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FELIZ E SANTO NATAL 
PRÓSPERO ANO NOVO 

Que a LUZ que irradia 
do Presépio inunde 
os nossos corações



“É fácil, é corrente, diante do presépio 
cantar o amor, a fraternidade, a justiça, 
a paz. E sempre o faço, e sempre 
o fazemos quando o Natal vem.

E está certo. É mesmo assim: no amor 
de Deus que, por mim, que por nós, 
Se fez homem em Jesus Cristo, 
eu descubro, nós descobrimos 
o amor que deve reinar entre nós.

Só que a vida corre igual e as coisas não 
mudam: ele é a fome; ele são as guerras; 
ele são as injustiças de toda a ordem; 
ele é a indiferença, a manipulação, 
a exclusão.

Fico-me a pensar no porquê de tudo isto 
e acabo por descobrir que tudo acontece assim, 
porque falo aos outros, sem me falar a mim; 
prego as coisas mais belas a todo o mundo, 
mas eu fecho os ouvidos do meu coração
e da minha fé; exijo que os outros andem 
e façam, mas fico no mesmo sítio.

Assim, não vale.

O Natal tem que ser, primeiramente, 
meu e para mim. Eu é que tenho de me ouvir, 
de o deixar tomar conta de mim, para que, 
a seguir o possa transmitir,
com legitimidade e eficácia, aos outros.

É que estamos fartos de palradores. 
Agora queremos testemunhas. Porque a palavra 
só vale quando tem atrás de si o exemplo.

Fito o presépio. Ouço a Boa-Notícia que, 
nele e por ele, me é anunciada. Apanho-a bem,
procuro vivê-la melhor, esforço-me por
testemunhá-la a sério e sei, com toda a certeza, 
que o resto acontecerá.

Começa Natal.

 D. Manuel Martins, Bispo Emérito de Setúbal
  (em “Pregões de esperança”)

Inocêncio Canoura, é o primeiro santo mártir da 
Congregação Passionista. Só este facto merece realce. É 
a primeira testemunha (mártir) que sela, com a entrega 
da sua vida, a sua fidelidade a Jesus Cristo. E tudo isto 
aconteceu muito perto de nós, na vizinha Espanha, na 
Província das Astúrias. É, pois, com imensa alegria 
que levo a todos vós a vida deste nosso irmão na fé e 
na Congregação. Podemos igualmente afirmar que é 
um santo mártir dos nossos dias porque foi martiri-
zado em Outubro de 1934, na assim conhecida ‘Revo-
lução de Astúrias’, quando a Espanha (entre os anos 
1931 a 1939) vive um dos momentos mais conturbados 
da sua história

Este nosso irmão nasceu no dia 10 de Março de 1887, 
em Santa Cecília do Vale de Oro, diocese de Mondoñedo, 
Espanha, de uma família de agricultores, tendo rece-
bido, no seu batismo, o nome de Manuel Canoura Arnau.

Conheceu os Passionistas, na sua terra natal, durante 
umas missões por eles pregadas. Fascinado pelo exem-
plo daqueles religiosos, manifesta-lhes o desejo de ser 
como eles. Acompanham-no ao vizinho convento de Mon-
doñedo para ali se encontrar e falar com os religiosos 
daquela Comunidade. O seu desejo de entrar para os 
Passionistas é tão forte, que não tenciona voltar atrás, 
mas sim permanecer nesse desejo. Entra no Seminário 
Passionista de Deusto, Bilbau, após declaração do seu 
pároco que, entre outras coisas positivas, diz o seguinte: 
“é de um comportamento moral e religioso irrepreensí-
vel, sendo uma exceção entre os outros (jovens) da sua 
idade”. Em 1902 encontramo-lo em Peñafiel (Valhado-
lid) dedicado aos estudos por um período de dois anos.

Em 1904, novamente em Deusto-Bilbau, para um ano 
de noviciado (período de tempo para conhecer melhor 
a Congregação e assim se comprometer, ou não, com a 
mesma, através da profissão religiosa). Isso veio a acon-
tecer no dia 27 de Julho de 1905, onde muda o nome de 
Manuel, recebido no batismo, pelo de Inocêncio, como 

SANTO 
INOCÊNCIO 
CANOURA, 
Mártir 
Passionista

NOTA: 
Com este texto, queremos prestar uma homenagem muito sentida ao 
Sr. D. Manuel Martins, bispo emérito de Setúbal, recentemente falecido.
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virá a ser conhecido. Nas Comuni-
dades Passionistas de Corella, Mon-
doñedo e Mieres dedica-se aos estu-
dos, preparando-se assim para a sua 
ordenação sacerdotal que teve lugar 
em Oviedo no dia 20 de Setembro de 
1913, aos vinte e seis anos de idade.

Após um ano da sua ordenação 
sacerdotal, é enviado para a Comu-
nidade de Daimiel onde ensina filo-
sofia e teologia aos jovens estudan-
tes passionistas e, ao mesmo tempo, 
dedica-se ao apostolado nas povoa-
ções vizinhas. Ensinará igualmente 
na casa passionista de Corella. Dele 
disseram os seus alunos: “Tínhamo-
-lo em grande consideração pela cla-
reza das suas explicações, pela serie-
dade de seus argumentos e pela sua 
erudição. Inocêncio brilhava, sobre-
tudo, pela delicadeza de sentimentos. 
Era um homem de coração e isso fazia 
que a sua inteligência fosse mais bri-
lhante”. Dedica-se a esta missão até 
finais de 1922.

“é um santo mártir dos 
nossos dias porque 
foi martirizado em 
Outubro de 1934”

A partir deste ano, a sua princi-
pal atividade será a pregação tanto 
na fundação de Ponferrada como, 
depois, em Mieres .

Em 1931 é destinado à Comuni-
dade de Santander onde encontra um 
ambiente difícil. Os sinais de uma 

revolução iminente começavam a 
aparecer e o horizonte apresentava-
-se cada vez mais negro e ameaçador. 
E é precisamente nesse ambiente que 
o nosso mártir Inocêncio exerce o seu 
apostolado entre os operários, com os 
riscos inerentes, como se compreende, 
a um ambiente propício à revolta.

Uma revista espanhola escrevia, 
nessa altura: “É justo dar o devido 
realce ao trabalho de um intenso e 
fecundo apostolado que o padre Ino-
cêncio leva por diante neste bairro 
operário tão populoso. Trabalha num 
ambiente hostil, de um concentrado e 
raivoso sectarismo. Como recompensa 
pelo seu trabalho, cheio de dificulda-
des, não lhe falta nem sequer o insulto. 
Mas as dificuldades não o desencora-
jam, nem sequer o assustam as injú-
rias da gentalha”. Maravilhoso elo-
gio tributado a este sacerdote antes 
do seu martírio e que o torna ainda 
mais credível porque não foi sugerido 
pela emoção de uma morte violenta 
às mãos de ferozes assassinos.

Contudo, dizemos nós, nada fez de 
particularmente extraordinário. Viveu, 
isso sim, fiel cada dia às linhas tra-
çadas pela Regra passionista. O que 
o distingue foi uma grande devoção 
a Nossa Senhora e um grande espí-
rito de penitência. Era um religioso 
“muito caritativo, paciente e com-
preensivo, sempre pronto a qualquer 
sacrifício quando se tratava de assis-
tir aos doentes. Quando podia pres-
tar um serviço aos religiosos ia para 
além das suas forças e da sua saúde”.

Revolução das 
Astúrias de 1934 

Precisamente um mês antes do 
seu martírio, Inocêncio foi transfe-
rido para a casa religiosa de Mie-
res, norte de Espanha, na região das 
Astúrias. Ali é conhecido e estimado 
e ali deixou em todos uma boa lem-
brança de sua pessoa. A Comunidade 
era muito numerosa: vinte e nove 
religiosos dos quais dezassete eram 
jovens estudantes.

Nessa altura, a situação política 
era já muito tensa. Vivem-se horas de 
preocupação e de incertezas. Qualquer 
coisa pode acontecer de um momento 
para outro. Na Casa Religiosa há sem-
pre alguém que vigia durante a noite 
por medo a um assalto ao convento. 
Da estrada, ouvem-se ameaças carre-
gadas de ódio e insultos de fazer arre-
piar: “Frades, afastai-vos do convento. 
Vamos cortar-vos o pescoço. Porque 
estudais? Saí e fugi para longe para 
evitar o pior. Desta vez não escapareis”

A tensão aumenta e os mineiros 
levantam-se contra o governo. A revolta 
torna-se dolorosa tragédia desde o dia 
5 ao 18 de Outubro de 1934 quando 
trinta mil mineiros dominam e ater-
rorizam a região antes que as forças 
da ordem possam tomar o controle 
da situação e restabelecer uma acal-
mia, ainda que relativa. O convento 
passionista de Mieres será atingido 
a ferro e fogo pelos revoltosos. Os 
estudantes, Alberto e André, foram 
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civil. Todos eles estão plenamente 
convencidos de que a morte os espera 
e, com serenidade e coragem, prepa-
ram-se para morrer. No primeiro dia 
de prisão os religiosos nada come-
ram. Um dos carcereiros dirá: ‘Dor-
miam por terra. Nunca se lamenta-
ram. Passavam todo o tempo rezando 
e muito recolhidos. Eram extraordi-
nários. Eram santos que nunca fize-
ram mal a ninguém. Mataram-nos 
só porque eram religiosos’. 

Uma senhora, de nome Palmira 
Serra, que lhes levava o alimento, 
não poderá esquecer aquilo que viu 
na prisão. Recorda: ‘Encontrei-os sem-
pre tranquilos, humildes, resignados. 
Impressionava-me, sobretudo, o Padre 
Inocêncio. Vestia muito pobremente 
como um operário e quase nem pare-
cia um sacerdote’. No dia 7 de Outu-
bro, o Padre Inocêncio confessa-se a 
um outro sacerdote, como ele também 
detido, e depois ouve, uma vez mais, 
a confissão dos religiosos Irmãos das 
Escolas Cristãs. Terminadas as con-
fissões, todos eles deram o seu tes-
temunho, manifestando uma grande 
alegria. Já não temiam a morte. Todos 
resignados à vontade de Deus.

