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“Nossa Senhora

para que a víssemos”
não veio cá 



Queridos Leitores:
Não terá sido necessário muito esforço para vos aperce‑

berdes que o nosso Boletim “FAMÍLIA PASSIONISTA”, com o 
nº 125 do seu XXXI ano de existência, levou uma reviravolta 
na sua apresentação gráfica. Após estes últimos anos, mesmo 
que, desde 2012, já tenha sido profundamente remodelado 
– creio que para melhor – no entanto, os ventos da mudança 
exigem uma renovação contínua, não só para não ficarmos 
anquilosados naquilo que sempre se fez, mas sobretudo para 
cativar e atrair um maior número de colaboradores e leito‑
res. Este trabalho deve ‑se, fundamentalmente, a um ótimo 
entendimento e interação que tem existido entre a equipa 
de redação do Boletim e a casa editora que lhe dá forma 
(Clássica – Artes Gráficas), e a quem muito agradecemos 
pelo esforço e interesse manifestados ao longo destes anos por 
melhorar sempre mais a apresentação do Boletim. Sem esta 
interação e empenhamento mútuos, nada disto seria possível.

E, assim, FAMÍLIA PASSIONISTA, com esta sua nova rou‑
pagem, aqui está novamente nas vossas mãos, continuando 
plenamente fiel à finalidade que motivou o seu lançamento 
em 1986: ser o elo de ligação entre a Congregação Passionista 
e os muitos milhares de pessoas que, por este país fora, e até 
no estrangeiro, beneficiam do múnus pastoral dos seus Reli‑
giosos, em ordem a constituírem, todos juntos, “uma grande 
FAMÍLIA que olha para Jesus Crucificado, vendo n’Ele, no seu 
Amor, ‘a obra mais maravilhosa do Amor de Deus’ (S. Paulo 
da Cruz)… O Boletim deve ser uma carta que leva a todos 
esta mensagem do Amor que brota da cruz de Jesus cruci‑
ficado e, ao mesmo tempo, partilha com os amigos dos Mis‑
sionários Passionistas a vida da Congregação e dos Grupos 
e Movimentos a ela ligados espiritualmente”.

Para que isto aconteça, porém, não basta que, apenas uns 
quantos de boa vontade colaborem com os seus artigos e notí‑
cias, mas é precisa a colaboração de muitos mais. Daí, o nosso 
apelo aos Grupos e Movimentos, criados ou ligados a nós, às 
Paróquias e Capelanias a nós confiadas, às nossas Missões de 
Angola onde trabalhamos, aos nossos seminaristas e seus fami‑
liares, também angolanos e, de um modo geral, a todos os nos‑
sos Amigos e Benfeitores: participem com os vossos escritos, 
notícias, cartas e pequenos artigos originais, sempre acompa‑
nhados de uma ou duas fotos com a melhor qualidade possível. 
Quando muitos colaboram, todos ficaremos mais ricos e melho‑
res conhecedores das realidades que nos circundam.

Mas, por outro lado, para que o nosso Boletim continue 
nesta senda, seja mais atraente e chegue a um maior número 
de pessoas, não é suficiente que, também, só apenas uns quan‑
tos ajudem com as suas ofertas: é preciso que haja maior cola‑
boração monetária da parte de todos. Nós não podemos tabelar 
qualquer quantitativo anual fixo por não estarmos, voluntaria‑
mente, inscritos no ERC; deixamos esta contribuição ao crité‑
rio dos “Assinantes” e Leitores, tendo presente que, por mais 
pequena que seja, será bem ‑vinda e agradecida.

BEM HAJA!...
Pela equipe de Redação,
P. Porfírio Sá (Diretor)

Muita coisa havia certamente para dizer acerca do 
nosso santo Pai e Fundador, S. Paulo da Cruz. No entanto, 
ficamo ‑nos por esses dois breves apontamentos e passa‑
mos a uma outra figura, também ela marcante, na vida 
da Congregação Passionista: S. Vicente Maria Strambi.

Nasceu em Civitavecchia, não longe de Roma, no dia 
1 de Janeiro de 1745, 61 anos após o nascimento de Paulo 
Danei, futuro S. Paulo da Cruz. Seus pais: José Strambi e 
Leonor Gori. Dos pais, herdou uma fé genuína e um amor 
singular para com os pobres, amor que o acompanhará ao 
longo de toda a sua vida. Os pais tinham, como aliás todos 
os pais, um projeto para os filhos. Vicente, porém, decide 
entrar no Seminário diocesano de Viterbo, onde inicia a 
sua formação filosófica, teológica e bíblica com admira‑
ção dos superiores e condiscípulos pela sua viva inteli‑
gência e grande piedade. É ordenado sacerdote em 1767.

São Vicente Maria Strambi, discípulo e primeiro
biógrafo de São Paulo da Cruz. 
Foi Bispo de Macerata e Tolentino.
Roma, SS. João e Paulo.

SÃO VICENTE 
MARIA STRAMBI,
Bispo Passionista

EDITORIAL
A Palavra ao Diretor
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Foi precisamente em Civitavecchia, 
onde nascera, que conheceu Paulo da 
Cruz numa missão. Ficou fascinado 
pela sua santidade e seu ardor mis‑
sionário. Pede para entrar na Congre‑
gação Passionista, sendo, em 1768, 
já sacerdote, acolhido pelo mesmo 
Paulo da Cruz. Antes, porém, teve de 
enfrentar grandes dificuldades levan‑
tadas pelo seu pai, que já se tinha 
‘revoltado’ contra a sua entrada no 
Seminário diocesano. O pai escreve 
a Paulo da Cruz, manifestando ‑lhe 
o seu desapontamento e ao cardeal 
Tiago Oddi, bispo de Viterbo, para 
que convença o filho a deixar o Monte 
Argentário, onde tinha já iniciado o 
período de noviciado com o nome de 
Vicente Maria. Tudo inútil. Por fim, 
resignou ‑se e estabeleceu relações 
muito amistosas com Paulo. 

Apenas emitida a profissão reli‑
giosa, começa imediatamente a pregar 
Retiros ao clero e missões ao povo. É 
um dos grandes missionários do século 
dezoito. Na abertura do ano santo de 
1775, o papa Clemente XIV confia ‑lhe 
a missão de pregar ao povo romano na 
Igreja de Santa Maria em Trastevere. 
A escolha resultou em pleno. Entre os 
ouvintes, encontrava ‑se o mesmo Pon‑
tífice, Clemente XIV. Chamam ‑lhe sim‑
plesmente «o santo pregador passio‑
nista». A ele recorrem os papas para 
resolver casos particularmente delica‑
dos. Tal era a sua fama que, segundo 
fontes fidedignas, no atormentado con‑
clave de Veneza, onde foi eleito como 
papa Pio VII, também foi proposta a 
sua candidatura, tendo 5, dos 34 car‑
deais, dado o seu voto a Vicente, sendo 
ele, apenas, um simples religioso sacer‑
dote passionista.

Na Congregação exerce vários ser‑
viços como: professor de teologia, dire‑
tor de estudantes, Superior provincial e 
Consultor geral. Em tudo, fez ‑se servo 
de todos, adaptando ‑se aos serviços mais 
humildes nos trabalhos da cozinha e 
da horta. Não quer qualquer distinção. 
Mostra uma capacidade extraordinária 
para confortar os aflitos e fomentar o 
fervor e devoção nos corações dos seus 
irmãos religiosos e nos fiéis. 

Grande diretor espiritual. Tanto de 
pessoas humildes e simples, como de 
grandes personalidades, a saber: S. Gas‑
par del Búfalo, fundador dos Missioná‑
rios do Preciosíssimo Sangue, a Beata 
Ana Maria Taigi, a esposa de Carlos 
Emanuel IV, rei da Sardenha, etc. 

«Coragem, Santidade. O Senhor não privará a 
Igreja do seu pastor em tempos difíceis. Há uma 
pessoa que oferece a sua vida pela sua cura»
Papa Leão XII, por quem São Vicente Maria Strambi 
ofereceu a sua própria vida

Em 1801 o Papa Pio VII nomeia ‑o 
bispo de Macerata e Tolentino, ape‑
sar do desejo manifestado por Vicente 
em continuar no convento e prosseguir 
na vida de missionário itinerante. Em 
Macerata, dá início a um trabalho, que 
renovará a face da diocese, com visitas 
aos párocos, às prisões, ao hospital e 
aos mosteiros. Organiza uma missão 
popular na qual ele próprio participa. 
Procura viver uma vida austera, peni‑
tente e exemplar.

Os pobres serão objeto constante da 
sua preocupação. «Os pobres, diz, são os 
meus patrões. Eu não sou senão o seu 
ecónomo». É já conhecida de Vicente 
aquela frase, hoje habitual: «Sentir o 
clamor dos pobres. Os pobres gritam, 
gritam». Vicente é um pai doce e exi‑
gente. Durante as visitas pastorais, 
proíbe e recusa festas e banquetes espe‑
ciais. Aqueles que não cumprem, pagam 
uma multa cuja soma reverte para os 
pobres. Presta grande atenção ao Semi‑
nário. Favorece a vida religiosa e esti‑
mula a todos à santidade. 

