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“Que ninguém lamente a sua pobreza, 

porque o Reino chegou para todos; 

que ninguém chore as suas faltas, 

porque o perdão brotou do túmulo; 

que ninguém receie a morte, 

porque a morte do Salvador nos libertou. 

Aquele que a morte tinha agarrado destruiu-a, […]”

 (S. João Crisóstomo, Homilia Pascal).

Senhor, nosso Pai, em Jesus ressuscitado, 

as portas da vida abriram-se para sempre 

e nos confiaste a maravilhosa tarefa 

de fazer discípulos, de ensinar a caminhar, 

de mostrar ao mundo que Vós, Senhor, 

sois Amor e que o Amor é o sinal 

dos que acreditam em Jesus, e querem 

viver e amar como Ele nos amou, 

ajudai-nos, Deus Pai, a sermos bons filhos, 

a amar-Vos sobre todas as coisas 

e ao nosso próximo como a nós mesmos”.

Que a Ressurreição de Jesus 

seja para nós a força necessária 

para sermos fiéis ao amor a Deus 

e ao próximo e que, por nosso intermédio, 

a paz e a alegria de Jesus Cristo 

Ressuscitado reine no coração de todos nós 

e também naqueles que se cruzam connosco 

ao longo do caminho da vida!

CRISTO ESTÁ VIVO NO MEIO DE NÓS! 

ALELUIA! ALELUIA!

BOAS FESTAS NO SENHOR RESSUSCITADO! 

ALELUIA! ALELUIA!

 Adaptação de José Carlos Vaz Lucas

Começo por vos manifestar a minha alegria pelo 
facto de vos poder apresentar, ainda que sucintamente, 
mais um dos nossos muitos irmãos da Família Passio-
nista que, pela sua vida simples, mas de entrega gene-
rosa ao Senhor no serviço aos outros, a Igreja reconhe-
ceu as suas virtudes e o propõe como exemplo e estímulo 
para todos nós. Trata-se do nosso irmão Carlos Hou-
ben, o ‘samaritano da Irlanda’.

Este nosso irmão, religioso sacerdote passionista, pas-
sou a sua vida a abençoar, a curar e a perdoar. Sempre 
disponível e sempre afável. Pobre entre os pobres, fez 
da sua vida um dom para todos os que sofrem. Todo de 
Deus e todo do próximo. Os necessitados, tanto espiritual 
como corporalmente, não o deixavam nem um instante. 
Muito afeiçoado à sua família e à sua pátria, trabalhou, 
ao longo de muitos anos, tanto longe da pátria como 
da família, encontrando, em todos quantos sofriam, os 

SÃO CARLOS 
HOUBEN
- O Samaritano 
da Irlanda -

EDITORIAL
Jesus Cristo deu a vida por nós
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próprios irmãos e, na Irlanda, a sua 
pátria. Todos os dias acorriam a ele 
muitas pessoas atraídas pela fama 
das suas virtudes. Nele encontra-
vam sempre um coração compassivo 
e aberto, gentil e paciente, disponível 
e afetuoso, imagem viva da miseri-
córdia de Deus. Médicos e enfermei-
ros de Dublin, quando se encontra-
vam diante de um caso desesperado, 
cruzavam os braços sem saber o que 
dizer ou fazer e concluíam dizendo: 
‘Ide chamar o Padre Carlos’. Este, 
mostrava-se sempre disponível para 
os doentes, os pobres e os moribun-
dos. Nunca se lamentava, mesmo 
quando lhe pediam serviços para além 
do razoável. O que para ele contava 
era o facto de que se encontravam em 
dificuldade e necessitados de ajuda. 

“Médicos e enfermeiros de 
Dublin, quando se encon-
travam diante de um caso 
desesperado, cruzavam 
os braços sem saber o que 
dizer ou fazer e concluíam 
dizendo: ‘ide chamar o 
Padre Carlos”

Nasceu, este nosso irmão Carlos, 
em Munstergeleen, Holanda, a 11 de 
Dezembro de 1821. É o quarto de dez 
filhos. Quando, por vezes, demorava 
em chegar a casa, a mãe, sem se equi-
vocar, dizia: ‘ide procurá-lo na igreja’. 
O seu pequeno João André (este era 
o seu primeiro nome antes de se tornar 
passionista) não poderia estar noutro 
lugar senão em colóquio com o Senhor 
a Quem sentia extraordinariamente 
próximo e a Quem amava sobre todas 
as coisas. Seu irmão José dirá dele o 
seguinte: ‘apenas conhecia dois cami-
nhos, o da Igreja e o da Escola’. Não 
parece ter sido uma criança dotada 
de uma grande inteligência, contudo, 
é persistente nos estudos e a ele se 
aplica com grande empenho. Seus 
familiares perguntam-se: para que 
lhe serve tanta aplicação e empe-
nho nos estudos? Certamente não 
será para pensar no moinho ou para 
cuidar da fazenda. O jovem, porém, 
acalentava dentro de si uma grande 
desejo: ser sacerdote. Essa voca-
ção consolida-se  durante o serviço 

militar que durou apenas três meses. 
Nesse pouco tempo (de serviço mili-
tar), o jovem conheceu os  Passionis-
tas. Regressado a casa, dá continui-
dade aos estudos. A sua inteligência, 
como por milagre, torna-se mais viva  
e aos 24 anos é acolhido pelos Passio-
nistas. Fez o seu noviciado em  Ere 
(Bélgica). Um de seus companheiros 
de noviciado deixa este testemunho: 
‘sentia-me muito edificado diante da 
sua grande santidade. Era exemplar, 
cheio de fé e de piedade, exacto, obser-
vante da Regra, simples, amável e de 
doce carácter. A sua piedade e natu-
ral alegria alcançaram a estima e o 
afecto de todos’. Professou a 10 de 
Dezembro de 1846 e logo a seguir 
dedica-se ao estudo da filosofia e da 
teologia. Durante esse tempo de for-
mação, teve a alegria de conhecer o, 
hoje, Beato Domingos Barberi. A 21 de 
Dezembro de 1850 é ordenado sacer-
dote. Ninguém da sua família esteve 
presente na sua ordenação sacerdo-
tal: a  mãe tinha falecido há 6 anos 
e o pai há 4 meses. 

“Apenas conhecia dois 
caminhos, o da igreja e 
o da escola”

Com apenas dois anos de sacerdote, 
é enviado para a Inglaterra onde os 
passionistas tinham chegado 10 anos 
antes. A memória do Beato Domingos 
Barberi, falecido há 3 anos atrás (dele 
falaremos numa outra oportunidade), 
estava bem viva naquele povo. Este 

jovem sacerdote holandês jamais vol-
tará à sua pátria nem mais voltará a 
ver algum dos seus familiares. Viverá 
por mais de 40 anos nas ilhas britâ-
nicas e, a esse povo, dedicará toda 
a sua vida. Em Haston Hall, esta-
belece uma relação amigável com 
os emigrantes irlandeses, ocupados 
nos trabalhos duríssimos das minas. 
Amá-los-á de verdade e, carinhosa-
mente, chamá-los-á ‘a minha gente 
da Irlanda’.

Em 1857, é transferido para o 
Mount Argus, na Irlanda, onde tinham 
chegado os Passionistas apenas 1 ano 
antes. Ali, encontra-se com o povo 
irlandês, já conhecido na Inglaterra. 
Ficou fascinado com a bondade desse 
povo. Admira-os, porque ‘por mais de 
trezentos anos sofreram cruéis perse-
guições e, contudo, souberam manter-
-se fiéis à religião católica’.

Em Dublin, os Passionistas proje-
tam a construção de uma Igreja e de 
uma casa acolhedora para os estudan-
tes e para retiros espirituais. Carlos 
percorre a Irlanda, pedindo ajuda para 
essas construções. Recebe muito, mas 
oferece muito mais com o exemplo da 
sua vida, humilde e sorridente, com 
uma palavra de conforto, uma bênção, 
uma oração. O seu nome ficará para 
sempre ligado à história da Igreja e 
do convento no Mount Argus. 

Devido à dificuldade da língua (era 
holandês), nunca foi um grande pre-
gador, mas exerceu um outro aposto-
lado, não menos frutuoso, como o de 
passar horas e horas no confessioná-
rio, assistir os moribundos, abençoar 
os doentes e acompanhá-los nas ora-
ções, compostas por ele. Muitas eram 
as pessoas que iam ao seu encontro 
porque:

– viam nele um homem de Deus e
– o sentiam muito próximo de si 

pela sua bondade e pela sua capaci-
dade de saber acolher todas as pessoas.

