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Estamos em finais de Setembro, 
já quase nas vésperas do 13 de 
Outubro, dia em que se relem-
bra a última aparição de Nossa 
Senhora em Fátima aos pastori-
nhos, e que marcará também o 
fim das comemorações oficiais do 
Centenário das aparições.
E, ao fazê-lo, não podemos igno-
rar nem esquecer tão depressa, 
tudo quanto aconteceu em Fátima 
naquele 13 de Maio do corrente ano.
Foi lindo de se ver, foi maravi-
lhoso escutar a voz e acompanhar 
os gestos do papa Francisco. A sua 
fé e o seu amor a Nossa Senhora 
transmitiram-nos uma mensagem 
que vale a pena ler e reler, para 
vivenciar.
É nesse sentido e com esse objetivo 
que dedicamos neste número de 
“Família Passionista” mais algu-
mas páginas contendo as mais 
importantes intervenções do Santo 
Padre no “Altar do Mundo” a 13 
de Maio deste ano.
Lendo e relendo estas mensagens 
é-nos proporcionado “manter aberto 
o horizonte da esperança no drama 
da história” e “a fortaleza da Mãe 
poder continuar a comunicar a for-
taleza de Deus aos débeis corações 
humanos” .

P. Porfírio Sá (Diretor)

Nesta passagem pelos homens e 
mulheres que fizeram e fazem parte 
desta Família Religiosa Passionista, 
fixamo-nos hoje numa figura simpática, 
alegre e jovem: São Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores. A sua vida 
e o seu testemunho é algo que nos 
interpela fortemente. 

Nasceu em Assis, Perugia, Itália, 
no dia 1 de março de 1838, sendo o 
décimo primeiro de treze filhos de 
Sante Possenti, governador, delegado 
e assessor dos Estados Pontifícios 
e de Inês Frisciotti, mulher nobre, 
doce e santa. Foi batizado no mesmo 
dia do seu nascimento com o nome 
de Francisco. Em casa, como entre 
os amigos, era conhecido pelo nome 
carinhoso de «Chiquinho». Ainda não 
tinha quatro anos quando sua mãe 
faleceu. Antes da sua partida abraça 
seu filho ‘Chiquinho’ e confia-o à Mãe 
do Céu para que seja sua protetora e 
guia. Será Ela a grande protagonista 
da sua breve vida.

Aos treze anos entra no Colégio 
dos Jesuítas, Spoleto, para iniciar 
os estudos liceais. Foram anos 
fundamentais para a sua formação 
humana, cultural e espiritual. É 
inteligente. Gosta de estudar. É 
protagonista indiscutível e aplaudido 
nas récitas escolares. Ama a alegria e, 
ali onde há festa, lá está o ‘Chiquinho’. 
Dizem dele: nasceu para a amizade. 
É um adolescente bom, generoso, 
sensível ao sofrimento dos pobres e 
amante da oração. A denominação 
de ‘o bailarino rouba corações’ indica 
não tanto o seu amor pela dança mas, 
sobretudo, devido à sua elegância e 
a sua maneira de estar. Respira vida 
por todos os poros. A caça é o seu 

SÃO GABRIEL DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES

desporto favorito. O teatro fascina-o 
e, juntamente com o pai e a irmã, 
frequenta-o. Nada, pois, de estranhar 
que o coração das raparigas palpitasse 
pelo ‘Chiquinho’.

Atira-se aos romances e, com 
sofreguidão, lê os autores do seu tempo. 
Contudo, não há muito tempo para 
sonhar. O futuro «urge» e é necessário 
prepará-lo. Na família, os outros já 
escolheram o próprio caminho. E ele, 
que fará?... É verdade que os outros 
não lhe faltam com nada; tem muitos 
à sua volta, mas nada nem ninguém o 
satisfaz plenamente. Quantas vezes, 
durante os espetáculos teatrais, põe-se 
a caminho e vai contar à Senhora os 
problemas e ânsias do seu coração 
nómada. Por vezes, fecha-se no seu 
quarto, diante de uma pequena imagem 
de Nossa Senhora das Dores – para 
ele muito querida –, e regressa com 
os olhos banhados em lágrimas. E, 
quem diria, que sob as suas elegantes 
vestes levava também o cilício? 

Os problemas vão surgindo na sua 
vida não só com a morte de alguns dos 
seus irmãos, como também problemas 
de saúde consigo próprio. Nesses 
momentos, vem-lhe à mente uma 
grande vontade de se consagrar 
totalmente ao Senhor, mas, passados 
esses momentos mais aflitivos, 
esquece-se e volta à vida anterior. 
Contudo, Deus nunca se cansa de nós. 
E volta a insistir uma e mais vezes. 
Em 22 de Agosto de 1856 realiza-se 
uma grande procissão em Spoleto. 
Ali está o ‘Chiquinho’, juntamente 
com os seus colegas e amigos, a ver 
passar a procissão. Quando a imagem 
de Nossa Senhora passa diante dele, 
sente como que uma voz dentro de 
si a dizer-lhe: ‘Chiquinho, que estás 
a fazer no mundo? A vida religiosa 
espera-te’. É a voz da Mãe que chama. 
Como resistir-lhe? A 6 de setembro, em 
Spoleto, vencidos todos os obstáculos, 
parte em direção a Morrovalle para ali 
iniciar o período de noviciado entre os 
Passionistas. O pai, Sante Possenti, 
que até então não compreendia o que 

EDITORIAL
A Palavra ao Diretor
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 Restos mortais de São Gabriel

se passava com o seu «Chiquinho», 
encontra-se sereno e convencido da 
vocação do filho. Aceita os insondáveis 
desígnios da Providência. 

No dia 8 de setembro, o professor de 
letras, Padre Luís Pincelli, entrando na 
sala de aula, inicia a lição de um modo 
inusitado: «Vistes por aí o bailarino? 
Quem o diria? Partiu para fazer-se 
passionista». Aos 18 anos Chiquinho 
vira a página. O filho do Governador 
de Spoleto, com um porvir risonho; o 
bailarino, amante da caça e do teatro, 
fecha-se num convento onde a vida para 
os olhares profanos decorre monótona. 
No entanto, como ele mesmo confessa, 
sente-se muito feliz e não trocaria um 
instante passado no silêncio de um 
convento pelos elogios e aplausos dos 
seus colegas e amigos.

No dia 21 de setembro de 1856 
veste o hábito passionista e escolhe 
um novo nome: Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores. Terminado o ano de 
noviciado, faz a sua profissão religiosa 
e inicia os seus estudos filosóficos e 
teológicos em Macerata e em Ísola 
del Gran Sasso, respetivamente. Na 
catedral de Pescara recebe a tonsura 
e as Ordens Menores. Logo depois 
adoece, sem esperança de cura. No dia 
27 de fevereiro de 1862, ‘ao romper 
do sol’, morre reconfortado com a 
visão de Maria, invocada com amor: 
«Mamã vem depressa». Ainda não 
se tinham passado seis anos da sua 
entrada entre os Passionistas e já seus 
coirmãos, comovidos, o recordavam.

Lembravam a sua vida marcada 
por uma alegria contagiante: «A minha 
vida, dizia Gabriel, é uma contínua 
alegria. Os dias e os meses passam 
velozmente. A minha vida é uma vida 
de paz. Estou muito contente».

O Padre Norberto, seu Diretor, 
dizia a seu respeito: «O meu Gabriel 
era alto, um metro e setenta. Tinha um 
caráter muito vivo, suave, insinuante e, 
ao mesmo tempo, decidido e generoso. 

Tinha um coração muito sensível, 
cheio de afeto, uma maneira de ser 
atraente, agradável e, naturalmente, 
gentil. Jovial e alegre, de palavra 
pronta, engraçada, fácil, cheio de 
graça. Gabriel era, de verdade, belo 
na alma e no corpo».

“A minha vida, é uma 
contínua alegria.   
Os dias e os meses 
passam velozmente.  
A minha vida é uma 
vida de paz. Estou 
muito contente”

Todos estão convencidos de que, 
mais do que rezar por Gabriel, 
pedem a Gabriel que interceda por 
eles. Convencidos de que mais que 
depositar um cadáver na cripta da 
Igreja, colocaram uma semente 
destinada a florescer.

