (151) 
(S. JOÃO DE OVAR), 30,9€

CAPELANIA DE MACINHATA (COLAB. 
146)‑(VALE DE CAMBRA), 34€

CAPELANIA DE NADAIS 
(COLAB. 112)‑(ESCAPÃES), 69,13€

CAPELANIA DE STº ESTEVÃO 
(COLAB. 102)‑(ARRIFANA‑VFR), 90€

CAPELANIA DO SOBRAL 
(COLAB. 36)‑(S. JOÃO DE OVAR), 28,4€

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

CAROLINA AUGUSTA SOARES DE 
PINHO ‑ (VALE DE CAMBRA), 10€

CÉU (COLAB. 53 F.) 
(PENALVA‑ST. ANTÓNIO), 8€

CLÁUDIA RAQUEL COSTA REGO 
(COLAB. 136)‑(PORTELA SUZÃ), 17,5€

DOMINGOS NUNES DA SILVA 
(ARRIFANA‑VFR), 5€

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

FERNANDA ALVES DE BARROS 
(COLAB. 12)‑(MOSELOS‑VFR), 175€

FERNANDO JESUS LEITE 
(COLAB. 178)‑(SOUTO‑VFR), 90,07€

FERNANDO ROGÉRIO CONCEIÇÃO (Colab. 
156) (SANTA MARIA DA FEIRA), 18€

FERNANDO SOARES RESENDE 
(ROMARIZ), 20€

GASPAR (COLAB. 53 D.)
(S. ANTÓNIO), 36€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
PASSIONISTA (COLAB. 117)
(SANTA MARIA DA FEIRA),491,96€

IGREJA PAROQUIAL DE FORNOS 
(COLAB. 166)‑(FORNOS (VFR), 140€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(90)‑(TRAVANCA‑VFR), 30,15€

IGREJA PAROQUIAL SANTO ANTÓNIO/
PENALVA ‑ (COLB. 53 I.), 56€ 

ISABEL HENRIQUE CRUZ 
(VALE DE CAMBRA), 10€

ISABEL MOREIRA DOS SANTOS 
(LOUREDO‑VFR), 10€

ISAURA MOREIRA DIAS PINHO 
(FAJÕES), 15€

ISILDA DE JESUS DUARTE ROMEIRAS‑ 
(COLB.53 G.)‑(PALHAIS), 172€

JOÃO SANTOS BATISTA, 40€

JOAQUIM DA SILVA MARTINS 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

JORGE DA COSTA PINHO 
(COLAB. 172)‑(BUSTELO (OAZ), 46€

JOSÉ ALBERTO BARBUDO GIL 
(ALCABIDECHE), 5€

JOSÉ ASSUNÇÃO DA SILVA + 
ISABEL MARIA (GANDRA (PRD), 10€

JOSÉ FERNANDO PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

JOSÉ MANUEL COIMBRA SOARES 
(ASPA)‑(SANTA MARIA DA FEIRA), 50€

JOSÉ MARIA DA SILVA LOPES 
(BRAGA), 10€

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

JOSÉ PINTO (AMADORA), 20€

LAURA SOARES DOS SANTOS 
COSTA (LOUROSA), 24€

LUÍS FILIPE NUNES BRANCO 
(CORROIOS), 20€

LUÍSA RAQUEL CASTRO 
FIGUEIREDO ‑ (AVANCA), 10€

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

M. ADELAIDE RESENDE SANTOS 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

MANUEL (COLAB. 53 A.)
(S. ANTÓNIO), 31€

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

MANUEL GONÇALVES SANTOS 
(ARRIFANA‑VFR), 30€

MANUEL NEVES (COLAB. 13) 
(VALE DE CAMBRA), 40,73€

MANUEL SALEIRO DE BARROS 
(FRAGOSO)‑(BCL), 10€

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

MARIA ALBERTINA MOTA 
FIGUEIRAS (COLAB. 02)
(DURRÃES), 200€

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

MARIA AMOROSA PINHO SILVA ALVES 
(CESAR‑OAZ), 50€

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

assim:

• DESPESAS (Ano 29 , nº 120):

 ‑ gráfica (paginação, impressão e acabamento): 2.332,00€

 ‑ Correios: ............................................................. : 1.833.18€    total: 4.165,18€

• DONATIVOS (de 10 Dezembro 2015 — 10 de Março 2016):
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MARIA ANTÓNIA 
BRANQUINHO 
NARCISO BILRO 
(COVA DA PIEDADE), 3€

MARIA CLEMENTINA 
PAIS E SILVA 
(VÁLEGA), 20€

MARIA CRISTINA 
TEIXEIRA MATOS 
(S. JOÃO DA MADEIRA), 5€

MARIA DA CONCEIÇAO 
GOUVEIA PERICÃO, 20€

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

MARIA DA CONCEIÇÃO PAIS 
E SILVA ‑ (AVANCA), 10€

MARIA DE FÁTIMA COSTA 
REIS CASTRO (COLAB. 
128)‑(AGUIAR‑BCL), 30€

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

MARIA DO CARMO OLIVEIRA 
MARTINS (COLAB. 182)
(ESCARIZ‑ARC), 65,5€

MARIA DOS REIS (COLAB. 38) 
(CORTES DO MEIO), 90€

MARIA EDITE MOREIRA 
(COLAB. 127)‑(FERMEDO‑
ARC), 80€

MARIA EFIGÉNIA CARRILHO 
(LINDA‑A‑VELHA), 10€

MARIA FERNANDA CANTANTE 
MARQUES ‑ (BARREIRO), 10€

MARIA FERNANDA FERREIRA 
COSTA (COLAB. 30)
(BARROSELAS), 413.50 €

MARIA FERREIRA DOS ANJOS 
MOREIRA ‑ (COLAB. 168)
(ROMARIZ), 185€

MARIA HELENA 
MIRANDA ALMEIDA 
(COLAB. 14)‑(TREGOSA‑
BCL), 234€

MARIA IRENE DA 
ROCHA SANTOS PAIVA ‑ 
(ROMARIZ)‑(VFR), 10€

MARIA JOSÉ PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

MARIA LA SALETE 
MENDES BAPTISTA ‑ 
(DOMINGUIZO), 50€

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

MARIA LUCINDA 
CORREIA LEITE 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 5€

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

MARIA MADALENA DUARTE 
AUGUSTO ‑ (BARREIRO), 10€

MARIA RITA ALVES VILA 
(FOROS DE AMORA‑
SEIXAL), 3€

MARIA TERESA ESTANISLAU 
A. SANTOS LEITE 
(ESCAPÃE‑VFR), 5€

MAXIMINO JOAQUIM LEITE 
(MOSTEIRÔ (VFR)), 20€

MR. BARBOSA CLAUDE 
(F – 78840 FRENEUSE), 40€

NATÁLIA CHIBANTE OLIVEIRA 
BORGES (COLAB. 21)
(VÁLEGA‑OVR), 315€

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

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

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

PARÓQUIA DE ESPARGO 
(COLAB. 115)
(ESPARGO‑VFR), 303.57€

PAULINA MACIEL PEREIRA 
(BARROSELAS), 10€

PEDRO BIZARRO 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

RUI JORGE LOPES CHAVES + 
ODETE MARIA TOMÉ C. 
(ARRIFANA‑VFR), 10€

SANTUÁRIO SENHORA 
DA SAÚDE (COLAB 162)
(VALE DE CAMBRA), 55,3€

SERAFIM GOMES PINTO
(FORNOS‑VFR), 10€

SERAFIM JESUS SILVA 
(ASPA)‑(SANFINS‑VFR), 20€

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

VACARIA (CARVOEIRO)
COLABORADORES, 30€

VIEIRA CRISPIM (1723 
MARLY), 22€

ZITA ANJOS (COLAB. 53 E.) 
(COINA‑S.ANTÓNIO), 44€

A c O N T E c E u

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

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:

19.11.2015: 
guilherme da 
rocha pereira,
pai da Assinante 
de ”FP”, Acólita  e 
membro 
dos L.M.P. Regina 
Pereira ‑ Guetim 
(Espinho).