O cronista da casa dirá: ‘vinha 
gente de toda a parte da Irlanda, e 
também de Inglaterra, da Escócia 
e até de América. Muitos, dizia-se, 
eram livres da sua enfermidade’. A 
sua fama chegou também à Austrá-
lia, Nova Zelândia e Tasmânia. Tor-
nando-se assim tão famoso, devido às 
suas extraordinárias curas, foi trans-
ferido para Inglaterra onde permane-
ceu durante oito anos em vários con-
ventos. Porém, da Irlanda chegam 
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escadas de 59 degraus, uma centena 
de vezes ao dia, para abençoar as 
pessoas que, em massa, vinham rece-
ber a sua bênção… A gente vinha a 
qualquer hora do dia, de manhã até 
ao anoitecer, e o pobre padre Carlos 
sempre cada vez mais debilitado”. 

A 9 de Dezembro de 1892 agrava-
-se a doença e terá de recolher ao 
leito. Não mais se levantará. Aquele 
que o assiste deixará escrito: “o nosso 
padre Carlos continua a sofrer como 
um santo e, na Comunidade, estamos 
todos muito edificados. Sofre atroz-
mente, mas não se lamenta. Nada diz 
a ninguém, exceto quando algum sacer-
dote o visita para lhe pedir a bênção”

Morre a 5 de Janeiro de 1893. 
Num dos jornais do tempo lia-se o 
seguinte: ‘nunca, até hoje, a memó-
ria do homem se tornou uma explosão 

cartas e muitos visitantes. Regres-
sará a Dublin em 1874 e ali per-
manecerá até à morte. O Convento 
encher-se-á novamente de doentes 
e, Carlos, de braços abertos, sem-
pre disponível para os atender, par-
ticipando dessa maneira nas dores 
e nos dramas das pessoas.

Na sua Comunidade religiosa, 
o nosso irmão Carlos era uma pre-
sença pacificadora e abençoada. 
Escreveram dele: ‘era um modelo 
de devoção, pleno de fé e de pie-
dade, muito pontual na observância 
da Regra, simples e afável. Manso 
de carácter, sempre de bom humor 
fazia-se amar por todos. Conten-
tava-se com pouco e tudo recebia 
de ânimo sereno’.

Apesar  das suas ocupações, 
passava muito tempo em oração e 
adoração diante do sacrário. A um 
irmão sacerdote escreve: ‘por cari-
dade reze por mim em todas as mis-
sas que celebre pedindo, para mim, 
uma boa e santa morte’. Aos fami-
liares pede-lhes a recitação de três 
‘Ave Marias’ pelo mesmo fim.

Seus últimos anos foram marca-
dos por um grande sofrimento. Com 
serenidade, tudo suporta unido a 
Cristo crucificado, a quem sempre 
se quis conformar ao longo da sua 
vida e que sempre foi objeto da sua 
contemplação. Mais: pedia a dor para 
estar mais perto de quem sofre. O 
superior da Comunidade escreverá: 
‘é deveras maravilhoso como este 
pobre padre subia e descia umas 

de sentimento religioso e de profunda 
veneração como aquela que se pôde 
observar à volta dos espólios do padre 
Carlos’. Durante 5 dias, antes de ser 
sepultado, o religioso ‘recebe honras 
fúnebres devidas a um rei  ou a um 
imperador…o povo preferia invocá-
-lo, antes do que rezar por ele’. A pro-
cissão dos devotos e dos peregrinos à 
sua sepultura não cessa com o pas-
sar do tempo.

João Paulo II declara-o beato no 
dia 16 de Outubro de 1988 tornando 
assim oficial a santidade do padre 
Carlos que, já em vida, todos o cha-
mavam o ‘santo do Mount Argus’.

No dia 3 de Junho de 2007 é decla-
rado santo pelo Papa Bento XVI.

Mais uma glória da nossa Con-
gregação Passionista. Posso afirmar 
e comigo todos os religiosos, religio-
sas e quantos no mundo vivem esta 
espiritualidade, que somos uma famí-
lia de santos.

E todos eles, já reconhecidos ofi-
cialmente pela Igreja, viveram a sua 
vida muito próximos das pessoas, 
muito atentas, cada uma a seu modo, 
às realidades sofredoras de tantos 
irmãos e irmãs. 

“Era um modelo de devo-
ção, pleno de fé e de pie-
dade, muito pontual na 
observância da regra, sim-
ples e afável. manso de 
carácter, sempre de bom 
humor, fazia-se amar por 
todos. Contentava-se com 
pouco e tudo recebia de 
ânimo sereno”

Seja Carlos Houben, o samaritano 
da Irlanda, estímulo para todos nós. 
Ele, como o samaritano do Evange-
lho (cf. Lc 10, 30-37), foi capaz de 
olhar, parar e aproximar-se daque-
les e daquelas que, vítimas de muitas 
situações, encontraram no seu cami-
nho alguém que olhasse para eles, 
lhes desse uma palavra de alento e 
de conforto.

‘Não amemos com palavras, nem 
com a língua, mas por ações e em 
verdade’ (1Jo 3,19).

P. José Queirós, cp
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Neste vale verdejante, encantado, 
de Terras de Cambra, Freguesias de 
S. Pedro de Castelões, mais precisa-
mente no lugar de Macinhata, situa-
-se um pequeno santuário, ermida ou 
capela, como lhe queiram chamar, 
dedicado a Nossa Senhora da Piedade.

Este santuário tem já muita his-
tória, remontando a 1715, ano da sua 
fundação, projetada por um casal de 
benfeitores, em cumprimento de uma 
promessa. Relembro que, à volta de 
60 anos atrás, era uma ermida muito 
rudimentar, pequeníssima, mas que me 
encantava na sua modesta arquitetura, 
sobretudo por alguns pormenores de 

que me lembro perfeitamente, pesar 
da minha tenra idade. Um deles era o 
púlpito, que me encantava e me dei-
xava extasiada a olhar para aquele 
recanto.  

Que me lembre, as festas em honra 
da Senhora da Piedade e de Santa 
Eufémia datam dos anos 60, e eram 
festejos de longa duração. Houve 2 
semanas, com Eucaristia, pregação e 
outras devoções em que o povo parti-
cipava em massa, com alegria, entu-
siasmo e motivação. Os Missionários 
Passionistas, sobressaindo o P. Tomás 
Silván, e o P. António Gameiro foram 
os primeiros a orientar estes festejos, 

que muito as prestigiaram. Já passa-
ram longos anos, mas as festas conti-
nuam, os Missionários Passionistas 
têm feito, ao longo destes anos, um tra-
balho missionário maravilhosos, com 
a sua constante presença dominical. 
A eles, um Muito Obrigado, em nome 
desta pequena comunidade cristã.  
Este ano, melhor dizendo, já no ano 
passado, 2017, as festas tiveram lugar 
a 17 de Agosto. No Sábado, no fim 
da Eucaristia, louvamos Maria, sob 
o título de Senhora da Piedade, com 
uma majestosa procissão de velas. 
No Domingo, às 9.30 horas, missa 
solene, acompanhada pelo Grupo 
Coral de Macinhata e orquestrada 
pelo maestro António Bastos, onde se 
entoaram belíssimos cânticos alusi-
vos à liturgia do dia e à padroeira do 
Santuário. Houve ofertório adequado 
à celebração solene, onde teve lugar 
a entrega das várias ofertas, simbo-
lizando o momento solene. Da parte 
da tarde, o terço e procissão acompa-
nhados de uma bonita fanfarra local 
que abrilhantou a cerimónia. Foi tudo 
muito lindo, emotivo. Participamos 
de coração aberto ao Amor de Deus 
e de Nossa Senhora da Piedade.

Quero deixar um agradecimento 
especial ao Sr. Padre, que brilhou nas 
celebrações, às senhoras mordomas, 
que trabalharam incansavelmente 
para que a festa fosse uma realidade. 
À comissão gestora da capelania, 
pelo trabalho e ardor disponibiliza-
dos em prol da mesma. Às acólitas, 
ao grupo coral que, apesar de peque-
nino e modesto, tudo fez com amor, 
firmeza e caráter. Ao maestro Antó-
nio Bastos, uma rara joia e um pri-
vilégio tê-lo connosco.

Como é óbvio, à noite houve ban-
das musicais que abrilhantaram a 
festa. Não faltou o bailarico ao som 
das famosas cantigas das respetivas 
bandas. A todos, muito obrigado!

 
 Comunidade de Macinhata
 Carolina Pinho

Nota da Redação: Como facilmente se pode 
observar, esta notícia peca por extemporâ-
nea. O facto foi devido a que, por ter che-
gado muito tarde à Redação, já não foi pos-
sível inclui-la no número anterior de “FP”.

Macinhata (Castelões):

SENHORA DA PIEDADE EM FESTA
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CORPO NACIONAL DE ESCUTAS
Agr. 640 “S. Paulo da Cruz” – Santa Maria da Feira

1) No dia 17 de Dezembro, na Sé 
do Porto, a “Luz da Paz de Belém” 
foi distribuída aos que se dispuse-
ram a receber, na sua maior parte 
escuteiros. Esta é uma iniciativa que 
está confiada ao Corpo Nacional de 
Escutas – Escutismo Católico Por-
tuguês e que este ano contou com 
a parceria da Cáritas, numa ação 
solidária para aquecer aqueles que 
são atendidos por esta instituição. 

