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Ao iniciar esta rubrica no «Boletim 
da Família Passionista», muita estra‑
nha, pensarão alguns, outra coisa não 
pretendo senão levar a todos aqueles 
que são leitores assíduos deste Boletim 
uma certa ‘inquietação interior’ e, ao 
mesmo tempo, dar a conhecer a santi‑
dade presente na nossa Congregação 
Passionista. 

Contudo, e é bom termos isto pre‑
sente logo de início, a santidade não é 
ficar todo o dia a rezar, a ler a Bíblia, 
a andar de mãos erguidas e olhos em 
terra, a passar indiferente diante 
dos graves problemas sociais, a calar 
perante injustiças flagrantes, meter ‑se 
na igreja e não se comprometer com 
nada nem com ninguém… e outras coi‑
sas parecidas…, mas honrar e louvar 
a Deus em tudo aquilo que fazemos 
e nos detalhes mais simples do viver 
quotidiano. É fazer e esforçar ‑se por 
agradar a Deus com as suas atitudes, 
palavras, seu jeito de ser e de viver, 
seu caráter… «quanto fizerdes por 
palavras ou por obras, fazei tudo em 
nome do Senhor Jesus, dando por ele 
graças a Deus Pai» (Cl 3,17).

Poderá até suceder que, exterior‑
mente, nada se faça de errado, mas 
quantas vezes o coração está cheio de 
ódio, de inveja e de vingança! Viver em 

santidade não é ser fanático ou viver 
na igreja, mas sim honrar a Deus com 
toda a vida. «Como filhos obedientes, 
não consintais em modelar a vossa vida 
de acordo com as paixões de outrora… 
mas tornai ‑vos também vós santos em 
todo o vosso comportamento porque 
está escrito: «sede santos porque eu sou 
santo» (1Pd 1, 14 ‑15)

A santidade, pois, não é exclusiva de 
uns quantos. Todos somos convidados 
a ser santos. É esta a vontade de Deus 
a nosso respeito. Há que ´democrati‑
zar’ a santidade. Ninguém pode dizer: 
‘não sou da espécie que interessa’. Esta 
expressão será uma ‘bonita desculpa’ 
para prosseguir numa vida fechada em 
si mesma, sem rasgo, sem entusiasmo, 
sem dedicação e sem a vocação de ser‑
viço inerente a todo o ser humano. 

O Concílio Ecuménico Vaticano II, 
no documento sobre a Igreja «Lumen 
Gentium», capítulo V, fala ‑nos da ‘Voca‑
ção de todos à santidade na Igreja’. O 
tabu, se é que existia, com relação à 
santidade, caiu por terra. A santidade 
deixa de ser apanágio de uns quantos 
para se tornar um imperativo para toda 
e qualquer pessoa que coloca Jesus 
Cristo como centro da sua vida. Ele, 
Jesus, amou a Igreja como esposa e 
entregou ‑se por ela para a santificar. 

Por isso, todos na Igreja, quer perten‑
çam à hierarquia quer por ela sejam 
pastoreados, são chamados à santidade, 
segundo a palavra do Apóstolo: «esta 
é a vontade de Deus, a vossa santifi‑
cação» (1 Tes.4,3). Esta (santificação) 
manifesta ‑se e deve manifestar ‑se nos 
frutos da graça que o Espírito Santo 
produz nos fiéis. Exprime ‑se de mui‑
tas maneiras em todos aqueles que, 
no seu estado de vida (casado, solteiro, 
viúvo, religioso, sacerdote) e em todos 
os âmbitos da sociedade (no matrimó‑
nio, família, escola, administração, 
economia, política, cultura, arte, meios 
de comunicação, desporto e em todos 
os locais de trabalho ….» tendem à 
perfeição da caridade, com edificação 
do próximo. Todos os cristãos de qual‑
quer estado ou ordem, são chamados à 
plenitude da vida cristã e à perfeição 
da caridade. 

A santidade não consiste, pois, em 
ter o nome no topo de um ranking, no 
fazer coisas mirabolantes ou heroísmos 
de faquir, mas na correspondência ao 
amor de Deus depositado no coração 
de cada um.

A santidade não traz consigo o 
direito a ter uma data comemorativa 
no calendário da Igreja ou que dá o 
poder de fazer milagres. Nada disso. A 
santidade não tem nada a ver com estar 
acima dos outros, ou julgar ‑se mais que 
eles. De forma alguma. Buscamos a 
santidade não para sermos ambiciosos 
ou porque queremos subir numa espé‑
cie de carreira fantástica. Buscamos a 
santidade porque Deus nos quer santos. 
‘Esta é a vontade de Deus, a vossa 
santificação’ (1 Tes.4,3). A iniciativa é 
sempre de Deus e é contando com a sua 
graça (ajuda) que podemos lá chegar. 
Não se trata de uma questão de von‑
tade apenas. O «sem Mim nada podeis 
fazer» (Jo 15,5), deverá estar sempre 
bem presente na caminhada de todo 
cristão, na medida em que ‘nada é igual 
a nada’. O voluntarismo, neste campo, 
há que o entender sempre numa linha 
de fidelidade Àquele que nos chama e 
não se fiar apenas e só na sua própria 
força de vontade. Por aqui poderemos 
ter outra saída, mas nunca a santidade 

FALAR DE SANTIDADE NOS 
TEMPOS QUE CORREM?...

E PORQUE NÃO?
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de Deus em nós. É Ele quem trabalha 
em nós, é Ele que nos quer santos. Mas 
sou eu e tu que, em liberdade, lhe res‑
pondemos ou não. É tudo uma questão 
de vontade da nossa parte porque, da 
parte de Deus, sabemos que é essa 
precisamente a Sua vontade. Não é 
um papel que temos de representar, 
mas uma resposta que devemos dar. 

Os santos não são aqueles que fazem 
coisas especialmente santas como, v.gr., 
grandes penitências, passar noites 
ajoelhados, ter visões, fazer milagres, 
profecias, êxtases…. Mas sim aqueles 
que procuram tudo fazer do modo como 
Deus quer que o façam. Para eles, a 
única coisa que lhes importa é fazer 
a vontade de Deus. Tudo isto é um 
estímulo para nós na medida em que 
o nosso serviço a Deus não depende de 
como nos sentimos, mas de como Deus 
olha para o que fazemos; não depende 
de atos heroicos, mas da nossa dispo‑
sição em deixar que Deus tire heroici‑
dade do que fazemos; não depende de 
que conquistemos uma meta à nossa 
maneira e assim nos faça merecedores 
do título de ’santo’, mas que, com total 
confiança, sigamos o rumo marcado 
pela vontade de Deus. 

A santidade, como tudo na vida, 
deverá ser encarada não desde o nosso 
ponto de vista, mas desde Deus.

Vimos de Deus, existimos por Ele e 
vamos para Ele. Esta, a finalidade do 
homem, da vida, da criação, de tudo: a 
glória de Deus. Cristo Jesus, santidade 
em pessoa, diz ‑nos como deu glória ao 
Pai ao longo da sua vida «glorifiquei ‑Te 

na terra, consumando a obra que me 
deste para fazer» (Jo 7,4). E qual era 
a sua obra? A vontade do Pai. E essa 
vontade do Pai concretizou ‑se no seu 
dia ‑a ‑dia, em coisas aparentemente 
sem importância, mas que em todas 
elas deu tanta ou mais glória ao Pai 
quanto os milagres e prodígios reali‑
zados na sua vida. As coisas pequenas 
que Jesus fez não eram pequenas aos 
olhos do Pai porque as fez na perfei‑
ção. Assim também as coisas peque‑
nas que possamos fazer, não o são aos 
olhos de Deus.

Um simples dever, como escre‑
ver uma carta de agradecimento, 
o levantar ‑se à hora indicada, um 
simples sorriso, a quem se encontra 
mergulhado na tristeza, tudo redunda 
em glória de Deus e assim é glorifi‑
cado nos seus filhos. A glória de Deus 
flui daquela carta que escreveste e 

fez tão bem à pessoa que a recebeu, 
daquele e ‑mail, enviado numa cir‑
cunstância especial, é glória de Deus. 
‘Tudo o que fizerdes por palavras ou 
por obras seja tudo para dar glória 
a Deus’ (Cl 3,17).

Não é preciso ir a outro planeta para 
aí encontrar a santidade e dar glória a 
Deus. Ali onde estás e onde vives, seja 
tudo para glória de Deus.Ao apresentar, 
nos próximos números, a santidade na 
nossa Congregação Passionista, outra 
coisa não pretendo senão dizer ‑te: eles 
puderam, eu também posso. Mãos à 
obra. Acredita que se eu e tu formos 
de verdade mais santos, o mundo será 
diferente, a sociedade será muito mais 
bela, a alegria será contagiante e a terra 
tornar ‑se ‑á mais habitável. Todos, mas 
todos, beneficiaremos. 

P. José Queirós
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7 de Maio de 2016: 

RECORDAR  
UMA CHEGADA

Este ano a Congregação Passionista cele‑
bra 25 anos da sua presença em Angola. Para 
assinalar este acontecimento e proporcionar 
uma melhor vivência deste ano jubilar, as 
duas comunidades passionistas presentes em 
Angola (Calumbo e Uíje), ao longo deste ano, 
irão apresentar algumas atividades de carác‑
ter formativo, cultural e espiritual dirigido a 
todas as pessoas. Neste âmbito, a comunidade 
do Uíje começou por promover um encontro de 
reflexão e partilha sobre a presença passionista 
ao longo destes 25 anos. Sobre esta temática 
ninguém melhor para nos falar do que o pró‑
prio bispo que solicitou a nossa presença e nos 
acolheu nesta diocese do Uíje: D. Francisco de 
Mata Mourisca (atualmente é bispo emérito 
desta diocese) Este encontro, que reuniu vários 
paroquianos, amigos e catequistas, começou 
com o Hino à Paixão de Cristo entoado pelo 
grupo coral de S. Paulo da Cruz, seguido de 
um breve discurso do Pe. Laureano, a parti‑
lha de D. Francisco, onde houve espaço para 
levantar ‑lhe algumas perguntas, e, por fim, 
umas palavras de D. Emílio, bispo titular 
da diocese do Uíje. Durante o período aberto 
às perguntas, D. Francisco recordou ainda o 
Ir. Gabriel (missionário passionista que viveu 
em Angola entre 1991 ‑1997), dizendo que “não 
sabia o que o Ir. Gabriel não sabia”, para subli‑
nhar a sua versatilidade e o seu à vontade nos 
mais variados campos do saber: desde a poesia 
até à carpintaria. Ao terminar este encontro, o 
P. Luigi Vaninetti, Provincial da nossa Província 
passionista MAPRAES e o senhor D. Emílio 
descerraram um placar, que se encontra na 
parede lateral da nova igreja paroquial, feito 
pelo Pe. Rui, para assinalar este ano jubilar, 
enquanto os presentes cantavam e aplaudiam 
num espírito de gratidão por esta presença 
de entrega e serviço à comunidade. Após este 
momento celebrativo, os bispos D. Francisco e 
D. Emílio foram convidados a juntarem ‑se aos 
6 religiosos passionistas num almoço convívio 
especial confecionado pelo grande chefe da casa: 
Pe. Manuel Henriques.