Em 1805 nuvens densas caem sobre 
a Igreja. Napoleão Bonaparte começa 
o ocupar o Estado pontifício. As tro‑
pas francesas entram em Macerata, 
sua diocese. Pede ‑se ‑lhe juramento 
de fidelidade ao imperador. Vicente 
recusa, declarando ‑se fidelíssimo ao 
Papa. Condenado ao exílio em 1808, é 
deportado, primeiramente para Novara 
e depois para Milão. Contudo, a sua 
santidade resplandece também no exí‑
lio, confortando e encorajando outros 
bispos que, como ele, estavam exila‑
dos. Prega ao clero, aos seminaristas 
e às religiosas. Aos pobres de Mace‑
rata faz ‑lhes chegar provas bem cla‑
ras da sua lembrança e do seu amor 
por eles. No regresso a Macerata, em 
1814, encontra ‑se em Ancona com o 
papa Pio VII, também ele exilado, e 
abraçam ‑se comovidos. Dois dias depois, 
o papa passa por Macerata, saúda o 
bispo e elogia ‑o publicamente pela sua 
fidelidade. 

Contudo, a sua ausência da diocese 
fez com que as comunidades esmoreces‑
sem tanto moral como espiritualmente. 

Sempre atento e vigilante, abre um hos‑
pício para ex ‑prostitutas e um lar para 
os jovens em perigo.

Provado pelos sofrimentos, pelos 
anos e pelo trabalho, pede ao papa 
para voltar para o convento e assim, 
na oração, preparar ‑se para a par‑
tida. O papa responde ‑lhe: «Basta a 
sua sombra para governar a diocese». 
Só em 1823, o papa Leão XII satisfez, 
em parte, os seus desejos. Quere ‑o na 
sua residência como seu conselheiro 
e confessor. Todos os dias se encontra 
com ele e, com ele, vai estudando uma 
reforma da diocese de Roma e de toda 
a Igreja. Todos o veneram. Os cardeais 
curvam ‑se diante dele e pedem a sua 
bênção. Ao deixar a diocese confidencia: 
«Amei sempre Macerata e nunca me 
senti afastado dela. Levo Macerata no 
coração». E agora, que apenas me resta 
o anel episcopal, digo ‑vos: «Vendei ‑o e 
o produto dai ‑o aos pobres».

Gesto heroico. Em 23 de dezembro 
de 1823, o papa cai gravemente doente. 
Vicente é chamado para lhe adminis‑
trar a Santa Unção. Logo após a Santa 
Unção, procura confortá ‑lo dizendo‑
‑lhe: «Coragem, Santidade. O Senhor 
não privará a Igreja do seu pastor em 
tempos difíceis. Há uma pessoa que 
oferece a sua vida pela sua cura». 
Na manhã do dia 24 de dezembro, 
Vicente celebra a missa e oferece ‑se 
como vítima pela saúde do Sumo Pon‑
tífice. No fim da missa, o Papa, sur‑
preendentemente, recupera a saúde e 
Vicente, no dia 1 de Janeiro de 1824, 
precisamente no dia que completava 
79 anos, morre. Mártir da caridade e 
do altruísmo. Viveu amando e morreu 
entregando a sua vida. Canonizado a 
19 de dezembro de 1950 pelo Papa Pio 
XII. Como Passionistas sentimo ‑nos 
muito felizes por este exemplo admi‑
rável de uma vida feita de amor em 
coisas simples, por vezes, e verdadei‑
ramente sublimes, noutras. A única 
verdade é amar. ’Ama e faz o que qui‑
seres’ (S. Agostinho). Assim foi Vicente 
Maria Strambi.

P. José Queirós, cp
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Deste cantinho da Missão Pas‑
sionista de Uíge, queremos parti‑
lhar convosco a nossa alegria vivida 
no passado dia 21 de Abril com a 
Bênção e Dedicação da Igreja de 
S. Gabriel de Nossa Senhora das 
Dores, da Paróquia da Santa Cruz.

Foram muitos os dias de tra‑
balho intenso, mas coroados de 
êxito com a bênção de Deus e com 
a presença de muita gente neste 
‘primeiro momento’ de Ação de 
Graças na nova Igreja Paroquial.

Presidiu à celebração D. Filo‑
meno do Nascimento Vieira (Arce‑
bispo de Luanda e Presidente da 
Conferência Episcopal de Angola e 
S. Tomé ‑CEAST). Teceu rasgados 

elogios à construção (mesmo cons‑
truída em ‘tempo de crise’, com 
‘simplicidade e sobriedade arqui‑
tetónica’ e pelo cuidado que temos 
com as ‘alfaias e espaços litúrgi‑
cos’) e pelo trabalho que cá esta‑
mos a realizar, como Passionis‑
tas, na Paróquia…

O Arcebispo Mons. Petar Rajic, 
Núncio Apostólico em Angola e 
São Tomé e Príncipe, esteve tam‑
bém a concelebrar nesta Euca‑
ristia de Dedicação da Igreja e 
do Altar. Também ele nos agra‑
deceu pelo trabalho aqui desen‑
volvido, seja na Igreja como no 
campo formativo. 

Foram 14 os Bispos da CEAST 
aqui presentes, sessenta e dois 
sacerdotes (Diocesanos e Religio‑
sos), várias dezenas de Irmãs Con‑
sagradas e mais de oitocentas pes‑
soas, que encheram por completo 
a capacidade existente… (ainda 
estamos sem os bancos da assem‑
bleia, devido à falta de madeira 
de 3.5m de grossura; esperamos 
que em breve estejam cá os 56 
bancos)...

Esteve também connosco o 
P. Laureano Alves Pereira, em 
representação do Superior Pro‑
vincial da Província passionista 
MAPRAES que, no final da cele‑
bração, aos Bispos e ao povo de 
Deus presente, reiterou a von‑
tade de, como Passionistas, con‑
tinuarmos a trabalhar e a dar o 
nosso melhor nestas terras do 
Uíge e em Angola. Esteve tam‑
bém o P. Querubim, primeiro 
Pároco da Paróquia da Santa 
Cruz e atual Superior da Comu‑
nidade do Calumbo.

 Esta ‘nossa festa›, esteve inte‑
grada nas celebrações dos 50 anos 
da Diocese do Uíge e fechando, 
com ‘chave de ouro’, as comemo‑
rações dos 25 anos dos Passionis‑
tas em Angola.

Motivos de alegria para todos 
nós Passionistas… passados que 
são já 11 anos do início da Paró‑
quia, a nós confiada… Muito temos 

NA MISSÃO DE UÍJE: 
Bênção e Dedicação da igreja paroquial

Caros irmãos em Cristo:
Começamos por citar um excerto do Salmo 117:  
“ISTO FOI OBRA DO SENHOR É UM PRODÍGIO  
AOS NOSSOS OLHOS”  

e… como escreveu Fernando Pessoa: 
“DEUS QUER, O HOMEM SONHA, A OBRA NASCE!”
E... a obra, passado um ano, nasceu!
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feito ‘por estas bandas’…, mas 
ainda existe muito por fazer… 
No entanto, sentimo ‑nos felizes 
pelo que fomos capazes de ‘edifi‑
car’, física e espiritualmente, junto 
deste povo que sofre as amarguras 
de uma crise que lhes atravessa 
‘pelas portas adentro’…

Continuamos e continuaremos 
empenhados em ‘estar com eles e 
para eles’…

“Deus Quer, O Homem 
Sonha, A Obra Nasce!”

Para a posteridade: foram embu‑
tidas no altar da nova Igreja duas 
relíquias: uma ‘do corpo’ de S. 
Gabriel e outra de Sta. Maria 
Goretti. 

Obrigado a todos, e a cada um 
de vós, que nos apoiais e rezais por 
nós… Continuaremos a ‘sonhar 
convosco’ nas obras (materiais e 
espirituais) que aqui vamos rea‑
lizando como Passionistas.

Um grande abraço fraterno e 
Pascal. 

Diz um provérbio chinês:
“Uma caminhada de mil léguas 

começa com um passo!!!”
Cada um de nós que aqui está 

em Angola, ‘apenas’ estamos a 
continuar os passos dessa mesma 
caminhada que, em 1991, come‑
çamos por estas ‘terras do bago 
vermelho’…

Juntos pela Missão:
PP. Manuel Henriques 

e  Rui Carvalho.

“DEUS QUER,  
O HOMEM SONHA,  
A OBRA NASCE!”
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1. Papa Francisco escreve à Paróquia 
de Palhais/Santo António

O Papa Francisco enviou uma mensagem à 
Paróquia de Palhais/Santo António no ano em 
que cumpre 50 anos de chegada do primeiro 

pároco Passionista. 
Na sua mensagem, Sua Santidade, pede aos paro‑

quianos que se mantenham fiéis aos valores cristãos 
como o “tesouro mais valioso” que receberam e devem 
deixar como herança aos vindouros. Termina a sua 
mensagem lançando o desafio aos cristãos que apro‑
fundem a sua vida de união com Deus para edifica‑
ção de uma Igreja mais santa.

2. Irmão Eduardo celebra 
aniversário com jovens

O Irmão Eduardo Rocha, residente na Comunidade 
Passionista do Barreiro, celebrou 74 primaveras no dia 
22 de abril. 

Os jovens do Life Teen convidaram a Comunidade a 
ir a um restaurante fast ‑food onde comeram uns ham‑
búrgueres e cantaram, a plenos pulmões, os parabéns ao 
Irmão, mostrando que não há barreiras de idade entre 
os cristãos.

3. Visita à Galiza e Santiago de Compostela
Cerca de 100 paroquianos de 

Palhais/Santo António rumaram a 
Santiago de Compostela no último 
fim ‑de ‑semana de abril, 29 e 30. 
A longa viagem começou às 5 da 
manhã. Após o almoço, na Galiza, 
foi visitada a cidade de Santiago 
de Compostela e a sua imponente 
catedral. Foi celebrada eucaris‑
tia com direito a “botafumeiro”. 
À noite, houve uma tradicional 
queimada e baile.

No domingo, os “turistas” visita‑
ram a bela “Ermita de San Cara‑
lampio y San Sebastian”, na Ilha da 
Toxa, cujas paredes exteriores são 

vieiras. A tarde foi passada num 
barco, onde se degustaram os típi‑
cos mexilhões da zona, acompanha‑
dos pela ondulação. 