Na fotografia podemos ver alguns 
dos dirigentes e caminheiros do Agru-
pamento 640 “S. Paulo da Cruz” – 
Santa Maria da Feira.

2) No dia 4 de Março, na Missa 
das 10h, no Seminário Passio-
nista da Feira, foi investida uma 
nova caminheira do Clã 26 – S. 
Gabriel. 

Inserida na comemoração do 
dia de Baden Powell, fundador do 

Escutismo, o fim-de-semana com-
posto por equipas verticais entre 
todos os membros do agrupamento, 
teve na noite dois momentos altos: 
o fogo de conselho e a vigília de ora-
ção. Nestes, assim, como na Missa 
da promessa, também participaram 
os pais e familiares.

P. Bruno Dinis
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Em meados do mês de outubro 
a nossa animadora de grupo fez-nos 
um convite para participarmos num 
ciclo de encontros – Mergulhos em 
Deus – orientados por dois religiosos 
passionistas. Estes encontros, de dis-
cernimento vocacional, seriam, sobre-
tudo, para aprofundarmos a nossa 
vida de fé à luz Palavra, de maneira 
a sermos capazes de partilhar aber-
tamente com a vida e as palavras o 
quanto é bom, diferente e espetacu-
lar ser cristão! 

Até ao primeiro encontro dos “Mer-
gulhos em Deus” fiquei com a ideia de 
que seria mais um grupo ou uma “cate-
quese” onde me sentasse, ouvisse e até 
chegasse a adormecer… Mas parece 
que me enganei. Logo no primeiro 
encontro desmoronaram-se todos os 
preconceitos iniciais quando descobri 
que estes são momentos para desco-
brir, aprofundar, partilhar e oferecer 
um pouco de nós aos outros.

A verdade é que sempre senti um 
desejo de saber mais sobre a religião 
cristã, de aprofundar a minha expe-
riencia de fé e, acima de tudo, desco-
brir o que Deus quer para mim. Sinto 
que este convite surgiu no momento 
certo e, talvez, no momento em que eu 
e o restante grupo mais precisávamos.

Nestes encontros os dois religio-
sos deixam-nos à vontade para par-
tilhar aquilo que tem sido a nossa 
vivência da fé para, logo a seguir, 
lançarem-nos questões e desafios. 
Pouco a pouco, discreta e incisiva-
mente, vamos desdobrando os nos-
sos conceitos e a maneira de pensar 
a fé. São momentos que nos ajudam 
a crescer como pessoas conscientes do 
compromisso de fé e a encarar os obs-
táculos e dificuldades do nosso dia-a-
-dia. Todo o grupo sente-se motivado 
para continuar. Prova disso é que até 

agora ninguém desistiu! Antes pelo 
contrário. O grupo tem vindo a cres-
cer, o que nos deixa mais interessa-
dos e motivados a continuar a nossa 
caminhada.

1º ENCONTRO DE 
MERGULHOS EM DEUS: 
CONHECERMO-NOS

No dia 2 de Dezembro, pelas 
20:00h, no Seminário Passionista, 
realizou-se o primeiro encontro dos 
“Mergulhos em Deus”. Estes encon-
tros serão orientados pelos Padres 
Francisco e José Gregório. 

Sendo este o primeiro encontro, 
foi um momento pautado pela par-
tilha e pela apresentação pessoal e 
do projeto. Revelou-se um encontro 
bastante positivo e rico, não só pela 
diversidade de experiências de cada 
um dos participantes, mas também 
por ser um momento de aprofunda-
mento da Vida Religiosa, assombrada 
por alguns preconceitos e dúvidas. 
Neste sentido, todos tiveram oportu-
nidade para aclarar algumas dúvidas/
inquietações e conhecer mais de perto 
a Vida Religiosa, sobretudo como é a 
vida de um Passionista.

2º ENCONTRO 
DE MERGULHOS 
EM DEUS: A FÉ

O segundo encontro dos “Mergu-
lhos em Deus” realizou-se no Semi-
nário Passionista de Santa Maria da 
Feira no dia 13 de Janeiro de 2018.

Neste encontro, que começou com 
um jantar convívio, começámos por 
trocar algumas impressões do último 

encontro, onde sentimos como era belo 
ser apaixonado por Cristo. Após o jan-
tar, na capela, refletimos acerca da 
fé, perguntando-nos sobre o que era 
para nós e que significado tinha para 
a nossa vida. Todos fomos chegando 
à conclusão de que a fé, antes do ato 
de acreditar, trata-se de encontrar e 
deixar-se encontrar através confiança 
em Deus. Confiar que Deus está ao 
nosso lado, confiar que os seus conse-
lhos são uma semente de esperança, 
confiar que Deus deseja o melhor para 
a minha vida.

3º ENCONTRO DE 
MERGULHOS EM 
DEUS: PECADO

No dia 4 de Fevereiro, com a pre-
sença de 10 jovens, deu-se lugar ao 
terceiro encontro do ciclo dos “Mergu-
lhos em Deus”. Após o habitual jantar-
-convívio, dirigimo-nos até à capela 
da comunidade Passionista para aí 
refletir sobre o que é o pecado? Após 
um diálogo profundo, construtivo e 
interpelativo, os jovens foram perce-
bendo como o pecado se pode manifes-
tar nas várias dimensões da existên-
cia humana, dimensões essas onde o 
Senhor bate à porta para que, pau-
latinamente, como S. Paulo, também 
possamos dizer: já não sou eu que 
vivo, mas é Cristo que vive em mim. 
No entanto, vimos também como nem 
sempre é fácil cair na conta da exis-
tência destas situações na nossa vida, 
apadrinhando-as muitas vezes como 
sendo normais, sendo por isso neces-
sário o exame de consciência apro-
fundado e consciente de que, acima 
de qualquer pecado, está a miseri-
córdia de Deus.

 (José Henrique)

MERGULHOS  
EM DEUS… 
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1) No dia 16 de Dezembro, em 
Santa Maria da Feira, em pleno espí-
rito de preparação dos caminhos do 
Senhor, realizou-se a Ceia de Natal da 
Juventude e Voluntariado Passionista.

A tarde começou com os prepara-
tivos, a celebração da Eucaristia e a 
refeição que culminou com uma par-
tilha de presentes. 

Participaram mais de 50 elementos, 
das 4 células da Juve-Passio e mem-
bros do Voluntariado Passionista da 
zona de Barroselas e da Feira.

2) No dia 13 de Janeiro, em Santa 
Maria da Feira, realizou-se um novo 
encontro vocacional do pré-seminário, 
onde estiveram adolescentes desta 
zona, mas também de Barcelos.

Na proximidade da Semana de 
Oração pela Unidade dos Cristãos, 
este foi o tema que permitiu abordar 
uma vocação comum, apesar das dife-
renças que existem. Ficou o compro-
misso por rezar por esta causa, sobre-
tudo de 18 a 25 de Janeiro. 

3) No dia 10 de Fevereiro, no Semi-
nário passionista de Santa Maria da 
Feira, realizou-se mais um encontro 
vocacional do pré-seminário, onde 
participaram os habituais membros 
deste grupo. Uma vez que estávamos 
em Sábado de Carne-vale, o tema do 
encontro centrou-se na proximidade 
da Quaresma. Acompanhou-nos neste 
percurso a mensagem do Papa Fran-
cisco para este tempo forte de prepa-
ração para a Páscoa.

4) No dia 10 de Fevereiro, a Equipa 
Vocacional esteve na paróquia de 
Romariz (Santa Maria da Feira). Os 3 
missionários que estiveram nas cate-
queses do 1.º ao 4.º ano, 5.º ao 7.º ano 
e 8.º ao 10.º ano deram o seu melhor 
para que a semente da palavra de 
Deus fosse lançada numa “terra de 
Passionistas”.

Foi feito o convite para os encontros 
vocacionais, nomeadamente o próximo 
pré-Seminário que será nos dias 6 e 7 
de Abri, no Seminário da Feira. Para 
tal, inscrevam-se para vocacional@
passionistas.pt ou liguem para qual-
quer uma das nossas comunidades.