Em 1891 iniciaram- se os processos 
para a sua canonização, sendo 
declarado santo a 13 de maio de 
1920, pelo Papa Bento XV. O resto 
da história de Gabriel é um fascínio 
sempre crescente de uma vida mais 
plena. Continua a ser história de uma 
santidade que não conhece ocaso.

No mundo são mais de mil as igrejas 
dedicadas a S. Gabriel. Aos pés do 
Gran Sasso levanta-se um grande 
santuário que, segundo uma estatística 
do Vaticano, está entre os primeiros 
quinze santuários mais frequentados do 
mundo. Para muitos doentes, Gabriel 
é a última esperança e para outros 
a única esperança. Gabriel continua 
vivo, sorri ainda. 

Não me digam, pois, que a 
santidade não é bela. Habituados a 
ver as imagens dos nossos santos com 
um ar muito taciturno, parece não 
sentirmos vontade de sermos como eles. 
Há que desfazer essa imagem. Por aí 
não vamos longe. Olhemos Gabriel, o 
santo do sorriso. O jovem feliz.

Gostaria de terminar estas palavras 
com um cântico que todos os jovens, 
sobretudo os jovens passionistas, 
gostam de cantar a plenos pulmões: 

E tu, Gabriel, que nas chagas do 
seu corpo, neste livro sempre 
aberto, aprendeste a viver, 
partilhando as suas dores de 
uma mãe e sete feridas, vendo 
a Deus cravado em cruz».

«Os sonhos do mundo seduzem-
te, jovem estrela. Entre aplausos 
e sorrisos, tens tudo a teus pés. 
Mas sentes um calor dentro de ti. 
Levantas os olhos: cruzam-se os 
vossos olhares. Escutaste suas 
palavras: ‘isto não é para ti, tens na 
frente um grande sonho p’ra viver.

Gabriel, como qualquer jovem, é, 
‘foi’ seduzido pelos sonhos do mundo 
e sabe que, entre aplausos e sorrisos, 
tem tudo a seus pés. Mas, uma voz 
interior lhe segreda ao coração: «Isto 
não é para ti, tens na frente um grande 
sonho p’ra viver». E o sonho tornou-se 
realidade. 

P. José Queirós
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O P. José Joaquim Queirós de Sá, 
Passionista, tomou posse da Paróquia 
de Nossa Senhora da Graça, no con-
celho do Barreiro, no dia 9 de julho 
de 1967, dia dedicado pela sua Con-
gregação a Nossa Senhora Mãe da 
Santa Esperança. Nesse dia, a Paró-
quia de Palhais/Santo António renas-
ceu, uma vez que estava sem pároco 
há mais de 200 anos, segundo rezam 
as crónicas de então. 

50 anos depois, este sacerdote 
regressou à Paróquia para participar 
na celebração do ano jubilar. D. José 
Ornelas presidiu a Eucaristia campal, 
acompanhado por diversos sacerdo-
tes passionistas, na Quinta do Porto 
da Ramagem (Coina), cedida pelos 
proprietários para o evento.

Como se impunha, pela importân-
cia da efeméride, foi grande a ade-
são da população, que se juntou para 
celebrar a fé e agradecer a Deus a 
presença dos missionários passio-
nistas. Vieram vários autocarros do 
Norte, uma vez que a celebração dos 
50 anos da Paróquia e da Presença 

Passionista no Barreiro foi, simulta-
neamente, Festa da Família Passio-
nista, habitualmente realizada em 
Santa Maria da Feira.

Na sua homilia, D. José recor-
dou que os Missionários Passionis-
tas vieram para um território que 
estava esquecido e que era/é campo 
de missão. Agradeceu o seu trabalho 
e exortou às pessoas para não se aco-
modarem e trabalharem juntas pelo 
projeto de Jesus.

Na celebração eucarística, apoiada 
no canto pelo Grupo Coral São Gabriel 
e pelo Life Teen, foram “enviadas” 5 
jovens leigas para a Missão Passio-
nista de Calumbo (Angola) e benzida 
uma estátua de São Paulo da Cruz, 
que será colocada na Igreja de Santo 
António da Charneca. 

A Paróquia ofereceu ao Bispo de 
Setúbal e ao primeiro pároco Passio-
nista uma imagem de São José recli-
nado a dormir, à qual o Papa Francisco 
tem grande devoção. Essa imagem 
representa o momento em que José 
escuta a voz de Deus e decide cumprir 

a sua vontade. A partir daí, D. José 
convidou os presentes a não terem 
medo de avançar no sonho de uma 
Paróquia viva, de discípulos, e mis-
sionária, ao estilo de Jesus. 

Após o almoço, foi partido e repar-
tido um grande bolo, oferta da pastelaria 
Santo André, entre as centenas de pes-
soas presentes. Seguiu-se um momento 
de convívio e música, com a presença da 
Banda de Louvor da CCLX, da fadista 
Marlene, do Grupo de Cantares Moda-
lentejo e do Tó Zé que animou o baile. A 
Inês Carranca, jovem repórter da RTP, 
apresentou toda a festa transmitindo 
grande alegria ao momento.

Na noite do sábado anterior, 8 de 
julho, cerca de duas centenas de pes-
soas juntaram-se perto da Capela de 
Coina para adoração do Santíssimo 
Sacramento, organizada em formato 
“XLT”, pelo Life Teen e com a pre-
sença do Fernando Baptista, perito 
em evangelizar através do riso. 

“O Jubileu desta Paróquia foi 
uma Graça de Deus que trouxe 
uma grande alegria aos paroquia-
nos, agora com novo vigor, para 
viver um melhor discipulado, em 
ambiente de esperança, sabendo 
que Deus continua a caminhar na 
história da Paróquia de Palhais/
Santo António”. 

Todo o ano foi marcado por diversos 
momentos importantes, que fizeram 
a Paróquia encontrar-se nas dimen-
sões espiritual, celebrativa, forma-
tiva, missionária, evangelizadora e 
social. Um caminho foi percorrido nos 
últimos 50 anos de vida. Agora, outro 
está a começar a ser trilhado, rumo a 
uma Paróquia mais viva, mais famí-
lia, sintonizada com Jesus Cristo e 
com o seu Evangelho.

P. Tiago Veloso

FESTA DA FAMÍLIA PASSIONISTA 
na Paróquia de Santo António/Palhais
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Terminou a série de conferên-
cias no âmbito da comemoração dos 
50 anos da Paróquia de Palhais/Santo 
António que decorreram quinzenal-
mente, por iniciativa do Pároco.

Foram diversas as pessoas que 
nos brindaram com a sua presença, 
os seus conhecimentos e experiên-
cias de vida. Fizeram-no de forma 
espontânea e bem-disposta. Abriram 
a mente e o coração tocando assim 
aqueles que disponíveis e curiosos 
se reuniram para os ouvir.

 A mim, em particular, ficaram-me 
alguns sentimentos que hoje partilho. 

Uma das impressões gerais que 
ficaram gravadas foi que devemos 
através das nossas obras mostrar que 
o Senhor está na nossa vida. O João 
Paiva fez-nos pensar sobre a literali-
dade da bíblia, o significado dos mila-
gres e desafiou-nos a demonstrar no 
dia-a-dia o amor que Deus tem por 
cada um de nós.

No encontro com o Joaquim do 
Carmo, o declarado não crente, este 
não conseguiu desvirtuar nenhum 
dos presentes. 

Mais um ponto de destaque foi a 
sessão como o Miguel Freitas que nos 
falou sobre liderança Cristã, que é 
nada mais nada menos do que tendo 
como apoio e exemplo Jesus e vivendo 
os valores do Evangelho orientar as 
suas ações e a dos outros. É exem-
plo deste tipo de liderança a passa-
gem da Bíblia de Mc 10, 35-45. Ainda 
ajudou a relembrar as 15 patologias 
diagnosticadas pelo Papa. Defendeu 
que um líder deve ter Estima, Empa-
tia, Envolvimento, Partilha e Apoio. 

Ouvimos testemunhos de fé e 
entrega ao Senhor no caso de Santa 
Faustina e no caso dos muitos pere-
grinos que se deslocam a Medjugorje, 
vidas que se transformaram pela ação 
do Espirito Santo.