Um sacerdote, que sairá vivo da 
prisão, dirá que “a vigília do martírio 
foi passada numa contínua conversa 
sobre o amor de Deus, animando-se 
reciprocamente a padecer por Cristo… 
convencidos de que eram mortos por 
ser sacerdotes, religiosos ou, simples-
mente, católicos”.

No dia 9 de Outubro, Inocêncio e 
os oito Irmãos das Escolas Cristãs, 
pela uma hora da manhã, são condu-
zidos até ao cemitério. O cabecilha 
do destacamento homicida escreverá 
mais tarde: “Eles sabiam bem para 
onde iam, e, como ovelhas sem levan-
tar a voz, caminhavam em paz, de tal 
forma que eu, homem duro, me emo-
cionei pela sua atitude. Rezavam em 
voz baixa, caminhando e esperando 
a morte”. O revolucionário Silvério 
Castañon recordará assim os últimos 
momentos dos religiosos: “estavam 
muito recolhidos, em oração, tinham-
-se confessado há pouco tempo, esta-
vam prontos para o sacrifício”.

Condenados sem processo, conde-
nados sem tribunal. De quem a culpa? 
O facto de serem religiosos, de faze-
rem o bem ao povo e de terem ensi-
nado o perdão e o amor.

mortos. Os religiosos são obriga-
dos a procurar refúgio nos bosques 
vizinhos ou junto de famílias cora-
josas e amigas.

No dia 4 de Outubro de 1934 os 
sacerdotes passionistas saem para 
exercerem os acostumados ministé-
rios nos arredores de Mieres. Inocên-
cio foi mandado a Turón, um centro 
mineiro, para ouvir em confissão os 
Religiosos e Alunos do Colégio dos 
Irmãos das Escolas Cristãs, como 
preparação para a primeira sexta-
-feira do mês. Depois de algumas 
horas, passadas no confessionário, 
o Padre Inocêncio prepara-se para 
voltar à Comunidade de Mieres 
sendo dissuadido a não partir por-
que a hora é tardia e não deverá 
arriscar. Entretanto, espalha-se 
a notícia de que a revolução teria 
começado. 

Na manhã do dia 5 de Outubro, 
ainda muito cedo, começa a celebra-
ção da Eucaristia para os religio-
sos. Na altura do ofertório, batem 
fortemente à porta da Igreja exi-
gindo as “armas dos fascistas e da 
Ação Católica”. Eram os revolucio-
nários. A celebração da missa foi 
abreviada e Inocêncio distribuiu a 
comunhão aos presentes. Os revo-
lucionários fazem uma busca a toda 
a Casa e prendem o Padre Inocên-
cio e os oito Irmãos Religiosos das 
Escolas Cristãs, levando-os para 
a assim chamada ‘casa do povo’ 
dirigida por três revolucionários 
e transformada, naquela circuns-
tância, em prisão. A estes, juntam-
-se alguns sacerdotes de Turón, 
quatro engenheiros das minas e 
alguns representantes da guarda 

Alinhados, junto à sepultura, foram 
barbaramente fuzilados.

Inocêncio foi levado para Mieres 
e sepultado no cemitério junto aos 
seus irmãos de Congregação. 

No dia 21 de Novembro de 1999 o 
Papa João Paulo II declarou-o santo 
juntamente com os outros oito Irmãos 
das Escolas Cristãs.

“a vigília do martírio foi 
passada numa contínua 
conversa sobre o amor 
de Deus, animando-se 
reciprocamente a 
padecer por Cristo… 
convencidos de que 
eram mortos por ser 
sacerdotes, religiosos 
ou, simplesmente, 
católicos”.

Eis, em resumo, a vida deste nosso 
irmão que, sem fazer nada de extraor-
dinário, soube viver a sua vida numa 
fidelidade aos desígnios do Senhor 
acatando suas ordens (percorreu uma 
grande parte das casas da Congre-
gação em Espanha, naquela altura), 
nunca se instalando na comodidade, 
o que humanamente seria o desejá-
vel, mas pronto sempre a servi-lo em 
qualquer parte. E é precisamente no 
desempenho da sua missão (encon-
trava-se na Casa dos Irmãos das Esco-
las Cristãs de Turón, ‘Lassalistas’, a 
administrar o sacramento da Recon-
ciliação) que dá a suprema prova do 
amor a Deus, a quem se tinha con-
sagrado, através do martírio. Foi (e 
foram) condenado pelo facto de ser 
religioso, fazer o bem ao povo e ter 
ensinado o perdão e o amor. “Felizes 
sereis quando, por Minha causa, vos 
insultarem, vos perseguirem e, men-
tindo, vos acusarem de toda a espécie 
de mal. Alegrai-vos e exultai, pois é 
grande nos Céus, a vossa recompensa” 
(Mt 5, 11-12).

P. José Queirós, cp
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Estávamos em ano de Cente-
nário. Centenário das Aparições de 
Nossa Senhora. E, se nos anos ante-
riores não tem falhado a presença da 
Família Passionista naquele lugar 
sagrado, muito menos poderia falhar 
neste ano. E, mais uma vez, aconte-
ceu Peregrinação Nacional Passio-
nista no dia 30 de Setembro passado. 

O dia amanheceu muito cedo, com 
68 autocarros e muitas outras viatu-
ras particulares, provenientes das 
mais variadas paróquias sobretudo 
do norte do país, a percorrer os qui-
lómetros que as separa do santuário 
de Fátima. O parque nº 14 marcou, 
uma vez mais, o ponto de encontro dos 
peregrinos, que foram gradualmente 
chegando, cheios de fé e alegria, sendo 
acolhidos por alguns sacerdotes pas-
sionistas que se anteciparam, a fim de 
criar um ambiente propício ao melhor 
acolhimento possível.

No programa constava, como pri-
meiro grande momento da Peregri-
nação, a Via Sacra nos Valinhos até 

ao Calvário Húngaro, com início às 
10.15h. E assim aconteceu. Uma mul-
tidão compacta, calculada em 4.000 
pessoas, percorreu silenciosamente, 

em devota e piedosa meditação, as 
12 Estações do Caminho Doloroso de 
Jesus na sua Paixão, ilustradas por 
cartazes devidamente legendados 
com pensamentos extraídos da vida e 
escritos de São Paulo da Cruz, funda-
dor da Congregação Passionista, com 

uma referência específica aos sofri-
mentos de Cristo na sua Paixão. A 
concentração frente à capela do Cal-
vário para a celebração das duas últi-

mas Estações constituiu uma moldura 
humana verdadeiramente grandiosa 
e emocionante. A animação musical 
(mas também gestual) do acolhimento 
foi ação eloquente e delirante de uma 
pequena equipa de Linda-a-Velha, 
liderada pelo jovem missionário Pas-
sionista André Michael, que a todos 
envolveu numa animada e gozosa 
interação espiritual com toda a gente. 
Uma muito bem ilustrada dissertação 
a cargo do mesmo jovem estudante, 
empolgou toda aquela multidão, que 
aplaudiu entusiasticamente. 

Após a refeição do almoço, normal-
mente partilhada pela maioria dos pere-
grinos, a continuação do programa da 
Peregrinação, agora, às 14.30 h., na 
capelinha das aparições, com a recita-
ção do Terço do Rosário, dinamizada 

(30.09.2017)

VII PEREGRINAÇÃO PASSIONISTA A FÁTIMA
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pelos Seminaristas passionistas do 
Seminário de Santa Maria da Feira 
e animada no canto pelo Grupo Coral 
dos Corvos, paróquia de Anais (Ponte 
de Lima), uma capelania entregue aos 
cuidados pastorais da comunidade pas-
sionista de Barroselas.

A rematar esta grande manifesta-

ção de fé e de amor a Nossa Senhora de 
Fátima e de grande apreço pela Con-
gregação Passionista, seguiu-se o ponto 
mais alto da Peregrinação: a grande 
concelebração eucarística na monu-
mental basílica da Santíssima Trin-
dade, presidida pelo Superior Regional 
dos Passionistas em Portugal, P. Paulo 
Correia, participada também por dois 

sacerdotes passionistas italianos, P. 
Luigi Vaninetti – Superior Provincial 
da Província MAPRAES – e P. Natale 
Panetta, superior da comunidade e rei-
tor do santuário de S. Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores, em Isola del Gran 
Sasso. Como nos anos anteriores, tam-
bém neste ano, a celebração eucarís-

tica teve a participação de um grande 
número de acólitos, provenientes das 
nossas igrejas, paróquias e capelanias; 
a animação do canto esteve a cargo do 
Grupo Coral “Gaudete”, dos Jovens de 
Cucujães (Oliveira de Azeméis), que cor-
respondeu lindamente à grandeza do 
momento litúrgico que se vivia. 

A finalizar esta solene ação litúr-
gica, logo após a oração de pós-comu-
nhão, uma saudação muito grata do 
Superior Provincial que, em italiano, 
mas logo traduzida ao português, atra-
vés da qual invocou sobre todos a bên-
ção de S. Paulo da Cruz e de Nossa 
Senhora de Fátima. Seguiu-se uma 
breve mas muito simbólica dinami-
zação cénica por parte de um grupo 
de jovens e adultos, vestidos a recor-
dar os tempos de Jesus, com a entrega 
de uma flor que depositaram junto da 
Bíblia Sagrada e regressando aos seus 
lugares com um vaso de barro, repre-
sentando as várias virtudes cristãs 
sugeridas pelo evangelho das Bodas 
de Caná, que tinha sido objeto da refle-
xão feita no Calvário pelo jovem pas-
sionista André Michael. 

E, como todas as coisas, também 

esta VII Peregrinação nacional che-
gou ao fim, certamente com o propó-
sito sempre renovado de voltar para o 
próximo ano. Assim, Jesus e sua Mãe, 
Maria Santíssima, nos deem vida e 
força para nos encontramos nova-
mente em Setembro de 2018.

 P. Porfírio Sá
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Por ocasião dos 150 anos da canoni-
zação do fundador dos Passionistas (29 
de Junho de 2017), realizou-se, de 13 a 
15 de Outubro, na casa geral dos Pas-
sionistas em Roma, um simpósio sob o 
tema Paulo da Cruz hoje: ponto de situa-
ção e perspetivas, 

Com cerca de uma centena de parti-
cipantes, foram apresentados temas de 
estudo sobre o carisma e espiritualidade 
confiada à nossa congregação, no lugar 
onde S. Paulo da Cruz deu os últimos 
passos duma missão singular na Igreja. 