P Bruno Dinis

PASTORAL JUVENIL E ANIMAÇÃO VOCACIONAL
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1) DIA DA IMACULADA CONCEIÇÃO – 
Convívio das famílias dos seminaristas

Na reta final do primeiro período, 
por ocasião da Solenidade da Ima-
culada Conceição, os seminaristas, 
juntamente com as suas famílias, 
querendo viver este dia de forma dife-
rente, dinamizaram algumas ativida-
des lúdicas. Mas antes disso, iniciá-
mos o nosso dia com a participação na 
Eucaristia das 10h na Igreja do Semi-
nário. Na celebração fomos convida-
dos a partilhar com a comunidade o 
nosso percurso de fé até se manifes-
tar na decisão de entrar no seminá-
rio. Uma tarefa difícil perante tanta 
gente, mas que conseguimos! Após 
a eucaristia, chegou o momento de 

recarregar as energias para a tarde 
recreativa que seguir-se-ia. As nos-
sas famílias e os dois diretores, con-
vidados a formarem equipas, foram 
ao longo da tarde enfrentado vários 
desafios preparados por nós previa-
mente. Foi uma tarde passada com 
muita alegria, boa disposição e mui-
tas gargalhadas. Por fim, ao final da 
tarde, tivemos uma bela partida de 
futebol com participação dos nossos 
pais e avós (registe-se que as mães 
foram valentes e guerreiras!). Depois 
do jogo, houve ainda espaço e forças 
para um lanche. 

2) CEIA DE REIS
Depois do regresso das férias de 

Natal, como manda a tradição, não 
podíamos deixar passar em branco 
a Ceia dos Reis. Depois da Eucaris-
tia na capela do Seminário, seguiu-
-se a tradicional Ceia de Reis com 
o bacalhau, as batatas cozidas e (lá 
tem que ser…) a penca caseirinha 
da nossa horta. No final fomos ainda 
presenteados com a visita da Troupe 
da Associação Cultural e Recreativa 
de Sande, Salgueiral e Cimo de Vila, 
São João de Ovar, que nos deu um 
bom momento musical. Ao termi-
nar, os seminaristas apresentaram 
aos presentes, nos quais, para além 
das respetivas famílias, estavam os 
professores da A.M.A.R, uma peça de 
teatro com uma boa dose de comédia. 

(Equipa de Comunicação social)

NOTÍCIAS DO SEMINÁRIO
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FESTA DE SÃO GABRIEL‘2018
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Nos dias 23 a 25 de Fevereiro, a 
Juventude Passionista reuniu-se 
à volta do seu padroeiro: S. Gabriel 
de N. S. das Dores, uma vez que o dia 
litúrgico deste santo Passionista é o 
27 do mesmo mês. 

A festa que congrega os jovens das 
comunidades Passionistas de Portu-
gal (Barroselas, Feira, S. António da 
Charneca (Barreiro) e Linda-a-Velha), 
este ano teve a presença de jovens de 
duas zonas onde esta congregação 
está presente em Itália: Bérgamo e 
Téramo, sendo que esta última foi 
onde S. Gabriel viveu os últimos anos 
da sua vida e encontra-se sepultado 
no santuário a ele dedicado em Isola 
del Gran Sasso.

No dia 23, a festa começou com 
a abertura no castelo, ex-libris da 
cidade da Feira, sendo que o acolhi-
mento continuou no Seminário, espe-
rando pelos que vinham de mais longe.

O dia 24, de manhã, foi a vez de 
apresentar a vida deste santo, através 
da apresentação do livro: S. Gabriel, 
Palavras a Cores, juntamente com a 
apresentação dum livro de “algum 
Gabriel” dos nossos dias. À tarde, 
foi a oportunidade para o Colour 
Life, respondendo à pergunta: de que 
cores queres pintar a tua vida? atra-
vés de artes performativas. Seguiu-
-se um workshop intitulado 5 SMS, 
apresentado em italiano pelos jovens 
que vieram daquele país e traduzido 
para português, traduzido também 
por jovens italianos que se encon-
tram na Feira, em Serviço de Volun-
tariado Europeu, através da Rosto 
Solidário. A noite brindou-nos com 
um café concerto, onde os Follow Him 
(banda de S. Félix da Marinha) deram 
a conhecer os seus originais (alguns 
dos quais até compostos propositada-
mente para este encontro) e os Juve-
Passio encantaram os presentes com 
um som preparado especialmente 

para este dia (uma vez que se uni-
ram propositadamente para esta ini-
ciativa), mas que já receberam con-
vites para tocar noutras ocasiões, 
inclusive além-fronteiras. 

No dia 25, foi o momento de abrir 
a festa para além dos mais jovens e ir 
ao encontro da comunidade local que 
todos os Domingos celebra a sua fé, 
na Missa das 10h. Num estilo fora do 
habitual, os participantes foram desa-
fiados a escolher serem como o “santo 
do sorriso”, como é conhecido. Seguiu-
-se um tempo de animação fotográfica. 
À tarde, realizou-se o XXVI Sarau 
Cultural, onde a “prata da casa” deu 
a conhecer os seus dotes. Com a par-
ticipação de vários grupos, no final, o 
júri reconheceu na apresentação do 
Voluntariado Passionista (ver FOTO) 
a performance que melhor transmi-
tia o tema da festa: Escolhas – Sê tu 
a mudança que queres ver no mundo. 

P. Bruno Dinis
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SÃO GABRIEL´18 na Missão de Calumbo

Hoje, a comunidade passionista 
de Calumbo, celebrou a eucaristia 
da Festa de S. Gabriel em ambiente 
jubiloso.

4 seminaristas, que estão a fre-
quentar o 2º ano de Filosofia, fize-
ram o compromisso de viverem o 1º 
ano de Postulantado e outros seis, 
que frequentam o 3º ano de Filoso-
fia,  renovaram o compromisso de 
Postulantado, entrando assim no 
seu 2º ano. Todos eles manifesta-
ram desejo de quererem abraçar a 

vida consagrada passionista. Neste 
momento estamos com 11 semina-
ristas filósofos. 

Claro que não nos esquecemos 
dos 2 religiosos passionistas ango-
lanos (Feliciano e Pedro) que estão 
a estudar o 1º ano de Teologia em 
Belo Horizonte (Brasil) e o pré-
-noviço Mariano que está na Tan-
zânia a aprender inglês. Em Julho 
iniciará o Noviciado no Quénia. 
Os três estão sempre presentes na 
nossa oração. Continuamos a rezar 
uns pelos outros. 

Abraço, Nuno, cp
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O dia 14 de Janeiro passado foi 
dia de festa para os Passionistas, em 
especial para os Missionários Passio-
nistas em Angola. Dois jovens nati-
vos  fizeram a sua profissão religiosa 
na Congregação.

A cerimónia teve lugar no Santuá-
rio de S. José de Calumbo (Viana), 
pelas 11 horas, com a presença de mui-
tos familiares, amigos, seminaristas 
passionistas, antigos seminaristas e 

outras pessoas em peregrinação ao 
santuário.

A presidir à celebração esteve o 
bispo diocesano, D. Joaquim Fer-
reira Lopes. Fez questão de estar 
presente e, na sua homilia, falou da 
vocação cristã, baseado na liturgia do 
domingo, na importância da profissão 
dos conselhos evangélicos e no valor 
do carisma passionista para a Igreja, 
em especial, para a Igreja de Angola.

Para receber os votos destes jovens, 
foi delegado pelo Superior provincial 
o P. Paulo Correia, Superior Regional 
FAT. Também acompanharam a cele-
bração os padres Daniele Pierangioli 
e Mateo Picini, passionistas italianos.

Os dois jovens que professaram são:
– Feliciano José Kissua, de 29 

anos, natural de Viana, Província 
de Luanda.

– Pedro Lucau Massuca, de 28 
anos, natural do Lobito, Província 
de Benguela. 

A celebração foi longa mas muito 
animada, demorando perto de 3 horas. 
Antes do chamamento de cada um e 
no momento de ação de graças foram 
oferecidos, nas línguas nativas, cân-
ticos e danças tradicionais.

Antes de terminar, o Feliciano agra-
deceu a todos a presença e aos forma-
dores a ajuda para o crescimento da 
sua resposta vocacional.

De referir que os dois passionis-
tas fizeram o seu noviciado no Bra-
sil e lá irão continuar para o estudo 
da Teologia.

P. Paulo Correia

PROFISSÃO RELIGIOSA 
no Santuário e Missão de São José de Calumbo (Angola)
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A COMUNIDADE PASSIONISTA DE SANTA MARIA DA 
FEIRA SAÚDA O NOVO BISPO DA DIOCESE DO PORTO

Informação
A Comissão de Apostolado Pas-
sionista da Região FAT vai levar a 
cabo, nos próximos dias 20 a 22 de 
Abril, no seminário de Barroselas, 
mais uma edição do retiro “OS 
TRÊS DIAS QUE MUDARAM O 
MUNDO”. 
– Destinatários: Jovens dos 16 a 30 
anos. 
– Inscrições: até 15 de Abril (25€).

Da mesma forma, comunica que, 
entre os dias 4 e 6 de Maio, no 
mesmo Seminário de Barroselas, 
terá  lugar o Retiro “AOS PÉS DO 
CRUCIFICADO-RESSUSCITA-
DO”
– Destinatários: prioritariamente, 
Colaboradores(as) do Boletim “Famí-
lia Passionista”, mas aberto também 
a outras categorias de pessoas . 
– Inscrições: até 29 de Abril (50€).