Quanto à abordagem das crianças, 
a Jacinta, esposa do João Paiva, diz 
que esta relação deve ser de liberdade 
de expressão e que é muito melhor 
“deixar sair do que acumular”. Fica-
-me a frase “quando damos, damos 
e não podemos cobrar ou então não 
damos”, diz respeito ao que os pais 
fazem pelos filhos e que nunca devem 
cobrar.

E como todos queremos ser san-
tos, o seminarista André Michael, 
veio dar-nos algumas dicas para con-
seguirmos lá chegar, para tal temos 
de trabalhar todos os dias. 

Muitas das exposições partem de 
experiências dentro da família, Juan 
Ambrósio, contou-nos as suas peripé-
cias. A família é o primeiro contato 
com Deus pelas orações, pela fé dos 
pais é no seio da família que se apren-
dem comportamentos e competências. 
É em família que construímos cami-
nho e é nela que a Igreja é renovada.

Durante as semanas seguintes 
constatámos a realidade que estava 

à nossa frente: a Igreja está doente. 
Novo ponto de partida, quer dizer, 
“novo” não porque os Papas já nos 
tentaram despertar para a grande 
necessidade de fazer discípulos, nós 
é que estamos um pouco adormeci-
dos. A primeira leitura de hoje é um 
bom exemplo daquilo que devemos/
temos de fazer, Atos 8, 5-8. 

Para terminar as conferências 
esteve connosco Ana Guimarães. Ela 
veio para descomplicar a oração. Todos 
sabemos rezar ladainhas de repeti-
ção. Claro que isso não é errado, mas 
se abrirmos o coração, como se Deus 
fosse um amigo a vida seria mais 
fácil. Uma das frases que ficou foi 
“levar a oração à vida e a vida à ora-
ção”. Recomendou-nos que usemos a 
oração para discernir. 

No dia 18 de janeiro de 2017 
recebemos o Sheik David Munir 
que veio desmistificar um pouco o 
Islão e assegurar que nem todos são 
terroristas, numa troca de respeito 
mútuo entre religiões, convidou-
nos a visitar a Mesquita Central de 
Lisboa, desafio aceite, e lá fomos nós 
hoje. Fomos bem-recebidos e, numa 
conversa descontraída, fizemos uma 
visita pelas salas da Mesquita, tivemos 
direito a apresentações, explicações 
e bom humor.

Um agradecimento a todos os ora-
dores e a todos os participantes porque 
me ajudaram a crescer como cristã.

Marta Cameira
(Comunicação preparada para ser editada 

no número anterior de FP e que não o foi por 
falta de espaço)

Igreja de Palhais Igreja de Santo António Capela da Penalva

Capela de Coina

Noticiário da paróquia de
SANTO ANTÓNIO/PALHAIS (Barreiro)
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A Comunidade Passionista de 
Linda-a-Velha este ano fez-se 
representar pelo estandarte e 

andor do seu fundador São Paulo da 
Cruz na procissão de Nossa Senhora 
do Cabo, a 17 de Setembro. Agra-
decida a todos os jovens, acólitos, 
catequistas e amigos que a nós se 
associaram, percorremos as ruas da 
paróquia na alegria, na esperança e 
na vivência da fé. Certamente houve 
instantes em que “peregrinamos” 
rumo ao nosso eu, em que nos con-
seguimos concentrar na nossa pró-
pria história: uma história que se 
constrói aos poucos e que faz his-
tória. Abrimos as portas a Cristo 
quando pensamos que “os santos 
foram como nós: bebés, crianças, 
jovens, adultos e velhinhos”, porque 
olhando para eles tomamos cada vez 
mais consciência de que tem de ser 
a santidade o nosso lema de vida. 
É o sonho e a crença deste encontro 
feliz com o nosso Pai do Céu que nos 
interpela, que nos move, que nos põe 

a caminho com os outros. Um cami-
nho que tantos outros, como o glo-
rioso São Paulo da Cruz, viveram; 
e com os quais nos alegramos, e nos 

quais encontramos sinais que nos 
permitem dizer: “eu também quero 
conhecer Deus em cada instante da 
minha vida”. 

Caminhámos felizes associados 
à espiritualidade de São Paulo da 
Cruz: olhar para os homens de hoje, 
os que sofrem, os alegres, os miseri-
cordiosos ao jeito de Jesus. Resta-nos 
mantermo-nos unidos para sempre 
neste caminho de fé. Um caminho que 
temos vindo a construir com alegrias 
e tristezas, sorrisos e lágrimas, cer-
tezas e dúvidas…; é verdade, somos 
amigos…, amigos de e com Paulo da 
Cruz. Eis o resultado de uma ami-
zade que se vai construindo pouco a 
pouco, passo a passo, instante a ins-
tante, com Cristo, com Maria e com 
os Santos. Uma vez mais, obrigado a 
todos os que se disponibilizaram para 
este belo momento de fé… e vamos 
continuar unidos, comprometidos, 
e abraçados à mesma Cruz que é a 
beleza da Vida. 

André Michael Almeida Pereira

“PAULO DA CRUZ” 
percorre as ruas de Linda-a-Velha 
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PASSIONISTAS NO MUNDO
ORDENAÇÃO DO P. JAKUB 
BARCZENTEWICZ (ASSUM)
A 10 de Junho 2017, na paróquia passionista de Rawa 
Mazowiecka, Polónia, foi ordenado sacerdote o P. 
Jakub Barczentewicz pela imposição das mãos do 
bispo da diocese de Łowicz, Mons. Wojciech Osial.

ORDENAÇÃO DO P. RUBÉN DARÍO 
MANZANO LISCANO (SCOR)
 A 8 de Julho 2017, na paróquia de Nossa Senhora de 
Fátima (Caracas, Venezuela), P. Rubén Darío Man-
zano Liscano foi ordenado sacerdote pela imposição 
das mãos de Mons Túlio Luís Ramirez Padilla, bispo 
auxiliar de Caracas.

ORDENAÇÃO PROVÍNCIA EXALT 
P. Thiago Thales Mendes de Oliveira
A 23 de Julho, na paróquia passionista de Nossa Senho-
ra Auxiliadora, cidade de Iporà (GO-Brasil), P. Thiago 
Thales Mendes de Oliveira foi ordenado sacerdote 
pela imposição das mãos do bispo Mons. Washington 
Cruz, passionista.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL  
Vice Província GEMM  
P. Erasto Venant Kamugisha (GEMM)
A 7 de Julho 2017, na catedral de São Paulo da Cruz, 
Dodoma (Tanzânia), P. Erasto Venant Kamugisha 
foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos do 
Arcebispo Beatus Kinyaia.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
DO P. FRANCESCO 
PAGLIAROLI (MAPRAES)
No dia 1 de Julho, na paróquia de Cristo Rei, Borgo 
Vodice (LT), P. Francesco Pagliaroli foi ordenado 
sacerdote pela imposição das mãos do bispo Mons. 
Mariano Crociata.

PRESENÇAS PASSIONISTAS 7FAMÍLIA PASSIONISTA



PASTORAL VOCACIONAL/JUVENIL
NOVICIADO “GETSÉMANI” - Ponta Grossa (Brasil) 

Dizia Fernando Pessoa: “Enquanto não atraves-
sarmos a dor da nossa própria solidão, continuaremos a 
nos buscar em outras metades. Para viver a dois/três, é 

necessário ser um.” 
No início do noviciado, fomos convidados a mergulhar 

na espiritualidade passionista pelo P. Nuno Ventura, CP, 
ele que nos convidou com as suas palavras confortantes e 
sábias a aproveitarmos este ano muito importante e espe-
cial das nossas vidas. E até então, tem sido uma experiên-
cia muito marcante, isto porque temos uma comunidade 
muito boa que nos ajuda a descobrir por intermédio das 
leituras espirituais, retiros de Castelazzo, leitura bíblica, 
como nos relacionarmos sentimentalmente com a San-
tíssima Trindade e como criar uma relação de amizade 
com Deus por intermédio dos irmãos. Também temos tido 
em cada mês, o deserto e o “novínter” (encontro de todos 
os noviços da Diocese de Ponta Grossa). Vários têm sido 
os padres que vêm por aqui para nos enriquecer com os 
seus saberes, dando-nos aulas por uma semana. Também 
estamos a conhecer melhor a congregação lendo livros de 
Santos, Beatos e Veneráveis da Congregação.