Em nome dos Passionistas da nossa 
Região FAT, esteve presente o P. Bruno 
Dinis, que nos enviou a notícia.

No Seminário passionista da Feira, 
a festa de São Paulo da Cruz, no 262º 
aniversário da sua morte e no 150º da 
sua canonização, decorreu com alguma 
solenidade em duas vertentes:

A primeira, no dia 19, com uma 
solene concelebração na igreja do Semi-
nário, presidida pelo Superior Regio-
nal dos Passionistas em Portugal – P. 
Paulo Correia – e concelebrada por 
quase todos os sacerdotes da comuni-
dade, com a participação e animação de 
um bom número de acólitos e do Grupo 
Coral Juvenil, dirigido superiormente, 
como sempre, pelo Hélio Portela. Após 
a Eucaristia, que terminou com a vene-
ração da relíquia de São Paulo da Cruz, 
teve lugar na cripta da mesma igreja 
um “copo de água” onde foram comen-
sais, para além de bastantes religiosos 

FESTA DE SÃO PAULO DA CRUZ
em Santa Maria da Feira (19/20.10.2017)

Imagem de São Paulo da Cruz na Basílica de São Pedro, no Vaticano, 
e aspeto das Casa geral dos Passionistas, em Roma.

da Comunidade e respetivos semina-
ristas, elementos representativos dos 
vários Movimentos ligados à mesma 
comunidade, a saber: L.M.P., Gólgota, 
Rosto Solidário, Catequese, Escutei-
ros, Juve Passio, Gupos Corais, Acó-
litos e familiares dos seminaristas, 
num total estimado em cerca de uma 
centena de pessoas. Houve alegria, 
música e uma ótima confraternização.

A segunda vertente, no dia 20, às 
19.30h., foi dominada fundamental-
mente pela conferência apresentada 
pelo Dr. Pedro Valinho Gomes – diretor 
do Serviço de Peregrinos do Santuá-
rio de Fátima –, sujeita ao tema “100 
Anos das Aparições de Nossa Senhora 
em Fátima” e “150 Anos da Canoni-
zação de São Paulo da Cruz”. Esta 
segunda temática estava reservada, 
inicialmente, ao Passionista espanhol 
Pablo Gonzal, perito em história da 
Congregação, que, porém, por razões 
de saúde, não pôde comparecer. Nesta 
contingência, mantiveram-se ambos 
os temas à consideração do citado 
orador que, naturalmente, ligando 
os elementos constantes na mensa-
gem de Fátima aos sinais da Paixão 
de Cristo e da paixão do mundo de 

hoje, nos apresentou com maior cla-
rividência e atualidade o fenómeno 
das Aparições, com uma forte ligação 
a alguns textos bíblicos e, particular-
mente, aos Evangelhos. Esteve pre-
sente um razoável número de pessoas, 
não tantas, porém, como seria de dese-
jar e como mereciam os vastos conhe-
cimentos de que o Dr. Pedro é dotado. 

“100 Anos das Aparições de 
Nossa Senhora em Fátima” 
e “150 Anos da Canonização 
de São Paulo da Cruz”.

Em nome da comunidade passio-
nista e da plateia que o ouviu, o nosso 
Muito Obrigado, Dr. Pedro. 

P. Porfírio Sá

“PAULO DA CRUZ HOJE: 
ponto da situação e perspetivas”
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Queridos irmãos, irmãs e ami-
gos da Família Passionista,

Saudações de alegria e paz na Pai-
xão de Jesus, nossa ESPERANÇA!

Ao comemorar a festa de São 
Paulo da Cruz neste ano que marca 
o 150º aniversário de sua canoniza-
ção, anima-nos o espírito vivo deste 
Santo, que continua a desafiar-nos 
a seguir o chamamento à santidade, 
que encontrou na memória da Pai-
xão de Jesus “o caminho mais curto 
para a perfeição”. Reconhecemos e 
celebramos a santidade de Paulo 
Danei, que descobriu o segredo da 
vida verdadeira e o caminho do com-
passivo e misericordioso coração de 
Deus - a pérola de grande preço – 
na Paixão de Jesus: “a maior e mais 
maravilhosa obra do amor de Deus. ”

Na minha Carta Circular à Famí-
lia Passionista para comemorar este 
aniversário, que ocorreu no dia 9 de 
junho, expressei minha esperança 
de que este evento seria um tempo 
enriquecedor para nós, individual e 
comunitariamente: “centrar-nos na 
mente e no coração do nosso funda-
dor e aprofundar-nos na sua visão 
da Congregação e na sua missão à 
luz dos nossos tempos atuais.

“Nossos tempos atuais!” têm sido 
escuros e desalentadores! O mundo 
continua sofrendo muito: guerras, 
ódio, discriminação, a negação dos 
direitos humanos e da liberdade, o 
terrorismo, os assassinatos indis-
criminados, os desastres naturais. 
Estão na nossas memórias neste 
momento: os disparos sem sentido em 

Las Vegas; a inimaginável destrui-
ção causada pelos furacões, inunda-
ções, terramotos e deslizamentos de 
terras; a perseguição do povo rohin-
gya em Myanmar e outros refugia-
dos e deslocados; a luta pela sepa-
ração da Catalunha e Curdistão; a 
discriminação racial e a promoção 
do ódio pelos supremacistas bran-
cos nos Estados Unidos...

Eu me pergunto: Qual seria a 
mente e o coração do Fundador nes-
tes tempos presentes? Na verdade, 
parece que os nossos tempos atuais 
não são muito diferentes dos tempos 
do Fundador. Também ele experimen-
tou na sua época as guerras, a domi-
nação de potências estrangeiras, a 
anarquia e o medo, as doenças e as 
mudanças climáticas, a tirania da dis-
tância existencial e a marginalização 
dos povos, a desigual distância entre 
ricos e pobres. No entanto, Paulo da 
Cruz estava convencido então, e esta-
ria igualmente convencido agora, de 
que é na Paixão de Jesus que pode-
mos encontrar sentido e ver as pos-
sibilidades para um futuro renovado. 
Está aí, na Paixão de Jesus, que 
encontramos a ESPERANÇA para 
contemplar e ver a vida de maneira 
diferente.

Com clara visão dos males de seu 
tempo, proclamou incansavelmente que 
a Paixão de Jesus Cristo, a maior e 
mais admirável obra do amor divino”, 
é o remédio mais eficaz (Const.1).

Então, qual é a nossa visão e mis-
são como Passionistas em resposta 
a estes tempos atuais? Como Pas-
sionistas de hoje, a nossa visão é 
“recordar e manter viva a memória 

da Paixão Jesus”; e a nossa missão 
é clara:

Desejamos participar 
nas tribulações dos 
homens, sobretudo dos 
pobres e abandonados, 
confortando-os e 
oferecendo-lhes consolo 
nos sofrimentos. Pelo 
poder da Cruz, que é 
sabedoria de Deus, 
trabalhamos com o desejo 
de iluminar e suprimir 
as causas dos males que 
angustiam os homens, 
Por este motivo, a nossa 
missão orienta-se a 
evangelizar mediante 
o ministério da Palavra 
da Cruz (Const. 3).

MENSAGEM DO SUPERIOR GERAL 
À FAMÍLIA PASSIONISTA
NA FESTA DE SÃO PAULO DA CRUZ 
(19 de outubro de 2017)
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Como pregadores e comunicado-
res: Qual é a mensagem que pode-
mos oferecer?... àqueles que perde-
ram tudo (entes queridos e os bens) 
e devem recomeçar de novo a vida a 
partir do nada; aos que vivem encar-
cerados pelo medo; àqueles que sem-
pre terão cicatrizes e feridas físicas e 
psicológicas; àqueles cuja dignidade 
foi empobrecida; aos que perderam 
a fé e a esperança e não podem ver a 
luz no fundo do túnel?

Nossa mensagem deve estar enrai-
zada no carisma da ”memoria passio-
nis”, esta força impulsionadora, ener-
gia dinâmica e dom extraordinário 
do Espírito, fundada em Jesus Cru-
cificado e Ressuscitado, nossa Espe-
rança! Cremos que a vida de Cristo, 
sua Paixão, Morte e Ressurreição, dá 
significado às nossas vidas. A nossa 
fé em Jesus dá-nos confiança para 
enfrentar o futuro, não importa o som-
brio que apareça em alguns dias ou 
alguns problemas. Porque, no final, a 
nossa crença e esperança é que Jesus 
já ganhou a nossa salvação e a felici-
dade que vem com ela.

Na sua encíclica Spe Salvi (Sal-
vos pela Esperança), o papa Bento 
XVI afirmou que “um sinal distin-
tivo dos cristãos (os seguidores de 
Jesus Cristo) é o facto de que têm 
um futuro”. Não conhecem os deta-
lhes desse futuro, mas sabem que 
“sua vida não terminará no vazio”. 
O papa Bento XVI recorda-nos que 
a virtude da esperança nos permite 
enfrentar a cruz da vida quotidiana, 
por mais pesada que seja. A esperança 
é a virtude que nos impede o desa-
lento frente às ansiedades e desafios 
da vida. A esperança reorienta para 

Deus os nossos corações cansados e 
atribulados, abrindo o nosso cora-
ção para a experiência de felicidade 
eterna com Deus.

Vivamos o nosso carisma como 
profetas de esperança, sincera-
mente crendo no que pregamos, por-
que Deus está no coração e centro 
das nossas vidas. Como Passionis-
tas nos tempos presentes, a nossa 
missão deve refletir uma espiritua-
lidade esperançosa, de entrega e 
confiança nas mãos d’Aquele que nos 
chama a proclamar o Evangelho da 
Paixão de Jesus como uma manifes-
tação do desmesurado e ilimitado 
amor de Deus. Com as palavras de 
São Paulo da Cruz: “A Paixão é a 
maior e a mais admirável obra do 
amor de Deus”. Esta é a Boa Nova 
da Esperança e a vida que nos abre 
a possibilidade da cura, valor e visão 
renovada. Assim é como “evangeli-
zaremos os demais por meio da Pala-
vra da Cruz”.