Porto, 15 mar 2018 (Ecclesia) – O Papa 
Francisco nomeou hoje D. Manuel 
Linda, de 61 anos, como novo bispo 
do Porto, anunciou a Nunciatura 
Apostólica (embaixada da Santa Sé), 
em comunicado enviado à Agência 
ECCLESIA. O prelado, até agora res-
ponsável pelo Ordinariato Castrense, 
as comunidades católicas das For-
ças Armadas e de Segurança, sucede 
no cargo a D. António Francisco dos 

Santos, falecido a 11 de setembro de 
2017, aos 69 anos, na Casa Episco-
pal da Diocese do Porto, vítima de 
um problema cardíaco.
D. António Bessa Taipa, bispo auxiliar 
desde 1999, assumiu desde o faleci-
mento do anterior bispo do Porto, as 
funções de administrador diocesano.
A Diocese do Porto tem ainda com bis-
pos auxiliares D. Pio Alves de Sousa 
e D. António Augusto Azevedo.

O lema episcopal de D. Manuel Linda 
é ‘Sede alegres na esperança’.
A Congregação Passionista, mas 
especialmente a Comunidade 
sediada na sua diocese – Santa 
Maria da Feira – saúda efusiva-
mente o Sr. D. Manuel Linda, como 
novo Bispo da Diocese do Porto, 
formulando votos de um fecundo 
labor episcopal.
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Paróquia de PALHAIS/SANTO ANTÓNIO em foco

1) JANTAR DE NATAL 
DO GRUPO LIFE TEEN

No passado dia 9/12, o grupo 
de jovens Life Teen da paróquia de 
Palhais/Santo António reuniu-se 
mais uma vez para realizar o seu 
jantar de Natal. 

Como sempre, houve boa dispo-
sição à mistura e muito convívio. O 
jantar teve como convidado especial 
o cabeleireiro e visagista Roberti-
nho Marques, que se disponibilizou 
para realizar a pregação da XLT – 
adoração jovem - que iria decorrer 
após o jantar. 

Feitas as decorações e termina-
dos os ensaios, o grupo reuniu-se na 
igreja de Santo António da Charneca 
para mais um momento de louvor na 
sua terceira XLT deste ano. O Rober-
tinho falou um pouco acerca da arte 
do visagismo e de como cada um de 
nós pode ter um perfil - sanguíneo, 

colérico, melancólico ou fleumático. 
Todos ficaram a perceber um pouco 
melhor como podem usar a beleza posi-
tiva do seu tipo de perfil, ajudando-
-nos a enfrentar algumas situações 
do nosso dia-a-dia.

A XLT terminou com adoração do 
Santíssimo Sacramento, que contou 
com a presença de vários paroquia-
nos que se juntaram aos jovens neste 
momento especial de oração e louvor.

Joana Baião

2) DIA MUNDIAL 
DOS POBRES

A Paróquia de Palhais/Santo Antó-
nio não celebrou solenemente o I Dia 
Mundial dos Pobres uma vez que olha 
para eles com carinho ao longo de 
todo o ano. Os ofertórios realizados 
nas eucaristias do primeiro fim-de-
-semana de cada mês revertem sem-
pre para o apoio social, tanto em bens 
alimentares como em dinheiro. Além 
dos ofertórios regulares, a Paróquia 
está atenta às necessidades “SOS”. 
Foram realizados ofertórios especiais 
e recolhas de bens para as vítimas 
dos incêndios do verão e de outubro.

A Ajuda Alimentar continua a 
apoiar cerca de 50 famílias todas as 
semanas.

Neste momento, com o apoio da 
Junta de Freguesia de Santo Antó-
nio da Charneca, estamos a realizar 
pequenas obras e limpezas na “Casi-
nha” onde são distribuídos alimentos, 
roupas e outros bens.

Foram recolhidos mais de 700 kgs 
de alimentos numa ação solidária onde 
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três cabeleireiros talentosos cortaram 
cabelo a mais de 70 pessoas.

Agradecemos ao Robertinho Mar-
ques, ao Jordan e ao Gilmar a dedi-
cação que colocaram ao serviço dos 
mais esquecidos.

O Agrupamento de Escuteiros 586 
de Palhais e o grupo de jovens Life 
Teen colaboraram com o Banco Alimen-
tar, tanto na recolha nos supermer-
cados como no trabalho no Armazém, 
onde o Pároco também foi voluntário.

O Plano de Pastoral da Paróquia 
inclui uma vasta linha de ação para 
que a evangelização seja feita com 
mais proximidade dos marginaliza-
dos e esquecidos da sociedade. 

Apoiamos a Cáritas, tanto nos 
ofertórios, como na venda das velas 
de Natal e recolha de roupa.

Acolhemos uma família de refugia-
dos sírios. Colaboramos com as Ins-
tituições locais, nomeadamente pelo 
empréstimo de espaços para realizarem 

as suas ações solidárias. Pretende-
mos associar-nos à ONGD Rosto Soli-
dário, para chegarmos a mais gente 
com mais eficácia e profissionalismo.

3) FESTA DA CATEQUESE 
NA PENALVA

No passado dia 17/12/2017, as 
crianças da catequese da Penalva tive-
ram a sua tarde de convívio natalício. 
Entre os teatros e animações dina-
mizados pelos diversos volumes da 
catequese, também foi possível con-
tar com a presença do pároco Tiago 
Veloso, que deixou uma mensagem 
de boas festas aos presentes.

A Festa contou também com a 
participação de artistas como a Mar-
lene Vilanova, o Tó Zé e o Henriquez, 
que animaram esta tarde. Pela pri-
meira vez, os pais participaram na 

festa com o seu coro e com um teatro 
muito especial que retratou o nasci-
mento de Jesus. Foi uma tarde muito 

especial e animada para a Penalva, 
na sede do Grupo Recreativo União 
Penalvense.

4) ROBERTINHO 
MARQUES NA 
PARÓQUIA

Robertinho Marques é o 8º 
melhor cabeleireiro do mundo em 
2017, de acordo com a Organisation 
Mondiale Coiffure (Organização Mun-
dial de Cabeleireiros). É muito conhe-
cido pelos mais jovens, pois é o cabe-
leireiro dos youtubers portugueses.

Robertinho Marques estará no 
salão da Igreja de Santo António da 
Charneca no dia 3 de dezembro a par-
tir das 10h30.

Durante todo o dia, Robertinho irá 
tratar do visual de todos aqueles que 
se dirigirem ao local. Gratuitamente.

O “pagamento” são 5 kilos de ali-
mentos que serão distribuídos pelas 

famílias mais carenciadas de Santo 
António da Charneca e Palhais.

Não é necessário fazer marcação 
de horas, uma vez que serão distri-
buídas senhas, por ordem de chegada.

Extraído de www.paroquia.pt
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A Rosto Solidário é uma associação 
para o desenvolvimento que nasceu 
em 2007, em Santa Maria da Feira, 
inspirada na Espiritualidade Passio-
nista. É uma organização sem fins 
lucrativos, que procura contribuir 
para o Desenvolvimento, promovendo 
a equidade, os direitos humanos e a 
igualdade de oportunidades.
Enquanto ONGD, a Rosto Solidário 
trabalha, particularmente, em qua-
tro áreas: 
1) Cooperação para o Desenvolvimento, 
2) Educação para o desenvolvimento, 
3) Voluntariado Internacional, 
4) Apoio à Família. 
No âmbito dos projetos desenvolvidos, 
procura-se promover a participação 
através do voluntariado, da solida-
riedade e do trabalho em parceria.

Associação de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DA REDAÇÃO:
Embora a “Rosto Solidário” seja 
uma Instituição fundada pelos Pas-
sionistas e intimamente ligada aos 
Passionistas no exercício das suas 
atividades, apesar de tudo não têm 
sido muito abundantes as informa-
ções que lhe são referentes reporta-
das neste Boletim. O facto deve-se, 
fundamentalmente, à escassez de 
notícias atempada e concretamente 
endereçadas à nossa Redação para 
serem publicitadas por este meio. 

Sendo a “Rosto Solidário” uma Ins-
tituição de caráter social e humano 
que muito tem prestigiado, não só 
a nossa Congregação, como sobre-
tudo muito tem contribuído para 
o desenvolvimento das populações 
abrangidas pelos seus projetos, 
queremos aqui, após 10 anos da 
sua fundação, mostrar um pouco 
aos nossos leitores o seu verdadeiro 
“Rosto”, transcrevendo ad litteram 
a apresentação do seu site. 

Missão 
Contribuir para o desenvolvimento 
social e humano das comunidades 
locais e para uma cidadania global 
e solidária.