Sendo assim, a experiência do noviciado marca-nos 
pela intensa proposta da vivência comunitária, levando 
em conta principalmente os grandes alicerces da vida reli-
giosa passionista, como a oração, a fraternidade, a solidão 

e a meditação da memória da Paixão. Para isto, são de 
fundamental importância, neste período, as formações 
que se têm e que colaboram para o nosso maior cresci-
mento pessoal, comunitário, congregacional, levando-nos 
à verdadeira pertença à Igreja e à disposição em propa-
gar o Reino de Deus. 

A nossa comunidade está formada por seis membros: 
O P. José Roberto, CP (Mestre), P. Eugenio Mezzomo, 
CP (Vice-mestre), P. Fernando Costa, CP (Colaborador 
e Responsável do CEPA) e os noviços Daniel Eliziário 
(Província do Calvário/Brasil), Feliciano Kissua (Pro-
víncia/MAPRAES-Angola) e Pedro Massuca (Província/
MAPRAES-Angola).

“Enquanto não atravessarmos a dor da nossa 
própria solidão, continuaremos a nos buscar em 
outras metades. Para viver a dois/três, é necessá-
rio ser um”

Nas nossas atividades quotidianas, temos um grande 
tempo dedicado à formação/estudo, isto é, de segunda a 
sexta, das 9h00 às 11h30. Uma vez por mês temos o capí-
tulo local e a reunião comunitária.

Os trabalhos e os serviços que realizamos no Noviciado 
são uma verdadeira parceria entre os confrades que tem 
um papel fundamental no compromisso com a organiza-
ção e limpeza da casa. Como comunidade do noviciado 
é nosso dever cumprir com as tarefas de cuidar da casa, 
bem como dos jardins, horta, limpeza dos carros e lim-
peza da casa. Nas terças e sextas-feiras trabalhamos na 
horta, no jardim e na organização do terreno ao redor da 
casa. Aos sábados, pela manhã, fazemos a limpeza geral, 
já no período da tarde vamos às nossas respetivas pasto-
rais. É nesse sentido de pertença que os noviços cuidam 
da organização e do zelo da casa.

Também praticamos atividades físicas, tais como: 
voleibol e caminhadas. Por outro lado, temos tido aque-
les momentos de lazer (cinema e almoçar ou jantar fora), 
passeios aos locais turísticos e visitas às comunidades 
de Colombo e Curitiba. Tudo isto, fazemo-lo comunita-
riamente. Os nossos passeios têm sido de grandes entre-
tenimentos, tendo como enfoque principal, o convívio 
fraterno de nossa comunidade do Noviciado, além da 
convivência com os nossos religiosos passionistas, das 
comunidades visitadas.

Por aqui tudo está a correr na normalidade, graças a 
Deus. Quanto a nós, noviços Feliciano e Pedro, na quali-
dade de sermos da Província da MAPRAES, fomos bem 
recebidos pelos missionários passionistas da Província 
do Calvário na pessoa do seu provincial o P. Amilton, CP 
(Dom). Estamos alegres e contentes porque estamos vendo 
que os religiosos da Província do Calvário estão também 
envolvidos e engajados na nossa formação.

Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Conta-
mos com as vossas orações neste caminhar da nossa vida 
vocacional. 

Os Noviços angolanos em Ponta Grossa
(Crónica que foi preparada para ser editada no número anterior de 

FP, e que não o foi por falta de espaço)
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50 Anos volvidos após a 
sua “Missa Nova”, exata-
mente no mesmo dia (13 

de Agosto de 1967), o P. Porfírio volta 
à sua terra natal (Tregosa, concelho 
de Barcelos) para celebrar as suas 
Bodas de Ouro Sacerdotais com 
os seus familiares, conterrâneos e 
amigos. 

Um dia soalheiro e quente, a pro-
meter temperaturas altas, acordou de 
mansinho, com a chegada e concen-
tração dos participantes na capela de 
São João e espaços adjacentes, a uns 
escassos 100 metros da igreja paro-
quial. Aí, tiveram lugar os Ritos da 
Bênção e Saudação Litúrgical, segui-
dos da saudação oficial em nome da 
Comissão Fabriqueira e a interven-
ção do Presidente da autarquia local, 
Sr. José Dias. O ribombar de alguns 
morteiros de fogo de artifício, à boa 
maneira minhota, marcou o início do 
cortejo litúrgico em direção à igreja, 
acompanhado pelo Grupo Coral paro-
quial, que entoou cânticos apropria-
dos à circunstância. 

Aí, em continuidade dos Ritos Ini-
ciais, o canto do Glória, entusiastica-
mente executado pelo Grupo Coral e 
acompanhado pela Assembleia cele-
brante e as restantes partes da Litur-
gia da Palavra, com o Evangelho a 
ser proclamado pelo P. António Jorge 
Torre, sacerdote da diocese de Viana 
e primo do P. Porfírio. De constar que 
participaram na Eucaristia, como 
concelebrantes, para além deste e 
do próprio P. Porfírio, o P. Ernesto 

Faria, pároco de Tregosa e Aldreu, os 
Padres Paulo Correia, superior regio-
nal dos Passionistas em Portugal e 
Angola, Laureano Alves Pereira, 1º 
Conselheiro da Província Passionista 
MAPRAES (Itália, França e Portu-
gal) e o P. José Queirós, superior do 
Seminário Passionista de Barrose-
las, que preparou a efeméride com 
um tríduo de carácter vocacional. 
À homilia, o P. Porfírio, como é natu-
ral, manifestou em primeiro lugar a 
sua profunda alegria e emoção, por, 
depois de 50 anos, se encontrar nova-
mente rodeado dos seus familiares, 

conterrâneos e amigos, a celebrar o 
dom do sacerdócio, que lhe foi gratui-
tamente conferido por Jesus Cristo, 
fazendo parte ministerial do seu único 
e eterno Sacerdócio. Agradeceu segui-
damente, a amizade manifestada pela 
presença dos sacerdotes que acede-
ram ao seu convite, de muitas pes-
soas amigas, familiares, membros da 
autarquia e conterrâneos que sacrifi-
caram, possivelmente, outras opções 
para enaltecerem, igualmente, com 
a sua presença, o dom do sacerdócio 
atribuído a um dos filhos da terra. 
Na sua comunicação, não deixou o 
P. Porfírio de evocar os momentos 
mais lindos da sua infância, vivi-
dos e partilhados por um povo sim-
ples e bom que o viu crescer e partir 
ainda muito cedo para o Seminário. 
De uma maneira especial, evocou 
a memória dos seus pais e irmãos 
falecidos a quem, disse, muito deve 
para que ele tenha podido respon-
der à chamada do Senhor e servi-lo 
na Igreja e na Congregação Passio-
nista ao longo de 62 anos. Aludiu e 
agradeceu também a presença espe-
cial da sua única professora primá-
ria, a Srª D. Fernanda Soucasaux de 
Carvalho, que lhe ensinou o a, e, i, o, 
u, e, de alguma maneira, o preparou 
para a vida. 

Terminou o P. Porfírio a sua alocu-
ção com uma pequena resenha da sua 
vida religiosa, sacerdotal e apostólica 
ao longo de mais de meio século, com 
altos e baixos, alegrias e tristezas, 
entusiasmos e medos, mas sempre 

JUBILEU SACERDOTAL DO P. PORFÍRIO SÁ  
NA SUA TERRA NATAL (TREGOSA, 13.08.2017)

VOCAÇÃO E MISSÃO 9FAMÍLIA PASSIONISTA



com a consciência de que a vida, não 
lhe pertencendo, era dos outros e para 
os outros e, por isso, tudo foi encarado 
com espírito de missão e de entrega. 
“Por tudo isso – disse – dou graças a 
Deus por estes anos que o Senhor me 
concedeu ao serviço da Igreja e da 
Congregação; Congregação Passio-
nista que me recebeu, que me formou 
e que, agora, já no entardecer da vida, 
me sustenta e ampara, e que não me 
arruma para o cantos dos trastes já 
usados e envelhecidos pelo tempo”. E, 
mesmo no fim da sua comunicação, 
concluiu com as palavras de S. Paulo 
(1 Tim 1, 12), de que fez seu lema na 
pagela-recordação: “Dou graças Àquele 
que me deu força, Cristo Jesus, nosso 
Senhor, que me julgou digno de con-
fiança e me chamou ao seu serviço”. 