06.12.2015: evangelina da silva 
pinho, mãe da Assinante de “FP” 
Maria Luísa Pinho Amorim – Santo 
Estêvão (Arrifana).

10.11.2015: maria Helena soares 
de Jesus, Assinante de “FP”, Santo 
Estêvão (Arrifana).

1.03.2016: almerinda gonçalves 
pereira, mãe da Assinante de 
"FP" Maria José Pereira Campelo 
(Tregosa‑BCL) 

oFertas para o Boletim “Fp” 

QUem QUiser enViar a sUa oFerta para o Boletim por transFerÊnCia BanCária,  
poderá FaZÊ-lo atraVÉs do:

iBan: pt PT 50 0007 0000 02138500607 23

Para controlo 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 destinado 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 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. 
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Depois da morte de Jesus segue‑se a sua 

sepultura (Mc 15, 42‑47). Se os romanos não 

se preocupam com a sepultura o mesmo não 

podemos dizer dos judeus. Para os judeus 

dar sepultura era uma obra de misericórdia. 

Marcos refere a coragem de José de Arimateia 

em ir pedir o corpo de Jesus a Pilatos para 

lhe dar sepultura. Na verdade, é a morte de 

Jesus que infunde coragem e dá ousadia a 

este membro do conselho que esperava o reino 

de Deus. E nesta situação é preciso coragem 

para cumprir esta obra de misericórdia por‑

que defender uma pessoa que toda a gente 

defende é fácil, difícil é defender uma pessoa 

condenada ante aquele que a condena.

Descido da cruz, Jesus é levado a sepultar 

num sepulto escavado na rocha. Depois de 

o sepultar colocam, à entrada do sepulcro, 

uma pedra. A pedra que é colocada à entrada 

do sepulcro é para muitos o ponto final que 

se coloca na história de Jesus. Entramos 

no silêncio de Sábado Santo. Jesus entra 

no seio escuro da terra. É o dia da apa‑

rente vitória da Morte. É o dia da ausência da 

esperança. Ainda hoje, há pessoas que vivem 

num longo sábado santo de desespero, onde se 

pensa que a morte é mais forte que a vida, que 

o ódio é mais forte que o amor, que a violência 

é mais forte que a ternura, que o desespero é 

mais forte que a esperança. Ainda hoje há tan‑

tas situações que esperam ansiosamente pela 

luz ressuscitada e ressuscitadora do Domingo 

de Páscoa. 

E é com esta luz que inicia a narração da res‑

surreição (Mc 16, 1‑8). Diz‑nos o texto que é no 

primeiro dia e ao nascer do sol que as mulhe‑

res se dirigem ao sepulcro. O primeiro dia e 

o nascer do sol evocam algo novo, indicam o 

surgimento de uma nova criação. Na verdade, 

com a ressurreição do Senhor é a nova criação 

que começa.

No entanto, as mulheres que se dirigem até 

ao sepulcro ainda vão num cortejo fúnebre. 