Visão
Uma equipa focada no potencial das 
pessoas, capaz de aprender com a 
ação e de dinamizar soluções trans-
versais para problemas específicos e 
necessidades locais.

Objetivos
Promover e defender os direitos huma-
nos;
Promover a igualdade de oportunida-
des entre homens e mulheres;
Promover o voluntariado local e inter-
nacional;
Promover o desenvolvimento em paí-
ses de língua oficial portuguesa;

Sensibilizar a opinião pública para o 
desenvolvimento; 
Representar a Passionist Internatio-
nal em Portugal;
Promover o apoio à família e outros 
projetos de natureza social e cultural;
Orientar para a afetividade das rela-
ções familiares e apoiar a educação 
das crianças.
(Extraído de:  www.rostosolida-
rio.pt)
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ACONTECEU

FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI:

† 09.12.2017: MARIA VIEIRA, Assinante de “FP” (Tre-
gosa – Barcelos)

† 20.12.2017: CASIMIRO SILVA DA PONTE, colabo-
rador do Boletim FP (Subportela - Viana do Castelo)

† 08.03.2018: ORQUÍDEA OLIVEIRA DIAS, Leitora 
de “FP” (Sobral - S. João de Ovar)

BODAS DE OURO MATRIMONIAIS:

20.01.2018: ANTÓNIO MOREIRA MILHOMENS + 
MARIA CLOTILDE VALENTE MILHOMENS,  Assi-
nantes de “Família Passionista” (Santa Maria da Feira).

04.O2.2018: SERAFIM ANTÓNIO FIDALGO + OLINDA 
S. COSTA FIDALGO, Assinantes de FP (Argoncilhe).

27.12.2017: CLEMENTINO VIEIRA + LURDES COE-
LHO, Assinantes de FP (Tregosa-Barcelos)

“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!

ATENÇÃO!

Caro ASPA:
Na esperança que estejas pelo melhor, venho convidar-te  
para o encontro anual dos ASPAS, que será no dia 10 de Junho,  
em Barroselas, com o seguinte programa:
- 11.00h – Concentração (em frente ao Seminário);
- 11.30h – Missa Dominical;
- 13.00h – Almoço (no restaurante Sol Doce – Carvoeiro);
- 15.00h – Convívio;
- 17.00h – Sardinhada (no Seminário).

O encontro tem um custo de 15 euros, por pessoa.
Até 27 de Maio, diz se vens e de quem te farás acompanhar.
Se precisares vir de véspera, poderás pernoitar na Casa de Retiros.
Inscreve-te para aspas@passionistas.pt ou através do n.º 934 528 721 (P. Bruno Dinis)
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ADELAIDE COSTA SOUSA 
(COLAB. 01-FIÃES-VFR), 386€

ALBERTINA MOTA (COLAB. 
02-DURRÃES), 230€

ÁLVARO MARQUES PATRÍCIO 
(COLAB. 53 B-S. ANTÓNIO 
CHARNECA), 115€ 

AMÉRICO PINTO MATOS 
(VÁLEGA), 50€

AMOROSA CONCEIÇÃO 
ALMEIDA COSTA (S. JOÃO 
DA MADEIRA), 5€

ANA MARIA DANTAS LIMA 
(COLAB. 71- CARVOEIRO), 20€

ANA MARIA DOS SANTOS 
MENDES (COLAB. 149 – 
LOMBA-GDM), 165€

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

ANÓNIMO (ROMARIZ), 20€

ANÓNIMO (ROMARIZ), 20€

ANÓNIMO (S. JOÃO DA 
MADEIRA), 30€

ANÓNIMO (S. MARIA 
DA FEIRA), 10€

ANÓNIMO, 10€

ANTÓNIO MOREIRA 
MILHOMENS (S. MARIA 
DA FEIRA), 50€

ANTÓNIO PAIS E SILVA 
(AVANCA), 10€

ARMINDA ADELINA OLIVEIRA 
(COLAB. 6-ARGONCILHE), 496€

ARMINDA DE JESUS ROCHA 
(COLAB.132),155€

ASSINANTES DE VITORINO 
DE PIÃES (COLAB. 97), 147€

AURÉLIO GONÇALVES 
PINHEIRO (S. MARIA 
DA FEIRA), 50€

BRAZ AZEVEDO, 100€

CAPELANIA DA PRAIA 
- ESMORIZ (COLAB. 
93-ESMORIZ), 121,99€

CAPELANIA DA SENHORA 
DA HORA (COLAB.150-S. 
JOÃO DE VER), 18,70€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78-ROMARIZ-
VFR), 21,50€

CAPELANIA DE FIÃES (COLAB. 
183-FIÃES), 45,20€

CAPELANIA DE GUILHOVAI 
(COLAB.151-S. JOÃO 
DE OVAR), 65€

CAPELANIA DE MACINHATA 
(COLAB. 146-VALE DE 
CAMBRA), 30,65€

CAPELANIA DE NADAIS (COLAB. 
112-ESCAPÃES), 42,59€

CAPELANIA DE S. PEDRO 
DE ALDRIZ (COLAB.185-
ARGONCILHE), 16,12€

CAPELANIA DO SOBRAL (COLAB. 
36-S. JOÃO DE OVAR), 40,29€

CAPELANIA DOS CORVOS 
(COLAB. 70-ANAIS-PONTE 
DE LIMA), 70,39€

CARLOS ALBERTO DE SOUSA 
CARNEIRO (LOUROSA-VFR), 10€

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

DEOLINDA TAVARES 
(LOUROSA), 40€

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

EDUARDO DUARTE SILVA, 50€

FERNANDA ALVES 
DE BARROS (COLAB. 
12-MOZELOS-VFR), 127€

FERNANDO FARIA MOREIRA 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 30€

FERNANDO JESUS LEITE 
(COLAB. 178-SOUTO-
VFR), 83,60€

FERNANDO PAULO COSTA 
SILVA (ASPA- S. MARTINHO 
DA GÂNDARA), 20€

GASPAR (COLAB. 53 D.)-(S. 
ANTÓNIO DA CHARNECA), 70€

HELENA ALVES, 10€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
PASSIONISTA (COLAB. 
48-BARROSELAS), 44,42€

IGREJA DO SEMINÁRIO 
PASSIONISTA (COLAB. 117-S. 
MARIA DA FEIRA), 733,23€

IGREJA PAROQUIAL (COLB. 
53 I.-SANTO ANTÓNIO 
CHARNECA), 90€

IGREJA PAROQUIAL DE 
TRAVANCA (COLAB.90-
TRAVANCA.VFR), 32,70€

IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA 
(ARGONCILHE), 107€

IMAGEM DA S. FAMÍLIA 
(FEIRA), 15,70€

IMAGEM DA SAGRADA FAMÍLIA 
(ROMARIZ), 226,23€

ISABEL HENRIQUE CRUZ 
(VALE DE CAMBRA), 10€

ISILDA DE JESUS DUARTE 
ROMEIRAS (COLAB.53 
G.-PALHAIS), 202,50€

JOÃO MANUEL PÓS DE MINAS 
GRENHAS (S. LUCRÉCIA 
DE ALGERIZ), 20€

JORGE DA COSTA PINHO 
(COLAB. 172-BUSTELO-
OAZ), 62,5€

JOSÉ ALBERTO BARBUDO 
GIL (ALCABIDECHE), 5€

JOSÉ FERNANDO PAIS E 
SILVA (AVANCA), 10€

JOSÉ MÁRIO DE OLIVEIRA 
E SOUSA (GIÃO), 250€

JOSÉ PINTO (AMADORA), 20€

LUÍSA RAQUEL CASTRO 
FIGUEIREDO (AVANCA), 10€

MANUEL DA SILVA RIBEIRO 
(LOUROSA-VFR), 20€

MANUEL MOREIRA TAVARES 
(SANFINS-VFR), 20€

MARCÍLIA JESUS, 20€

MARGARIDA OLIVEIRA 
(SUIÇA), 20€

MARIA ADELAIDE DIAS SILVA 
(COLAB. 79-FAJÕES), 300€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA 
LARANJEIRA (COLAB. 105-
S. JOÃO DA MADEIRA), 40€

MARIA ALICE JESUS SÁ 
(COLAB. 157-SANTA 
MARIA DA FEIRA), 40€

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

MARIA ANTÓNIO BRANQUINHO 
NARCISO BILRO (COVA DA 
PIEDADE-ALMADA), 3,50€

MARIA C. NEVES 
CABRITA BRANCO, 10

MARIA CLEMENTINA DE JESUS 
(OLIVEIRA DE AZEMÉIS), 20€

MARIA CLEMENTINA PAIS 
E SILVA (VÁLEGA), 10€

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

MARIA DA CONCEÇÃO S. 
COSTA ALMEIDA, 10€

MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA 
PERICÃO (ALMADA), 20€

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS DA SILVA (COL.133-
MANSORES-ARC), 95€