A Eucaristia continuou como habi-
tualmente, destacando-se na Ora-
ção Universal algumas das preces 
mais personalizadas e com o Ofer-
tório solene em que foram apresen-
tados e oferecidos símbolos, repre-
sentando os mais variados meios de 
apostolado no desempenho do minis-
tério sacerdotal. Após a comunhão, 
foi apresentado um vídeo preparado 
expressamente par esta circunstân-
cia, exibindo, embora sumariamente, 
o itinerário percorrido pelo P. Porfírio 

desde 1955 (ingresso do Seminário) 
até à data presente.

A terminar a celebração, após a 
bênção final e despedida, seguiu-se 
a apresentação de cumprimentos ao 
homenageado, mediante a entrega 
da pagela-recordação comemorativa, 
evidenciando uma foto de há 50 anos, 
precisamente do ano da ordenação 

do P. Porfírio (S. Gabriel, Itália, 
26.02.1967). Entretanto, fora do tem-
plo estralejava no ar uma generosa 
sessão de fogo de artifício, manifes-
tando alegria e regozijo pelo evento 
comemorado.

A rematar o dia, que foi de muita 
alegria, emoção e de Ação de Graças, 
teve lugar no restaurante “Sol Doce”, 
em Barroselas, um almoço/convívio 
aberto a quem previamente aceitou 
o convite para nele participar, englo-
bando cerca de 147 pessoas.

Enfim, uma efeméride digna e bem 
celebrada por todos os participan-
tes numa paróquia de aldeia, onde, 
passados 50 anos, nunca mais houve 

uma ordenação sacerdotal. Esperamos 
que, a partir daqui, haja nos jovens 
um despertar para a vida, que os leve 
a olhar para outros horizontes, pos-
sivelmente mais altos, que os leve a 
colocar a sua vida ao serviço da Igreja 
e do Povo Santo de Deus no sacerdó-
cio ou na vida religiosa.

Tregosa, 13 de Agosto 2017

“Esperamos que, a partir daqui, haja nos jovens um despertar para 
a vida, que os leve a olhar para outros horizontes, possivelmente 
mais altos, que os leve a colocar a sua vida ao serviço da Igreja e 
do Povo Santo de Deus no sacerdócio ou na vida religiosa”
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RETIRO PASSIONISTA 2017  
Em Barroselas

Tal como os aguaceiros que se 
fizeram sentir no domingo ao 
fim da tarde (3-09-2017), assim 

foi a chegada dos religiosos passio-
nistas à casa passionista de Bar-
roselas: às pingas e seguidos! Para 
além destas semelhanças, ainda 
houve uma terceira: o de refrescar. 
Este retiro anual também se cons-
tituiu como uma excelente oportu-
nidade para estar mais tempo perto 
dos irmãos religiosos que durante 
o ano estão mais afastados geogra-
ficamente: “como é bom viverem os 
irmãos em união!”

Para orientar o retiro, a escolha 
recaiu sobre o P. Gianni Sgreva, reli-
gioso passionista italiano, que está a 
viver uma experiência missionária na 
Finlândia, e que nos ajudou no curso 
destes dias a assimilar melhor as raí-
zes bíblicas do carisma passionista.

A dimensão profética, que todos 
recebemos aquando do batismo, impele-
-nos a falar em nome de Deus, apre-
sentando a Palavra viva e eficaz. De 
contrário, não fazemos outra coisa 
senão papaguear ideias, teorias ou 

saberes. Por isso, anunciar é dar carne 
à Palavra, encarnando-a na nossa 
vida, tornando-a presente no nosso 
tempo e na nossa história, que tantas 
vezes é pautada por um vazio, uma 
ditadura da cultura do relativismo, 
como a definiu Bento XVI.

Diante desta instabilidade, a Pai-
xão de Cristo, o remédio de todos os 
males (S. Paulo da Cruz), aparece como 
uma aurora para a humanidade. A 
sabedoria da Cruz é fonte de unidade 
entre a história e a transcendência, a 
comunhão entre o visível e o invisível. 
Na hora da Cruz, Jesus entrega-nos 
o Espírito que nos ajudará a atingir 
a plenitude da perfeição.

A nossa principal vocação é, pois, 
criar e anunciar esta unidade, que 
só é possível quando a vida é arrei-
gada no desejo de estar com Ele. De 
contrário, escorregamos facilmente 
no puro sentimentalismo. A Paixão 
de Cristo, escândalo para os judeus 
e loucura para os gentios, tem de ser 
também a nossa Paixão por meio de 
uma participação. Para tal, como 
coordenadas para nos mantermos em 

constante vigilância e penetrarmos 
continuamente no grande mistério da 
Paixão, temos a pobreza, que evoca a 
liberdade com que abraçamos a vida 
religiosa, a solidão que nos ajuda a 
focar a intimidade e a oração como 
lugar de encontro. 

Vivendo contínua e permanente-
mente a Paixão, somos chamados a 
promovê-la (quarto voto dos Missio-
nários Passionistas), dando a conhe-
cer o acontecimento central da his-
tória da humanidade. Vida ativa e 
vida contemplativa estão, por isso, 
imbrincadas na espiritualidade pas-
sionista como valências imprescindí-
veis para a comparticipação na Paixão 
de Cristo. O calvário é o observató-
rio do passionista para poder, não só 
contemplar, mas também compreen-
der a Paixão da humanidade e anun-
ciar a esperança que brota da Cruz: 
a ressurreição.

“A nossa principal vocação é, 
pois, criar e anunciar esta uni-
dade, que só é possível quando 
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a vida é arreigada no desejo de 
estar com Ele”

O calvário suscita diferentes for-
mas de participação (riqueza de dons 
e talentos pessoais). O carisma não 
deve ser exclusivo, mas inclusivo. 
Cada religioso passionista, na senda 
de S. Paulo da Cruz, é chamado a revi-
talizar o carisma, aportando-lhe a sua 
participação na Paixão. O específico 
está na fidelidade ao carisma até ao 
fim da vida que, muitas vezes, não é 
sinónimo de tranquilidade, nem de 

bem-estar… mas que equivale a uma 
alegria interior e a uma serenidade 
de quem sabe que está a ser guiado. A 
vida orante revela-se, por isso, como 
um modo de iluminar e superar as 
causas dos males com que se debate 
a humanidade, sendo a nossa princi-
pal vocação um estar perto de Jesus. 
Vivendo fora de si mesmo, o consa-
grado, o passionista, vive em Cristo.

Nesta senda de entrega e proximi-
dade com Deus, a condição/meta de 
cada um não pode ser outra senão a 

santidade de vida, isto é, um deixar 
que o Espírito seja o ator da nossa 
vida. Só nesta medida é que podere-
mos corresponder ao apelo do Papa 
Francisco e ser uma Igreja em saída, 
testemunhando a alegria do encontro 
com Aquele, cujo nome é misericórdia.

Estes, em resumo, os temas abor-
dados pelo orientador ao longo destes 
dias de reflexão e de oração.