Antes de iniciar a viagem de 
regresso, visitou ‑se a “Ermita da 
Lanzada”, onde a paisagem é de 
cortar a respiração. 

Estes passeios paroquiais pro‑
movem a amizade entre as pes‑
soas de diferentes gerações, criando 
mais e melhor sentido de comuni‑
dade paroquial.

Noticiário da paróquia de 
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SANTO ANTÓNIO/PALHAIS (Barreiro)
4. Terço na Paróquia

No âmbito dos 50 anos das come‑
morações da entrada de um pároco 
Passionista na Paróquia de Palhais/
Santo António e, dessa forma, da “res‑
tauração” da Paróquia, foram lança‑
dos terços comemorativos, com as ima‑
gens dos vários santos dos diversos 
locais de culto. Estes objetos religio‑
sos esgotaram em poucos dias.

5. Família de Refugiados 
em Santo António 
da Charneca

No dia 13 de outubro de 2016, o 
Papa Francisco voltou a referir ‑se aos 
refugiados, dizendo que “é uma atitude 
hipócrita dizer ‑se cristão e fechar as 
portas a um refugiado, a alguém que 
procura ajuda, que tem fome, sede, a 
quem mais precisa da minha ajuda.”.

Sentindo o drama da crise na Síria 
e pondo em prática o sentido de hospi‑
talidade cristã, a Paróquia de Palhais/
Santo António deu um passo em frente 
e decidiu abrir as portas a uma famí‑
lia de refugiados.

O Ibrahim (25 anos), a Rahaf (21 
anos) e o Bashir (1 ano) chegaram 
no dia 3 de maio. Na bagagem tra‑
ziam muita esperança e vontade em 
começar a aprender português e tra‑
balhar. No dia em que se redige este 
texto, o jovem casal já dá bons toques 
na língua portuguesa, tal a sua moti‑
vação em aprender depressa o idioma 
de Camões. Pouco a pouco, começam 
a integrar ‑se na Comunidade. Por 
vontade deles, participaram num 
pequeno lanche no dia das Promes‑
sas dos Escuteiros, acompanharam a 
Paróquia na visita à Mesquita Cen‑
tral de Lisboa e o Ibrahim foi prota‑
gonista num jogo de futebol de jovens.

Qualquer instituição pode acolher 
uma família de refugiados e marcar a 
diferença na vida de pessoas que tive‑
ram de deixar tudo para trás.

6. Caminhada com Maria
Caminhar faz bem e é possível aliar a saúde à oração. Em véspera 

do dia da Mãe, realizou ‑se uma procissão sem andores, mas muitas flo‑
res a embelezar o caminho, com a imagem da Virgem Maria transpor‑
tada em braços, na Mata da Machada. Foi assim que terminou a tarde 
do dia 6 de maio, com cerca de duas centenas de paroquianos de Palhais/
Santo António a mostrar a sua boa forma física na caminhada/procissão 
que durou uma hora e percorreu uma parte da Mata Nacional, entre cân‑
ticos, meditação e oração mariana. 

7. Kick off do Life Teen
Cerca de 40 jovens responde‑

ram à chamada do grupo de jovens 
da Paróquia de Palhais/Santo Antó‑
nio, Life Teen, e participaram numa 
Color War no final de tarde do dia 
7 de maio.

Rapazes contra raparigas, numa 
épica batalha de cores e música, 
com bastantes curiosos a abrandar 
a velocidade do automóvel para ver 
o que se passava no adro da Igreja 
de Santo António.

Esta iniciativa, kick off, pretende 
atrair novos jovens ao grupo Life 
Teen, para que iniciem um caminho 

em direção a Jesus Cristo, como dis‑
cípulos e missionários. 

O Life Teen é um movimento 
jovem centrado na Eucaristia que 
pretende que os jovens e as suas 
famílias vivam uma forte relação 
com Jesus e a sua Igreja. Presente 
em mais de 1800 paróquias de todo 
o mundo, o Life Teen chega a mais 
de 100.000 jovens todas as sema‑
nas, através de catequeses dinâ‑
micas, com novos métodos. Está 
presente em Palhais/Santo Antó‑
nio desde novembro de 2016.
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8. “Senhor, a tua Igreja está doente”
“Sonho com uma opção missionária 

capaz de transformar tudo, para que os 
costumes, os estilos, os horários, a lin‑
guagem e toda a estrutura eclesial se 
tornem um canal proporcionado mais à 
evangelização do mundo atual que à auto‑
‑preservação.” (Papa Francisco, Evange‑
lii gaudium, 27)

Ao longo de várias semanas e ses‑
sões, em todos os espaços da Paróquia de 
Palhais/Santo António, foi apresentado o 
tema “Senhor, a tua Igreja está doente”. 

Às várias dezenas de participantes 
ficou claro que algo tem de ser feito na 
Comunidade Paroquial, uma vez que se 

está a manter uma igreja de rituais e tra‑
dições, em vez de se apostar em ser discí‑
pulos e missionários, como Jesus pediu. 
Esta crise de identidade que a Igreja está 
a viver dá origem a outras crises (igre‑
jas vazias, igrejas sem casamentos, igre‑
jas sem padres, igrejas em ruínas…). Há 
mais de 50 anos que os Papas alertam 
para esta situação. Pouco tem sido feito, 
como alerta o Papa Francisco.

Nos 50 anos de Paróquia, o rumo começa 
a ser mudado, para uma opção de Igreja 
mais viva, com novos métodos de evange‑
lização ou, como diria João Paulo II, com 
uma “nova evangelização”.

9. XLT
O sábado, dia 13 de Maio de 2017, data mágica e 

cheia de simbolismo para muitos portugueses, foi o dia 
em que a trilogia da fé, do desporto e do entretenimento 
cruzaram horizontes e fizeram história neste nosso Por‑
tugal à beira ‑mar plantado.

Mas, a história também se fez na Paróquia de Palhais/
Santo António! Realizou ‑se a primeira XLT de sempre em 
Portugal. Uma noite XLT é para eXaLTar Jesus, com ora‑
ções, cânticos e uma vibrante pregação para ajudar a viver 
com mais intensidade o encontro com Jesus na adoração. 

Cerca de 75 pessoas de diversas idades aderiram ao 
convite do grupo de jovens Life Teen, deixando de parte 
os festejos do Benfica ou do Salvador Sobral, para esta‑
rem com o verdadeiro Mestre e Salvador, na Igreja de 

Santo António da Charneca. Foram quase 2 horas de 
encontro com Jesus, tendo por base a vida dos santos 
pastorinhos de Fátima.

10. Ana Guimarães e a oração
Ana Guimarães, natural de Lisboa, mãe de 3 

filhos, visitou a Paróquia de Palhais/Santo António 
a 19 de maio, onde deixou o seu testemunho sobre a 
oração e o discernimento na vida. Partilhando a sua 
experiência, transmitiu a ideia que orar é muito impor‑
tante, mas deve ser feito de modo natural, como uma 
conversa entre amigos. 

Com uma grande experiência missionária e muita 
proximidade com os Jesuítas, Ana revelou que já teve 
zangas com Deus, como parte do processo normal de 
alguém inquieto, que só descansa n’Ele.

12. Santa Rita de Cássia
Ao verificar a devoção 

de várias pessoas a Santa 
Rita de Cássia, o P. José 
Luís começou a celebrar 
Santa Rita de Cássia com 
venda de rosas e pães. Este 
costume começou a ganhar 
raízes e pode vir a tornar ‑se 
tradição em Santo António 
da Charneca. Este ano, à 
semelhança do anterior, foi 
realizado um tríduo (20 a 22 
de maio). Foram vendidas 
mais de 500 rosas e pães, 
num trabalho que envolve 
semanas de preparação, 
uma vez que todos os por‑
menores são cuidados. Este 
ano, além da distribuição 
de pagelas, várias pessoas 
dedicaram muitas horas 

à realização de saquinhos 
para o pão de Santa Rita.
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11. Paróquia visita Mesquita
O Sheik David Munir convidou a Paróquia de Palhais/

Santo António a visitar a Mesquita Central de Lisboa. 
E a Paróquia respondeu positivamente, visitando ‑a a 
21 de maio.

Na sala de conferências, o Sheik deu a conhecer a his‑
tória da fundação desta Comunidade Islâmica e da cons‑
trução desta, que foi a primeira Mesquita a ser construída 
de raiz em Portugal (1985). Respondeu a algumas ques‑
tões dos visitantes, nomeadamente acerca do Ramadão 
(inicia na tarde do dia 26 de maio) e respetivo jejum, poli‑
gamia/monogamia e uso do véu. 

Visitou ‑se a sala mortuária e a sala de orações, onde 
foi explicada a forma de oração islâmica.

David Munir mostrou ainda os restantes espaços desta 
grande Mesquita: pavilhão desportivo, sala de eventos e 
refeitório, onde se servem centenas de refeições mensal‑
mente, gratuitas para os pobres da cidade.

A Comunidade Islâmica de Lisboa foi constituída 
em 1968 por um grupo de jovens estudantes muçulma‑
nos, oriundos das ex ‑colónias que, na altura, se encon‑
travam a estudar aqui em Lisboa. Em 1977, a Câmara 
Municipal de Lisboa cedeu um terreno para a constru‑
ção de uma Mesquita, obra inaugurada em 1985. Em 

Portugal existem mais de 50.000 muçulmanos em várias 
zonas do território, nomeadamente na área de Lisboa, 
Porto e Algarve. Existem Mesquitas em várias cidades 
de Portugal, às vezes onde menos se pensa: Lisboa, Odi‑
velas, Barreiro, Porto, Viseu, Albufeira e mais 30 locais, 
aproximadamente.