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

MARIA DA ENCARNAÇÃO DA 
SILVA VALENTE (AVANCA), 20€

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

MARIA DO CARMO 
RODRIGUES FONSECA 
(COLAB. 10-CASTELÕES)

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

MARIA EDITE MOREIRA 
(COLAB. 127-FERMEDO-
ARC), 90€

MARIA ELISA RIBEIRO 
(ARADA-OVR), 2€

MARIA EMÍLIA GOMES DE 
ALMEIDA (ARRIFANA), 5€

MARIA FERNANDA 
FERREIRA COSTA (COLAB. 
30-BARROSELAS), 320€

MARIA FERREIRA DOS 
ANJOS MOREIRA (COLAB. 
168-ROMARIZ), 260€

MARIA HELENA ALVES ,10€

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

MARIA HELENA SÁ 
GONÇALVES, 20€

MARIA HELENA MIRANDA 
ALMEIDA (COLAB. 
14-TREGOSA-BCL), 215€

MARIA ISABEL ALVES 
(VALE DE CAMBRA), 10€

MARIA ISABEL DE OLIVEIRA 
PINTO (S. JOÃO DE VER), 20€

MARIA JOSÉ PAIS E 
SILVA (AVANCA), 10€

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

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

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

MARIA MANUELA DA SILVA 
LEITE (FORNOS-VFR), 50€

MARIA MANUELA NERY DE 
OLIVEIRA SOUSA RESENDE 
(S. MARIA DA FEIRA), 50€

MARIA MANUELA SÁ SILVA, 50€

MARIA PATROCÍNIA 
SILVA (Colab. 61- S. 
JOÃO DE OVAR), 26€

MARIA RITA ALVES VILA 
(FOROS DA AMORA-SEIXAL), 4€

MARINA PERESTRELO 
(FERMEDO-ARC), 50€

MAXIMINO JOAQUIM LEITE 
(MOSTEIRÔ-VFR), 20€

NATÁLIA CHIBANTE 
OLIVEIRA BORGES (COLAB. 
21-PAÇÔ-VÁLEGA), 440€

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

PÁROCO DE ALVARÃES 
(ALVARÃES-VCT), 20€

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

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

ROSA MARIA PORTELA DA 
ROCHA FAMILIAR (COLAB.-
FORNOS-VFR), 120€

RUI JORGE LOPES CHAVES 
+ ODETE MARIA TOMÉ C. 
(ARRIFANA-VFR), 15€

SANTUÁRIO SENHORA DA 
SAÚDE (COLAB 162-VALE 
DE CAMBRA), 84,77€

SEMINÁRIO MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS (COLAB. 
51-LINDA-A-VELHA), 115€

SERAFIM GOMES PINTO 
(FORNOS-VFR), 10€

SERAFIM JESUS DA SILVA 
(ASPA) - (SANFINS-VFR), 20€

TÂNIA CORREIA (COLAB. 
126-NAVIÓ-PTL), 28,50€

TIAGO BRUNO DOS SANTOS 
RESENDE (FORNOS-VFR), 15€

ZITA (COLAB. 53 E.)-(S.
ANTÓNIO DA CHARNECA), 10€

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

da distribuição nas Paróquias e Capelanias. 
Através deste registo, queremos, principalmente, 
levar até aos nossos leitores a confirmação e 

garantia de que as suas ofertas chegaram ao 
seu destino e que não ficaram, eventualmente, 
pelo caminho.

Assim: DONATIVOS (de 15 de Dezembro 2017 a 15 de Março 2018):

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. Contac-
tos:  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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HORIZONTES DA PAIXÃO:

As 7 Palavras 
de Jesus na Cruz

Introdução geral
“Depois de o ouvirem, muitos dos 
seus discípulos disseram: ‘Que pala-
vras insuportáveis! Quem pode 
entender isto?’ Mas Jesus, sabendo 
no seu íntimo que os seus discípu-
los murmuravam a respeito disto, 
disse-lhes: ‘Isto escandaliza-vos? E 
se virdes o Filho do Homem subir 
para onde estava antes? É o Espí-
rito quem dá a vida; a carne não 
serve de nada: as palavras que vos 
disse são espírito e vida. A partir daí, 
muitos dos seus discípulos voltaram 
para trás e já não andavam com 
Ele. Então, Jesus disse aos Doze: 
‘Também vós quereis ir embora?’ 
Respondeu-lhe Simão Pedro: ‘A 
quem iremos nós, Senhor? Tu tens 
palavras de vida eterna! Por isso 
nós cremos e sabemos que Tu és o 
Santo de Deus” (Jo 6, 60-63. 66-69).

Meditação

As palavras de Jesus são tudo menos 
tranquilizadoras. “Eu vim trazer o fogo 
sobre a terra; e como gostaria que ele já 
se tivesse ateado! Tenho de receber um 
batismo, e que angústias as minhas até 
que ele se realize! Julgais que Eu vim 
estabelecer a paz na Terra? Não, Eu vo-lo 
digo, mas antes a divisão” (Lc 12, 49-50). 
As palavras de Jesus tentam-nos, põe-nos 
em crise. Por isto mesmo, são “espírito e 
vida”, são palavras de “vida eterna”, são 
palavras que nos ressuscitam.

Se isto se pode dizer de uma forma 
geral de todas as palavras de Jesus, aplica-
-se de uma forma especial às sete últimas 
palavras de Jesus na cruz. “A sabedoria 
da cruz é certamente loucura para os que 
se perdem mas, para os que se salvam, 
para nós, é força de Deus” (1 Cor 1, 18).

As últimas palavras que uma pessoa 
dirige ante o silêncio ensurdecedor da 

morte são sempre palavras solenes que 
resumem, explicam e confirmam tudo o que 
anteriormente foi dito. São palavras que 
revelam a verdade da existência. Assim 
sendo, as últimas palavras de Jesus são 
o seu Testamento, são breves mas cheias 
de reminiscências. As suas últimas pala-
vras são palavras que nos levam a dar 
os primeiros passos no caminho do dis-
cipulado: “Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia 
após dia, e siga-me” (Lc 9, 23). 

“As suas últimas frases, pronuncia-
das por Jesus, desde a cátedra da cruz, 
além de recolherem o mais famoso da sua 
doutrina, o mais rico da sua experiência 
e o mais importante do seu testamento, 
convidam-nos a imitar o seu comporta-
mento e a atualizar o nosso compromisso” 
(José-Román Flecha Andrés).

Para acedermos à totalidade das pala-
vras que o Crucificado-Ressuscitado nos 
dirige temos de socorrer-nos dos qua-
tro evangelistas canónicos. Na verdade, 
nenhum deles nos transmite a totalidade 
dessas palavras. Mateus e Marcos trans-
mitem-nos uma: “Meu Deus, meu Deus, 
porque me abandonaste? ” (Mc 15, 34; Mt 
27, 46). Lucas, o evangelista da misericór-
dia, apresenta três: “Perdoa-lhes, Pai, por-
que não sabem o que fazem.” “Em verdade 
te digo: hoje estarás comigo no Paraíso.” 
“Pai, nas tuas mãos entrego o meu espí-
rito” (Lc 23, 34. 43. 46). João, o evange-
lista da glória, recorda as três restantes: 
“Eis a tua mãe!” “Tenho sede!” “Tudo está 
consumado” (Jo 19, 27. 28. 30).

“Cada um dos evangelhos diz o todo 
do mistério, mas desde um ponto de vista 
particular. Só o conjunto das quatro nar-
rações evangélicas nos oferece um mosaico 
policromado onde resplandece a beleza 
d’Aquele que ‘tendo amado os seus amou-
-os até ao extremo’” (Piero Coda).

São sete as palavras que Jesus, Pala-
vra eterna e incriada, pronunciou, desde o 
púlpito da Cruz. Sete é o número da tota-
lidade e da perfeição. A Palavra da Cruz, 
selada pela Ressurreição, é a palavra total 
e perfeita. A Palavra que criou o mundo em 
sete dias é a Palavra que nos recria nas 
suas últimas sete palavras. “Como estas 
palavras foram ditas pela única Palavra 
da vida, só podem ser entendidas à luz 
da ressurreição. Quando a Palavra res-
suscitou do sepulcro […] essas palavras 
encontraram a plenitude do seu signifi-
cado” (Timothy Radcliffe).

Urge então aproximarmo-nos da expe-
riência da Paixão-Morte-Ressurreição de 
Jesus que as sete palavras pronunciadas 
pela Palavra (re)criadora nos dirige neste 
momento decisivo que se chama o hoje da 
nossa vida. Infelizmente, mesmo no interior 
de certos ambientes eclesiásticos, há um 
pudor, um mal-estar e uma frivolidade na 
meditação do Mistério Pascal do Senhor. 

São muitos os que querem uma Ressur-
reição sem a Paixão e a Cruz. Mas, “sem 
a cruz, a ressurreição está vazia; como, 
por outro lado, sem a ressurreição a cruz 
é cega, privada de futuro e de esperança” 
(Bruno Forte).