Diác. José Gregório
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PASSIONISTAS 
HÁ 25 ANOS EM ANGOLA 
(Conferência de D. Francisco Mata Mourisca, bispo emérito de Uíje)

1. Introdução. Quem são os Padres Passionistas, em 
cuja casa estamos?

Os Padres Passionistas são uma Congregação Religiosa 
fundada na Itália, em 1720, por S. Paulo da Cruz, sendo 
um dos Institutos Religiosos mais modernos na Igreja, 
pois só daqui a 4 anos completará 3 séculos.

É seu carisma viver e proclamar o Evangelho da 
Cruz, através da palavra, da vida e do trabalho. Não 
foi gratuitamente que, em Portugal, e não só, vieram 
granjear o lindo apelido de Pregadores do Povo. Ainda 
não esqueci a figura clássica de prega‑
dor que conheci em Barcelos – o Pas‑
sionista Padre Leão, de nacionalidade 
espanhola.

2. Na Diocese do Uíje. A nossa 
Diocese teve o privilégio de acolher, 
em Quimbele, justamente no ano de 
1991, a primeira leva de Missionários 
Passionistas, que ali trabalharam até 
2003, data em que passaram a desen‑
volver a sua atividade missionária na 
sede da Diocese, onde ainda hoje se 
encontram.

A missão de Quimbele era, e ainda 
não deixou de ser, uma das Missões mais 
vastas da Diocese do Uíje, pois abrange 
uma área de 7.228 km2, com um total 
de 200.000 habitantes, distribuídos por 
241 aldeias.

A distância e o estado das vias a per‑
correr vinham a constituir, porventura, 
a madeira mais pesada da cruz missio‑
nária. Basta recordar o Morro do Mata‑
‑bicho, que dava acesso a Quimbele. 
Ainda sem asfalto, era tão íngreme, que os motores dos 
camiões aqueciam demasiado. E então, a meio do morro, 
os motoristas paravam os camiões e desligavam os moto‑
res para estes arrefecerem um pouco.

Entretanto, os mesmos motoristas aproveitavam esse 
intervalo para tomarem o seu mata ‑bicho. E daqui vem o 
célebre Morro do Mata ‑Bicho, nome este que muita gente 
conhece, mas cuja origem talvez ignore. Para quem a qui‑
ser conhecer, aqui fica esclarecida a sua história. 

3. Lição destes 25 anos. Todos temos muito que apren‑
der da eloquente lição que nos é dada com estes vinte e 
cinco anos de vida missionária. E eu vou resumir esta lição 
em seis breves artigos.

Artigo primeiro – Zelo apostólico. Todo o cristão, 
em virtude do seu Batismo, e muito especialmente em vir‑
tude do seu Crisma, está obrigado a defender e difundir a 
fé, por palavras e obras, como fiel testemunha de Cristo.

Defender a fé contra quem? O mesmo Jesus nos avisa 
que é contra os falsos profetas, os quais por aí vagueiam 

vestidos de cordeirinhos, mas que, por dentro, são autên‑
ticos lobos vorazes, a difundir falsas doutrinas, com 
insidiosas edições de novas kalupetekas.

Artigo segundo – Obediência a Cristo, que nos 
manda evangelizar, com este imperativo formal: “Ide por 
todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem 
acreditar e for batizado, será salvo: quem não acreditar, 
será condenado” (Mc 16,15).

Cristo manda ‑nos ir por todo o mundo pregar o Evan‑
gelho a toda a criatura, porquê? Porque “Deus quer que 

todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento 
da verdade” (1Tm 2,4).

Em rigor falando, Deus pode salvar o homem que vive 
no erro, inculpavelmente. E eu acredito que o salva mesmo, 
se tal homem estiver de boa fé. Está de boa fé quem pensa 
que está na verdade e vive de acordo com a sua consciência.

Mas, uma coisa é o que Deus pode fazer, e outra coisa 
é o que Deus quer fazer. Embora possa salvar o homem 
que vive no erro, Deus quer salvá ‑lo vivendo na verdade, 
conforme lemos na Carta a Timóteo, que diz: “Deus quer 
que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento 
da verdade” (1Tm 2,4).

Artigo terceiro – Fidelidade à vocação. Está aqui 
o nó górdio do problema. São Paulo, tendo consciência 
clara desta responsabilidade, exclamava com inquie‑
tante apreensão: “ai de mim, se não evangelizar!” 
(1Cor 9,16).

E que diremos nós? O cristão que não é apóstolo é chamado 
apóstata. Referindo ‑se aos pais cristãos que negligenciam 
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a educação cristã de seus filhos, disse 
o Apóstolo que atraiçoaram a sua fé e 
são piores que os pagãos (cf. 1Tm 5,8)

Artigo quarto – Mensagem à 
juventude. A cada um de nós mar‑
cou Deus um caminho conforme nos 
sugere a Carta aos Efésios dizendo 
que, antes da criação do mundo, já 
Deus nos tinha escolhido para ser‑
mos santos e irrepreensíveis na sua 
presença (cf. Ef 1,4).

Se formos por este caminho, acredito 
que Deus nos há de conceder todas as 
graças necessárias para alcançarmos a 
meta da salvação e da felicidade. Mas 
se formos por um caminho diferente, 
escolhido por nós, não me atrevo a 
dizer que Deus fará a mesma coisa.

Artigo quinto – Contas a Deus. 
Todos havemos de comparecer no 
tribunal de Deus para Lhe prestar 
contas da administração que fizemos 
das graças por Ele a nós concedidas.

Por graças, pretendo aqui dizer 
todos os auxílios que recebemos de 

Deus, não somente de ordem natu‑
ral como, por exemplo, a saúde, o 
estudo, o emprego, o salário, etc., 
mas também, e sobretudo, de ordem 
sobrenatural, como vem a ser o dom 

da fé, sem o qual ninguém se pode 
salvar.

E então, como vivemos a nossa fé? 
Procuramos defendê ‑la e difundi ‑la, 
com palavras e obras? Só assim tere‑
mos uma fé viva. 

Artigo sexto – A vontade de 
Deus. Perante o panorama apresen‑
tado, nenhum de nós pode ter uma 
atitude diferente da que teve o jovem 
Saulo, a caminho de Damasco:

 ‑ Senhor, que quereis que eu faça? 
(Act 9,6). Esta pergunta é obrigatória 
para todos nós, mas sobretudo para os 
jovens, os quais a devem fazer com a 
atitude resoluta de acatar a resposta 
do alto.

E não podemos ignorar a coerên‑
cia da providência divina. Quando 
Deus chama alguém por um determi‑
nado caminho, acredito, sem dúvida 
alguma, que Deus Se compromete 
a dar ‑lhe todas as graças necessá‑
rias para viajar por essa estrada, 
com segurança e sem quaisquer 
obstáculos.

Mas, se a pessoa assim chamada 
recusar o convite divino e, por sua conta 
e risco, escolher outra estrada para 
a sua viagem neste mundo, não me 
atrevo a dizer que Deus faz o mesmo.

Daqui, a importância do conheci‑
mento e da correspondência à própria 
vocação, em virtude da qual todos 
devemos ter coragem de perguntar, 
como Saulo a caminho de Damasco: 
 ‑ Senhor, que quereis que eu faça?

Pois bem, para finalizar, rogo ao 
Senhor, através de São Paulo da Cruz, 
que estas Bodas de Prata, a seu tempo, 
se transformem em Ouro, e Ouro do 
mais fino quilate.
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A Paróquia de Palhais/Santo António esteve unida 
em oração na tarde do Domingo da Divina Misericórdia 
(3 de abril de 2016). Às 15 horas, diante do Santíssimo, 
foi rezado o terço da misericórdia. Seguiu ‑se um momento 
de adoração e oração. A parábola do Pai Misericordioso 
(filho pródigo) foi rezada em lectio divia partilhada. Por 
fim, a Assembleia presente cantou a oração litúrgica de 
vésperas, seguindo ‑se um momento de encontro com a 
Misericórdia no sacramento da reconciliação. 

Verifica ‑se que a Misericórdia é um tema querido da 
Paróquia. Esta Festa foi preparada com novena nas Igre‑
jas de Palhais e Santo António onde, espontaneamente, 
se juntaram várias pessoas.

Várias centenas de pessoas viveram intensamente a 
Semana Santa na Paróquia de Palhais/Santo António. Os 
primeiros dias da Semana ficaram marcados pela exposição 
do Santíssimo Sacramento nos vários centros de culto da 
Paróquia. As celebrações do Tríduo Pascal foram muito 
dignas, com participação atenta e ativa de muitos fiéis, 
tanto nos vários momentos da Liturgia das Horas como 
nas celebrações da Última Ceia do Senhor e da Paixão.

Na Sexta ‑feira Santa, Coina recebeu um dos momen‑
tos religiosos mais marcantes da Quaresma, a Via Sacra 
ao vivo. A encenação esteve a cargo dos Escuteiros e da 
Catequese Paroquial, que conseguiram juntar mais de 50 
atores e figurantes devidamente caracterizados e prepa‑
rados. O piedoso ato teve início junto à Capela de Nossa 
Senhora dos Remédios, passando por várias ruas da loca‑
lidade. Durante o percurso, muitos fiéis emocionaram ‑se 
com a encenação das várias estações, realizadas para 

representar os últimos momentos da vida do Senhor, desde 
a Oração no Getsémani até à sepultura. Esta celebração 
da Via Sacra foi vivida com grande dignidade e respeito 
por todos os fiéis, que a ela se associaram em espírito de 
silêncio e oração, dando um bom testemunho a quem, 
passivamente, acompanhava a cena desde as varandas 
dos prédios. A Via Sacra contou com o apoio da União das 
Freguesias de Palhais e Coina, da Câmara Municipal do 
Barreiro e da GNR. 

Na Vigília Pascal, com a participação de grande aflu‑
ência de pessoas, dez catecúmenos receberam os sacra‑
mentos da iniciação cristã, provando que a Igreja está 
viva e a atrair adultos.

Na tarde de Domingo, realizou ‑se a Visita Pascal, com 
o anúncio da Ressurreição de Jesus e bênção das casas 
e famílias.

P. Tiago Veloso

FESTA DA MISERICóRDIA  
NA PARóQUIA PASSIONISTA
de Santo António/Palhais (Barreiro) 

COMO VIVEU A SEMANA SANTA 2016
a paróquia de Palhais/Santo António 
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Os Lobitos do Agrupamento 586 de Palhais conquis‑
taram o 2º Lugar nos Jogos da Primavera 2016 disputados 
na Atalaia, Montijo, no dia 16 de abril. 

Mesmo com ameaças de chuva, os Escuteiros da Paró‑
quia Passionista de Palhais/Santo António participaram 
em grande número neste encontro regional que, este ano, 
teve o tema “ComPaixão por Ti”. Foi um dia longo para 
todos os escuteiros que jogaram e se divertiram com todos 
os outros da região.

D. José Ornelas, Bispo de Setúbal, presidiu ao momento 
alto do dia, a Eucaristia.

(Mara Soares)

ESCUTEIROS 
de Santo António/Palhais em grande

A Igreja Paroquial de Palhais acolheu este domingo, 
dia 15 de maio, as promessas solenes do Agrupamento 
de Escuteiros 586, num total de 22 escuteiros que cum‑
priram mais uma etapa do seu percurso.

Após terem concluído com sucesso um conjunto de pro‑
vas que testemunham o seu progresso, os vários jovens 
aderiram ao Corpo Nacional de Escutas pela primeira 
vez ou numa nova Secção. 