Esta visita da Paróquia de Palhais/Santo António 
realça o valor da amizade entre os diversos povos e reli‑
giões que louvam o mesmo Deus Misericordioso e Miseri‑
cordiador. O Sheik Munir terminou a visita desafiando a 
um encontro amigável de futsal entre católicos e muçul‑
manos. O desafio será aceite…

13. PALHAIS / SANTO ANTÓNIO 
EM SEMANA SANTA 2017

Penalva acolheu a Via Sacra deste ano, organizada 
pela Catequese Paroquial de Palhais/Santo António com 
o apoio logístico da Junta de Freguesia de Santo António 
da Charneca, do Grupo Recreativo União Penalvense e 
do Agrupamento 586 de Palhais.

Várias dezenas de pessoas acompanharam os últi‑
mos passos de Jesus Cristo, ao ritmo de cantos solenes, 
representações dos vários atores e meditação sobre a via‑
‑sacra das famílias.

A Via Sacra ao vivo é um momento alto das quares‑
mas nesta Paróquia Passionista. Todas as sextas ‑feiras 
é celebrada Eucaristia votiva da Paixão com meditação 
(Memoria Passionis) na Igreja de Santo António da Char‑
neca, antecedida meia hora devocional.

14. MÊS DE MAIO NA PARÓQUIA
A Comunidade Paroquial saiu à rua no último dia do 

mês de Maria, para rezar o terço com Nossa Senhora.
A Procissão, celebrada após a Eucaristia, percorreu 

uma zona nova de Palhais, próxima da Igreja. Várias 
casas tinham elementos festivos à janela, nomeada‑
mente balões e velas.

No domingo, dia 4 de junho, foi celebrada eucaris‑
tia campal de Nossa Senhora da Graça, padroeira da 
Paróquia de Palhais/Santo António. Seguiu ‑se procis‑
são por uma zona densamente povoada da Freguesia. 
Também aqui se viram muitas casas com balões, velas 
e colchas nas varandas.

As procissões nesta Paróquia Passionista da Mar‑
gem Sul são vividas com intensidade e respeito por 
todos os paroquianos. São muitos os curiosos que se 
aproximam da Igreja nos dias de festa, momentos 
aproveitados para evangelizar.
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PASSIONISTAS NO MUNDO
ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
DO P. GIRESSE MIKUNGU 
(CONGO KINSHASA)

No dia 9 de Outubro de 2016 foi ordenado sacer‑
dote o P. Giresse Mikungu, na paróquia do Santíssimo 
Sacramento (Binza), pela imposição das mãos do 
bispo auxiliar de Kinshasa, D. Donation Bafuidinsoni.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
DO P. FEDERICO DI 
SAVERIO (MAPRAES)

Quarta ‑feira, 7 de Dezembro de 2016, na paró‑
quia de São Francisco de Assis, em Garrufo (TE), 
foi ordenado sacerdote o P. Federico Di Saverio 
pela imposição das mãos do bispo de Teramo ‑Atri, 
D. Michele Seccia.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
DO P. EDUAR CARRANZA 
ALTAMIRANO (SCOR)

Sábado, 14 de Janeiro, na igreja passionista de 
“Cristo Rey”, em Lima (Perú), P. Eduar Carranza 
Altamirano foi ordenado sacerdote pela imposição 
das mãos do bispo auxiliar de Lima, D. Raúl Chau.

ORDENAÇÃO PRESBITERAL 
DO P. JULIO ALEJANDRO 
BLANCO GONZÁLEZ (SCOR)

No dia 4 de Fevereiro de 2017, na sede dos estu‑
dantado de São Gabriel em Cajcá, Colômbia, P. Julio 
Alejandro Blanco González foi ordenado sacerdote 
pela imposição das mãos do bispo emérito da diocese 
de Florencia, D. Fabián Marulanda López.
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
DE P. CHRISTIAN AMÉRICO 
CHICAS AGUILLÓN, (SCOR)

A 29 de Fevereiro, na paróquia de São Francisco de 
Assis (Mexicanos, São Salvador), P. Christian Américo 
Chicas Aguillón foi ordenado sacerdote pela imposição 
das mãos de D. José Luís Escobar Alas, Arcebispo da 
Arquidiocese de São Salvador (El Salvador).

ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO 
P. ANTONIO PARRINO (MAPRAES)

Sábado, 27 de Maio, na Sé Catedral de “Maria 
Ss.ma Achiropita”, Rossano Calabro (CS), o P. António 
Parrino foi ordenado presbítero pela imposição das 
mãos do arcebispo de Rossano ‑Cariati, D. Giuseppe 
Satriano.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL NA 
PROVINCIA EXALT (BRASILE) 
P. EDUARDO HENRIQUE 
BASTOS DOS SANTOS

A 21 de Maio de 2017, na catedral de Oliveira – MG 
– Brasil, foi ordenado sacerdote o P. Eduardo Henrique 
Bastos dos Santos, da Província EXALT.

P. HAMILTON MANOEL 
DA SILVA (CALV) – BISPO 
AUXILIAR DA ARQUIDIOCESE 
DE CURITIBA (BRASIL)

No dia 7 de Junho de 2017, a Sala de Imprensa da 
Santa Sé publicou a notícia de que o papa Francisco tinha 
nomeado o P. Hamilton Manoel da Silva, atual Supe‑
rior Provincial da Província do CALVÁRIO, no Brasil, 
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Curitiba (Brasil). Dese‑
jamos ao P. Hamilton bom trabalho no seu novo múnus 
episcopal e o acompanhamos com a nossa oração.

P. Porfírio Sá
(tradução do italiano in passiochristi.org
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PASTORAL VOCACIONAL/JUVENIL
1. Encontro vocacional

Nos dias 31 de Março e 1 de Abril, a Equipa Voca‑
cional esteve na paróquia de Santa Maria de Lamas. 
Encontraram uma comunidade dinâmica orientada por 
um “super ‑pároco” e cheia de fé. 

Ficou o desafio a participarem em encontros vocacio‑
nais, como o pré ‑Seminário ou de jovens em discernimento.

2. Pré ‑Seminário
No dia 22 de Abril, na Feira, realizou ‑se um encon‑

tro vocacional do pré ‑seminário, onde estiveram rapazes 
dessa zona e de Barcelos.

Em pleno Tempo Pascal e na proximidade da Semana 
de Oração pelas Vocações, este foi o tema, tendo como 
ponto de partida o guião preparado pela Comissão Epis‑
copal das Vocações e Ministérios.

Com base no tema, fica a questão feita por N.S. de 
Fátima aos Pastorinhos: “quereis ‑vos oferecer a Deus?”. 

3. Encontro vocacional
No dia 27 de Maio, na Feira, realizou ‑se um encontro 

vocacional para rapazes e raparigas (com mais de 14 anos). 
Este teve como tema a Vocação ao Batismo, apresentando‑
‑nos como filhos, chamados a ser santos. A adesão foi em 
maior número que os anteriores, o que aumentou a difi‑
culdade da missão. Os participantes eram provenientes 
de Travanca, Romariz, Canedo, Esmoriz, Anta e Barcelos.

P. Bruno Dinis

POSTULANTADO PASSIONISTA EM CALUMBO
No dia 28 de Fevereiro de 2017, cinco postulantes da 

casa do postulantado dos missionários passionistas de 
Calumbo (Angola) deram início a uma nova etapa. São eles:

–  Andrónico Sombreiro Lourenço (2º ano de Filosofia) 
–Postulante 1º ano

–  Fernando António Sieta (2º ano de Filosofia) – Pos‑
tulante 1º ano

–  Francisco Tiago Gonçalves (2º ano de Filosofia) – Pos‑
tulante 1º ano

–  Mariano Chiwale Chindemba (3º ano de Filosofia) – 
Postulante 2º ano

–  Valentino Eusseca Ndjololo Canjongo (2º ano de Filoso‑
fia) – Postulante 1º ano (do site www.passionistas.pt)
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SEMINARISTAS DA COMUNIDADE DE UÍJE
A comunidade passionista de Uíje conta, neste momento, com os seguintes semi‑

naristas, candidatos à Vida Religiosa passionista:
– Irineu de Jesus Luís Correia ‑ (10ª classe) 
– Mateus Catuma Domingos  ‑ (10ª classe) 
– João Baptista  ‑ (13ªclasse)
– Eliacim Cassamano Caculo – (11ª classe)
– Mariano Catimba Emílio  ‑ (11ª classe)
– Pinto Miguel Kilungano (11ª classe) 
– Eduardo Holua Luvindji  ‑ (11ª Classe) 
– Manuel Sassongo Cassenge  ‑ (12ªClasse)

ENCONTRO DE POSTULANTES E NOVIÇOS 2017  
NO MONTE ARGENTÁRIO (Itália)

Desde o dia 19 a 22 de Abril, 13 Postulantes provenien‑
tes das comunidades de Morrovalle, Bari (Itália) e Linda ‑a‑ 
‑Velha (Portugal), acompanhados pelos seus respetivos for‑
madores, encontraram ‑se na casa da Apresentação (Monte 
Argentário ‑Itália) para o encontro anual de convívio com 
os noviços.

As jornadas, caraterizadas por uma gozosa partilha de 
vida, deixaram aos jovens amplos espaços de reflexão e de 
oração, tudo isso envolvido pelo sugestivo enquadramento 
do Monte Argentário, verdadeiro e próprio berço da Congre‑
gação. Um tempo oportuno para se conhecerem, aprofun‑
darem as próprias raízes e projetarem ‑se nas dinâmicas da 
futura vida fraterna em comunidade (do site MAPRAES).