P. José Gregório

Nota da Redação: Foi durante 
a celebração da Eucaristia final 
deste retiro (8.09.2017) que teve 
lugar a cerimónia do “Envio 
Missionário” do Irmão Tiago 

Pereira, destacado para a Missão 
Passionista de Uíge, em Angola; 
celebração esta presidida pelo 
P. Porfírio, em representação 
da Comunidade da Feira, na 

ausência do Superior Regional. 
Ao Irmão Tiago desejamos um 
fecundo trabalho apostólico no 
novo múnus que a Congregação 
lhe confere. 
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"SETE JOVENS, ENTRE ELES DOIS PORTUGUESES, 
DIZEM "SIM" À VIDA PASSIONISTA

No passado sábado, dia 09 de Setembro, na Sé 
Catedral de Orbetello (GR), cidade vizinha ao 
Monte Argentário (Itália), local onde São Paulo da 

Cruz fundou o Primeiro Convento Passionista e onde se 
realiza atualmente o Noviciado da Província MAPRAES, 
os sete noviços André Martinho, Davide Costalunga, 
Davide Volontè, Francesco de Bellis, Gabriele Leo, Hum-
berto Silva e Nicola Sbalchiero emitiram pela primeira 
vez os votos religiosos na Congregação da Paixão de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

 Numa celebração presidida pelo Superior Provincial, 
P. Luigi Vaninetti, e concelebrada por cerca de 40 outros 
sacerdotes passionistas, os sete noviços emitiram os votos 
de Anunciar e Promover a Paixão de NSJC, de Pobreza, 
de Castidade e de Obediência, segundo o Espírito de S. 
Paulo da Cruz, Regras e Constituições da Congregação 
da Paixão. Numa cerimónia pautada por vários momen-
tos de emoção, os sete noviços finalizaram assim um ano 
intenso em que, da melhor maneira possível, se foram 

preparando para este grande compromisso a que o Bom 
Senhor os chamou a assumir. Não foi o fim nem o início 
de um caminho, mas apenas a passagem de uma etapa 
fundamental e necessária para que cada um se possa ir 
configurando cada vez mais a Cristo Crucificado. 

Após um período de alguns dias em que poderão recu-
perar da fadiga deste ano, os sete noviços ingressarão na 
Comunidade Passionista de Nápoles, para aí continua-
rem os seus estudos académicos juntamente com os outros 
cinco noviços do ano anterior. Nesta contínua caminhada 
de formação espera-se que cada vez mais nos tornemos 
mais e melhores religiosos passionistas, para que a espe-
rança que o mundo necessita se vá concretizando em nós. 
Os sete noviços agradecem as orações de todos aqueles 
que por eles rezaram e reforçam o pedido de oração por 
eles, para que possam continuar este caminho discernindo 
sempre mais claramente aquilo que o Senhor lhes pede. 

André Martinho Correia de Azevedo

Convento da “Apresentação”, sede do noviciado da Província 
Passionista MAPRAES, Monte Argentário
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Memória dos encontros inesperados, sem gran-
des cortesias, com a simplicidade das palavras, os 
gestos discretos no meio das multidões, os sorrisos natu-
rais de quem vê o próximo à luz divina... tudo vivido 
na esperança!

Esperança de um encontro com Aquele que quis 
dar-Se a conhecer na simplicidade e serenidade de um 
menino, adolescente, homem, sacerdote e bispo… que 
caminhou lado a lado com o Pastor supremo. levando-
-nos às fontes vivificantes da Palavra Divina,  sempre 
com o mesmo brilho no olhar…que deixará saudade!

Saudade porque se fez hóspede em tantos corações, 
em tantas histórias, em tantos instantes onde o humano 
e o divino se misturaram... e todos ficamos mais fortes! 

Que S. José, de quem era devoto, o conduza acompa-
nhado pelo canto jubiloso dos Anjos aos braços do Pai...

A vida terrena acabou, mas do Céu sei que vamos 
continuar a sentir a força da esperança e da coragem 
tantas vezes transmitidas.

O Céu já está mais rico porque nos “roubou” alguém que 
não precisava de falar, para nos sentirmos acompanhados!

No Céu certamente também será discreto, mas atento 
e zeloso por cada alma.

Que a sua alma descanse em paz.. E que um dia os 
nossos olhares voltem a brilhar, quando nos encontrar-
mos mais uma vez... sem estarmos à espera...

André Michael Pereira 
Missionário Passionista (em Facebook, 12.09.2017)

 Foto extraída da versão online do jornal Público, de 13.09.2017

NOTA DA REDAÇÃO:
Com esta publicação no Facebook do clérigo passionista André Pereira, queremos torná-la comum ao sentir de toda a Congregação Passio-

nista em Portugal, especialmente dos religiosos que se encontram na diocese do Porto, de quem o Sr. Dom António Francisco dos Santos foi 

seu Bispo e a quem prestamos a nossa mais sentida homenagem, a título póstumo, rezando ao Deus da vida que o recompense de todos os 

seus trabalhos apostólicos e o tenha na sua Bem-Aventurança eterna. 

MEMÓRIA... ESPERANÇA... SAUDADE
28.08.1948 — 11.09.2017
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O sentimento de desconhecido era 
o que me preenchia o coração. Se, 
por um lado, havia o desejo da 

descoberta, por outro, o meu íntimo pro-
curava por algo superior: O sentido. E foi 
nesta ambivalência de emoções que parti 
para Taizé. Esperava encontrar a resposta 
para as minhas inquietações, mas regres-
sei ainda mais desperta, contudo disposta 
a trazer comigo a simplicidade e o Amor 

necessários para trilhar um novo caminho. 
A abertura do coração ao novo, ao inespe-
rado, ao incerto, ao sentido escondido por 
detrás do que parece complexo. 

O acolhimento de todos, feito por todos, 
foi uma constante ao longo de toda a via-
gem e durante os dias em que vivencia-
mos a experiência da “colina”. Os olhares 
tímidos, as tentativas de abordar aqueles 
que até nos eram próximos fisicamente 
mas completamente desconhecidos, foram-
-se dissipando, pois o sentimento que ali 
nos levava, no fundo, unia-nos. Um grupo 
de “quase desconhecidos” tornou-se famí-
lia durante os 10 dias desta experiência 
profunda. Uma família em Cristo. Uma 
família que partilhou os momentos de 
oração, os cânticos, os silêncios, as refei-
ções, as angústias, os choros, os abraços 
e tantas alegrias! 

As partilhas de vida, as reflexões, 
a descoberta de tantas outras realida-
des foram uma constante nesta semana 
especialmente concebida para os jovens. 
Atrevo-me até a designar-nos de “jovens 
inquietos”. Jovens que procuram, apesar 
de todas as diferenças: raciais, culturais 
e até religiosas, encontrar algo de supe-
rior e de comum entre si, refletindo-se 
na busca pelo Bem. Penso até que numa 
dimensão semelhante ao apresentado 
por Viktor Frankl, quando assume que 
“encontrei o significado da minha vida, 
ajudando os outros a encontrarem o sen-
tido das suas vidas”. 

“Nesta dádiva gratuita ao longo 
destes dias, fomo-nos revestindo de 
sentido e dando sentido àqueles que 
connosco se cruzavam”

 Fomos percebendo que, independen-
temente de todas as mágoas, medos e 
sofrimento que as nossas vivências nos 
tenham trazido, existe sempre um sentido 
maior, existe a confiança e que o “amor é o 
caminho que nos leva à esperança” (José 

Tolentino Mendonça). Este mesmo Teó-
logo diz-nos que “a amizade é a aceitação 
de que Deus nos visita através do que nos 
é próximo. Com os amigos construímos 
uma história que é sagrada, mesmo se a 
nossos olhos parece apenas feita de coi-
sas simples e muito humanas. Depende 
muito do que estamos dispostos a acolher 
quando acolhemos os outros”. Assim, agra-
deço ao Pai Bom que me fez aproximar, 
que me deu a conhecer, que me fez criar 
“uma história que é sagrada” com tantos 
que me acolheram neste caminhar. Numa 
tentativa de nos aproximarmos à simpli-
cidade transmitida por Jesus no Evange-
lho de S. Lucas “Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio”, tornando o Reino, 
em toda a sua grandiosidade, bem mais 
próximo de cada um de nós. 

Por tudo, acredito que esta experiên-
cia, que me engrandeceu e (com a toda 
a certeza) também a todos os que me 
acompanharam, constitui um ciclo. Um 
ciclo que se “fecha” com a abertura de um 
novo: o ciclo do desafio. O enigma desa-
fiador de disseminar e perpetuar o espí-
rito de Taizé nas vivências de cada um, 
no regresso às nossas casas, aos nossos 
empregos, ao convívio com aqueles que 
cá ficaram e ao aprofundamento de tudo 
o que se começou a construir “na colina”. 

Cheios do Amor de Deus, cabe-nos esta 
entrega gratuita e confiante no propósito 
que Ele tem para cada um de nós. Este 
propósito do qual nem sempre nos aperce-
bemos, que na nossa pequenez não somos 
capazes de discernir, mas que vive no 
nosso íntimo como centelha de luz, pronta 
a ser amadurecida e a iluminar aqueles 
que nos rodeiam. Assim, como dito pelo 
Irmão Roger, que consigamos “viver em 
tudo a paz do coração”, entregando-Lhe 
a nossa vida e confiando que somos ins-
trumento e objeto do Seu grande amor.