Como em todos os cerimoniais de Promessa, este foi 
precedido de uma Velada de Armas na véspera, pelas 
21h00. Esta Vigília de Oração, inspirada nas Obras de 
Misericórdia, constituiu a derradeira preparação e refle‑
xão para o compromisso. 

A Eucaristia das Promessas, presidida pelo Pároco 
“sem lenço”, foi um momento vivido com grande alegria 
por todos. Em celebração de Pentecostes, o P. Tiago 
pediu aos jovens para estarem “sempre alerta, pois o 
Espírito anda a soprar e quer viver no Agrupamento, 
em cada jovem corajoso que Lhe diz ʻsimʼ”. Na breve 
homilia que proferiu durante a Eucaristia, o Padre 
recordou o importante papel do Agrupamento na forma‑
ção da juventude e na promoção dos valores humanos 
e cristãos, “que deve olhar para o exemplo de alguns 
santos que foram escuteiros ʻsem lenço, sem insígnias 
e sem boinaʼ como Francisco de Assis, Nuno de Santa 
Maria ou São Paulo”.

Após a Eucaristia, foi tempo da tradicional receção 
“à lençada” de todo o Agrupamento aos novos lobitos, 
exploradores, pioneiros e caminheiros.

A tarde continuou com o almoço e convívio entre os 
jovens, pais e colaboradores. No final, os Escuteiros apre‑
sentaram vários sketches relacionados com as Obras de 
Misericórdia.

Paulo Soares, Chefe do Agrupamento, afirmou estar 
muito satisfeito com este momento do Agrupamento pois 
“é ótimo ver os mais novos a crescer e a atingir os obje‑
tivos aos quais se propuseram”.

P. Tiago Veloso
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PENALVA  
(Santo António ‑Barreiro) EM FESTA

CATEQUESE PAROQUIAL  
de Palhais/Santo António 
entre os monges de Alcobaça

A chuva deu tréguas e a Festa de Nossa Senhora de 
Fátima e S. Pedro de Alcântara realizou ‑se na Penalva 
(Paróquia de Palhais/Santo António), no domingo, 8 de 
Maio.

A Capela revelou ‑se pequena para acolher as deze‑
nas de pessoas que participaram na Eucaristia onde os 
mais novos receberam a Primeira Comunhão, professa‑
ram solenemente a sua fé e festejaram outros passos da 
Catequese.

No sermão, o Pároco saudou os paroquianos que estava 
a ver pela primeira vez, a maioria por não participar 
na Eucaristia dominical. Deu ‑lhes as boas vindas com 
esperança que a sua fidelidade comece a surgir, pois 
“Deus está sempre à espera do primeiro passo e hoje 
pode ser o vosso primeiro passo”, afirmou. Recordou 
ainda que “há pessoas magras que comem pouco por 
acharem que estão com excesso de peso, como também 
há pessoas que não se alimentam de Deus por pensa‑
rem que não precisam”. 

Utilizando uns sapatos de bebé, questionou as crianças 
e jovens acerca do crescimento físico e espiritual. De facto, 
“há cristãos com cabelo branco, mas com uma fé de criança 
pequena; Cristãos cuja fé não acompanhou o crescimento 
físico. Assim, facilmente, encontramos adultos com atitu‑

As crianças e os adolescentes da Catequese da Paró‑
quia de Palhais/Santo António, acompanhados pelos cate‑
quistas, recuaram no tempo e foram visitar os monges 
cistercienses, na zona de Alcobaça. 

De facto, no dia 28 de Maio, realizou ‑se o Passeio Anual 
da Catequese dos centros de culto de Penalva, Coina e 
Santo António da Charneca, ao Parque dos Monges em 
Alcobaça. 

Após a chegada, os mais velhos aventuraram ‑se (e 
molharam ‑se) na canoagem. Mais tarde, escalaram pare‑
des, lançaram setas e desceram no slide.

Com outro tipo de adrenalina, os mais novos (e alguns 
adolescentes mais gulosos) dedicaram parte da manhã a 
descobrir as receitas conventuais e como dar uso ao forno 
em prol de iguarias. Houve ainda tempo para um breve con‑
tacto com a Padeira de Aljubarrota, ou com o Pedro e a Inês.

Apesar dos meteorologistas garantirem um dia de chuva, 
São Pedro escutou as orações dos jovens que desejavam 
assistir ao Torneio Medieval. Entre gritos e aclamações, 
venceu o cavaleiro com menos destreza na espada, mas 
mais habilidade a cavalo.

des de criança: rivalidades entre grupos, queixinhas ao 
pároco, pouco perdão, vingança, pouca preparação, certa 
superstição”, disse o pregador.

No final, pediu aos mais pequenos para falarem de 
Jesus em casa e serem catequistas dos próprios pais e 
padrinhos.

A procissão saiu à rua, com os diversos Santos da 
Capela em andores belamente decorados por habitantes 
da Penalva.
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Ainda houve tempo para visitar a aldeia medieval, 
conhecer o quotidiano da vida dos monges, provar a ginja 
monástica e ficar de boca aberta com os truques mágicos 
de um artista. 

Este Passeio da Catequese foi possível graças ao 
esforço da Equipa Coordenadora dos Catequistas, e dos 
vários Catequistas que estão sempre disponíveis para 
colaborar na formação dos mais novos, incentivando ‑os 
a crescer para Jesus. 

P. Tiago Veloso

Por ocasião do Dia Mundial da Criança, 
no dia 1 de Junho, o Seminário Passionista 
de Barroselas abriu ‑se aos alunos do Centro 
Escolar de Barroselas para uma iniciativa 
solidária, onde cada criança foi convidada 
a colaborar com um género alimentar para 
esta causa missionária.

À chegada, a Voluntária Passionista – 
Susana Carvalho – deu o testemunho da 
sua experiência em África, onde esteve no 
ano anterior, precisamente no mês em que 
se celebra este dia internacional. De seguida, 
houve oportunidade para vários jogos (rota‑
tivos) proporcionados pela Alexandra Car‑
valho, Terapias e por aqueles que com ela 
colaboram no Espaço Mudart.

Depois do almoço, houve a entrega das 
“medalhas de cartão” às turmas participantes.

Agradecemos a todos os que tornaram 
este dia possível! 

P. Bruno Dinis

Criança Solidária
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PASTORAL VOCACIONAL
Pré ‑Seminário em Barroselas (2.04.2016)

No dia 2 de fevereiro realizou ‑se um último encontro do pré ‑seminário 
deste ano letivo. Preparando a 53ª Semana de Oração pelas Vocações (de 10 
a 17 de Abril, concluindo no Domingo do Bom Pastor), o tema foi o da carta 
do Papa: «A Igreja, mãe de vocações».

Para além dos materiais disponibilizados pela Comissão de Pastoral Voca‑
cional (Conferência Episcopal Portuguesa) para esta iniciativa, houve oportu‑
nidade de visualizar um filme sobre o Evangelho de Jesus, segundo S. Lucas. 
No final, não podia faltar o jogo de futebol, desta vez debaixo de chuva.

De lamentar que, este ano, nenhum pré ‑seminarista queira entrar no 
Seminário.

P. Bruno Dinis

Encontro vocacional  
em Santa Maria da Feira 
(22.03.2016)

Num tempo em que tudo parece confuso e a ansiedade 
toma conta das nossas vidas, os momentos de pausa e os 
tempos dedicados a cuidar do nosso eu interior ganham 
cada vez mais importância. Se por um lado parece que esses 
momentos perdem lugar para as distrações supérfluas da 
sociedade fast food, por outro lado é cada vez maior e mais 
importante a necessidade que os jovens têm de saborear 
esses momentos. Foi assim no dia 22 de março de 2016, 
em plena Semana Maior, que alguns jovens passaram um 
dia no Seminário da Cruz dos Missionários Passionistas 
em Santa Maria da Feira, em busca de respostas Maiores 
para uma vida inteira por viver, em busca de sinais que 
nos “gostem” mais que “mil likes” nas redes (anti ‑)sociais. 

Durante o dia fomos convidados a perguntarmo ‑nos “como 
anda a minha vida?”, “que ofertas faço a mim mesmo?”, 
“que passos posso dar para crescer?”. Chegamos ao fim sem 
respostas conclusivas, sem rumos mais ou menos decididos 
do que quando entramos, mas com a certeza que demos 
mais um passo em direção alguma que vamos caminhando 
com Alguém. Não importa onde o caminho vai acabar, ou 
se algum dia saberemos que chegamos ao fim do caminho, 
importa sim não parar de caminhar. Ficamos com a certeza 
que nos entretantos da nossa vida nos vamos cruzando por 
aí na busca de um sentido para a vida.

André Martinho Azevedo
Postulante Passionista

Encontro vocacional  
em Barroselas 
(16‑17‑04.2016)

Nos dias 16 e 17 de Abril realizou‑se, em Barroselas, 
um encontro vocacional com alunos de EMRC do 7.º ano 
de Freixo. Foi um fim‑de‑semana para sair da rotina e 
encontrar‑se.

Houve oportunidade para pensar, sentir e partilhar a 
fé, através de um cine‑fórum, trabalhos de grupo, oração 
e, até, participando no peddy paper dos 50 anos do Grupo 
S. Paulo da Cruz.

A professora que acompanhou os alunos, juntamente 
com eles, preparou uma notícia que se encontra no site 
da escola http://agfreixo.ccems.pt/, sob o título Fim de 
Semana EMRC - 7.º ano.

P. Bruno Dinis
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IDENTIDADE E MISSÃO  
DO RELIGIOSO/IRMÃO NA IGREjA

numa altura em que muito se discu‑
te a importância da Igreja na sociedade, é 
também importante que a Igreja medite 
sobre a importância das suas partes 
dentro de si mesma. Numa das suas últi‑
mas reflexões a Igreja debruçou ‑se sobre 
o tema da vida consagrada, mais em con‑
creto a Congregação para os institutos 
de Vida Consagrada e as Sociedades de 
Vida Apostólica, emitindo o documento: 
Identidade e Missão do Religioso/Irmão 
na Igreja. O documento visa reforçar a 
importância da Vida Consagrada (laical e 
ministerial) no seio da Igreja.

A reflexão apresentada no docu‑
mento apresenta ‑nos uma visão do 
papel do religioso como sinal da aliança 
de Deus com o seu povo. As primeiras 
formas de vida consagrada a aparece‑
rem na Igreja primitiva eram laicais, 
onde o batizado via reforçada a sua 
ligação à Igreja como consagrado. Se 
pelo Batismo todos somos consagrados, 
a Vida Consagrada propõe reforçar esse 
estatuto de cada cristão, tendo como 
base que a sustenta a fraternidade. 
Partindo do cultivo desta dimensão 
humana, o consagrado desenvolve a 
consciência de missão e a missão desen‑
volve a fraternidade, criando assim uma 
ligação intrínseca entre estas duas 
dimensões características da Vida Con‑
sagrada a que cada cristão é chamado. 