RETIRO “OS TRÊS DIAS QUE MUDARAM O MUNDO!”
No passado mês de Abril, precisamente nos dias 

28, 29 e 30, realizou ‑se mais um retiro “Os três dias que 
mudaram o mundo!”, no Seminário dos Passionistas, em 
Barroselas. Participaram 15 jovens de Cucujães, Oli‑
veira de Azeméis.  

O retiro iniciou ‑se com o acolhimento, seguindo ‑se o 
jantar, onde foi evocada a Última Ceia com o gesto do 
lava ‑pés, gesto simbólico e último de Jesus para com os 
seus, atento ao bem ‑estar de todos e manifestando uma 
ternura que as palavras não sabem dizer. É o gesto no 
qual Jesus se coloca por inteiro. Terminado o jantar, vive‑
mos a experiência do Getsémani, em silêncio, reflexão 
e encontro com o que de mais profundo existe no inte‑
rior de cada um.

No sábado de manhã, depois do pequeno ‑almoço, os 
jovens viveram uma experiência de deserto, no monte da 
Santa Justa (Carvoeiro). Foi aí que elaboraram a sua via‑
‑sacra, a partir dos textos bíblicos e histórias verídicas 
que lhes foram entregues, e criaram a sua cruz.

Por volta das 14.30h, começaram a chegar os primei‑
ros jovens. Depois de reunido todo o grupo, na capela 
da casa de retiros, iniciamos a celebração da Paixão de 

Jesus. Cada jovem colocou a sua pequena cruz na grande 
cruz que ali se encontrava. Depois da adoração da cruz, 
foi o tempo de uma merenda para recuperar as forças. 
De volta á capela, iniciou ‑se um tempo de diálogo e par‑
tilha, partindo da música “Que Deus” do Boss AC. O dia 
terminou com um filme após o jantar.

No Domingo, o despertar foi cedinho, antes do nascer 
do sol. De rostos ensonados, mas de coração vigilante, ini‑
ciamos a grande Celebração da Eucaristia, na presença da 
luz do fogo, essa luz que, desde o nosso batismo, nos acom‑
panha no percurso da nossa vida. Viveram ‑se momentos 
de compromisso, união, partilha e de Amor. Amor de carne 
e sangue. Amor de entrega e tempo. Amor de história e 
de luta. Amor por cada ser humano. Amor que conhece os 
nossos pés de barro, os nossos sonhos, as nossas metas, 
o nosso pecado, o bem que sonhamos e que negamos....

De rostos sorridentes e espírito leve, os jovens par‑
tiram, após o almoço de domingo, para suas casas cer‑
tamente dispostos a partilhar esse dom com os que não 
são amados, aos solitários, aos que tem fome de justiça 
e de ternura.

Ana Paula Silva
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GRUPO 
SÃO PAULO DA CRUZ 
em Semana Santa 2017

No fim de semana de 18 e 19 de 
março, os Leigos Missionários 
Passionistas tiveram o seu 

retiro anual em Barroselas. Foram 
quase dois dias vividos de uma forma 
intensa entre pessoas que partilham 
o mesmo carisma da espiritualidade 
passionista.

Durante estes dias o P. José Quei‑
rós orientou o grupo, com temas 

pertinentes que nos fizeram parar e 
refletir sobre a nossa vida, os nossos 
princípios, as nossas escolhas... com 
a convicção de que é fácil dizer que 
acreditamos em Deus, difícil é viver 
a condição de filhos de Deus; mas é 
nesta condição que está a verdadeira 
felicidade!

Houve também a maravilhosa opor‑
tunidade de convívio, aproveitando o 

sol e a beleza da natureza, a oportu‑
nidade de celebrar a Eucaristia com 
uma pequenina comunidade cristã, 
momentos mais “íntimos” com Jesus 
na adoração ao Santíssimo.

Dois dias repletos de emoções.... 
Agora cabe ‑nos a missão de ir ao encon‑
tro dos outros. 

Uma LMP

No Domingo de Ramos  ‑ 9 de Abril  ‑, o Grupo S. 
Paulo da Cruz apresentou a “Entrada Triunfal 
de Jesus”, na Fortaleza de Valença.

Desde 2013 que esta associação de fieis ouviu o apelo 
de uma “Igreja em saída” e começou a representar esta 
peça de teatro bíblico de rua fora de Viana do Castelo 
(2010 a 2013), tendo percorrido Ponte de Lima (2013 e 
2014), Vila Praia de Âncora (2015) e Vila Nova de Cer‑
veira (2016). 

Este ano foi a vez de Valença do Minho, localidade 
fronteiriça (com a nossa irmã Espanha e vizinha Galiza) 
e eurocidade juntamente com Tuy.

Esta missão de nova evangelização começou no 
Domingo anterior com a ida às paróquias do arcipres‑
tado e concelho de Valença, onde alguns actores divul‑
garam o evento, convidando os locais a participar.

P. Bruno Dinis

LEIGOS 
MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS
em Retiro 2017
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A preparação e a realização 
da Semana Santa é um dos 
momentos mais intensos e gra‑

tificantes para os elementos do Grupo 
Gólgota, exigindo muitas horas de tra‑
balho e dedicação, tudo para que as 
encenações dos Últimos Dias de Cristo 
cheguem ao coração das pessoas com 
cada vez mais acertado vigor, renovado 
ânimo e sentida vivência dos Últimos 
Dias da Vida Terrena de Jesus Cristo.

Este ano, por convite do Pe. Paulo 
César Pereira Dias, de Vila do Conde, 
com apoio do Município de Vila do 
Conde e da Santa Casa da Misericórdia, 
o Grupo Gólgota levou às ruas desta 
cidade a Via Sacra. Assim, na sexta‑
‑feira do dia 7 de Abril, desde do Tri‑
bunal até à Igreja de Santa Clara, as 
ruas encheram ‑se de grande número 

de pessoas para vivenciar o caminho 
de Jesus para o Calvário. 

Já na sua XX edição, a Semana 
Santa em Sta. Maria da Feira, em 
parceria com a Câmara Municipal, 
Feira Viva, e com apoio de outras 
entidades, entre elas os Passionis‑
tas, tem ‑se tornado ao longo dos anos 
uma referência para a população de 
Santa Maria da Feira e não só, tra‑
zendo à cidade centenas de pessoas. 

No dia 9 de Abril, Domingo de 
Ramos, desde o largo do Convento 
dos Lóios até à Igreja dos Passionis‑
tas, a “Entrada Triunfal de Jesus em 
Jerusalém na cidade humana”, na 
qual participaram também as crian‑
ças da catequese, núcleo dos Passio‑
nistas, pudemos acompanhar Jesus 
até à sua cidade de ‘Jerusalém’.

GRUPO GÓLGOTA
 ‑ SEMANA SANTA 2017  ‑

em Sta. Maria da Feira
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No dia 12 de Abril, às 21.30h, 
no largo e jardins do Convento dos 
Lóios, e pelo quinto ano consecutivo, 
foi recriada “A Última Ceia, Getsé‑
mani e Julgamento do Sinédrio”, 
cujo ambiente bucólico trouxe um 
envolvimento único a este momento 
da vida de Jesus e que marca a vida 
da Igreja. Por fim, no dia 14 de Abril, 
Sexta ‑feira Santa, o Gólgota trouxe 
às ruas da cidade, desde a alameda 
do antigo Tribunal até ao Castelo, a 
“Via Sacra”, com reflexões ao longo 

do percurso, associando a oração à 
representação cénica. Este é um dos 
momentos mais altos das celebrações 
da Semana Santa, o caminho per‑
corrido por Jesus desde que é con‑
denado à morte por Pôncio Pilatos 
até ao Calvário e sua sepultura. O 
sofrimento por que Jesus passa em 
todo este caminho, os insultos do 
povo mau, o encontro emocionante 
com sua mãe Maria e as mulheres 
de Jerusalém, a ajuda de Simão de 
Cirene a carregar a pesada cruz, a 

crucifixão e morte e o recostá ‑l’O no 
regaço de sua Mãe depois de O desce‑
rem da Cruz..., foram momentos que 
nos permitiram interiorizar a Pai‑
xão do Senhor. Mas, tal como Jesus 
havia dito, “passados três dias hei 
de ressuscitar”, a Via Sacra termina 
com a Ressurreição, convidando ‑nos 
à esperança, na certeza de que Ele 
vive e nos acompanha. 

Texto e fotos de Paulo 
La ‑Salette
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MISSÃO  
do Voluntariado Passionista

No passado dia 12 de Abril, alguns Voluntários Passio‑
nistas (VPs) fizeram ‑se à estrada, parando perto da 
bela cidade de Coimbra, em S. Martinho do Bispo.

Aí permaneceram, vivendo em conjunto com os uten‑
tes da Casa dos Pobres de Coimbra a celebração do Tríduo 
Pascal, numa prática que começa já a ser tradição.

Foram muitos os “miúdos” que aceitaram o desafio e se 
propuseram a abandonar a sua zona de conforto e viver 
em comunhão com os mais “graúdos” durante quatro dias 
intensos e carregados de alegria!

Foram diversas as iniciativas levadas a cabo e a cada 
dia de permanência no lar estava associado um programa 
de atividades que fomentava o intercâmbio e o convívio 
entre jovens e idosos! 

Os VPs colaboraram nos afazeres e nas práticas que 
todos os dias se prestam aos utentes da Casa dos Pobres, 
desde o auxílio nas horas de refeição, aos cuidados de 
higiene e saúde mais básicos.

Respeitando e vivenciando o espírito Pascal, que por 
esses dias se fazia sentir, os VPs prepararam e celebra‑
ram uma Via Sacra em conjunto com os utentes e com estes 
partilharam momentos de oração e reflexão.