Juliana Gomes 

TAIZÉ: 
O (re)encontro 
inquieto com o 
dar-se 
Santa Maria da Feira. 
Seminário dos Missionários 

Passionistas. 
19 de agosto de 2017. 
Minutos antes das 11h.
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SEMINAS SUMMER CAMP 17’

ACONTECEU
FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI:

† 28.06.2017: MARIA DA GRAÇA MARQUES SÁ FARDILHA, 
Assinante de “FP” – Riomeão (Feira)

† 23.06.2017: ORQUÍDEA MARIA CUNHA BRANCAS, Assinante 
de “FP” – Gondezende (Esmoriz)

† 29.07.2017: JOSÉ MANUEL RODRIGUES FERREIRA, Assinante 
“FP” – Gondezende (Esmoriz)

† 23.06.2017: ALBINA PEREIRA DO RIO, Assinante de “FP” (Barroselas)

† 13.07.2017: LUÍSA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, Mãe de Manuel, 
António e Maria, avó de Flora e Gabriela, assinantes da FP (Tregosa).

† 25.08.2017: DANIEL MARTINS COUTINHO, pai da Assinante de 
“FP”, Célia Rosa Tavares Coutinho (Junqueira)

† 16.09.2017: JOSÉ CARLOS MARTINS DE ALMEIDA, Sogro da 
Assinante Cristiana Ribeiro Soares (Junqueira).

“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! 

Após um looongo e árduo ano 
de estudo, a “rapaziada” do Semi-
nário Menor teve direito a uma 
semana de férias em conjunto. Este 
ano o destino eleito foi o Algarve.

Os seminaristas começaram a 
viagem em Santa Maria da Feira, 
no Seminário, por volta das 14h 
do dia 16 de julho e chegaram ao 
Algarve às 20h, ainda a tempo de 
jantarem em Portimão. Ficaram 
instalados num Centro Social a 
poucos metros da Praia da Rocha 
(Portimão).

Neste acampamento houve 
tempo para tudo, e trabalho para 
todos… Dividindo as tarefas, todos 
puderam fazer um pouco de tudo, 
mesmo cozinhar ou arrumar a cozi-
nha depois das refeições.

Mas o mais importante destas 
férias foi a oportunidade que todos 
tiveram para se conhecer e con-
viver. Isto porque, para além dos 
seminaristas que passaram de um 
ano para o outro, também estive-
ram presentes os que iriam entrar 
no seminário no novo ano letivo. 
Por isso, não foi de estranhar que 

no fim da semana já houvesse ami-
zades que, oxalá, se prolonguem 
por muitos e bons anos.

Estes dias de férias, que se 
mantêm há já muitos anos, propor-
cionaram aos “seminas” momen-
tos incríveis, relaxantes e muito 
divertidos. Agora, reforçados na 
amizade e fortalecidos na espe-
rança, damos as boas-vindas à 
jornada que temos pela frente, o 
novo ano letivo, que esperamos 
seja bem-sucedido!

Eduardo Pinho
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ÁLVARO MARQUES 
(COLAB. 53 B. – 
S. ANTÓNIO DA 
CHARNECA, 20€ 

ANÓNIMO 
(CAPELANIA), 36,67€

ANÓNIMO 
(CAPELANIA), 65,89€

ANTÓNIO DA COSTA 
LEITE (COLAB. 167 
- NOGUEIRA DO 
CRAVO),105€

ANTÓNIO JOSÉ PINHO 
RODRIGUES (FEIRA), 10€

ARMANDA DE 
CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

CAPELANIA DA 
PRAIA - (COLAB 93 - 
ESMORIZ), 82,30€

CAPELANIA DA 
SENHORA DA HORA 
(COLAB.150 - S. JOÃO 
DE VER), 23,87€

CAPELANIA DE DUAS 
IGREJAS (COLAB. 78 
– ROMARIZ), 28,20€

CAPELANIA DE 
FIÃES (COLAB. 183- 
FIÃES), 15,5€

CAPELANIA DE 
GUILHOVAI (COLAB. 
151- S. JOÃO DE 
OVAR), 60€

CAPELANIA DE 
MACINHATA (COLAB. 
146), 44,14€

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

CAPELANIA DO SOBRAL 
(COLAB. 36), 33,41€

CÉU (COLAB. 53 
F. - PENALVA (S. 
ANTÓNIO), 7€

EDIÇÕES PASSIONISTAS 
(96 -FEIRA), 5€

FERNANDO LEITE 
(ESCAPÃES), 5€

IDALINA MARQUES 
(LINDA-A-VELHA), 20€

IGREJA DE LINDA-
A-VELHA, 40€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
DOS PASSIONISTAS 
(BARROSELAS), 185,07€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
DOS PASSIONISTAS 
(FEIRA), 442,88€

IGREJA DOS 
JERÓNIMOS, 35€

IMAGEM DA 
SAGRADA FAMÍLIA 
(ARGONCILHE), 101,89€

IMAGEM DA SAGRADA 
FAMÍLIA (FEIRA), 16,28€

IMAGEM DA SAGRADA 
FAMÍLIA (VÁLEGA), 25€

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

LÚCIA MARIA GOMES 
FERNANDES (FEIRA), 20€

LUÍS FILIPE 
NUNES BRANCO 
(CORROIOS), 20€

LURDES BRANDÃO 
(COLAB.184 - 
ALVARÃES), 60€

MANUEL (COLAB. 53 
A. – PARÓQUIA DE 
S. ANTÓNIO), 6€

MARIA ADELAIDE 
DIAS SILVA (COLAB. 
79 - FAJÕES), 150€

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

MARIA CRISTINA 
QUEIRÓS DE CARVALHO 
(FRAGOSO), 45€

MARIA DA LUZ (VALE 
DE CAMBRA), 20€

MARIA DE FÁTIMA 
LOPES OLIVEIRA E 
PINHO (FEIRA), 20€

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

MARIA DO CARMO 
OLIVEIRA MARTINS 
(COLAB. 182 – 
ESCARIZ), 95€

MARIA DO CÉU 
VEIGA, 30

MARIA GORETE DE 
JESUS E SÁ (S. JOÃO 
DE VER), 30€

MARIA HELENA VALE 
FERREIRA (COLAB. 113 
- REBORDOSA), 130€

MARIA JOSÉ SOARES 
OLIVEIRA ABREU 
(FEIRA), 20€

MARIA MANUELA 
LUCAS DA SILVA 
(PORTIMÃO), 5€

MARIA ROSA DE 
SÁ (FEIRA), 100€

MÁRIO FERNANDES 
DA CUNHA (COLAB.118 
- CUNHA (PCR), 50€

PARÓQUIA DE 
ESPARGO (COLAB. 
115 - ESPARGO), 35€

ROSA MARIA 
PORTELA FAMILIAR 
(FORNOS), 130€

SANTUÁRIO SENHORA 
DA SAÚDE (COLAB 
162 - VALE DE 
CAMBRA), 146,68€

ZITA (COLAB. 53 E.) 
(PARÓQUIA DE S. 
ANTÓNIO), 4,90€

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 15 DE JUNHO A 15 DE SETEMBRO 2017):

Assim: 
DESPESAS (N.º 126, Ano 31):
• Gráfica (paginação, impressão e acabamento):  2.872,60 €
• Correios: ............................................................  821,79 € 
TOTAL: ................................................................  3.694,39 €

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, 
qualquer 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.
oliveira2@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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«Apareceu no Céu ( ... ) uma mulher revestida de 
sol»: atesta o vidente de Patmos no Apocalipse (12, 1), 
anotando ainda que ela «estava para ser mãe». Depois 
ouvimos, no Evangelho, Jesus dizer ao discípulo: «Eis 
a tua Mãe» (Jo 19, 26-27). Temos Mãe! Uma «Senho-
ra tão bonita»: comentavam entre si os videntes de 
Fátima a caminho de casa, naquele abençoado dia 
treze de maio de há cem anos atrás. E, à noite, Jacinta 
não se conteve e desvendou o segredo à mãe: «Hoje 
vi Nossa Senhora». Tinham visto a Mãe do Céu. Pela 
esteira que seguiam os seus olhos, se alongou o olhar 
de muitos, mas ... estes não A viram. A Virgem Mãe 
não veio aqui, para que A víssemos; para isso teremos 
a eternidade inteira, naturalmente se formos para o 
Céu. 