Embora a origem da Vida Consagrada 
seja laical, assistiu ‑se a um “virar de jogo” 
ao longo dos tempos, sendo atualmente 
a maior parte das formas de vida consa‑
grada clericais. Esta mudança é talvez sinal 
da maior importância que os ministérios 
ordenados assumiram na história da Igreja, 
sendo por vezes considerada a Vida Consa‑
grada laical como “menos valiosa” que a cle‑
rical. Esta visão antiquada de olhar o valor 
do consagrado leigo, especialmente dentro 
dos institutos, como alguém menos digno 
é uma ideia já ultrapassada. Existe hoje em 
dia uma tentativa de parte da Igreja de real‑
çar a importância da Vida Consagrada laical 
naquilo que é emergente na sociedade 
contemporânea. A presença do consagra‑
do na sociedade é vista como um sinal de 
esperança, fraternidade e obediência, pois 
os mesmos procuram aplicar nas suas vidas 
concretas a essência dos Sacramentos de 
iniciação cristã de forma a serem testemu‑
nhos concretos do Amor Maior.

Esta missão exigente e bela é missão 
de todo o consagrado em qualquer das 
mais variadas formas de Vida Consagrada 
que existem. O mais importante de toda a 
Vida Consagrada é que ela já não perten‑
ce a cada um, pois cada consagração de 
Vida a Deus, é uma consagração de vida 
a toda a Humanidade.

Postulantes de Linda ‑a ‑Velha
(Martinho, Humberto e Luís)

Beato Isidoro de Loor, irmão passionista da Bélgica

esta é uma extraordinária biografia 
do fundador dos Passionistas, S. Paulo da 
Cruz (1694 ‑1775). 

Começando por nos situar no tempo 
do Santo, o autor dá ‑nos a conhecer a sua 
vida de criança e jovem. Depois, apresen‑
ta a sua vocação, o apostolado, a direção 
espiritual e a intuição da fundação de uma 
Congregação apostólica, para renovar a fé 
cristã, sobretudo através do fazer memória 
e do anunciar o mistério pascal de Cristo, 
revelação suprema do amor de Deus. 

Na segunda parte, o autor destaca 
as principais caraterísticas de S. Paulo da 
Cruz. Uma vida cheia de dificuldades mas 
um exemplo de perseverança e confian‑
ça em Deus acima de toda prova. Vendo 
a Paixão de Cristo como ‘mar imenso de 
amor’, propõe ‑na como meio para amar‑
mos profundamente a Deus. 

Numa terceira parte, o autor faz uma 
atualização da importância espiritual de 
S. Paulo da Cruz. Sendo ele um místico, 
percorreu um caminho espiritual que 

pode ser ainda seguido hoje em dia, aju‑
dando qualquer cristão a viver em relação 
com Deus e em relação com o mundo.

Editado pelas Edições Passionistas, 
com tradução do italiano pelo P. Porfírio 
Sá, este livro contém 382 páginas cheias 
de história, espiritualidade e teologia, 
mas apresentadas com uma escrita leve 
e agradável.

P. Paulo Correia, cp

RECENSÃO DO LIVRO 
“S. Paulo da Cruz: Evangelizador  
e Místico. Mestre de Santidade  
para hoje”, de Adolfo Lippi, cp.
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O NOVICIADO PASSIONISTA 
DO ARGENTÁRIO 
em missão popular na paróquia 
de São Leonardo de Manciano (Itália)

trezentos anos. Cerca de trezentos 
anos depois de São Paulo da Cruz ter 
realizado uma Missão na paróquia de 
São Leonardo de Manciano, juntamente 
com o seu irmão, o carisma passionista 
voltou a percorrer as ruas, e a entrar pelas 
casas dos habitantes desta paróquia. Esta 
Missão decorreu de 1 a 8 de Maio. Os cinco 
noviços (4 italianos e 1 português) foram 
acompanhados pelo seu Mestre (Pe. 
Carlo), e pelo Vice ‑Mestre (Pe. Daniele). 

A nossa comunidade passionista 
foi acolhida com entusiasmo, alegria e 
esperança na missa das 11h00m do dia 
1 de Maio. Depois de nos alojarmos, nas 
casas que nos foram cedidas, demos 
início ao nosso trabalho missionário, 
com a recitação do terço na Igreja da 
Anunciação. Vários foram os momentos 
que marcaram esta intensa e profunda 
semana de Missão. Foi notório o empe‑
nho para se tentar chegar a todas as rea‑
lidades paroquiais e sociais. E o objetivo 
foi alcançado! 

A primeira atividade do dia foi 
sempre realizada na Praça da Paz, pró‑
xima da escola, e foi intitulada de “Bom 
dia a Jesus”. Com cânticos alegres, acom‑
panhados de fáceis coreografias, saudá‑
vamos as crianças, adolescentes, pais e 
professores. As nossas vozes, ainda que 
um pouco sonolentas, atraiam e cada 
dia que passava era maior o número de 
pessoas que se unia a nós, neste primei‑
ro louvor alegre da manhã. No mesmo 
local, nas noites de domingo a quinta‑
‑feira, realizou ‑se a “Tenda Jovem”. Três 
dos missionários: Pe Daniele, Andrea 
Deida e Carlo Maria Romano evangeli‑
zavam com cânticos, vídeos e diálogos 
coletivos e pessoais. Nas mesmas noites 
os outros quatro elementos desta Missão 
dividiam ‑se em dois grupos. Estes (Pe. 
Carlo e André Pereira/ Pasqualino Salini 
e Gaetano Cagnazzo), entrando pelas 
portas bem abertas de boa vontade, de 
acolhimento e de encontro das famílias, 
realizaram os “Centros de Escuta”. O 
que se fez nestes “Centros de Escuta”? 
Cada dia escutávamos uma passagem 
do Evangelho, e cada um, consideran‑

do acontecimentos marcantes da sua vida, 
dizia qual a parte do Evangelho que mais lhe 
tocou ou que mais se identificou consigo. 
Assim sendo, as noites terminavam num 
clima de escuta, de oração, e de meditação 
sobre a própria vida. 

Ao longo do dia realizaram ‑se várias 
atividades. Às 9h00 rezamos as Laudes 
comunitariamente e, a seguir, escutáva‑
mos uma catequese do Pe. Carlo sobre os 
Mandamentos da Lei de Deus. Depois, 
enquanto alguns visitavam as escolas, os 
hospitais, as famílias e os doentes, outros 
permaneciam na Igreja da Anunciação em 
oração diante do Santíssimo Sacramento. 
Durante a adoração havia sempre um sacer‑
dote disponível para confissões e diálogo 
espiritual. Da parte da tarde, continuavam‑
‑se a fazer as mesmas atividades da manhã, 
e, no fim da tarde, recitávamos o terço, 
seguido de missa com Vésperas, na qual 
o Pe. Daniele apresentou uma catequese 
sobre as obras de misericórdia espirituais. 
Na manhã de sexta ‑feira foi celebrada uma 
missa na capela do cemitério. 

As duas últimas noites foram um pouco 
diferentes das restantes. Na noite de sexta‑
‑feira meditamos a Via ‑Sacra, pelas ruas 
estreitas e de pedra do centro histórico de 
Manciano. Cada membro da comunidade 
passionista meditou duas das estações da 
Via ‑Sacra. A noite de sábado foi a noite da 
luz. Juntaram ‑se a nós jovens de Pisa e Sena, 
e realizamos “Uma Luz na noite”. Alguns 
jovens percorriam as ruas de Manciano, e 
tentavam trazer à Igreja as pessoas que iam 
encontrando. Na verdade, foram muitas as 
pessoas que aceitaram este convite juvenil, 
e acompanhadas pelos jovens ajoelhavam ‑se 
diante do Santíssimo Sacramento, colocando 
aqui a sua oração e acendendo uma pequena 
vela. Foram três horas e meia de encontro 
com Jesus e com os irmãos, onde se rezou, 
chorou, meditou, abraçou, e cantou. 

Esta semana de Missão e evangeliza‑
ção terminou com a missa das 11h00m, no 
Domingo, dia 8, animada pelos jovens novi‑
ços e de Pisa. Estiveram presentes muitas das 
pessoas que fomos encontrando ao longo da 
semana. E foi uma verdadeira festa: a intitula‑
da “Festa da Vida”, onde foram colocados em 

evidência os cartazes feitos pelas crian‑
ças e jovens da paróquia alusivos à vida, 
tendo por base o poema de Madre Teresa 
de Calcutá: “A Vida”. Esta última missa da 
Missão passionista na paróquia de São 
Leonardo de Manciano foi celebrada pelo 
Bispo D. Giovanni Roncari, que nos disse 
que “a fé não é uma conquista humana, 
é um dom”. 

Depois de um almoço partilhado 
chegou o momento de regressarmos 
ao Monte Argentário. Regressamos 
com muita coisa na nossa “bagagem”: 
pedidos de oração, palavras jamais 
inesquecíveis, gestos de conforto e de 
confiança. Partimos com a certeza de 
que lançamos alguma semente numa 
terra que, a seu tempo, dará o seu fruto.

André Michael Almeida Pereira
(Noviço passionista)
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VOCIS…
AS VOzES QUE CHAMAM POR NóS

de entre biliões de vozes que conti‑
nuam a fazer ‑se ouvir, mesmo depois das 
vidas que lhes deram força se terem extin‑
guido, os jovens da Bússola – célula da Juve 
Passio – selecionaram algumas daquelas 
que fizeram ecoar, através de tempo e 
espaço, exemplos excecionais de esperan‑
ça, abnegação e entrega por causas que 
mudaram o mundo para melhor. 

Nos passados dias 4 e 5 de Março, foi 
no Cineteatro António Lamoso que, acom‑
panhados de alguns ilustres convidados – 
entre elementos de outros grupos ligados 
à Família Passionista (Irmãs Passionistas, 
Sorrisos do Mundo, SVE, Voluntariado Pas‑
sionista, Seminaristas Passionistas, GASPC) e 
mais altos representantes da cultura musical 
portuguesa  ‑, estes jovens levaram a cena 
um espetáculo de música, movimento e 
interpretação que pretendeu reacender nos 
presentes aqueles que são os mais nobres 
sentimentos da humanidade, cruzando os 
testemunhos de vozes emblemáticas e as 
vivências da realidade atual. 
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Na representação da “doença maior” 
que é, nas palavras de Madre Teresa de Cal‑
cutá, a falta de Amor, à dura verdade dos 
refugiados que atualiza a segregação racial 
dos EUA de Martin Luther King, da simples 
mensagem de uma menina paquistanesa 
que conseguiu que muitas outras pudes‑
sem ir à escola, à história de esperança do 

jovem padroeiro da juventude passionista, 
às várias figuras inspiradoras juntaram ‑se 
as vozes de Luís Represas – que, no pri‑
meiro dia, contribuiu com o emblemático 
“Timor” numa sentida homenagem aos 
esforços do povo do país do sol nascente, 
encabeçados por Xanana Gusmão – e de 
João Couto  ‑ vencedor da última edição 

do programa televisivo “Ídolos”  ‑, que abri‑
lhantou os dois dias de espetáculo com o 
seu single “Chama por Mim”. 

A mensagem é clara e simples: “Eles 
já fizeram a parte deles, agora cabe a nós 
cumprir a nossa!”

(Bússola  ‑ JuvePassio)
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SEMANA SANTA 
VOLTA ÀS RUAS DA CIDADE  
DE SANTA MARIA DA FEIRA  
PARA CELEBRAR A PÁSCOA

assumindo como responsabilidade a vivência do carisma 
de S. Paulo da Cruz o compromisso histórico com Santa Maria 
da Feira, o Grupo Gólgota, a celebrar 25 anos de existência neste 
ano 2016, voltou a organizar, em parceria com a Câmara Muni‑
cipal da Feira e a Feira Viva, e com apoio de outras entidades, 
entre elas os Passionistas, a 19ª edição da Semana Santa em 
Santa Maria da Feira, que trouxe às ruas desta cidade, com cada 
vez mais vigor, renovado ânimo e sentida vivência, os últimos 
dias da vida terrena de Jesus Cristo, e que atrai centenas de 
pessoas dos mais variados locais da região e não só.