Ao falar do chamamento a ser mis-
sionários da esperança, recente-
mente, o Papa Francisco disse: “Que 
nos regozijemos no poder salvador 
de Deus (revelado na cruz), nunca 
percamos o coração e ajudemos os 
outros a olhar o futuro com confiança”.

Que Maria, Mãe da Santa Espe-
rança, nos acompanhe na vida gozosa da 
nossa vocação. E por intercessão de São 
Paulo da Cruz, rezo por uma contínua 
e fiel recordação do seu desejo de que 

“a Paixão de Jesus esteja 
sempre gravada nos 
nossos corações”.

FELIZ DIA DE FESTA 
PARA TODOS!

Fraternalmente,
P. Joachim Rego, C.P.

Superior Geral
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PASSIONISTAS NO MUNDO
ORDENAÇÃO DO P. Vanildo de 
Jesus Nascimento (EXALT- Brasil)
No dia 26 de Agosto, na paróquia de “Jesus Cruci-
ficado” (Jequié, Brasil), o P. Vanildo de Jesus Nasci-
mento foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos 
de Mons. Tommaso Cascianelli, passionista, bispo de 
Irecé, Brasil.

ORDENAÇÃO PRESBITERAL do 
P. Markus Seidler Província das 
cinco Chagas (VULN - Alemanha)
A 11 de Julho o P. Markus Seidler recebeu a Orde-
nação presbiteral pela imposição das mãos do bispo 
Wilhelm Schraml da diocese de Passau no convento 
passionista de Schwarzenfeld, na Baviera.

ORDENAÇÃO PRESBITERAL - 
PROVÍNCIA EXALT - BRASIL
A 23 de Julho, na paróquia passionista de Nossa 
Senhora Auxiliadora, cidade de Iporà (GO-Brasil) o 
P. Thiago Thales Mendes de Oliveira foi ordena-
do sacerdote pla imposição das mãos do bispo Mons. 
Washington Cruz, passionista.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
NA VICE PROVÍNCIA GEMM 
– (TANZÂNIA) do P. Erasto 
Venant Kamugisha 
A 7 de Julho, na Sé Catedral de São Paulo da Cruz – 
Dodoma (Tanzânia) o P. Erasto Venant Kamugisha 
foi ordenado sacerdote pela imposição das mãos do 
Arcebispo Beatus Kinyaia.

ORDENAÇÃO SACERDOTAL 
P. Michele Messi (MAPRAES)
Sábado, 21 de Outubro 2017, na Abadia de Fiastra 
(Tolentino, MC), o P. Michele Messi foi ordenado 
sacerdote pela imposição das mãos do bispo de Mace-
rata, Mons. Nazzareno Marconi.
(Notícias extraídas do site passiochristi.org, da Congregação 
passionista e traduzidas pelo P. Porfírio Sá)
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Projeto ajudou recentemente as vítimas 
dos incêndios em Pedrogão Grande

Na Base Naval de Lisboa, há um espaço dedicado 
à ação social e à solidariedade, que apoia atualmente 
militares mais carenciados mas também situações de 
emergência das mais variadas proveniências.

“Ainda há algum tempo foi muito material daqui para 
Pedrogão Grande, roupas, cobertores, edredons, coisas 
prontas para ser utilizadas pelas pessoas que tinham 
perdido os seus haveres”, conta à Agência ECCLESIA 
o padre Licínio da Silva, recordando a tragédia dos 
incêndios que continua bem presente.

De acordo com o sacerdote e capelão da Base Naval 
de Lisboa, - passionista -, os dias desta valência ligada 
ao setor de Assistência Religiosa são de um permanente 
vaivém de pessoas e de bens.

“Estão sempre a chegar e a ir, quer para pessoal 
nosso, militar, quer para outras pessoas e instituições 
que sabemos que necessitam”, salienta.

Este projeto de ação social começou a ganhar forma 
ainda no tempo do padre Manuel da Costa Amorim, 
antigo capelão Chefe do Serviço de Assistência Reli-
giosa das Forças Armadas e das Forças de Segurança.

“Isto era utilizado para a catequese, para as crian-
ças filhas dos militares e dos civis que pertenciam aqui 
à base. E o padre Amorim transferiu a catequese para 
outro lado, abrindo aqui espaço para uma a ação social”, 
recorda o capelão Licínio da Silva.

Em stock estão também móveis, utensílios para a 
casa, livros e brinquedos para as crianças, que vão che-
gando à medida da caridade de cada um.

A distribuição é depois feita à medida das solici-
tações, sendo que há casos que já estão devidamente 
identificados.

 “As pessoas aproximam-se, vamos sabendo também 
das situações mesmo no exterior, algumas específicas 
inclusive para Fátima, instituições que já temos sina-
lizadas e enviamos”, explica o padre Licínio da Silva.

A organização deste projeto conta com o apoio de 
diversos voluntários, que selecionam os bens e orga-
nizam os objetos para a expedição, por idades e tama-
nhos no caso das roupas ou dos brinquedos.

O Ordinariato Castrense está a assinalar 50 anos 
de assistência religiosa organizada em Portugal, na 
sequência do primeiro curso para capelães militares 
que teve lugar em 1967.

Durante uma sessão comemorativa deste aniversá-
rio, o bispo das Forças Armadas e das Forças de Segu-
rança, D. Manuel Linda, frisou a missão dos militares 
em “servir a vida e o bem das pessoas”.

Aquele responsável destacou particularmente o con-
tributo do Exército no âmbito do combate aos incên-
dios, uma “hecatombe nacional” que entre os meses de 
junho e outubro já custou a vida a mais de uma cen-
tena de pessoas e causou elevados prejuízos materiais 
e ambientais.

JCP (em “Agência Ecclesia.pt” - 26 Out. 2017)

Capelania Militar em foco
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O Voluntariado Passionista 
realizou as suas sessões de apresen-
tação para o ano de 2017/2018 nos 
dias 27 e 28 de outubro no Seminá-
rio dos Missionários Passionistas de 
Santa Maria da Feira e de Barro-
selas, respetivamente. Este evento 
teve como objetivo dar a conhecer 
o grupo, os seus valores e as suas 
atividades a novos membros, pro-
mover um espaço de convívio e 
partilha de experiências entre os 
voluntários, particularmente as das 
cinco voluntárias que integraram 
as missões em Angola neste verão 

(em Calumbo e no Zango III) e abrir 
oficialmente o novo ano de trabalho. 
Assim, foram noites que nos deixa-
ram de coração cheio, tanto pela 
grande afluência de novos voluntá-
rios como pelo sentido de missão e 
de entrega que era palpável. 

Recorde-se que o Grupo de Volun-
tariado Passionista, tem como objetivo 
promover experiências de volunta-
riado missionário. Para isso, pro-
cura desenvolver anualmente ações 
de voluntariado missionário (espe-
cialmente junto das missões Pas-
sionistas), formar os seus membros 

(através de um plano anual de for-
mação), promover a sustentabilidade 
financeira e a autonomia do grupo 
e sensibilizar, divulgar e animar 
para o voluntariado (desenvolvendo 
voluntariado em Portugal e ações 
de comunicação do grupo, partilha 
de experiências e de testemunhos). 

Despedimo-nos com o nosso lema: 
“O Voluntariado Passionista está 
em Missão de olhos abertos, com o 
coração sensível e com as mãos pos-
tas no mundo.”

O Voluntariado Passionista

VOLUNTARIADO PASSIONISTA
Novo Ano a Começar no Voluntariado Passionista
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1) – No dia 12 de Novembro, a 
Equipa Vocacional esteve na paró-
quia de S. Martinho da Gândara 
(Oliveira de Azeméis) para conti-
nuar a missão de “pescar” seguido-
res de Jesus.

Aproveitando a festa do padroeiro, 
a proposta foi para toda a catequese, 
especialmente para os mais velhos. 

Ficou o desafio a participarem 
em encontros vocacionais, como 
o pré-Seminário ou de jovens em 
discernimento.

2) – No dia 25 de Novembro foi a 
vez da Equipa Vocacional ir à Paró-
quia de Arrifana. Numa missão em 
3 catequeses (1.º ao 4.º ano, 5.º ao 

7.º ano e 8.º ao 10.º ano) a semente 
da vocação continuou a ser lançada. 

Depois das catequeses, os mis-
sionários participaram na Eucaris-
tia com a comunidade paroquial, 
em dia de Cristo Rei-Pastor, Senhor 
do Universo.

3) – No dia 2 de Dezembro, a 
paróquia visitada foi a de Lourosa, 
em dois encontros: adolescência e 
juventude. No meio das catequeses 
vocacionais participamos também 
na Eucaristia, onde se recordou o 
chamamento à vigilância, próprio 
do advento de Jesus.

P. Bruno Dinis

4) – No dia 9 de Dezembro, na 
Feira, realizou-se um encontro 
vocacional do pré-seminário, onde 
estiveram rapazes dessa zona e 
do Minho.

Na preparação do Natal de Jesus 
e no dia seguinte ao da Imaculada 
Conceição, o tema foi a vocação 
de Nossa Senhora. Para além de 
uma oração mariana e duma par-
tilha sobre o Advento, houve ainda 
a possibilidade dos participantes 
se abeirarem do Sacramento da 
Reconciliação.

5) – Mergulhos em Deus 
No dia 2 de dezembro, pelas 

20:00h, no Seminário Passionista, 
houve um encontro com 8 jovens, 
acompanhados pelo Padre Francisco 
e o Padre José Gregório.

Este encontro, com os jovens, 
tinha como objetivo, o aprofunda-
mento na fé e da vocação cristã.

P. Francisco Xavier

Animação Vocacional

Tomada do Hábito passionista 
no Monte Argentário (Itália) 
21 de Novembro 2017

Terça-feira, 21 de Novembro 2017, no dia da festa 
de Maria Santíssima Apresentada no Templo, Nicola 
D’Ettorre, Giuseppe Maisto, Salvatore Bonadonna, Gio-
vanni Torcoli, Luís Miguel Pinto Martins (da Região 
FAT), no decurso do seu ano de Noviciado, receberam o 
hábito passionista.

O piedoso rito foi presidido pelo Superior Provincial 
Luigi Vaninetti. (extraído de www.mapraes.org)
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O P. NUNO ALMEIDA NO BRASIL

«Viva manos…
Faz hoje uma semana que cheguei do 

Brasil. Estive na nossa comunidade pas-
sionista de Ponta Grossa (+/- 600km de 
S. Paulo) durante uma semana.