São Pedro também decidiu ajudar e o tempo que se 
manteve agradável convidou a diversos passeios ao ar 
livre, quer pelos jardins da instituição, quer pelas ruas do 
pacato lugar. De mãos dadas e sorrisos rasgados, jovens e 
idosos, caminhavam partilhando histórias, experiências 
e lições de vida.

Enquanto os mais experientes recordavam uma jovia‑
lidade para muitos já perdida, os mais novos deleitavam‑
‑se com a sabedoria e o encanto daqueles que tantos 
ensinamentos têm para transmitir!

Não faltaram as brincadeiras e os momentos lúdi‑
cos e até houve tempo para impulsionar a veia artís‑
tica do grupo, com a realização de trabalhos manuais.

Os VPs foram constantemente surpreendidos com 
as demonstrações de afeto dos utentes do lar, que os 
brindavam ora com uma rima aqui, ora com uma can‑
toria acolá! Tudo isto no meio de beijinhos e abraços 
constantes, que demonstravam uma ternura difícil 
de igualar!

De coração cheio, os VPs despediram ‑se dos seus ami‑
gos no dia 15 de Abril, preparando ‑se para o regresso a 
suas casas, não sem antes lhes transmitirem e expres‑
sarem um enorme “obrigado”! Por quatro dias tão mara‑
vilhosos, por tantas dádivas recebidas e por tanto cari‑
nho partilhado! 

Ficou no ar o anúncio do regresso, que se promete e 
cumpre já desde há três anos para cá e sempre que lá 
voltam os VPs reaprendem o quão maravilhoso é ir até 
ao jardim contemplar o sol e cheirar o perfume de uma 
flor! Em comunhão e alegria, dão ‑se ao mesmo tempo 
que tanto recebem!

Diana Pimenta
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De 22 a 25 abril de 2017, os 
Leigos Missionários Passio‑
nistas estiveram reunidos na 

Casa de Retiros dos Passionista de 
Mascalucia, na Sicília, para realizar 
a primeira Assembleia dos Grupos 
Laicais Passionistas da Província 
MAPRAES. O encontro contou com 
a representação dos Grupos Laicais 
das 8 regiões da Província, bem como 
dos seus Conselheiros Espirituais, 
do Provincial, do Consultor Geral da 
Congregação e de outros religiosos. 
Foram horas de encontro, partilha 

e decisão entre os Leigos espalha‑
dos nas diversas comunidades e 
paróquias em que se encontram os 
Passionistas. 

Foi bastante gratificante e rico 
para os representantes dos vários 
grupos de Portugal, pela interação 
com os nossos irmãos leigos Italia‑
nos e Franceses. Foram dias marca‑
dos pela amizade, entrega, alegria 
e empenho, na vivência do Carisma 
Passionista. Mais do que um con‑
junto de grupos, somos uma Famí‑
lia: temos uma origem em comum 

(Paulo da Cruz), estamos ligados por 
laços inquebrantáveis (carisma Pas‑
sionista), onde cada um tem a sua 
especificidade e individualidade (os 
diversos grupos).

Vanda Vieira

ASSEMBLEIA DA FAMÍLIA PASSIONISTA LAICAL
Província MAPRAES (Maria Apresentada no Templo)

ENCONTRO ANUAL 2017
Foi em Santa Maria da Feira, a 

10 de Junho.
 ‑ Olá David, olá Abel, olá 

Júlio, olá Sampaio, olá Porfírio, olá 
todos!… Há mais de quarenta anos 
que não nos víamos. Encontrar ‑nos 
por aqui, mesmo que por poucas horas, 
vai marcar o sentido das nossas vidas. 

Quantas lembranças da família 
em que nos inserimos… Era o fute‑
bol no Campo da Coutada. Eram as 
lambadas mandadas aplicar pelo P. 
Tomás Silván aos mal comportados, 
mas para as quais o Porfírio não tinha 
grande jeito. Chamava ‑se então o 
robusto Garcia, vindo lá dos lados do 
Congo, com cara de tição e uns olhos 

terríveis a faiscar no meio. Eram as 
mãos debaixo dos joelhos, os braços 
em cruz. Os mais fingidos portavam‑
‑se bem para não apanharem castigo. 

E os percursos. Arcos de Valdevez, 
Barroselas, Mondovì, S. Gabriel, Vila 
da Feira, Las Presas. Fomos sempre 
irmãos. Porque é que não seríamos 
ainda? Somos uma comunidade dis‑
persa pelo mundo e pelos vários mun‑
dos. Angola, Austrália, Brasil, Canadá, 
França, Itália, Espanha... Perdemo ‑nos 
nas profissões. Professores, trabalha‑
dores manuais, maquinistas, funcioná‑
rios, juízes, padres, advogados, empre‑
sários, comerciantes, médicos. Alguns 
chegaram com esposa, filhos e netos.

O Magalhães e os irmãos Viana 
– Alberto e Júlio – assíduos, ano a 
ano, esmeraram ‑se a integrar aque‑
les que aparecem só quando o Rei 
faz anos.

É que o Rei fazia mesmo anos. O rei 
era o Porfírio, que celebrava os cin‑
quenta anos de sacerdócio. Disse ‑nos 
quanto viveu, quanto sofreu, quanto 
amou. Observando ‑o do alto dos seus 
setenta e tantos anos, vê ‑se que não 
mudou nada.

É assim mesmo. Ser o que aprende‑
mos, onde o destino nos mandou. Mis‑
sionários, apesar de tudo. E resistir.

Adelino Domingues 
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ANA MARIA DOS 
SANTOS MENDES 
(COLAB. 149 ‑LOMBA‑
‑GDM), 70€

ANÓNIMO 
(ASPA), 1.000€

ANÓNIMOS 
(ASPAS), 65€

ANÓNIMOS, 233,90€

ANTÓNIO 
FERNANDO DE PINA 
MARQUES (VALE 
DE CAMBRA), 20€

ARMANDA DE 
CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 20€

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

ARMINDA OLIVEIRA 
(ARGONCILHE), 464€

BEATRIZ DOS SANTOS 
CAMBRA (COLAB. 
8 ‑(SANFINS ‑VFR), 40€

CÂNDIDA DA COSTA 
LIMA (MACIEIRA 
DE SARNES), 20€

CAPELANIA DA 
PRAIA  ‑ (COLAB 
93 ‑ESMORIZ), 87,7€

CAPELANIA DA 
SENHORA DA HORA 
(COLAB.150 ‑S. JOÃO 
DE VER), 35,3€

CAPELANIA DE DUAS 
IGREJAS (COLAB. 
78 ‑ROMARIZ ‑VFR), 27€

CAPELANIA DE 
FIÃES (COLAB. 
183 ‑FIÃES), 65,41€

CAPELANIA DE 
GUILHOVAI (S. JOÃO 
DE OVAR), 61,5€

CAPELANIA DE 
MACINHATA 
(COLAB. 146 ‑VALE 
DE CAMBRA), 31€

CAPELANIA DE 
NADAIS (COLAB. 
112 ‑ESCAPÃES), 50,84€

CAPELANIA DE STº 
ESTEVÃO (COLAB. 
102 ‑ARRIFANA‑
‑VFR), 150€

CAPELANIA DO 
SOBRAL (COLAB. 36 ‑S. 
JOÃO DE OVAR), 26€

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

CORÍNA AMÉLIA 
ARAÚJO PEREIRA 
(63) (S. JOÃO DA 
MADEIRA), 35€

DAVID MIGUEL DIAS 
SILVA (ASPA)  ‑ (VALE 
DE CAMBRA), 20€

EDIÇÕES 
PASSIONISTAS (96) 
(SANTA MARIA DA 
FEIRA), 16,10€

ESTER REIS (S. JOÃO 
DA MADEIRA), 20€

FERNANDA MARIA 
DIAS SAMPAIO (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 50€

FERNANDO CASTRO 
FERREIRA (VILA DE 
CUCUJÃES), 10€

FERNANDO JESUS 
LEITE (COLAB. 
178 ‑SOUTO ‑VFR), 37,4€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
(SANTA MARIA DA 
FEIRA), 278,95€