No dia 20 de Março, Domingo de Ramos, realizou, desde 
o largo do Convento dos Lóios até à Igreja dos Passionistas, a 
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“Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém – 
na ‘cidade humana’” na qual participaram 
também, com alegria e entusiasmo, as 
crianças da catequese, núcleo Passionis‑
tas que, mesmo com chuva, não se dei‑
xaram desanimar neste gesto de acom‑
panhar Jesus à sua cidade de ‘Jerusalém’.

No dia 23 de Março, às 21.30h, no 
largo e jardins do Convento dos Loios, 
e pela quarto ano consecutivo, recriou 
“A Última Ceia, Getsémani e Julgamento 
no Sinédrio”, cujo ambiente bucólico 
trouxe um envolvimento único a este 
momento da vida de Jesus, que marca a 
vida da Igreja. 

Por fim, no dia 25 de Março, sexta‑
‑feira santa, o Gólgota trouxe às ruas 
da cidade, desde a alameda do antigo 

Tribunal até ao Castelo, a “Via Sacra”, que 
contou este ano com a generosa pre‑
sença do Sr. Bispo do Porto, D. António 
Francisco dos Santos que, mesmo com a 
chuva que se fez sentir, a todos acalentou 
com as suas reflexões ao longo do per‑
curso da Via Sacra, associando a oração 
ao teatro. Este é um dos momentos mais 
altos das celebrações da Semana Santa, 
o caminho percorrido por Jesus desde 
que é condenado à morte por Pôncio 
Pilatos até ao Calvário e sua sepultura. O 
sofrimento de Jesus em todo este cami‑
nho, os insultos do povo mau, o encon‑
tro emocionante com sua mãe Maria, a 
ajuda de Simão de Cirene a transportar 
a pesada Cruz, a crucifixão de Jesus, a 
sua morte e o recostar no regaço da Mãe 

depois de O descer da Cruz... Mas, tal 
como Jesus havia dito, “passados três dias 
hei de ressuscitar”, a Via Sacra termina 
com a sua Ressurreição, convidando ‑nos 
à esperança, na certeza de que Ele vive e 
nos acompanha. 

Ainda dentro da programação da 
Semana Santa 2016, no dia 10 de abril, 
adiado por causa do mau tempo do 
dia 2 do mesmo mês, o Grupo Gólgota, 
com a Tuna Musical Mozelense e outras 
associações locais, recriaram em Moze‑
los a “Queima do Judas”; um espetáculo 
de sátira social, onde o Grupo Gólgota 
apresentou trechos do “Gira Pró Inferno”, 
intercalado por peças musicais da Tuna 
de Mozelos. 

Fotos e texto de Paulo La ‑Salette
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PELO GRUPO  
S. PAULO DA CRUz 
(GSPC)

EnTRADA TRiunFAl DE JESuS, 
EM VILA NOVA DE CERVEIRA

no dia 20 de Março, o GSPC representou pela primeira vez a Entrada 
Triunfal de Jesus em Vila Nova de Cerveira, em colaboração com as paró‑
quias do arciprestado do mesmo concelho. Através do teatro bíblico de 
rua transmitiu‑se a mensagem de entrada na Semana Santa, seguindo 
os passos de Cristo, entre a alegria do Domingo de Ramos e a passagem 
para a Cruz.

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

P. Bruno Dinis

COMEMORANDO 50 ANOS  
DO GRUPO S. PAULO DA CRUz

PEDDy PAPER  
DOS 50 ANOS

no âmbito das comemorações do 
seu 50º aniversário, o Grupo S. Paulo da 
Cruz (GSPC) e a Padela Natural-Associa-
ção Promotora realizaram um “Peddy 
Paper” cultural. 

A manhã de 17 de Abril apresentou‑se 
diferente da tempestiva e chuvosa madru‑
gada, o sol e céu azul convidavam à prática 
de atividades ao ar livre, por essa razão a 
população aderiu em número significati‑
vo ao evento proposto. Cerca das 9 horas, 

os participantes concentraram‑se junto à 
sede do referido grupo, receberam as eluci‑
dações e as regras para a “Caça ao Tesouro”, 
munidos das instruções e questões sobre 
a prova desportiva e cultural, as equipas 
fizeram‑se ao caminho, percorrendo a meia 
encosta da Padela, passando pelo Largo da 
Capela de N. S. Conceição, Capela Santa 
Ana e Mosteiro, estrada medieval, Ponte 
de Lourido, Capela do Espírito Santo e ter‑
minando no ponto de partida. Em todo o 
trajeto, os participantes foram surpreen‑
didos com questões sobre o património 
cultural da região, mas foi visível a alegria 
e empenho de todas as equipas, tanto a 

percorrer as diversas localidades, como 
também a tentar dar as respostas certas 
às diversas perguntas. Após a chegada da 
última equipa o “júri” apresentou a classifi‑
cação, mas os aplausos foram unânimes no 
entusiasmo desde o último classificado até 
ao primeiro, o palco improvisado foi ocupa‑
do por todas as equipas para receberam as 
mais que merecidas felicitações. Queremos 
destacar e louvar a participação de uma 
equipa de EMRC da escola de S. Julião de 
Freixo, que se fez representar com diversos 
alunos e uma docente, mostrando que a 
distância não impede a cooperação com 
as atividades culturais e desportivas. 
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O Notícias de Barroselas acompanhou de perto a prova, 
constatou que a alegria, empenho e entusiasmo dos par‑
ticipantes e organizadores merecem apreço e admiração, 
sugerindo até uma nova prova durante este ano. Parabéns 
ao GSPC pelo seu aniversário, pela sua missão cultural e des‑
portiva na região, que tão bem tem desempenhado desde 
1966, também à Padela Natural, pela excelente condução da 
prova e a todos os participantes.

NOITE DE FADOS

a noite amena de 30 de Abril ficou inscrita na história pelas 
melhores razões, a música e o canto embalaram as Comemora‑
ções do 50º Aniversário do Grupo S. Paulo da Cruz.

O Seminário Passionista abriu‑se ao público. As apresenta‑
ções foram conduzidas pela Dr.ª M.ª José Passeira, que elucidou 
o público sobre o “menu”. O público encheu a igreja transfor‑
mada em auditório para ouvir uma noite de música e canto. 

Subiram ao “palco” jovens da Escola de Música Amadeus, 
que de uma forma sublime, brindaram os presentes com sons 
de qualidade. Queremos destacar a magnifica voz de Beatriz 
Lindade, que interpretou “Avé Maria” com tal requinte e perfei‑
ção, que arrancou aplausos de pé de todo o público presente.

Sucederam‑lhes os Cantares de Coimbra representados pelo 
conterrâneo Sérgio Ramos, que antes da actuação fez questão de 
relembrar os tempos do arranque do GSPC, as amizades e a impor‑
tância que este grupo teve naquela época. O silêncio imperou e 
o fado ecoou, o público gostou, de permeio uma viola a solo, fez 
a delícia aos ouvidos de quem aprecia música de cordas, no final 

surgiu o convite à representante da Escola de Música Amadeus e 
ao co‑fundador do GSPC, Rogério Pereira, para cantarem “Coimbra 
tem mais encanto na hora da despedida”. O público também 
acompanhou cantando com entusiasmo, finalizando em grande 
esta noite memorável. Seguidamente trocaram‑se lembranças, 
tendo ainda Rogério Pereira proferido uma breve alocução, não só 
para agradecer, mas também reafirmar a amizade para com todos 
aqueles que um dia fizeram parte do GSPC. 

O Notícias de Barroselas esteve presente e, mais uma vez, 
verificou que o GSPC continua a ser aquela lufada de ar fresco, que 
apareceu nos anos sessenta e mobilizou a juventude da época. 
A comunidade Passionista está de parabéns.

Arnaldo Costa Pereira, 
(correspondente do jornal Notícias de Barroselas)

TERTúLIA DOS 50 ANOS

na noite de 28 de Maio, alguns foram os que responderam 
ao convite para uma tertúlia dos 50 anos do GSPC, desde a origem 
até à actualidade, onde participaram elementos específicos, a 
saber: Isabel Palma (primeiro corpo de dança do folclore), Teresa 
Costa (quem compôs o hino deste grupo), Luís Bouça Morais 
(primeiro a fazer de Cristo nas peças de teatro), Raimundo 
Castro (um dos primeiros atletas do setor do desporto), Maria 
José Passeira (atual membro da direção) e o P. Fernando Ferreira 
(que participou na fundação).

O diálogo foi moderado pela Gorete Santos com a intervenção 
das pessoas acima referidas e daqueles que quiseram intervir 
seguindo os referentes de passado, presente e futuro.

Depois dos testemunhos da história destes 50 anos, ficaram 
algumas pistas para abrir caminho para os anos que estão para vir.

P. Bruno Dinis
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XXV ANIVERSÁRIO 
DO GRUPO GóLGOTA

Há 25 anos, no dia 29 de março de 1991, sexta‑feira 
Santa, nascia o Grupo Gólgota, ainda embrionário, na 
primeira recriação da Via Sacra desde o Castelo da Feira 
até à Igreja paroquial. 

Celebrando as bodas de prata, no dia do aniversário, 
terça‑feira de Páscoa, 29 de março, o Gólgota reuniu‑se 
na Igreja dos Passionistas da Feira para agradecer ao 
Senhor a vida e o carisma dos Passionistas plasmado no 
Grupo Gólgota.

No dia 30 de abril, mais de trezentas pessoas jun‑
taram‑se no Europarque para o Jantar Comemorativo 
do XXV aniversário do Grupo Gólgota, num ambiente 
de festa e convívio, onde marcaram presença os Reli‑
giosos Passionistas P. Paulo Correia, Superior Regio‑
nal, P. Nuno Ventura, da comunidade de Barroselas, o 
Ir. Tiago Pereira, da comunidade da Feira e o P. César 
Costa, atual presidente do Gólgota; o P. João Bezerra, 
fundador do Grupo Gólgota; o pároco de Santa Maria 
da Feira, P. Eleutério Pais e ainda várias individu‑
alidades, entre elas: o Presidente da Câmara Muni‑
cipal de Santa Maria da Feira, Dr. Emídio Sousa; o 
ex‑presidente da edilidade, Comendador Alfredo Hen‑
riques; alguns vereadores, entre outros... Mas acima 
de tudo, muitos elementos do Grupo Gólgota e alguns 
ex‑membros, família e amigos. O jantar contou com 
muita animação, orientada pelos dois cicerones, Car‑
minho e Hugo Fernandes que foi encarnando várias 
personagens do Gólgota, com momentos musicais, e 
ainda, intercalando os diferentes momentos do jantar, 
a visualização de algumas pequenas mensagens em 
vídeo de várias personalidades: do Bispo do Porto, D. 
António Francisco dos Santos, do Superior Geral dos 
Passionistas, P. Joachim Rego, do Superior Provincial 
MAPRAES, P. Luigi Vaninetti, do Primeiro Consultor 
Provincial MAPRAES, P. Laureano Pereira, do Supe‑
rior Regional, P. Paulo Correia, do fundador do Grupo 
Gólgota, P. João Bezerra, dos Presidentes de Câmara 
e de Junta de Freguesia, Dr. Emídio Sousa e Fernando 
Leão, respetivamente, do ex‑Presidente de Câmara, 
Alfredo Henriques, dos missionários em Angola, PP. 
Nuno Almeida e Rui Carvalho, dos vereadores da Cul‑
tura e da Juventude, Dr. Gil Ferreira e Drª Cristina 
Tenreiro, do Diretor da Feira Viva, Dr. Paulo Sérgio Pais. 