Mas Ela, antevendo e advertindo-nos para o risco 
do Inferno onde leva a vida - tantas vezes proposta e 
imposta - sem-Deus e profanando Deus nas suas cria-
turas, veio lembrar-nos a Luz de Deus que nos habita 
e cobre, pois, como ouvíamos na Primeira Leitura, «o 
filho foi levado para junto de Deus» (Ap 12, 5). E, no 
dizer de Lúcia, os três privilegiados ficavam dentro 
da Luz de Deus que irradiava de Nossa Senhora. 
Envolvia-os no manto de Luz que Deus Lhe dera. No 
crer e sentir de muitos peregrinos, se não mesmo de 

“Temos Mãe!...”
todos, Fátima é sobretudo este manto de Luz que nos 
cobre, aqui como em qualquer outro lugar da Terra 
quando nos refugiamos sob a proteção da Virgem 
Mãe para Lhe pedir, como ensina a Salve Rainha, 
«mostrai-nos Jesus». 

Queridos peregrinos, temos Mãe, temos Mãe! 
Agarrados a Ela como filhos, vivamos da esperança 
que assenta em Jesus, pois, como ouvíamos na Segun-
da Leitura, «aqueles que recebem com abundância a 
graça e o dom da justiça reinarão na vida por meio de 
um só, Jesus Cristo» (Rm 5, 17). Quando Jesus subiu 
ao Céu, levou para junto do Pai celeste a humanidade 
- a nossa humanidade - que tinha assumido no seio 
da Virgem Mãe, e nunca mais a largará. Como uma 
âncora, fundemos a nossa esperança nessa huma-
nidade colocada nos Céus à direita do Pai (cf. Ef 2, 
6). Seja esta esperança a alavanca da vida de todos 
nós! Uma esperança que nos sustente sempre, até ao 
último respiro. 

Com esta esperança, nos congregamos aqui para 
agradecer as bênçãos sem conta que o Céu concedeu 
nestes cem anos, passados sob o referido manto de 
Luz que Nossa Senhora, a partir deste esperançoso 
Portugal, estendeu sobre os quatro cantos da Terra. 
Como exemplo, temos diante dos olhos São Francisco 
Marto e Santa Jacinta, a quem a Virgem Maria intro-
duziu no mar imenso da Luz de Deus e aí os levou 
a adorá-lo. Daqui lhes vinha a força para superar 
contrariedades e sofrimentos. A presença divina tor-
nou-se constante nas suas vidas, como se manifesta 
claramente na súplica instante pelos pecadores e no 
desejo permanente de estar junto a «Jesus Escondido» 
no Sacrário. 
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Nas suas Memórias (III, n. 6), a Irmã Lúcia dá 
a palavra a Jacinta que beneficiara duma visão: 
«Não vês tanta estrada, tantos caminhos e campos 
cheios de gente, a chorar com fome, e não tem nada 
para comer? E o Santo Padre numa Igreja, diante 
do Imaculado Coração de Maria, a rezar? E tanta 
gente a rezar com ele?» Irmãos e irmãs, obrigado por 
me acompanhardes! Não podia deixar de vir aqui 
venerar a Virgem Mãe e confiar-lhe os seus filhos 
e filhas. Sob o seu manto, não se perdem; dos seus 
braços, virá a esperança e a paz que necessitam e 
que suplico para todos os meus irmãos no Batismo e 
em humanidade, de modo especial para os doentes e 
pessoas com deficiência, os presos e desempregados, 
os pobres e abandonados. Queridos irmãos, rezamos a 
Deus com a esperança de que nos escutem os homens; 
e dirigimo-nos aos homens com a certeza de que nos 
vale Deus. 

Pois Ele criou-nos como uma esperança para os 
outros, uma esperança real e realizável segundo o 
estado de vida de cada um. Ao «pedir» e «exigir» o 
cumprimento dos nossos deveres de estado (carta da 
Irmã Lúcia, 28/ 11/1943), o Céu desencadeia aqui uma 
verdadeira mobilização geral contra esta indiferença 
que nos gela o coração e agrava a miopia do olhar. Não 
queiramos ser uma esperança abortada! A vida só 
pode sobreviver graças à generosidade de outra vida. 
«Se o grão de trigo, lançado à terra não morrer, fica ele 
só; mas, se morrer, dá muito fruto» (Jo 12, 24): disse 
e fez o Senhor, que sempre nos precede. Quando pas-
samos através de alguma cruz, Ele já passou antes. 
Assim, não subimos à cruz para encontrar Jesus; mas 
foi Ele que Se humilhou e desceu até à cruz para nos 

Foto Ecclesia

encontrar a nós e, em nós, vencer as trevas do mal e 
trazer-nos para a Luz. 

Sob a proteção de Maria, sejamos, no mundo, 
sentinelas da madrugada que sabem contemplar o 
verdadeiro rosto de Jesus Salvador, aquele que brilha 
na Páscoa, e descobrir novamente o rosto jovem e belo 
da Igreja, que brilha quando é missionária, acolhedo-
ra, livre, fiel, pobre de meios e rica no amor. 

Papa Francisco, 13 de maio de 2017
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Salve Rainha,
bem-aventurada Virgem de Fátima,
Senhora do Coração Imaculado,
qual refúgio e caminho que conduz até Deus!
Peregrino da Luz que das tuas mãos nos vem,
dou graças a Deus Pai que, em todo o tempo e lugar,
atua na história humana;
peregrino da Paz que neste lugar anuncias,
louvo a Cristo, nossa paz, e para o mundo 
peço a concórdia entre todos os povos;
peregrino da Esperança que o Espírito alenta,
quero-me profeta e mensageiro para a todos
lavar os pés, na mesma mesa que nos une.

Salve, Mãe de Misericórdia,
Senhora da veste branca!
Neste lugar onde há cem anos
a todos mostraste os desígnios
da misericórdia do nosso Deus,
olho a tua veste de luz
e, como bispo vestido de branco,
lembro todos os que, 
vestidos da alvura batismal,
querem viver em Deus
e rezam os mistérios de Cristo  
para alcançar a paz.

Salve, vida e doçura,
Salve, esperança nossa,
ó Virgem Peregrina, 
ó Rainha Universal!
No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração,
vê as alegrias do ser humano
quando peregrina para a Pátria Celeste.
No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração, 
vê as dores da família humana
que geme e chora neste vale de lágrimas.
No mais íntimo do teu ser,
no teu Imaculado Coração,
adorna-nos do fulgor de todas as joias da tua coroa
e faz-nos peregrinos como peregrina foste Tu.
Com o teu sorriso virginal
robustece a alegria da Igreja de Cristo.
Com o teu olhar de doçura
fortalece a esperança dos filhos de Deus.
Com as mãos orantes que elevas ao Senhor
a todos une numa só família humana….. 

ORAÇÃO 
DO PAPA FRANCISCO EM FÁTIMA 

 1ª PARTE 

NÃO ESQUEÇA
IV TRIMESTRE 2017

OUTUBRO
 � DIA 15-22: Semana de 

Oração pelas Missões
 � Dia 19: São Paulo da Cruz, 

Fundador dos Passionistas
 � DIA 22: Dia Mundial 

das Missões.

NOVEMBRO
 � DIAS 1: Solenidade 

de Todos os Santos 
 � DIA 2: Comemoração de 

todos os Fiéis Defuntos.
 � Dias 12-19: Semana 

dos Seminários
 � Dia 26: Solenidade de Cristo 

Rei e Senhor do Universo.

DEZEMBRO
 � DIAS 3: I Domingo do 

Advento (Ano B)
 � DIA 8: Solenidade da 

Imaculada Conceição
 � DIA 25: Solenidade 

do Natal do Senhor
 � DIA 31: Festa da 

Sagrada Família de 
Jesus, Maria e José.

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

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23
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