Fui com o objetivo de visitar os nos-
sos 2 noviços (Feliciano Kissua e o Pedro 
Massuca), participar na avaliação final e 
dar um pequeno curso de formação aos 
noviços. Eles estão bastante animados 
e querem abraçar a vida consagrada na 
nossa Congregação. 

A comunidade de noviciado, constituída 
por 3 religiosos, é muito boa (P. Roberto, 
P. Eugénio e o P. Fernando).

Escrevo-vos para dizer que no dia 14 
de Janeiro eles irão fazer a Profissão Reli-
giosa no Santuário de S. José de Calumbo, 
na missa das 11h. 

Devemo-nos sentir todos orgulho-
sos pelo passo que estes jovens vão dar. 
Rezemos por eles… para que sejam per-
severantes. Eles estarão aqui em Angola 
um mês (Janeiro) e voltarão para o Bra-
sil, Belo Horizonte, para estudar Teolo-
gia numa universidade bem conceituada 
‘ISTA-Instituto S. Tomás de Aquino’

Este ano temos um postulante 
(Mariano) que termina o 3º de Filosofia. 
Irá em Fevereiro para Tanzânia estudar 
o Inglês e em Agosto fará o Noviciado no 
Quénia ou na Tanzânia. Temos boas refe-
rências destas comunidades africanas. 
Falei com os jovens religiosos Moçambi-
canos que estudaram lá e agora estão a 
fazer teologia no Brasil.

Para o ano teremos 8 Postulantes na 
nossa casa de Calumbo (2º e 3º Filosofia) 
e mais 3 seminaristas no 1º ano de Filo-
sofia. Na comunidade de Uíge teremos 

8 seminaristas no secundário, cinco dos 
quais no 12º ano. Esta comunidade está 
a trabalhar muito bem na formação dos 
seminaristas.

Neste momento estamos a acompanhar 
16 vocacionados aqui em Calumbo. Para 
a semana teremos estágio de três dias.

Não duvidem que é uma alegria tra-
balhar com estes jovens angolanos, mas 
implica, da nossa parte, exigência, paciên-
cia e sinceridade. Está a valer a pena.

Acreditamos que podemos ter um 
bom grupo para levar a espiritualidade 
do nosso Fundador, S. Paulo da Cruz, a 
mais províncias de Angola e não só.

Rezem por nós… mas também conti-
nuai a sensibilizar os nossos familiares, 
amigos e benfeitores e a colaborar a nível 
económico para a formação deles. Por alto, 
penso que este ano, cada noviço não ficou 
por menos de 12.000 euros. Para o ano 
terão mais as propinas da universidade, 
livros, viagens...O Postulante Mariano 
que vai para a Tanzânia… E em 2018, se 
Deus quiser, poderemos ter 6 noviços…

Desculpem… o texto vai longo.
Abraço e continuação de boa cami-

nhada até ao Natal
Nuno Almeida,cp

(Calumbo-Angola)»

Nota da Redação: Com data de 7 de Dezembro recebemos um mail do P. Nuno 
Almeida que tomamos a liberdade de publicar em “FP”

Iniciativa assina-
lou o Dia Mundial 
dos Pobres

Cidade do Vaticano, 19 nov 
2017 (Ecclesia) - O Papa Fran-
cisco celebrou hoje o I Dia Mun-
dial dos Pobres, no Vaticano, 
com uma Missa na Basílica de 
São Pedro e um almoço com 
1500 pessoas necessitadas e 
voluntários de todo o mundo.

Antes da refeição, na sala 
Paulo VI, o pontífice deu as 
boas-vindas aos presentes e 
fez uma pequena oração: “Cada 
um de nós, com o coração cheio 
de boa vontade e amizade pelos 
outros, vamos partilhar o ali-
mento, desejando-nos o melhor 
uns aos outros”.

Francisco rezou para que 
Deus abençoasse a refeição, 
os que os prepararam e quem 
nela participou, com os seus 
amigos e famílias.

“Uma bênção também para 
todos os que estão noutros refei-
tórios pela cidade de Roma, por-
que Roma está cheia disto, hoje. 
Uma saudação e um aplauso 
para eles, desde aqui”, pediu.

O Papa Francisco começou 
por celebrar o I Dia Mundial 
dos Pobres, no Vaticano, com 
uma Missa na Basílica de São 
Pedro que reuniu 4 mil pessoas 
pobres de Roma e de outras 
dioceses do mundo.

O almoço foi animado pela 
Banda da Gendarmaria Vati-
cana e um coro infantil; a refei-
ção com o Papa vai ser ser-
vida por 40 diáconos da Diocese 
de Roma e 150 voluntários de 
outras dioceses.

A criação do Dia Mundial 
dos Pobres foi decisão anunciada 
por Francisco na conclusão do 
Jubileu da Misericórdia (dezem-
bro 2015-novembro 2016).

O Papa explicou na altura 
que vê nesta nova celebração a 
“mais digna preparação para 
bem viver a solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo”, que encerra o ano 
litúrgico na Igreja Católica, 
evocando a sua identificação 
com os “mais pequenos e os 
pobres”.

Na sua mensagem para a 
celebração de 2017, Francisco 

criticou a “riqueza desca-
rada” de uma minoria de 
“privilegiados” que agrava 
os níveis de pobreza, a nível 
mundial.

A figura escolhida como “tes-
temunha da pobreza genuína” 
é São Francisco de Assis, que 
fundou a Ordem dos Frades 
Menores (franciscanos) em 1209.

OC

Igreja: Papa abriu portas do Vaticano para almoço 
com 1500 pessoas necessitadas e voluntários
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PARÓQUIA DE PALHAIS / SANTO ANTÓNIO
1) · UM POUCO DE HISTÓRIA
PALHAIS

Em Palhais sente-se a história 
em cada recanto, nas faces, nos cos-
tumes, na forte identidade de um 
povo ligado à terra, ao rio e aos pri-
meiros passos dos Descobrimentos 
Marítimos.

À entrada de Palhais encontra-se 
a igreja de traça manuelina, dedi-
cada a Nossa Senhora da Graça, fun-
dada segundo a tradição por Paulo 
da Gama, irmão de Vasco da Gama.

Ao certo, sabemos que o templo 
foi construído nos finais do século 
XV, mas rapidamente ampliado por 
forma a desempenhar condignamente 
as funções de paroquial. Tal reforma 
terá acontecido por volta de 1530-
35, eventualmente na sequência de 
estragos provocados pelo terramoto 
de 1531.

Apesar das suas modestas pro-
porções, a igreja é um monumento 
relevante no contexto do Manuelino.

No século XVII, o monumento foi 
objecto de algumas obras, como o 
revestimento azulejar das suas pare-
des interiores, em painéis geométri-
cos de tipo tapete, característicos de 
Seiscentos. Mas as principais altera-
ções ocorreram na centúria seguinte 
(durante a primeira metade ter-se-á 
erguido a actual torre sineira), em 
especial após o terramoto de 1755, 
que sabemos ter causado alguns danos 
no edifício.

O processo de restauro iniciou-se em 
1956, por intermédio do pároco local, 
iniciando-se os trabalhos em Agosto 
do ano seguinte. A reabertura teve 
lugar a 24 de Maio de 1959, em ceri-
mónia pública de carácter religioso.

SANTO ANTÓNIO
Tendo por orago a Imagem de Santo 

António, foi iniciada a construção da 
igreja em 1951 por subscrição pública, 
tendo ficado concluída em 1964.

Na frontaria do templo orientado 
a Poente e adossada ao flanco direito, 
destaca-se a torre do campanário em 
plano troncocónico. É rematada por 
coruchéu de cobertura telhada, onde 
se abrem seis vãos que iluminam a 
escada interior de acesso ao topo.

Destacando-se do corpo do edifí-
cio, na sua ala esquerda sobressai o 
batistério, em planta circular abo-
badada, cujo arranque exterior da 
cúpula é ornado por bordadura de 
telhas vermelhas.

Toda a fachada é rasgada por fenes-
tração de vários lumes, fechados por 
vitrais.

Interiormente a nave é ampla, 
coberta por silhar de azulejos, imitando 
padrões antigos. A cobertura é for-
rada por madeira de pinho escurecida.

Lateralmente abrem-se três jane-
lões, de dimensão idêntica aos do 
altar-mor, que originalmente trans-
mitiam luz natural à igreja.

O altar-mor em forma de abside é 
todo penetrado por janelões que con-
ferem luminosidade à igreja.

(informações retiradas dos sites 
da Câmara do Barreiro e da Dire-
ção-Geral do Património Cultural)

2) · A PARÓQUIA COM 
NOVO WEBSITE

A Paróquia de Palhais/Santo Antó-
nio reformulou o seu website e mudou 
de endereço.

Com um design moderno, atraente, 
intuitivo e de fácil navegabilidade, 
qualquer internauta se sente real-
mente em casa nesta Paróquia virtual.

A Paróquia de Palhais/Santo Antó-
nio quer estar mais próxima das pes-
soas e levá-las para Jesus, através de 
um verdadeiro discipulado. O novo 
website é uma forma de chegar com 

maior facilidade aos que andam fora 
do “rebanho”.

O website está em www.paroquia.pt

3) · CORTE SOLIDÁRIO

Mais de 200 kgs de alimentos 
foram recolhidos este fim de semana 
na Paróquia de Palhais/Santo Antó-
nio, durante os ofertórios (assim é 
no primeiro domingo de cada mês).

Porém, a maior recolha decorreu 
no salão da Igreja de Santo António 
onde decorreu a ação “Corte Solidá-
rio", com a presença e apoio do Rober-
tinho Marques, do barbeiro Gilmar 
e do cabeleiro Jordan. Neste evento 
solidário foram entregues mais de 
700 kgs de alimentos.

Cerca de 80 pessoas, dos 2 aos 84 
anos de idade, colocaram o seu cabelo 
nas mãos e tesouras destes profissio-
nais, ao longo de mais de 10 horas 
de trabalho.