O jantar, em ambiente festivo, contou ainda com 
a visualização de um pequeno filme com a história do 
Gólgota, partindo de fotos e vídeos dos arquivos, com o 
épico bolo de aniversário em forma do logo do Gólgota e 
ainda com o discurso do atual Presidente da Direção do 
Gólgota, P. César Costa, o qual, pela importância das 
suas palavras para todos os elementos desta Associação, 
e porque resume a história do Gólgota, transcrevemos:

Ilustres Convidados
Queridos elementos do Grupo Gólgota
Caros amigos, familiares, simpatizantes e benfeitores:

Ao iniciar este discurso, gostaria de adaptar ou ir mais 
longe num ditado: “Deus é brasileiro e o Papa é argen‑
tino... e, diria eu, Jesus Cristo é português, pela presta‑
ção do Diogo Morgado no papel; e feirense e do Grupo 
Gólgota, pelas nossas prestações na Semana Santa em 
Santa Maria da Feira. 

Dado o mote: gostaria de começar, ressaltando a felici‑
dade de me ter cabido a mim ser Presidente desta Asso‑
ciação aquando da celebração de um quarto de século. 
E gostava de vos confidenciar que preparar este Jantar 
Comemorativo do XXV Aniversário tem sido uma lição não 
apenas de história do Grupo Gólgota, história de atuações 
e espiritualidade e história do movimento associativo, 
mas também uma lição de estórias e episódios que refor‑
çam laços, que criam comunhão e que nos fazem avançar, 
tendo sempre como pano de fundo o esforço, a dedicação e 
o trabalho que nos congrega naquilo que somos: “expres‑
são cultural e social da espiritualidade passionita”.

25 anos já passaram desde aquela Sexta‑feira Santa, 
dia 29 de março de 1991, em que um grupo de pessoas 
de boa vontade recriaram, pela primeira vez, a Via Sacra 
pelas ruas desde o Castelo até à Igreja paroquial, dando 
voz e corpo, colocando vida e sentimento, oferecendo reco‑
lhimento e ação às últimas horas da Paixão de Cristo. Pela 
mão do P. João Bezerra, respaldados pelos Missionários 
Passionistas, essa primeira semente junto ao Calvário deu 
vida e gerou várias peças de teatro e sketches, centenas 
de atuações, múltiplos passeios, convívios e encontros, 
diversas oportunidades de ação social em prol da comuni‑
dade, distintos projetos, ambições e sonhos, tantas vezes 
dialogados, sentidos e discutidos (às vezes de forma acesa) 
mas que foram alicerçando as bases de continuidade que 
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nos permitiram chegar até aqui, que vão possibilitando 
avançarmos no futuro e que nos empurram para novos 
sonhos, projetos e ideias.

Avançar na idade é fácil! Difícil, mas desafiante e gra‑
tificante, é caminhar e progredir. Somar anos é simples! 
Trabalhoso é adicionar qualidade e vida aos anos soma‑
dos. Mas é este trabalho de todos os dias, é este acres‑
centar valor, alma e ânimo à massa da qual se fazem as 
Associações que perduram no tempo.

Ao longo destes 25 anos, muitos foram entrando 
no Grupo. Alguns, pelas mais diversas razões, foram 
saindo. Outros ainda, partiram já para os braços de 
misericórdia do Pai. Uns foram dando lugar a outros 
mais jovens, continuando a pertencer ao Gólgota agora 
de uma forma mais silenciosa, seja pelo peso da idade, 
seja pela doença. Muitos, ao longo destes anos, foram 
renovando o ânimo e o empenho, reinventando posturas 
e revitalizando a sua presença. Em suma: a todos os mem‑
bros e ex‑membros incluo, sabendo e apostando que todos, 
individual e coletivamente, contribuíram para o sucesso do 
Gólgota, dando o litro. 

Aqui, incluo tantos Religiosos e ex‑Religiosos Passionistas, 
seminaristas e ex‑seminaristas, postulantes e noviços que 
pelo Grupo foram passando e nele foram deixando marcas, 
e continuam a deixar pela presença amiga, pela oração e 
pelos votos de felicidade. Foram muitos esses que, anima‑
dos pelo carisma da Paixão, foram enriquecendo esta nossa 
Associação e que continuam a ser recordados.

Ainda ressalto a presença amiga, a dedicação constante e 
a força motivadora do P. Manuel Reis, o Sr. Vigário, anterior 
Pároco de Santa Maria da Feira, que incentivou o Gólgota 
a nascer. Ao mesmo tempo, saliento a amizade e a simpatia 
sempre demonstrada pelo nosso pároco, P. Eleutério Pais, 
contribuindo para novas ideias e, várias vezes, a repensar 
e a assentar ideias.

É no trabalho em conjunto que vamos congregando ide‑
ais e partilhando alegrias e labores. Somente quando nos 
abeiramos de outros, podemos experimentar a alegria de 
trabalhar juntos em prol do mesmo. Somente quando as 
parcerias se tornam reais é que poderemos testemunhar a 
unidade na diversidade e revelar a nossa totalidade no outro 
que nos completa. Muitas foram as Associações com a quais 
trabalhamos e continuaremos a trabalhar. Várias foram e 
são as Instituições públicas ou privadas, de cariz religioso, 
político, cultural ou social que também contribuíram e con‑
tribuem para o desenvolvimento e crescimento do Gólgota. 
Muitos são os projetos, ao longo destes anos, construídos 
em conjunto, contando sempre com o apoio e a dedicação 

das pessoas que dirigem e encabeçam tais Associações, 
Instituições e Organizações. 

A celebração destes 25 anos do Grupo Gólgota reveste‑se 
de singular importância, levando‑nos a ultrapassar bar‑
reiras e a, mais do que nunca, comprometermo‑nos com 
coragem e audácia na contínua construção de um Gólgota 
mais coeso, mais aberto e disponível, mais dinâmico e 
diligente... mais Família, e Família Passionista. Porque, 
parafraseando Fernando Pessoa, “sou do tamanho do que 
vejo e não do tamanho da minha altura...”

Ser dirigente do Grupo Gólgota hoje é para mim um 
exercício simultaneamente de humildade e respeito por 
tudo o que herdamos e a coragem de sonhar mais alto, de 
fazer mais e melhor todos os dias e de trabalhar pelo que 
acreditamos, sentindo‑nos agrafados à missão d’Aquele 
que por nós morreu na Cruz. Ser dirigente do Grupo Gól‑
gota, hoje, é procurar identificar, dia a dia, a ténue linha 
de equilíbrio entre o ideal e o possível, fora da qual ou 
caímos num idealismo oco sem qualquer adesão à reali‑
dade e que pode ter consequências desastrosas, ou não 
passamos de um grupo de pessoas que se limita a tentar 
repetir o que se fez antes, desistindo de olhar um pouco 
mais longe e almejar um pouco mais. É esta a nossa matriz: 
esta é a matriz do Gólgota: disponibilidade para dialogar 
e construir, cimentando o nosso trabalho nos alicerces do 
trabalho que herdamos e caminhar continuamente com 
o olhar fixo no horizonte e com os pés bem assentes na 
terra, sendo na vida e no quotidiano “testemunhas do que 
vimos e ouvimos aquando da Paixão, Morte e Ressurrei‑
ção de Jesus”. Foi assim que chegamos aos 25 anos e é 
assim que pretendemos continuar.

Hoje, é um orgulho para mim ser presidente desta 
Associação por ocasião do seu XXV aniversário! É com 
tremendo brio que vivo este momento, juntamente com 
membros e ex‑membros, atuais estruturas dirigentes e 
de responsabilidade nos diversos setores e ex‑estruturas 
que se sentirão igualmente orgulhosos por participarem 
na comemoração de uma data tão especial para o Gólgota! 

Obrigado P. João Bezerra pela fundação deste Grupo!
Obrigado Passionistas pelo berço que proporcionaram 

e proporcionam!
Obrigado a todos por fazer acreditar que o Gólgota, no 

trabalho e no apoio, que o Gólgota está para as curvas...
Parabéns ao Grupo Gólgota!
Disse!

Reportagem e fotos de Paulo la-Salette
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Fiéis à convocatória veiculada pelo P. José Queirós, em nome 
dos Missionários Passionistas, cerca de 50 ASPAS, incluindo 
nestes alguns dos seus familiares mais próximos – infelizmente 
um número muito abaixo do que seria de desejar e esperar – 
rumaram em direção ao Seminário Passionista de Barroselas, para 
onde estava marcada a concentração, com início às 9h30 do dia 
10 de Junho. Com alguns com o relógio um puco mais atrasado, 
lá foram chegando, um pouco mais ou menos os mesmos de 
quase sempre, trocando abraços de saudação e pondo em dia 
as conversas que já levam um ano. Por volta das 10h30, foi a 
“largada” rumo à capelinha de Santa Justa, em Carvoeiro, lá bem 
no alto da serra, onde nos aguardava uma panorâmica encanta‑
dora do Vale do Neiva, e não só. Enquanto se esperava pela hora 
da Eucaristia, um bom grupo lançou‑se a pé à exploração dos 
contornos da serra, arejando e contemplando as maravilhas do 
Criador, enquanto os mais “pesadotes” continuaram no largo da 
capela em amena cavaqueira. Entretanto, ao aproximarem‑se as 
12 horas, o grupo foi‑se recolhendo na capelinha, preparando os 
cânticos para a Eucaristia, que teve lugar ao meio dia em ponto, 
presidida pelo Superior da nossa Região FAT, P. Paulo Correia, e 
concelebrada pelos PP. Queirós, João Paulo Silva, Porfírio, Rui 
Carvalho, João Bezerra e Albino Carneiro. Foi, com certeza, o 
momento mais alto do encontro, de uns com os outros e de 
todos com Jesus Cristo, fonte da nossa fé e razão de ser desta 
“peregrinação” anual dos nosso Antigos Seminaristas.

O almoço, por volta das 13h15, bem perto do Seminário, no 
restaurante “Sol Doce”, servido com boa comida e ótimas bebi‑
das, esmero e elegância, para além do preço muito acessível 
contratado. Por volta das 16h00, o regresso à base, ao Seminário 
Passionista, com acolhimento na sede do Grupo São Paulo da 
Cruz, onde o P. Rui Carvalho, missionário em Angola, dissertou 
sobre a situação geral daquele país e sobre as necessidades 
presentes da paróquia de Santa Cruz, de que ele é o pároco, a 
contas, neste momento, com a construção da Igreja paroquial, 

uma obra a exigir a colaboração de gente generosa, de lá e de 
cá. A palestra do P. Rui, ilustrada com um vídeo sintetizando a 
caminhada dos Passionistas ao longo deste 25 anos de Missão 
em Angola, motivou o interesse e o diálogo entre os ouvintes 
que, a seu tempo – esperamos ‑ dará o seu fruto. 