IGREJA PAROQUIAL 
DE CASELAS: 20,70€

IGREJA PAROQUIAL 
DE FORNOS (COLAB. 
166 ‑FORNOS ‑VFR), 90€

IGREJA PAROQUIAL 
DE LINDA ‑A‑
‑VELHA, 34,20€

IGREJA PAROQUIAL 
DE MACIEIRA DE 
SARNES, 120,20€

IGREJA PAROQUIAL 
DE MILHEIRÓS DE 
POIARES, 43,20€

IGREJA PAROQUIAL 
DE SÃO JOÃO DE 
VER (FEIRA), 84,20€

IGREJA PAROQUIAL 
DE TRAVANCA‑
‑VFR), 22,74€

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

IMAGEM DA SAGRADA 
FAMÍLIA (FEIRA), 44€

IMAGEM DA Sª 
DA PIEDADE 
(ARGONCILHE), 101,50€

ISABEL HENRIQUE 
CRUZ (VALE DE 
CAMBRA), 10€

ISIDORO SANTOS 
PINTO (AVINTES), 50€

JOÃO ANTÓNIO 
MARQUES 
FERREIRA, 10€

JOAQUIM CARLOS 
SANTOS PAIVA 
(ASPA) (MILHEIRÓS 
DE POIARES), 5€

JOSÉ ARMANDO 
RAMOS BARROS 
LIMA (ASPA) 
(BARCELOS), 20€

JOSÉ BASTOS 
(JUNQUEIRA ‑VLC), 20€

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

JOSÉ PINTO 
(AMADORA), 20€

MANUEL DIAS TORRES 
(ASPA ‑BRAGA), 50€

MANUEL GONÇALVES 
SANTOS (ARRIFANA‑
‑VFR), 25€

MANUEL JOAQUIM 
FERREIRA DA COSTA 
(LINDA ‑A ‑VELHA), 50€

MARCÍLIA DE JESUS 
(AGUALONGA), 40€

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

MARIA CARMINDA 
HENRIQUES SANTOS 
(SANGUEDO ‑VFR), 20€

MARIA DA 
PURIFICAÇÃO 
HENRIQUES (LINDA‑
‑A ‑VELHA), 20€

MARIA DE FÁTIMA 
COSTA REIS CASTRO 
(COLB. 128 ‑AGUIAR‑
‑BCL), 45€

MARIA DE FÁTIMA 
DOS SANTOS 
FAMILIAR (ARRIFANA‑
‑VFR), 20€

MARIA DE FÁTIMA 
LOPES OLIVEIRA E 
PINHO (S.TA MARIA 
DA FEIRA), 20€

MARIA DO ROSÁRIO 
FERREIRA INÁCIO 
(COLAB.145B ‑S. 
FACUNDO), 90€

MARIA DOLORES 
MOREIRA DOS SANTOS 
(AVEIRO), 20€

MARIA ERCÍLIA PINHO 
SOARES (COLAB. 91 ‑S. 
JOÃO DE VER), 95€

MARIA FERNANDA 
CANTANTE MARQUES 
(S. ANTÓNIO DA 
CHARNECA), 20€

MARIA FERNANDA 
FERREIRA 
COSTA (COLAB. 
30 ‑BARROSELAS), 150€

MARIA FERNANDA 
INÁCIO (COLAB.145 
A ‑ANTUZEDE), 140€

MARIA HELENA 
CAMPINES SOARES 
(COLAB.145‑
‑ANTUZEDE), 290,5€

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

MARIA JOSÉ GOMES 
FERREIRA BARBOSA 
(RIO MEÃO ‑VFR), 5€

MARIA LIMA DA 
CUNHA (COLAB. 
135 ‑PORTELA 
SUZÃ), 30€

MARIA LUCINDA 
CORREIA LEITE (S.TA 
MARIA DA FEIRA), 10€

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

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

MARIA ROSINDA 
CAMPELO 
(ALVARÃES), 70€

MARINA DA SILVA 
FREITAS MARTINS DOS 
SANTOS (PORTO), 50€

Solidariedade
mealheiro do Boletim “Família Passionista”
Continuamos a registar os Donativos 
para o Boletim chegados até nós, ora 
diretamente dos seus Leitores, ora atra‑
vés dos(as) Colaboradores(as), da dis‑
tribuição nas Paróquias e Capelanias. 
Através deste registo, queremos, 

principalmente, levar até aos nos‑
sos leitores a confirmação e garantia 
de que as suas ofertas chegaram ao 
seu destino e que não ficaram, even‑
tualmente, 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 econó‑
mico do mesmo.

DONATIVOS: DE 17 DE MARÇO A 15 DE JUNHO 2017

Assim: 
DESPESAS (N.º 125, Ano 31):
• Gráfica (paginação, impressão e acabamento): 2.872,60 €
• Correios: ...........  695,94 € 
TOTAL: ...............  3. 568,54 €
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AJUDE A FORMAR UM MISSIONÁRIO PASSIONISTA!
a) BOLSAS DE ESTUDO

BOLSA DE COLABORADOR ..................................... 500,00 E
BOLSA DE BENFEITOR ........................................ 3.750,00 E
BOLSA DE BENFEITOR INSIGNE ..................... 10.000,00 E

BENEFÍCIOS ESPIRITUAIS:
 ➢ Oração diária pelos Benfeitores, vivos e falecidos, em todas as casas da Congregação.
 ➢ 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos Benfeitores vivos.
 ➢ 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos Benfeitores falecidos.
 ➢ 3 Missas no mês de novembro, em todas as casas da Congregação, pelos Benfeitores falecidos.
 ➢ 1 Missa todos os domingos, às 12 horas, no Seminário de Santa Maria da Feira, pelos Benfeitores vivos e falecidos, 
 ➢ 1 Trintário Gregoriano pelos Benfeitores Insignes, celebrado após o seu falecimento.

N.B.   * A Bolsa pode ser individual ou coletiva (famílias, grupos de pessoas, movimentos, paróquias, etc…) e as quantias podem perfazer‑
‑se em várias prestações.

 * O doador pode atribuir um nome (por ex. de uma Santo) à Bolsa que fundou.
 * Disponibilizam ‑se, para quem o solicitar, recibos para efeitos de IRS, conforme legislação em vigor.

b) INTENÇÕES DE MISSAS
OUTRA FORMA DE COLABORAÇÃO MISSIONÁRIA

Os MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS carecem de Intenções de Missas suficientes para as suas necessidades e dos Missionários 
em Angola. Agradecemos, por isso, aos Reverendos Párocos e fiéis a entrega das Intenções de Missas que lhes seja possível, para 
serem celebradas individualmente nas nossas Comunidades.

A Direção

ACONTECEU
FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI:

03 ‑05 ‑2017: AURORA FEATRIE CASTRO, nascida a 24 de Novembro 
de 1934, assinante de “FP” (Gondezende – Esmoriz).

13.04.2017: AMÍLCAR DE SÁ REIS, nascido a 14 de Maio de 1937, 
assinante de “FP” (Gondezende  ‑ Esmoriz).

15.04.2017: BALBINA RIBEIRO MACIEL, Assinante de “FP” 
(Tregosa ‑ Barcelos).

20.05.2017: MANUEL FERNANDO P. COSTA, Marido da Assinante 
Isabelina T. S. Campos (Argoncilhe)

29.04.2017: MARIA DOS PRAZERES RODRIGUES DA CRUZ, 
Mãe da Assinante de “FP”, Olímpia Freitas (Tregosa ‑Barcelos).

03.02.2017: DAVID FERREIRA DE SÁ, Assinante de “FP”, 
(Gondezende – Esmoriz).

10.03.2017: MARIA ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 
FERREIRA, Assinante de “FP” (Gondezende – Esmoriz).

15.04.2017: MARIA ROSA SANTOS DUARTE, irmã da Assinante 
de “FP” Florinda Santos (Argoncilhe).

26.05.2017: ROSA DIAS SOARES, Assinante de “FP” (Gondezende 
– Esmoriz).

27.05.2017: MARIA DOS REIS HENRIQUES, Assinante de “FP” 
(Gondezende – Esmoriz).

06.06.2017: FRANCISCO DE SOUSA LEITE, Assinante de “FP” 
(Tregosa – Barcelos).

31.05.2017: JOSÉ MARTINHO MOREIRA AZEVEDO, 
nascido a 07.08.1961, em Cesar, Assinante de “FP” e pai 
do Noviço Passionista André Martinho Correia de Azevedo 
(Cesar  – Oliveira de Azeméis).

22.06.2017: JOAQUIM VAZ DA SILVA, Assinante de "FP" (S. João 
da Madeira)

“FAMÍLIA PASSIONISTA” solidariza‑se com as alegrias e tristezas de todos os seus Leitores. Que o bom Deus a todos conceda 
a sua Graça e a sua Paz, fontes da verdadeira Felicidade! 

OLÍVIA SANTOS 
TOMÁSIO (COLAB. 
42 ‑MIRA), 70€

PARÓQUIA DE 
ESPARGO (COLAB.115‑
‑ESPARGO ‑VFR), 35€

ROGÉRIO BARBOSA 
(BARROSELAS), 20€

ROSA MARIA PORTELA 
ROCHA FAMILIAR 
(FORNOS), 140€

RUI FERNANDO 
MENDES GONÇALVES 
(COLAB. 139 ‑PINHEIRO‑
‑VRM), 100€

SANTUÁRIO SENHORA  
DA SAÚDE (COLAB 
162 ‑VALE DE 
CAMBRA), 79.30€

SANTUÁRIO 
SRª DESTERRO 
(ARADA), 48,70€

SEMINÁRIO 
PASSIONISTA 
(48) ‑(BARROSELAS), 
217,91€

SERAFIM GOMES 
PINTO (FORNOS‑
‑VFR), 10€

ULTREIA DE SANTA 
MARIA DA FEIRA 
(110) (S.TA MARIA 
DA FEIRA), 40€

OFERTAS PARA O BOLETIM “FP”
QUEM QUISER ENVIAR A SUA OFERTA PARA O BOLETIM POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, 

PODERÁ FAZÊ‑LO ATRAVÉS DO 
 IBAN: 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 o Boletim é endereçado (e não apenas o nome de quem envia a oferta, que podem ser pessoas diferentes). Da mesma forma, qual‑
quer outro donativo, em contante, cheque ou vale de correio, se não quiser manter o anonimato, é conveniente fazê‑lo acompanhar do nome e 
morada em nome de quem o Boletim é enviado. Contactos:  boletim@passionistas.pt ou porfiriomartinsdesa@gmail.com ou  francisco.oli‑
veira2@gmail.com ou, pelo endereço postal: “Família Passionista” – Av. Fortunato Meneres, 47 – 4520‑163 SANTA MARIA DA FEIRA. 
No caso da oferta ter outro destino ou outra motivação, deve ser especificado vez por vez.
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“Impressiona como o Papa denun‑
cia, sempre que pode, uma espirituali‑
dade beata e clerical que fecha os cris‑
tãos em guetos seguros e os convida a 
“descobrir novamente o rosto jovem e 
belo da Igreja.