Foi um domingo especial para todos:
– as famílias carenciadas que vão 

receber um cabaz de alimentos mais 
completo nos próximos dias;

– as pessoas que receberam um 
corte de cabelo gratuito em troca da 
entrega de alimentos;

– os jovens que estiveram com 
Robertinho Marques, cabeleireiro 
dos youtubers;

– as pessoas que viram o seu visual 
ser radicalmente alterado através da 
técnica do visagismo, bem dominada 
por Robertinho Marques;

– o Robertinho Marques, Gilmar e 
Jordan que tiraram o domingo para 
distribuir beleza e alegria em tantas 
dezenas de crianças, jovens e adultos.

No final do longo dia de traba-
lho, o cabeleireiro dos youtubers e 
8º melhor do mundo, ainda revelava 
muita energia e boa disposição, diante 
da multidão de jovens que pediam 
fotos e autógrafos.

O Robertinho Marques tem o 
seu salão de cabeleireiro no Parque 
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Esta foi a missão de cerca de 80 
jovens da Vigararia da Feira no pas-
sado dia 21 de Outubro. O encontro e 
missão propícios à oração e ao convívio 
teve início com a Eucaristia das 18h30 
na Igreja Matriz, na qual foi feito o 
rito de envio dos missionários. Depois 
de um alegre e partilhado jantar, che-
gou o momento de começar a esperada 
“Luz na Noite”.

A noite estava fria, mas o coração 
quente e tocado por Cristo não impe-
diu os jovens de partirem em missão. 
Levavam consigo o desejo de encontrar 
alguém que os escutasse e que viesse 
consigo até à Igreja da Misericórdia 
para estar com a Luz do Mundo, Jesus 
Cristo Sacramentado.

O centro histórico iluminado e festivo 
a que estamos habituados foi invadido 
por uma chama de fé, que aos poucos 
tocava aqueles que eram encontrados 
pelos “jovens missionários”. Cerca de 
200 pessoas encontraram-se mais inti-
mamente com Jesus, acompanhados 
pelo seu “anjo de companhia”. Quise-
ram estar um pouco a sós com Aquele 
que está sempre à nossa espera, nem 
que seja simplesmente para lhe dizer:

“Boa noite Pai.  
Eu estou aqui!”.

Crianças, adolescentes, adultos e 
famílias entraram pelas portas da Igreja 
da Misericórdia sem saber O e Quem os 
esperava. Depois de subirem as esca-
das, as pessoas atraídas pelos fervoro-
sos missionários diziam: “vamos lá ver o 
que é que nos espera”, “não sei como caí 
na vossa maluqueira, mas aqui estou”, 
“temos que nos separa???... mas no fim 
entreguem-me o meu filho!”. Tudo isto 
foi dito numa harmonia pautada pelo 
entusiasmo, alegria e esperança.

Todos estes passos foram impor-
tantes para que se alcançasse o obje-
tivo primordial: estar um pouco com 
Jesus, conversar com Ele, contar-lhe 
mais uma vez a nossa história, sorrir 
com Ele, suspirar também… “Foi sim-
pático este momento” dizia uma das 
crianças que escreveu qualquer coisa a 
Jesus, acendeu a sua vela, e depois foi 
acompanhada até à porta pelo “anjo” 
que esteve com ela o tempo necessário.

O silêncio interior habitou na Igreja 
da Misericórdia durante três horas de 
Adoração ao Santíssimo Sacramento. 
Apenas se escutavam os belos cânti-
cos e a leitura de algumas passagens 

bíblicas que ajudavam à reflexão… 
alguns dos amigos de Jesus entraram 
na igreja no momento em que estavam 
a ser lidas as palavras que precisavam 
de escutar, para continuarem a pere-
grinar com mais esperança no cami-
nho da vida.

Fecharam-se as portas… os jovens 
participantes prostraram-se em con-
junto diante do Senhor, agradecendo 
as maravilhas que Ele operou naquela 
noite e a força que lhes deu para irem ao 
encontro do desconhecido. Fecharam-se 
as portas… mas Jesus continua à nossa 
espera! Porque só depois do encontro 
com Ele temos a força necessária para 
ir pelas ruas estreitas e longas da vida 
anunciá-l’O e alargar com a força do 
Espírito do Santo o Seu Reino!

Uma palavra de gratidão a todos os 
que participaram: andando pelas ruas, 
estando na igreja acolher as pessoas 
que chegavam e aos que asseguraram o 
canto e a leitura dos textos bíblicos... E 
que venha a próxima, porque ainda há 
muitas vidas que habitam na escuridão 
e precisam de pessoas disponíveis para 
lhes indicar o caminho para a Luz!!!

André Pereira

das Nações, junto à Escola Vasco da 
Gama, na Rua Ilha dos Amores 32A. 
São muitos os clientes que o visitam 
para receber uma nova imagem ajus-
tada às características físicas e às 

necessidades e desejos pessoais e pro-
fissionais. Com ele trabalha o Jordan.

O barbeiro Gilmar tem o seu 
salão na Av. Canto e Castro 6A na 
Amadora. Além dos tradicionais corte 

e barba, Gilmar é perito nos cortes 
que estão na moda, como os famosos 
cortes degradé e os cortes america-
nos com desenhos, que se tornaram 
indispensáveis ao homem moderno.

Partir, convidar e atrair… para estar um pouco com Jesus

“LUZ NA NOITE”.

(em Missionários Passionistas.pt) CONTINUA NA PÁGINA 20
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MAGUSTO DA JuvePassio
Em pleno Dia Mundial 

dos Pobres (e ainda em espí-
rito outonal de S. Martinho), a 
JUVEntude PASSIOnista rea-
lizou um magusto, no Seminá-
rio da Feira.

Participaram membros 
das 4 células da zona desta 

comunidade missionária, tendo 
feito o convite a 2 dos 3 gru-
pos de pobres, biblicamente 
assim considerados: órfãos e 
peregrinos ou estrangeiros. O 
convite foi aceite por um jovem 
italiano, que está nesta cidade 
em Serviço de Voluntariado 

Europeu, por intermédio da 
Rosto Solidário.

Para além das tradicionais 
castanhas e do enfarruscar as 
caras, o fio condutor que acom-
panhou os cerca de 40 jovens 
foram as obras de misericórdia 
(corporais e espirituais) que 
foram encontrando ao longo 
de um peddy-paper.

P. Bruno Dinis

A 9 de dezembro de 2017 decor-
reu no Auditório do Teatro Renascer, 
em Esmoriz, o V Encontro de Coros, 
organizado pelo GPS – Grupo para a 
Sociedade -, grupo de jovens de Esmo-
riz, célula da Juventude Passionista. 

O tema deste encontro teve por 
título “Desafia os teus sentidos” e 
todos foram convidados a abrir os 
olhos, sentir o cheiro, provar e ouvir 
sentimentos e sorrisos. 

Neste encontro houve a participa-
ção de 3 grupos. A noite iniciou-se com 
a excelente atuação do grupo Follow 
Him, uma banda de música católica, 
ligada à ongregação dos Combonia-
nos. O seu objetivo principal é a evan-
gelização, levar Jesus Cristo a todos 
através da sua música. Seguidamente, 
tivemos a presença de um grupo coral 

Passionista, composto maioritaria-
mente por crianças que acompanha o 
GPS desde 2013, o primeiro encontro 
de coros. Em todos os elementos que 
o compõe transparece a irradiação 
da alegria: são os Sorrisos do Mundo. 
Outra estreia neste ano foi o Grupo 
de Jovens de Santa Maria de Lamas, 
Guê-Jota, que foi também uma ótima 
novidade nesta noite.

Para o GPS, o V Encontro de Coros, 
foi o recordar dos últimos cinco anos. 
Antes da atuação foi passado um vídeo 
que apresenta um pouco da história 
deste grupo, que conta com quase 10 
anos de existência. A atuação comple-
tou-se com uma música de cada encon-
tro de coros e com duas músicas novas. 

Para além da satisfação que o GPS 
tem na organização desta atividade, 

o seu principal objetivo foi a angaria-
ção de bens alimentares. Estes serão 
oferecidos ao Centro de Assistência 
Social de Esmoriz, que irá distribuir 
pelas famílias mais carenciadas e 
assim poder tornar os dias destas 
pessoas um pouco mais felizes. 

O V Encontro de Coros foi um revi-
ver dos últimos 5 Encontros de Coros… 
2013 “Acredita, é possível ajudar!”; 
2014 “Um passo arriscar, dois a amar”; 
2015 “A magia de um sorriso”; 2016 
“Sinaliza-te”; 2017 “Desafia os teus 
sentidos” … todos eles recheados de 
desafios, histórias e muitas emoções. 

Um bem-haja a todos os que nos 
acompanham nesta nossa caminhada 
de SER JOVEM E SER FELIZ!

Pelo GPS, Ana Castro.

DESAFIA OS TEUS SENTIDOS
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1) · II FESTIVAL DE 
TEATRO GÓLGOTA

Depois de ter assumindo o teatro 
como nascente e foz para a novidade, 
o experimental e o contemporâneo 
em 2016, o Grupo Gólgota voltou à 
cena, entre os dias 6 e 8 de Outu-
bro, no cineteatro António Lamoso 
de Santa Maria da Feira, com o II 
Festival de Teatro Gólgota, trazendo 
e apostando no mundo do teatro 
amador, numa conquista e encanto 
de público, impondo-se como Festa 
de Teatro, com liberdade, originali-
dade e simplicidade.

Na sexta-feira, dia 6 de Outubro, a 
Tuna Musical Mozelense, com direção 
artística de Filipe Dias, apresentou 
“Canções de Portugal”, um musical 
que revisita alguns dos principais 
temas do reportório de referência 

da música portuguesa, cantado e 
tocado cruzando a música, a dança 
e o teatro, contando com a partici-
pação do Centro de Apoio Social de 
Mozelos e do Grupo Gólgota Juvenil.

No sábado, dia 7, também às 
22h, foi a vez do CIRAC (Círculo de 
Recreio, Arte e Cultura de Paços de 
Brandão) subir ao palco com “Eu, 
Manuel Inácio, quero ser santo”, 
um espectáculo de humor, cuja 
acção se passa numa aldeia portu-
guesa, durante o período de selec-
ção das aldeias-tipo para partici-
parem no concurso promovido pelo 
SPN da Aldeia mais Portuguesa 
de Portugal.