Já quase a terminar o dia, antes da tradicional sardinhada 
final, enquanto alguns já apresentavam as suas despedidas, 
outros ‑ a maioria ‑, lançaram‑se à conquista do Rio Neiva, ali 
a menos de um quilómetro de distância, enlevando‑se com o 
marulhar das águas cristalinas do rio e das suas duas levadas, 
no lugar das Boticas.

A terminar mais este encontro‑ASPAS‑2016, agora à sombra 
das tílias, no campo de futebol, o ataque à sardinha assada, ao 
caldo verde e ao “verdinho” branco e tinto, servido pelo mesmo 
restaurante Sol Doce e cujo preço já estava incluído no almoço. 

A concluir este pequeno, mas sempre saudável “encontro”, 
as despedidas e a repetição do abraço inicial, desejando uns 
aos outros as melhores venturas e felicidades, com o tradicional 
“ADEUS ATÉ AO PRÓXIMO ANO”. Bem haja!

P. Porfírio Sá

ENCONTRO “ASPAS”
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PEDIDOS A MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS: edicoes@passionistas.pt
Av. Fortunato Meneres, 47
4520‑163 S.TA MARIA DA FEIRA
Telef.: 256 362 171/364 656

Rua dos Passionistas, 275
4905‑394 BARROSELAS
Telef.: 258 771 150

Rua Gago Coutinho, 16
2385‑720 St.° ANTÓNIO DA CHARNECA
Telef.: 212 151 101

Rua João de Deus, 7
2795‑107 LINDA‑A‑VELHA
Telef.: 214 195 553

OUTROS LIVROS DAS  
EDIÇÕES PASSIONISTAS

AUTOR

P. Philippe Plet, passionista (França)

TRADUÇÃO

P. Porfírio Sá

PÁGINAS

118

15 DIAS DE 
ORAÇÃO 
COM GEMA 
GALGANI

CONTEúDOS

Oração da comunidade cristã; A Paixão de Cristo 
na oração da comunidade; Família Passionista.

ORGANIzAÇÃO E COMPOSIÇÃO

P. Porfírio Sá ‑ 2ª

PÁGINAS

39

AOS PÉS DO 
CRUCIFICADO

AUTOR

P. Pablo García Macho

ORGANIzAÇÃO E COMPOSIÇÃO

P. Porfírio Sá ‑ 2ª

PÁGINAS

174

O PARTIDO DE jESUS,  
A OPOSIÇÃO E O 
MALIGNO
(PARA PENSAR E ORAR)

AUTOR

P. Fernando Piélagos,  
passionista (Espanha)

TRADUÇÃO

P. Fernando Cardoso Ferreira

PÁGINAS

156

SANTA GEMA 
GALGANI ‑ 

EXEMPLO SUBLIME 
DE AMOR

AUTOR

P. Pablo García Macho,  
passionista (Espanha)

TRADUÇÃO

P. Porfírio Sá

PÁGINAS

166

A CRUz  
DE CADA DIA

5.00€

7.00€

10.00€

10.00€

5.00€
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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”

ANÓNIMA (S. JUSTA‑
CARVOEIRO), 3,25€

ANÓNIMOS (17 ASPAS), 325€

ANÓNIMO (BARROSELAS), 33€

ANÓNIMO (BALUGÃES‑BCL), 10€

ANÓNIMO (COELHOSA‑VLC), 20€

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

ARMANDA CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

ARMANDO SOBREIRO (ASPAS), 100€

ARMINDA (COLAB. – 
ARGONCILHE), 513€

ARMINDA (COLAB‑IMAGEM), 70€

ARMINDA DE JESUS ROCHA 
(COLAB. 132 ‑ S. MIGUEL 
DO MATO (ARC), 110,5€

CAPELANIA DA PRAIA ‑ ESMORIZ  
(COLAB  93 ‑ ESMORIZ), 75,6€

CAPELANIA DA SENHORA DA HORA  
(COLAB.150 – S. JOÃO DE VER), 16€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS  
(COLAB. 78 – ROMARIZ‑VFR), 19,5€

CAPELANIA DE FIÃES (COLAB. 
183 ‑ FIÃES), 48,15€

CAPELANIA DE GUILHOVAI (151) 
(S. JOÃO DE OVAR), 41,5€

CAPELANIA DE MACINHATA (COLAB. 
146 ‑ VALE DE CAMBRA), 26,5€

CAPELANIA DE STº ESTEVÃO 
(COLAB. 102 – ARRIFANA‑ VFR), 43€

CAPELANIA DO SOBRAL (COLAB. 
36 ‑ S. JOÃO DE OVAR), 22€

CÉU (COLAB. 53 F.) (PENALVA 
‑ ST. ANTÓNIO CH.), 10,1€

FERNANDO CASTRO FERREIRA 
(VILA DE CUCUJÃES), 10€

FERNANDO JESUS LEITE (COLAB. 
178 – SOUTO‑VFR), 20,75€

FRANCISCO ALVES MOTA SÁ 
(COLAB. 144 – CANEDO‑VFR), 50€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(90) ‑ (TRAVANCA ‑ VFR), 40,7€

ILDA REIS SOARES (S. JOÃO 
DE VER‑VFR), 10€

IGREJA DE SANTO ANTÓNIO/
PALHAIS, 47,85€

IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA, 15,1€

IRENE CONCEIÇÃO GODINHO DE 
MATOS (S. JOÃO DE OVAR), 10€

ISIDORO SANTOS + MARIA 
FERNANDA, 50€

JOÃO SOUSA (COLAB. 53 – 
ST. ANTÓNIO CH.), 30€

JOSÉ AUGUSTO TOSCANO OLIVEIRA 
E SILVA ‑ SANFINS ‑ VFR), 30€

JOSÉ SAMPAIO + FERNANDA 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 50€

LEOPOLDINA VIEIRA 
RODRIGUES (ESPINHO), 20€

LÚCIA MARIA GOMES FERNANDES 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

LURDES BRANDÃO 
(ALVARÃES‑VCT), 62€

MANUEL PINTO OLIVEIRA 
(SANFINS ‑ VFR), 5€

MANUEL DIAS TORRES (ASPA) 
AG. “NOVA AMÉRICA”, 50€

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

MARIA CRISTINA QUEIRÓS DE 
CARVALHO (FRAGOSO ‑ BCL), 45€

MARIA DE FÁTIMA COELHO SOUSA 
NEVES (SANTA MARIA DA FEIRA), 10€

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

MARIA ERCÍLIA PINHO SOARES 
(COLAB. 91 ‑ S. JOÃO DE VER), 90€

MARIA FERNANDA CANTANTE 
MARQUES ‑ (BARREIRO), 10€

MARIA FERNANDA CASTRO E 
SOUSA ‑ (RIOMEÃO ‑ VFR), 10€

MARIA FERNANDA FERREIRA COSTA 
(COLAB. 30 ‑ BARROSELAS), 220€

MARIA HELENA ALVES, 20€

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

MARIA HELENA VALE FERREIRA 
(COLAB. 113 ‑ REBORDOSA), 160€

MARIA ISABEL GACHINEIRO 
DA CUNHA (COLAB.119 – 
CUNHA‑PCR), 25€

MARIA JOSÉ RODRIGUES SOARES DA 
SILVA  (S. JOÃO DA MADEIRA), 20€

MARIA ROSINDA CAMPELO (COLAB. 
125 – POIARES ‑ PTL), 80€

ORLANDO (CESAR), 25€

P. ALBINO DA SILVA 
CARNEIRO (ASPA), 300€

PARÓQUIA DE ESPARGO (COLAB. 
115 – ESPARGO‑VFR), 60€

ROGÉRIO BARBOSA 
(BARROSELAS), 20,€

SANTUÁRIO SENHORA DA 
SAÚDE (COLAB 162 ‑ VALE 
DE CAMBRA), 80,55€

SEMINÁRIO DA SANTA CRUZ 
PASSIONISTAS‑FEIRA (116), 322,54€

ZITA (COLAB. 53 – ST. 
ANTÓNIO CH.), 3€

assiM:

• DESPESAS (Ano 30 , nº 121):

 - Gráfica (paginação, impressão e acabamento): 2.453,90€

 - Correios: ............................................................. :     736,57€    TOTAL: 3.290.47€

• DONATIVOS (de 11 de Março 2015 a 15 de Junho 2016):
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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:

23.03.2016: Graça laura 
Monteiro Costa, Assinante de 
“FP” e Benfeitoras dos Passionistas 
(Milheirós de Poiares/Matosinhos).

3.04.2016: Alírio amorim dos 
santos, marido de M. Alice 
Moreira Fonseca, Assinants de “FP” 
(Stº Estêvão – Arrifana).

24.04.2016: Fé Miranda Chaves, 
mãe do Assinante de “FP” João 
Miranda Portela (Tregosa‑ 
Barcelos).

1.01.2016: Cacilda rosa 
Corredoura, Assinante de “FP” 
(Junqueira – Vale de Cambra).

27.02.2016: Maria Madalena 
de Bastos, Assinante de “FP” 
(Junqueira – Vale de Cambra).

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

FALECEU O PADRE MANUEL ALVES
Missionário Passionista
(1938-2016)

No dia 22 de Maio do corrente ano 2016, após 
doença prolongada, faleceu no Hospital Particular de 
Viana do Castelo, o P. Manuel Alves Pereira, natural de 
Alvarães, Viana do Castelo, onde nasceu a 13 de Julho 
de 1938 (data do BI). 

Após a sua ordenação sacerdotal, em 1963, o P. 
Manuel teve uma intensa atividade como missionário, 
percorrendo muitas terras do nosso país, com todo o 
género de pregações populares, semanas e retiros de 
âmbito juvenil e de orientação vocacional. Para além 
disso, destacou‑se como fundador dos Agrupamento 

dos Escuteiros 640 – “S. Paulo da Cruz” ‑ de Santa Maria da Feira (4.07.1976), desempenhando, 
durante vários anos, a missão de seu Assistente Religioso. Nos últimos anos, dedicou‑se à direção e 
regência dos Grupos Corais da Paróquia de Santo António/Palhais (Barreiro) e da Igreja Passionista 
de Barroselas. Desempenhou também cargos de responsabilidade nas diversas comunidades por 
onde passou: Arcos de Valdevez, Antuzede (Coimbra), Santa Maria da Feira, Barreiro e Barroselas.

Nos últimos seis anos da sua vida, foi atingido por uma doença grave que lhe afetou as faculda‑
des mentais e físicas e que o conduziu à morte, ocorrida no Hospital Particular de Viana do Castelo 
a 22.05.2016, após ter sido submetido a mais uma intervenção cirúrgica a que as suas débeis forças 
já não resistiram. O seu funeral teve lugar no dia 24, às 17h.30, na Igreja do Seminário Passionista de 
Barroselas, onde residia, repousando os seus restos mortais no jazigo da Congregação, no cemitério 
local. Presidiu às cerimónias fúnebres o senho Bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Gonçalves. 
Estiveram presentes, para além do 1º Conselheiro Provincial e seu irmão, P. Laureano Alves, religiosos 
passionistas de todas as comunidades radicadas em Portugal, assim como cerca de 3 dezenas de 
sacerdotes diocesanos e de outras Congregações religiosas masculinas e femininas, muitos dos seus 
familiares pessoais e dos religiosos passionistas e várias centenas de pessoas amigas, provenientes 
principalmente de Barroselas e Barreiro, e daquelas zonas do país por onde passou e onde mais se 
destacou na sua ação missionária. Em todas as comunidades passionistas da nossa Região FAT se 
celebrou, a seu tempo, a Missa chamada de 7º dia, assim como, em conformidade com os nossos 
Regulamentos internos, cada sacerdote celebrou 3 missas de sufrágio pelo mesmo. 