Os perfumes que levam é para embalsamar 

o corpo de Jesus. Para elas a morte é aquela 

pedra grande de mais que nada nem ninguém 

PAIXÃO, MORTE E 
RESSURREIÇÃO DE JESUS 
segundo São Marcos
(III Parte)
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pode remover. No entanto, este cortejo de morte 

vai‑se transformar num cortejo de vida. E essa 

transformação ocorre quando as mulheres vêem 

a pedra do túmulo removida e entrando no 

sepulcro ouvem a interpretação dos factos acon‑

tecidos pelo anjo: “Não vos assusteis! Buscais a 

Jesus de Nazaré, o crucificado? Ressuscitou, não 

está aqui.” Deus venceu a morte, Deus tirou a 

grande pedra que estava a entrada do sepulcro, 

Cristo Ressuscitou. Ao verem o anjo as mulhe‑

res sentem medo. É o temor sagrado de quem 

entra em contacto com algo que as transcende. 

Mas a estas mulheres medrosas o anjo diz para 

não temerem e diz‑lhes que Cristo os precede a 

caminho da Galileia, a caminho do lugar onde 

tudo começou. A ressurreição estimula o reco‑

meço que é consumação.

O encontro com o ressuscitado transforma‑nos 

e devolve‑nos a esperança. Na verdade, a ressur‑

reição de Jesus é a prova de que a vida é mais 

forte que a morte, que o amor é mais forte que o 

ódio, que a ternura é mais forte que a violência, 

que a esperança dissipa todo o desespero. Quem se 

encontra com o Senhor Ressuscitado vê toda a 

sua vida transformada e por isso sente‑se na 

necessidade de fazer visitas pascais, ou seja, 

sente‑se na necessidade de levar aos outros 

que ainda habitam na região da morte a notí‑

cia da ressurreição que vence a morte que nos 

habita e nos arranca dos sepulcros em que nos 

encontramos. “Somos nós Senhor, somos nós, 

a prova de que tu ressuscitaste.” Quem expe‑

rimentou a força da Páscoa na sua vida sente‑

se na necessidade de anunciar aos outros tão 

feliz e fundamental notícia para que a Páscoa 

do Senhor seja realidade neste nosso mundo.

Que a nossa atitude, depois de ler e medi‑

tar no relato da Paixão, Morte e Ressurrei‑

ção de Jesus seja a mesma dos destinatários 

do discurso de Pedro, no dia de Pentecostes: 

“Ovindo estas palavras, ficaram emociona‑

dos até ao fundo do coração e perguntaram a 

Pedro e aos outros Apóstolos: «Que havemos 

de fazer, irmãos?» ” (Act 2, 37).

P. Nuno Ventura,cp
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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

ii trimestre 2016

17 de aBril
dia mUndial de oração 
pelas VoCaçÕes.

13 de maio
nossa senHora de Fátima 
(padroeira da região 
passionista Fat).

15 de maio
domingo de penteCostes.

16 de maio
santa gema galgani
(padroeira dos lmp).

26 de maio
santÍssimo Corpo e sangUe 
de Cristo

10 de JUnHo
ConVÍVio anUal dos “aspas”, 
em  Barroselas.

donatiVos para as missÕes 

passionistas:

iBan: pt 50 0007 0000 
02138500607 23

NÃO ESquEÇA

http://www.passionistas.pt

A vida é uma oportunidade, aproveite-a…
A vida é beleza, admire-a…
A vida é felicidade, deguste-a…
A vida é um sonho, torne-o realidade…
A vida é m desafio, enfrente-o…
A vida é um dever, cumpra-o…
A vida é um jogo, jogue-o…
A vida é preciosa, cuide dela…
A vida é uma riqueza, conserve-a…
A vida é amor, goze-o…
A vida é um mistério, descubra-o…
A vida é promessa, cumpra-a…
A vida é tristeza, supere-a…
A vida é um hino, cante-o…
A vida é uma luta, aceite-a…
A vida é aventura, arrisque-a…
A vida é alegria, mereça-a…
A vida é vida, defenda-a…

«FAmÍlIA PASSIONISTA»
dESEjA A TOdOS  
OS SEuS
ASSINANTES, lEITORES,
cOlAbORAdORES  
E AmIgOS
umA FElIz E SANTA PÁScOA.

Madre Teresa de Calcutá