No terceiro e último dia deste II 
Festival, domingo dia 8 de Outubro, 
às 16h, o ATEC (Atelier de Teatro 
Experinental do Curval) apresen-
tou “ATEC Ao Ataque”, peça que 

recebeu Menção Honrosa no Con-
curso Nacional de Teatro-Teatrá-
lia da Fundação INATEL e ainda 
Nomeação no prémio Melhor Espe-
táculo Internacional ESCENAMA-
TEUR 2017. Nela Libreria, Zé Galo, 
Jacota Fininha, Senhor Fulano de 
Tal, Sonecas, Popozinho Marmitas e 
Salomé desafiaram o público a uma 
viagem ao extraordinário mundo da 
imaginação onde todos os sonhos se 
realizam e a magia acontece!

Um fim de semana em cheio de 
teatro amador de alta qualidade, 
que num fim de semana prolongado 
encheu os corações daqueles que vie-
ram ao teatro. A certeza da conti-
nuidade deste Festival fica assente, 
com a promessa de manter a quali-
dade e trazer cada vez mais público. 
A todos os participantes e público, 
fica o sincero obrigado.

GRUPO GÓLGOTA

2) · CANTATA “AS 
MARAVILHAS DE 
FÁTIMA”

Numa iniciativa das Irmãs Repa-
radoras de Fátima, entre os dias 13 e 
15 de Outubro, por ocasião do encer-
ramento do Centenário das Apari-
ções de Fátima, realizou-se no Mos-
teiro de Grijó, na igreja da Trindade 
no Porto e igreja dos Passionista na 
Feira, a Cantata “As maravilhas 
de Fátima: o Apóstolo de Fátima, 

Padre Manuel Nunes Formigão”. 
Com música de António Cartageno, 
com texto organizado por Arnaldo 
Pinto Cardoso, a partir de fontes 
históricas e literárias da época das 
Aparições, esta Cantata fez reviver 
os acontecimentos da Cova da Iria e 
constituiu um tempo de meditação 
e de louvor. 

O autor das composições utiliza 
temas tradicionais da liturgia e devo-
ção de Fátima, e acrescenta outros, 
em polifonia e acompanhamento 

orquestral, interpretada pela Orques-
tra “Per anima”, da Escola de Música 
de Perosinho, e por um conjunto de 14 
coros de outras tantas paróquias da 
vigararia de Gaia Sul, sob a direção 
de João Costa. Juntaram-se a pala-
vra, encenada pelo Grupo Gólgota, 
que elucidou e o canto que lhe deu 
ênfase e solenidade, e a representa-
ção da Senhora e dos pastorinhos, 
fazendo reviver nas três comunida-
des um acontecimento que marcou 
a história deste século…
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3) · II MERCADINHO 
GÓLGOTA

Com o objetivo de anga-
riar fundos para a constru-
ção da Sede, que se encon-
tra já em estado avançado, 
e como acreditamos que 
temos de dar algo em troca 
antes de pedir, o Grupo 
Gólgota realizou nos dias 
10, 11 e 12 de Novembro 

o II Mercadinho Gólgota. 
Foram 3 dias de encon-
tro com membros e amigos 
que deram o seu contributo 
comprando vários produ-
tos confecionados pelos ele-
mentos do Gólgota (com-
potas, doces, marmeladas, 
licores, etc), livros, produ-
tos alimentares variados, 
plantas, brinquedos, produ-
tos para a casa, etc. Todos 

os produtos alimentares 
sobrantes foram doados à 
Rosto Solidário e às Irmãs 
Passionistas. A todos que 
colaboraram com doações, 
assim como todos aqueles 
que pelo Mercadinho pas-
saram ao longo deste fim 
de semana, o nosso muito 
obrigado!

4) · MAGUSTO GÓLGOTA
No passado dia 11 de Novembro o Grupo Gólgota 

juntou os seus membros, familiares e amigos no tradi-
cional jantar do Magusto, na Cripta do Seminário dos 
Passionistas.

O jantar, bem servido com rojões, onde não faltaram 
as castanhas assadas, tornou-se um momento de ale-
gria onde os diversos membros partilharam boa dispo-
sição, convívio e partilha….

Para animar o serão, alguns jovens do Gólgota apre-
sentaram ainda um pequeno sketch de teatro que arran-
cou dos presentes verdadeiras gargalhadas.

É em momentos como estes que o Grupo Gólgota vai 
cultivando os seus laços de família e amizade.

5) · ENCENAÇÕES “GIRA PRÓ INFERNO”
A terminar já o ano, o Grupo Gólgota trouxe nova-

mente ao palco o Gira pró Inferno. Desta vez no 23º 
Encontro de Teatro do CiRAC em Paços de Brandão, 
no dia 10 de Novembro, no XVIII Festival de Teatro de 
Esmoriz, dia 18 de Novembro e ainda no Auditório do 
Seminário de Aveiro, no dia 25 de Novembro, contando 
nesta atuação com a presença do Bispo de Aveiro, D. 
António Moiteiro, que agradecendo e elogiando o tra-
balho e a peça do Gólgota e convidando-o para futuros 

projetos, alimentou ainda a atualidade e pertinência 
da peça nos dias de hoje.

Foram três encenações com uma participação sim-
pática de espetadores que ficaram a conhecer o grupo 
e esta peça que, partindo do Auto da Barca do Inferno 
de Gil Vicente, transporta o público também para a 
atualidade, fazendo passar diante de nós as persona-
gens de Gil Vicente, seguidas dos equivalentes nos 
dias de hoje.

Textos e fotos de Paulo La-Salette
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ACONTECEU
FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI:

† 13.11.2017: MARIA JULIETA SOARES DA SILVA, Assinante 
de “FP” e mãe e sogra de membros do Grupo Gólgota (Santo 
Estêvão-Arrifana-VFR)

† 31.05.2017: AUGUSTO PEREIRA, assinante de “FP”, (Vilarinho 
–Válega)

† 26.09.2017: MARIA AURORA RODRIGUES FERREIRA, 
ASSINANTE DE “FP” (Gondezende-Esmoriz)

† 04.11.2017: LÚCIA DE CASTRO E SOUSA, assinante de “FP” 
(Gondezende-Esmoriz)

† 23.08.2017: JOAQUIM SANTOS COSTA, irmão das 
Assinantes de “FP” M. Olinda Santos Costa e Marina Santos 
Costa (Argoncilhe-Feira)

BODAS DE PRATA DE MATRIMÓNIO:

15.08.2017: ROSA MARIA B. S. TAVARES e JOSÉ MATIAS DA 
SILVA, Assinantes de “FP” (Argoncilhe-Feira)

BODAS DE OURO DE MATRIMÓNIO:

09.09.2017: BRILHANTINA FRANCISCA DA COSTA e JOSÉ 
FERREIRA DOS SANTOS, Assinantes de “FP” (Argoncilhe)

29.10.2017: ETELVINA SANTOS e JOSÉ VIEIRA, Assinante e 
Colaboradora de “FP” (S. Estêvão – Arrifana)

BODAS DE DIAMANTE DE MATRIMÓNIO:

07.12.2017: MARIA ALICE FERNANDES COIMBRA e JOSÉ 
HENRIQUE SOARES, Assinantes de “FP” e pais dos APAS Coimbra 
e Soares (Mozelos – Feira)

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

4) · CURSO ESPERE
As Escolas de Perdão e Reconcilia-

ção (ESPERE) passaram pela Paró-
quia de Palhais/Santo António no mês 
de novembro de 2017.

O Curso ESPERE é um projeto que 
tem ajudado a sarar as feridas de muitos 
conflitos armados pelo mundo. Criado 
pelos missionários da Consolata, ensi-
nam a ultrapassar a raiva, o ressenti-
mento, e a perdoar. Porque sem isso não 
as pessoas não podem reconciliar-se. O 

projeto nasceu na Colômbia, onde aju-
dou a acabar com o confronto armado 
com as FARC. A Paróquia de Palhais/
Santo António foi a segunda de Por-
tugal a receber o curso, com a partici-
pação superior a 20 pessoas.

O curso é muito prático, vivencial, 
trabalha-se muito em grupo ao longo 
de várias etapas. São cinco módulos 
para o perdão e cinco para a recon-
ciliação. Caracterizam-se por uma 
metodologia inovadora, que abrange 

o pensar, o sentir, o agir e o transcen-
der, e dotam os participantes de ferra-
mentas e técnicas para poderem tra-
balhar e gerir emoções como a raiva, 
o ressentimento, o rancor e os desejos 
de retaliação, permitindo, pelo perdão, 
sarar e superar as memórias ingra-
tas do passado. Este projeto parte do 
convencimento de que “sem Perdão e 
Reconciliação, não há futuro”.

É o compromisso “por um mundo 
melhor”.

PARÓQUIA DE PALHAIS / SANTO ANTÓNIO CONTINUAÇÃO
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AMÂNDIO VIEIRA 
DA CRUZ (FRAGOSO 
(BCL), 20€