“FAMÍLIA PASSIONISTA” associa‑se ao sentimento de saudade que invade os Missionários Pas‑
sionistas e explicita o seu gesto de gratidão ao P. Manuel Alves por tudo quanto de bom realizou 
na Congregação. Que a sua alma descanse no Senhor!    

P. Porfírio Sá, passionista

desCUlpas: 
Motivado por um “acidente” no computador, foram involuntariamente cancelados da nossa base de dados os nomes 
e as respetivas ofertas de alguns Assinantes que o fizeram entre o dia 11 de Março e 3 de Abril de 2016, assim como 
algum eventual ‘Novo Assinante’ que tenha sido registado entre essas mesmas datas. Pelo facto, não sendo possível a sua 
publicação na rubrica ‘SOLIDARIEDADE’ acima editada e, pelo mesmo motivo, não sendo possível enviar o Boletim a esses 
‘Novos Assinantes’, apresentamos as nossas maiores desculpas.
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Desde miúdo, no meio das minhas brincadeiras, dizia 
à boca cheia que queria ser padre. Sabia lá eu o que era 
ser padre e o que isso implicaria na minha vida e na vida 
dos outros, melhor dizendo, na nossa vida. O certo é que 
o desejo permanecia e ainda permanece, e a compreen‑
são do que comporta ser sacerdote vai ‑se aprofundando. 
E queira Deus consumar o bem que em mim começou! É 
verdade que já sou padre há quatro anos e alguns meses, 
mas ainda não me sinto preparado para dar uma resposta 
total e definitiva à questão: “Mas afinal, o que é para ti ser 
padre?”. Na verdade, cada dia que passa traz consigo uma 
nova interpelação, uma situação desconhecida, uma peripé‑
cia inesperada que me ajudam a compreender a realidade 
tão antiga, mas sempre nova, do ministério presbiteral. 

No entanto, se neste momento tivesse de dar uma res‑
posta à famosa questão (“mas afinal, o que é para ti ser 
padre?”), penso que responderia mais ou menos deste jeito: 
“um burro feliz de sotaina rota e cabelo ao vento”. Se calhar, 
não era a resposta que muitos estariam à espera. Na ver‑
dade, também eu não a daria se não me tivesse cruzado, 
nestes últimos tempos,  no meio das minhas leituras, com 
estas imagens. 

A imagem do burro feliz retiro ‑a de um episódio da vida 
da Madre Teresa de Calcutá que o P. Nuno Tovar de Lemos 
conta: “perguntaram um dia à Madre Teresa de Calcutá o 
que sentia quando entrava numa sala cheia de gente entu‑
siasmada, de pé, a aplaudi ‑la. A pergunta era maliciosa. 
Ficava na mesma? Isso significaria que era insensível. 
Ficava lisonjeada? Bem, então talvez não fosse assim tão 
santa como parecia… Ela nem hesitou na resposta: Ficava 
contentíssima! Quando tal acontecia, ao ouvir os aplausos, 
enquanto andava, pensava em Jesus entrando de burro 
em Jerusalém entre hossanas da multidão entusiasmada 

e ficava contentíssima. Ela, claro, era o burro que transportava 
Jesus! Um burro feliz.”

É possível que tenham ficado desapontados aqueles que 
pensaram que a imagem do burro queria ser uma manifestação 
da suposta burrice dos padres que alguns pseudossábios da 
atualidade consideram como uns coitadinhos que acreditam 
e fazem acreditar em estórias da carochinha sem nexo nem 
incidência prática e uns castrados a nível sentimental. Não, 
não é neste sentido, no qual não me revejo de todo, que uso 
a imagem do burro. E também não uso a imagem do burro, 
no sentido de burro de carga, para me referir ao excesso de 
trabalho com que os sacerdotes, hoje em dia, se confrontam 
muitas vezes devido à diminuição do número de sacerdotes e 
ao aumento das necessidades pastorais.

Uso a imagem do burro, porque quando olho para mim 
na vivência do meu ministério, vejo que transporto comigo 
Alguém que é maior do que eu, que me enche de alegria e que 
transforma a vida daqueles com quem eu me vou cruzando 
nestas encruzilhadas existenciais. Retomando as palavras do 
P. Nuno Tovar de Lemos: “muitas vezes tenho tido a sensação 
de levar comigo algo ou Alguém muito maior do que eu e de ser 
bafejado com a onda de gratidão que esta presença produz em 
quem, de algum modo, a toca”. Ser padre é transportar Cristo 
aos outros. O padre é um Cristóforo, um Cristóvão. 

Quem diria que ser um burro poderia ser um caminho de 
felicidade e de realização pessoal? 

Por sua vez, a imagem do “jovem padre de sotaina rota 
e cabelo ao vento”, imagem mais bucólica, mas nem por isso 
menos interpeladora, retiro ‑a daquela joia literária e simul‑
taneamente compêndio de teologia, ética e espiritualidade 
que é o conto “O jantar do Bispo” de Sophia de Mello Breyner 
Andresen.  

“Um jovem padre de sotaina rota e cabelo ao vento”. É com 
esta simplicidade que Sophia de Mello Breyner Andresen 

“MAS AFINAL, O QUE  
É PARA TI SER PADRE?

um burro feliz 
com a sotaina 
rota e cabelo ao 
vento… parece-
-me uma boa 
resposta”.
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descreve aquele pároco das pobres gentes de Varzim, homem 
verdadeiramente evangélico que busca antes de tudo o Reino 
de Deus e a sua justiça (cf. Mt 6, 33) e que, por isso mesmo, 
sente como sua a miséria da sua gente e não se deixa aprisio‑
nar pela/na velha ordem estabelecida, tornando ‑se assim com 
a sua simples presençam, uma acusação, um dedo apontado, 
uma espada de fogo para a velha ordem que se presume justa 
e que é representada pelo Dono da Casa.

 Quando refiro que o padre é alguém de “sotaina rota” não 
estou a fazer a apologia do uso da veste talar. Para ser sincero, 
são poucas e bem circunscritas as vezes que a uso, para que 
assim, e no meu caso como religioso passionista, nunca perca 
o seu sentido de sinal de consagração, pobreza e luto. Para 
mim, mais que o substantivo “sotaina”, o que caracteriza de 
verdade o padre é o adjetivo “rota”. Sendo a veste humana um 
símbolo da condição social, dizer que alguém anda com uma 
veste rota quer dizer que essa pessoa não se fechou numa 
redoma de vidro para proteger a sua condição, mas foi alguém 
que se esfarrapou e gastou pelos outros. E sendo esta imagem 
inspirada no jovem pároco de Varzim, sabemos bem que essa 
veste, que essa condição foi esfarrapada no serviço da sua 
pobre gente. Não será esta uma outra forma de dizer o que o 
Apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Filipenses acerca de 
Jesus: “tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus: Ele 
tinha a condição divina, e não considerou o ser igual a Deus 
como algo a que se apegar ciosamente. Mas esvaziou ‑se a si 
mesmo, e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança 
humana. E, achado em figura de homem, humilhou ‑se e foi 
obediente até a morte e morte de cruz” (Filip 2, 5 ‑8)? 

Um padre de “sotaina rota”, um padre que se esfarrapa 
na construção quotidiana e real do Reino de Deus no contexto 
próprio em que lhe é dado viver.

A imagem do jovem padre com o “cabelo ao vento” certa‑
mente que pode suscitar em alguém a imagem de um padre 

moderno que até deixa crescer o cabelo e pratica certos 
desportos radicais. Não é neste sentido que esta imagem 
me interpela. Para mim, a imagem do cabelo ao vento 
desperta em mim duas reminiscências muito concretas: 
experiência de Deus e liberdade. 

Em primeiro lugar, a imagem do “cabelo ao vento” sus‑
cita em mim a imagem da experiência de Deus. Recordo 
apenas dois episódios bíblicos onde a manifestação de Deus 
ocorre na brisa ou no vendaval. Refiro ‑me à experiência de 
Elias no Horeb (cf. 1 Re 19, 12) e ao Pentecostes (cf. At 2,2). 
O Padre é aquele que faz a experiência de Deus como uma 
suave brisa que reconforta e como um forte vento capaz de 
construir realidades novas.

Em segundo lugar, e não sei muito bem porquê, mas 
talvez porque goste de sentir o vento, o cabelo ao vento 
desperta em mim a imagem da liberdade. O padre é o 
homem livre, é aquele que não é nem pode ser, com risco 
de falhar na sua missão, escravo de nada e de ninguém que 
o aprisione em si mesmo. O padre, no dizer do Apóstolo, 
só pode ser “o escravo de todos” (1 Cor 9, 19), escravidão 
essa que não o aprisiona em si, mas o liberta de si para se 
dar aos outros. O padre, o homem de cabelo ao vento, é o 
homem livre como Jesus e que, por isso, age sem medos 
do que dirão, do que pensarão, do que poderá perder. O 
que conta é a fidelidade e, para ser fiel, há que ser verda‑
deiramente livre. E somente a Verdade nos poderá tornar 
livres (cf. Jo 8, 32).

Um burro feliz por levar Cristo aos outros, com a sotaina 
rota das suas lides apostólicas e cabelo ao vento de Deus e 
da liberdade. É assim que entendo hoje o meu ministério 
sacerdotal. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude a ser 
coerentes! Que Deus leve a bom termo a obra em nós come‑
çada para sermos pastores segundo o seu coração (cf. Ez 34)!

P. nuno Ventura, cp  - 16/4/2016
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10 DE JUlHo

Festa da FaMÍlia 

passionista

28 de agosto a

02 de seteMBro

retiro dos religiosos 

passionistas (Barroselas)

17 de seteMBro:

VI PEREGRINAÇÃO 

passionista a FátiMa:

- VIA SACRA (VALINhOS) 10h00;

- TERÇO (CAPELINhA) 14h00;

-  EUCARISTIA 15h00;

(BasÍliCa da ss. trindade)

DONATIVOS PARA o BoletiM

"FaMÍlia passionista"

iBan: pt 50 0007 0000 

02138500607 23

NÃO ESQUEÇA

http://www.passionistas.pt

Viver
Escolha aí, algo divertido,
resgate um abraço,
pelo caminho estreito
das verdades.

Sorria aí, de pura alegria,
nunca por desdém,
acredite em olhares sinceros,
ainda existe muito bem.

Busque, por aí, e aviste
alguém retribuíndo seu riso,
de verdade,
os olhos confirmarão isso.

Por aí, está o amor
que tanto anseia,
queira bem do seu jeito,
o bem querer de alguém.

Ame muito e, aí
veja que valeu ter fé,
viver é uma luta sem fim
e amar é sempre vitória.

Daí, pegue a sinceridade,
arraste-a pelo seu caminho,
carregue a verdade nos abraços
reciprocidade é consequência,

Bazareth Tunholi

«FAMÍLIA PASSIONISTA»
DESEJA A TODOS  
OS SEUS
ASSINANTES, LEITORES,
COLABORADORES  
E AMIGOS
UMAS FÉRIAS BENFAZEJAS.