Uma espiritualidade do concreto. 
O discernimento, característica subli‑
nhante da sensibilidade espiritual ina‑
ciana em que o Papa Francisco tanto 
insiste, tem como elemento incontor‑
nável a realidade – como ela é e não 

como gostaríamos que fosse. Não por 
acaso, no seu primeiro documento, o 
Papa defende o princípio de que a rea‑
lidade é superior à ideia. A realidade 
como ponto de partida e não como meta, 
isto é, não uma realidade que tem que 
ser abençoada como é, mas que tem 
que ser assumida na sua concretude 
para ser transformada. Condição sine 
qua non para qualquer discernimento 
é a liberdade interior. Essa liberdade 
de falar ou calar, de fazer ou estar 

quieto, de ir à direita ou à esquerda, 
sendo guiado apenas e só pelo que o 
discernimento ditar ser a vontade de 
Deus. Realidade e liberdade no espírito. 
Numa palavra, olhe ‑se para Francisco 
e percebemos a força do discernimento. 

A atenção espiritual à realidade 
obriga ‑nos a aterrar e a não tornar a 
oração algo de desencarnado da vida 
concreta que vivemos. Logo na pri‑
meira intervenção, no dia 12 à noite, 
o Papa afirma: “Sinto que Jesus vos 

Autor: P. Miguel Almeida, sj (em “OBSERVADOR”)

“Nossa Senhora não veio 
cá para que a víssemos”
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confiou a mim (cf. Jo 21, 15 ‑17) e, a 
todos, abraço e confio a Jesus, ‘prin‑
cipalmente os que mais precisarem’ 
– como Nossa Senhora nos ensinou a 
rezar (Aparição de julho de 1917)”. Esta 
invocação, nascida precisamente em 
Fátima, é rezada na recitação do Terço 
e diz assim: “Ó meu Jesus, perdoai‑
‑nos, livrai ‑nos do fogo do inferno, levai 
as almas todas para o céu, e socorrei 
principalmente as que mais precisa‑
rem”. Mas o Papa não fica nas “almas 
que mais precisarem” como se estivés‑
semos a falar apenas daqueles que já 
morreram. Amplia o contexto desta 
invocação à realidade presente e “os 
que mais precisarem” são – como con‑
tinua Francisco – “todos os necessi‑
tados (…). Sobre cada um dos deser‑
dados e infelizes a quem roubaram o 
presente, dos excluídos e abandonados 
a quem negam o futuro, dos órfãos e 
injustiçados a quem não se permite ter 
um passado, desça a bênção de Deus 
encarnada em Jesus Cristo”.

A liberdade leva Francisco a con‑
vidar os peregrinos de Fátima a ques‑
tionar a sua espiritualidade. Adverte 
o Papa que Maria não é “uma ‘Santi‑
nha’ a quem se recorre para obter favo‑
res a baixo preço”, nem uma Senhora 
“esboçada por sensibilidades subje‑
tivas que A veem segurando o braço 
justiceiro de Deus pronto a castigar: 
uma Maria melhor do que Cristo, visto 
como Juiz impiedoso; mais miseri‑
cordiosa que o Cordeiro imolado por 
nós”. Numa frase questiona as ima‑
gens que possamos ter de Deus e de 
Maria: um Deus que antes de mais 
condena e Maria que seria uma “mãe‑
zinha” a quem recorremos para Deus 
não nos castigar tanto. Recusa uma 
espiritualidade infantilizante e subli‑
nha a centralidade de Cristo e da Sua 
misericórdia: “na fé que nos une à 
Cruz de Cristo, ficamos livres dos nos‑
sos pecados; ponhamos de lado qual‑
quer forma de medo e temor, porque 
não se coaduna em quem é amado (cf. 
1 Jo 4, 18)”. E daqui salta para a exi‑
gência da fé: “Possamos, com Maria, 
ser sinal e sacramento da misericór‑
dia de Deus que perdoa sempre, per‑
doa tudo”.

Não, não vou discutir se houve apa‑
rições ou visões. Mas se, como disse 
o Papa, Nossa Senhora não veio para 
que a víssemos, para que é que veio? 
“A Virgem Mãe não veio aqui, para 
que A víssemos; para isso teremos a 

eternidade inteira, naturalmente se 
formos para o Céu.” Com esta expres‑
são, Francisco chama ‑nos ao essen‑
cial. O essencial de Fátima não é o 
fantástico das aparições ou o espe‑
tacular. Francisco e Jacinta não são 
santos porque viram Nossa Senhora, 
mas porque responderam com a vida 
ao convite de se entregarem a Deus. 
A mensagem de convite à conversão 
é o centro de Fátima e as conversões 
que se dão a partir de Fátima são o 
grande milagre. E aceitar o convite 
de ter uma vida entregue a Deus não 
se limita a ser uma vida em que se 
reza mais, mas também, e principal‑
mente, a acolher o que Fátima propor‑
ciona como caminho: “o Céu desenca‑
deia aqui uma verdadeira mobilização 
geral contra esta indiferença que nos 
gela o coração e agrava a miopia do 
olhar. Não queiramos ser uma espe‑
rança abortada! A vida só pode sobre‑
viver graças à generosidade de outra 
vida.” Se a oração não leva à ação, 
deve ser questionada, pois a árvore 
vê ‑se pelos seus frutos (Mt 7, 15 ‑20).

Impressiona como o Papa denun‑
cia, sempre que pode, uma espiritua‑
lidade beata e clerical que fecha os 
cristãos em guetos seguros e invoca 
“a esperança e a paz que necessitam e 
que suplico para todos os meus irmãos 
no Batismo e em humanidade”. Por 
isso, convida os cristãos a “descobrir 
novamente o rosto jovem e belo da 
Igreja, que brilha quando é missio‑
nária, acolhedora, livre, fiel, pobre 
de meios e rica no amor.” De facto, 
temos que reconhecer que uma certa 
espiritualidade clerical pode correr o 
perigo de nos levar a Fátima, rezar 
muito, fazer grande penitência e mui‑
tos sacrifícios, mas fechar os olhos a 
quem sofre ao nosso lado. Por isso, já 
no avião de volta a Roma, numa res‑
posta à jornalista Joana Haderer, da 
Agência Lusa, o Papa é veemente: 
“Digo aos sacerdotes: fujam do cleri‑
calismo! Porque o clericalismo afasta 
as pessoas. Fujam do clericalismo! – 
é uma peste na Igreja”. Já antes, em 

outras intervenções, pedira que os 
cristãos e os padres fossem eclesiais, 
mas nunca “clericalistas”. No Concí‑
lio Vaticano II, a Igreja de estrutura 
piramidal deu lugar à Igreja Povo de 
Deus. Mas não admira esta advertên‑
cia de Francisco, já que a estrutura 
sublinhadamente clerical – a peste – 
parece querer voltar em força, espe‑
cialmente nalguns círculos urbanos 
específicos…..

Francisco deixa Fátima com a con‑
firmação de que uma Igreja que não 
vá ao encontro da vida sofredora, que 
não acolha, que não lute pela defesa 
da vida e da qualidade de vida em 
todas as suas fases, não é a Igreja de 
Jesus Cristo. Ao contrário de tantos 
que se passeiam na vida para serem 
vistos, “A Virgem Mãe não veio aqui, 
para que A víssemos”. Veio para, em 
nome de Cristo, nos enviar às perife‑
rias existenciais do mundo e aí levar‑
mos a alegria do evangelho”.
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 Possamos, com Maria, ser sinal e 
sacramento da misericórdia de Deus 
que perdoa sempre, perdoa tudo.
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Olho o universo, 
e que vejo?
Um belíssimo céu azul,
um sol ardente,
uma leve brisa misturada no verde das árvores, 
no aroma das flores!

Olho, 
fico extasiada perante a obra do Criador!
Meu coração exulta.
Obrigada, meu Senhor!

Hoje, é o teu dia santo!
Reunidos em assembleia,
escutámos a tua palavra,
celebrámos a vida
no pão da Eucaristia!
É um novo dia!

Partilhámos da tua ceia, da tua mesa,
entoámos hinos de alegria e louvor.
Com fé e confiança
abraçámos a Paz e o Amor!

Abbá, Pai, Paizinho,
escuta a tua humilde serva.
Sodoma e Gomorra invadiram o mundo:
há guerras, atentados, massacres, ódios,
vinganças, falsidades…
Eu Te peço, Pai,
creio que há muitos justos:
por amor dos mesmos
não destruirás o mundo!
“Pedi e recebereis,
batei à porta e ela abrir -se -á”.

Pai, eu peço, eu bato: 
atende -me, Pai.
Manda o teu Espírito,
renova o meu coração! 
Amen.

ORAÇÃO

Carlonina Pinho (24.07.2016)
Capelania de Macinhata de 
Cima (Vale de Cambra)

NÃO ESQUEÇA
III TRIMESTRES 2017

JULHO
 � DIA 8: Vigília de Ação de 

Graças pelos 50 anos da 
presença dos Passionistas 
na paróquia de Palhais/
Santo António.

 � DIA 9: Festa da Família 
Passionista em Palhais/
Santo António (Barreiro).

AGOSTO
 � DIAS 9: S. Teresa Benedita 

da Cruz, virgem e mártir 
(Padroeira da Europa).

 � DIA 15: Assunção da 
Virgem Santa Maria 
(feriado religioso).

SETEMBRO
 � DIAS 3 -8: Retiro anual dos 

Passionistas (em Barroselas).
 � DIA 14: Exaltação da 

Santa Cruz (Solenidade na 
Congregação da Paixão).

 � DIA 15: Nossa Senhora 
das Dores (Solenidade na 
Congregação da Paixão).

 � DIA 30: 7ª Peregrinação 
Passionista a Fátima 
(10H ‑Via Sacra; 14H ‑Terço; 
15H ‑Eucaristia).

DONATIVOS PARA O BOLETIM 
“FAMÍLIA PASSIONISTA” POR 
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA:

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23
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