ANA MARIA C. NEVES 
CABRITA BRANCO 
(CORROIOS), 40€

ANA MARIA DOS 
SANTOS MENDES 
(COLAB. 149)-(LOMBA-
GDM), 200€

ANÓNIMO (ASPAS), 10€

ANÓNIMO, 10€

ANTÓNIO SILVA 
FERNANDES 
(JOANE), 10€

ARMANDA DE 
CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

ARMINDA MARIA COSTA 
OLIVEIRA (SÃO PAIO 
DE OLIEIROS-VFR), 15€

AUGUSTO JOSÉ DA 
SILVA RODRIGUES 
(BARCELOS), 20€

CAPELANIA DA 
COELHOSA (COLAB. 
13) (VALE DE 
CAMBRA), 83,16€

CAPELANIA DA 
PRAIA (COLAB 93) 
(ESMORIZ), 114,2€

CAPELANIA DA 
SENHORA DA HORA 
(COLAB.150)-(S. JOÃO 
DE VER), 23,55€

CAPELANIA DE DUAS 
IGREJAS (COLAB. 78) 
(ROMARIZ (VFR)), 19,50€

CAPELANIA DE FIÃES 
(COLAB. 183), 35,2€

CAPELANIA DE 
GUILHOVAI (151)-(S. 
JOÃO DE OVAR), 63€

CAPELANIA DE 
MACINHATA (COLAB. 
146)-(VALE DE 
CAMBRA), 35€

CAPELANIA DE 
NADAIS (COLAB. 
112)-(ESCAPÃES), 53,62€

CAPELANIA DO SOBRAL 
(COLAB. 36)-(S. JOÃO 
DE OVAR), 25€

CÉU (COLAB. 53 
F.) (PENALVA-ST. 
ANTÓNIO), 30€

CLAUDINO BARBOSA 
(ASPAS) – (FRENEUSE-
FRANÇA), 50€

DELFIM HENRIQUES 
PEREIRA (COLAB. 
173)-(LOUREDO 
(VFR), 30€

DIAMANTINO OLIVEIRA 
COSTA RIBEIRO 
(ASPA)-(NOGUEIRA 
DO CRAVO-OAZ),5€

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

FERNANDO JESUS 
LEITE (COLAB.. 178) 
(SOUTO-VFR), 45.46€

FERNANDO ROGÉRIO 
CONCEIÇÃO (COLAB. 
156)-(SANTA MARIA 
DA FEIRA), 20€

FERNANDO 
SOARES RESENDE 
(ROMARIZ), 30€

IGREJA PAROQUIAL DE 
TRAVANCA (90), 92,58€

IGREJA PAROQUIAL 
SANTO ANTÓNIO 
CHARNECA 
(COLB. 53 I.), 6€

IMAGEM DA SAGRADA 
FAMÍLIA (FEIRA), 17,2€

IRIA DE FÁTIMA ALVES 
DOS SANTOS COELHO 
(CORTEGAÇA), 10€

JOÃO MANUEL 
GRENHAS (SANTA 
LUCRÉCIA DE 
ALGERIZ), 40€

JOSÉ MARIA DA SILVA 
LOPES (BRAGA), 15€

LUÍS FILIPE 
NUNES BRANCO 
(CORROIOS), 20€

MANUEL DIAS TORRES 
(ASPAS)- (BRAGA), 50€

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

MARIA ALBERTINA 
PINTO SILVA (COLAB. 
29)-(ESMORIZ), 300€

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

MARIA CACILDA 
DIAS DE ALMEIDA 
(JUNQUEIRA-VLC), 10€

MARIA CUSTÓDIA 
FERNANDES 
GONÇALVES 
(LOUREDO-VRM), 130€

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

MARIA DE FÁTIMA 
DE JESUS MARQUES 
(SANTA MARIA 
DA FEIRA), 20€

MARIA DE LURDES 
(LINDA-A-VELHA), 30€

MARIA DO CÉU 
(MOZELOS), 10€

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

MARIA HELENA ALVES 
(CORROIOS), 10€

MARIA HELENA 
DOS SANTOS LEITE 
(CUCUJÃES), 10€

MARIA HELENA SÁ 
GONÇALVES, 20€

MARIA MADALENA 
SÁ LEITE, 50€

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

MARIA PATROCÍNIA 
SILVA (COLAB. 61)-(S. 
JOÃO DE OVAR), 40,7€

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

PEDRO BIZARRO 
(SANTA MARIA 
DA FEIRA), 20€

ROSA DOS SANTOS 
(FRAGOSO-BCL), 10€

ROSA MARIA 
PORTELA DA ROCHA 
FAMILIAR (COLAB.)-
(FORNOS-VFR), 130€

SANTUÁRIO SENHORA 
DA SAÚDE (COLAB 
162)-(VALE DE 
CAMBRA), 102,19€

SEMINÁRIO DOS 
PASSIONISTAS 
(116)-(S. MARIA DA 
FEIRA), 313,72€

SEMINÁRIO DOS 
PASSIONISTAS 
(48)-(BARROSELAS), 
138,68€

VÍTOR MANUEL 
SILVA VIEIRA (ASPA) 
– (ARADA-OVR), 10€

Solidariedade
mealheiro do Boletim “Família Passionista”
Continuamos a registar os Donativos 
para o Boletim chegados até nós, ora dire-
tamente dos seus Leitores, ora através 
dos(as) Colaboradores(as), da distribuição 

nas Paróquias e Capelanias.
Através deste registo, queremos, prin-
cipalmente, levar até aos nossos leito-
res a confirmação e garantia de que as 

suas ofertas chegaram ao seu 
destino e que não fica-
ram, eventualmente, 
pelo caminho.

Assim: 
DONATIVOS (de 15 de Outubro a 15 de Dezembro 2017):

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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 “O Natal, com suas manifestações coloridas 
e seus variados símbolos, é a Festa da Esperança 
“porque um menino nos nasceu, um filho nos foi 
dado, ele recebeu o poder sobre seus ombros, e 
lhe foi dado este nome: Conselheiro-maravilhoso, 
Deus-forte, Pai-eterno, Príncipe-da-paz” (Is 9,5).

O Natal agita todo mundo por causa das festas, 
dos presentes, das músicas. Nas igrejas se montam 
os presépios com as figuras tradicionais: Maria, 
José e o Menino na manjedoura, a vaca e o burro. 
Crianças e adultos se comovem diante da singeleza 
e ternura dessas imagens.

Mas esse Menino é ao mesmo tempo o Homem da 
Cruz e o Cristo ressuscitado. Permanecer na mera 
contemplação do Menino no presépio não deixa que 
a fé cristã se amadureça e a pessoa se torne capaz de 
enfrentar a dureza da vida, e a fecha para a vivên-
cia da Esperança que ultrapassa os tempos. A ima-
gem que permanece é de um Jesus na manjedoura

Celebrar o Natal é celebrar 
o Reinado de Deus. 
O Menino na manjedoura 
é o Senhor, o Kyrios, 

NATAL E ESPERANÇA CRISTÃ
aquele que traz consigo o Governo de Deus. Só 

participa desse reinado quem prepara o caminho 
do Senhor e endireita suas veredas. Então “toda 
carne verá a salvação de nosso Deus” (Lc 3,4.6).

O Natal é o tempo favorável para se fazer uma 
incursão para dentro de si próprio e perceber o desejo 
de infinito que não se satisfaz com uma festa mera-
mente convencional. Santo Agostinho descreve com 
uma imagem muito significativa a ânsia do infinito 
e a limitação pessoal: “Suponha que Deus queira 
encher a você com mel (a bondade e a ternura de 
Deus). Se você, porém, está cheio de vinagre, onde 
vai pôr o mel?” O coração deve se abrir e ser limpo: 
livre do vinagre e do seu sabor, aí ele se torna livre 
para Deus e para os outros.

“O que nós esperamos... são novos céus e nova 
terra, onde habitará a justiça” (2 Pdr 3,13).

A Esperança cristã dá a força para que a pessoa 
saia de um mundo que oferece uma felicidade que 
se resume em músicas, presentes, festa e algumas 
orações, e abre o coração de cada um para valores 
novos, inspirados pelo próprio Deus. “Assim, visto 
que tendes esta esperança, esforçai-vos ardorosa-
mente para que ele vos encontre em paz, vivendo 
vida sem mácula e irrepreensível” (2Pdr 3,14).

Celebrar o Natal é renovar nossa Esperança e 
assumir plenamente a missão de mensageiros da 
Esperança num mundo necessitado de corações 
abertos, capazes de reconhecer seus limites, com o 
desejo de acolher o Deus da Esperança.

Somos reenviados ao mundo para continuar o 
trabalho de Jesus, dando-lhe voz e vez onde esti-
vermos, para que se cumpra a profecia:

(extraído da Internet)
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“Amor e Verdade se encontram,
Justiça e Paz se abraçam;

da terra germinará a Verdade,
e a Justiça se inclinará do céu”

 (Sl 85(84)”.
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Ó clemente, ó piedosa,
ó doce Virgem Maria,
Rainha do Rosário de Fátima!
Faz-nos seguir o exemplo dos Bem-aventurados
Francisco e Jacinta,
e de todos os que se entregam à mensagem do Evangelho.
Percorremos, assim, todas as rotas,
seremos peregrinos de todos os caminhos,
derrubaremos todos os muros
e venceremos todas as fronteiras,
saindo em direção a todas as periferias,
aí revelando a justiça e a paz de Deus.
Seremos, na alegria do Evangelho, a Igreja vestida de branco,
da alvura branqueada no sangue do Cordeiro
derramado ainda em todas as guerras que destroem
o mundo em que vivemos.
E assim seremos, como Tu, imagem 
da coluna luminosa
que alumia as colunas do mundo,
a todos mostrando 
que Deus existe,
que Deus está,
que Deus habita no 
meio do seu povo,
ontem, hoje e por 
toda a eternidade.

Salve, Mãe do Senhor,
Virgem Maria, Rainha do 
Rosário de Fátima!
Bendita entre todas as mulheres,
és a imagem da Igreja 
vestida da luz pascal,
és a honra do nosso povo,
és o triunfo sobre o assalto do mal.

Profecia do Amor misericordioso do Pai,
Mestra do Anúncio da Boa-Nova do Filho,
Sinal do Fogo ardente do Espírito Santo,
ensina-nos, neste vale de alegrias e dores,
as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos.

Mostra-nos a força do teu manto protetor.
No teu Imaculado Coração,
sê o refúgio dos pecadores
e o caminho que conduz até Deus.

Unido aos meus irmãos,
na Fé, na Esperança e no Amor,
a Ti me entrego.

Unidos aos meus irmãos, por Ti, a Deus me consagro,
ó Virgem do Rosário de Fátima.

E, finalmente, envolvido na Luz que das tuas mãos nos vem,
darei glória ao Senhor pelos séculos dos séculos.

Amen.

ORAÇÃO 
DO PAPA FRANCISCO EM FÁTIMA 
2ª PARTE 

NÃO ESQUEÇA

I TRIMESTRE 2018

JANEIRO
 � Dia 1: Nossa Senhora, 

Mãe de Deus (Dia 
Mundial da Paz)

 � Dia 7: Epifania do Senhor

FEVEREIRO
 � Dia 2: Dia Do Consagrado 

(Apresentação do Senhor)
 � Dia 9: Comemoração Solene 

da Paixão (Titular da 
Congregação Passionista)

 � Dia 14: Quarta Feira de 
Cinzas (Início da Quaresma)

 � Dia 27: São Gabriel de 
Nossa Senhora das Dores

MARÇO
 � Dias 10/11: Retiro 

para os LMP
 � Dia 29: Quinta‑Feira Santa
 � Dia 30: Sexta‑ Feira Santa

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

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23
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