Deixemos que ressoem nos nossos cora-
ções as interpelações de Paulo da Cruz, 
fundador da Congregação dos Missioná-
rios Passionistas, que tem como carisma 
recordar e promover a memória da Paixão 
de Cristo: “Pensar e meditar na Paixão de 
Cristo é o caminho perfeito para chegar 
à união espiritual com Deus. Nesta san-
tíssima escola aprende-se a verdadeira 
sabedoria; aí aprenderam todos os san-
tos”. Na verdade, “a Paixão de Cristo é a 
maior obra do amor divino” e “o remédio 
mais eficaz contra os males de todos os 
tempos”. Por isso, “na Paixão de Cristo 
não há engano. Quem se aconselha com 
o Crucificado jamais erra.”

Mas se queremos escutar uma voz mais 
recente e proveniente do mundo cinema-
tográfico estadunidense, ouçamos o que 
afirma Mel Gibson, diretor do filme The 
Passion of the Christ: “Entender o que 
sofreu, mesmo a nível humano, faz-me 
sentir não só compaixão, mas também faz-
-me sentir devedor: eu quero compensá-lo 
pela imensidade do seu sacrifício”.

Aproximemo-nos então, com aten-
ção e devoção, destas palavras pronun-
ciadas pela Palavra do púlpito da Cruz. 
Como nos recorda o poeta Eugénio de 
Andrade, “São como um cristal,/ as pala-
vras./ Algumas, um punhal,/ um incêndio./ 
Outras,/ orvalho apenas.” As sete pala-
vras de Jesus na cruz são o cristal onde 
se contempla o amor de Deus, o punhal 
que trespassa a nosso coração empeder-
nido, o incêndio que purifica e aquece e 
o orvalho que refresca.

Oração
Deus nosso Pai, aqui estamos para 

escutar as palavras do Teu filho Jesus. 
“Tudo que ele fez e tudo o que Ele disse 
na terra, até os insultos, os escarros e as 
bofetadas [que recebeu], a cruz e a sepul-
tura, tudo isso eras apenas Tu a falar no 
Filho, chamando-nos com o teu amor, e 
suscitando o nosso amor por ti” (William 
Saint-Thierry). Ajuda-nos a descobrir, 
como Pedro, que as palavras de Jesus são 
palavras belas, vivificantes, verdadeiras e 
eternas porque são palavras do Teu amor 
apaixonado pela humanidade. Por Jesus 
Cristo, nosso Senhor. 

 por P. Nuno Ventura Martins, 
 CP, in Notícias de Viana

[CONTINUA NO PRÓXIMO Nº, COM A 1ª 
PALAVRA “PERDOA-LHES, PAI, PORQUE 
NÃO SABEM O QUE FAZEM.”]
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HOMILIA DO PAPA NA  
QUARTA-FEIRA DE CINZAS

O tempo de Quaresma é propício para 
corrigir os acordes dissonantes da nossa 
vida cristã e acolher a notícia sempre 
nova, feliz e esperançosa da Páscoa do 
Senhor. Na sua sabedoria materna, a 
Igreja propõe-nos prestar especial aten-
ção a tudo o que possa arrefecer e oxidar 
o nosso coração crente.

Múltiplas são as tentações, a que nos 
vemos expostos. Cada um de nós conhece as 
dificuldades que deve enfrentar. E é triste 
constatar, nas vicissitudes diárias, como 
se levantam vozes que, aproveitando-se 
da amargura e da incerteza, nada mais 
sabem semear senão desconfiança. E, se 
o fruto da fé é a caridade – como gostava 
de repetir Santa Teresa de Calcutá –, o 
fruto da desconfiança é a apatia e a resig-
nação. Desconfiança, apatia e resignação: 
os demónios que cauterizam e paralisam 
a alma do povo crente.

A Quaresma é tempo precioso para 
desmascarar estas e outras tentações e 
deixar que o nosso coração volte a bater 
segundo as palpitações do coração de 
Jesus. Toda esta liturgia está impregnada 
por este sentir, podendo-se afirmar que 
o mesmo ecoa em três palavras que nos 
são oferecidas para «aquecer o coração 
crente»: pára, olha e regressa. 

Pára um pouco, deixa esta agitação e 
este correr sem sentido que enche a alma 
de amargura sentindo que nunca se chega 
a parte alguma. 

Pára, deixa esta obrigação de viver de 
forma acelerada, que dispersa, divide e 
acaba por destruir o tempo da família, o 
tempo da amizade, o tempo dos filhos, o 
tempo dos avós, o tempo da gratuidade… 
o tempo de Deus.

Pára um pouco com essa necessidade 
de aparecer e ser visto por todos, mos-
trar-se constantemente «em vitrina», que 
faz esquecer o valor da intimidade e do 
recolhimento. 

Pára um pouco com o olhar altivo, o 
comentário ligeiro e desdenhoso que nasce 
de se ter esquecido a ternura, a compaixão 
e o respeito pelo encontro com os outros, 
especialmente os vulneráveis, feridos e 
até imersos no pecado e no erro.

Pára um pouco com essa ânsia de que-
rer controlar tudo, saber tudo, devassar 
tudo, que nasce de se ter esquecido a grati-
dão pelo dom da vida e tanto bem recebido.

Pára um pouco com o ruído ensurde-
cedor que atrofia e atordoa os nossos ouvi-
dos e nos faz esquecer a força fecunda e 
criativa do silêncio.

Pára um pouco com a atitude de fomen-
tar sentimentos estéreis e infecundos 
que derivam do fechamento e da autoco-
miseração e levam a esquecer de sair ao 

encontro dos outros para compartilhar 
as cargas e os sofrimentos.

Pára diante do vazio daquilo que é 
instantâneo, momentâneo e efémero, que 
nos priva das raízes, dos laços, do valor 
dos percursos e de nos sentirmos sem-
pre a caminho.

Pára, para olhar e contemplar!
Olha os sinais que impedem de se 

apagar a caridade, que mantêm viva a 
chama da fé e da esperança. Rostos vivos 
com a ternura e a bondade de Deus, que 
age no meio de nós.

Olha o rosto das nossas famílias que 
continuam a apostar dia após dia, fazendo 
um grande esforço para avançar na vida 
e, entre muitas carências e privações, não 
descuram tentativa alguma para fazer da 
sua casa uma escola de amor.

Olha os rostos interpeladores das nos-
sas crianças e jovens carregados de futuro 
e de esperança, carregados de amanhã e 
de potencialidades que exigem dedicação 
e salvaguarda. Rebentos vivos do amor e 
da vida que sempre conseguem abrir cami-
nho por entre os nossos cálculos mesqui-
nhos e egoístas.

Olha os rostos dos nossos idosos, enru-
gados pelo passar do tempo: rostos por-
tadores da memória viva do nosso povo. 
Rostos da sabedoria operante de Deus. 

Olha os rostos dos nossos doentes e 
de quantos se ocupam deles; rostos que, 
na sua vulnerabilidade e no seu serviço, 
nos lembram que o valor de cada pessoa 
não pode jamais reduzir-se a uma ques-
tão de cálculo ou de utilidade.

Olha os rostos arrependidos de mui-
tos que procuram remediar os seus erros 
e disparates e, a partir das suas misérias 
e amarguras, lutam por transformar as 
situações e continuar para diante.

Olha e contempla o rosto do Amor 
Crucificado, que continua hoje, a partir 
da cruz, a ser portador de esperança; mão 
estendida para aqueles que se sentem 

crucificados, que experimentam na sua 
vida o peso dos fracassos, dos desenga-
nos e das desilusões.

Olha e contempla o rosto concreto de 
Cristo crucificado por amor de todos sem 
exclusão. De todos? Sim; de todos. Olhar 
o seu rosto é o convite cheio de esperança 
deste tempo de Quaresma para vencer 
os demónios da desconfiança, da apatia 
e da resignação. Rosto que nos convida 
a exclamar: o Reino de Deus é possível!

“O tempo de Quaresma  
é propício para corrigir 
os acordes dissonantes da 
nossa vida cristã e acolher 
a notícia sempre nova, 
feliz e esperançosa da 
Páscoa do Senhor.”

Regressa à casa de teu Pai. 
Regressa sem medo aos braços ansio-

sos e estendidos de teu Pai, rico em mise-
ricórdia (cf. Ef 2, 4), que te espera!

Regressa! Sem medo: este é o tempo 
oportuno para voltar a casa, a casa do 
«meu Pai e vosso Pai» (cf. Jo 20, 17). Este 
é o tempo para se deixar tocar o cora-
ção… Permanecer no caminho do mal é 
fonte apenas de ilusão e tristeza. A verda-
deira vida é outra coisa muito diferente, 
e bem o sabe o nosso coração. Deus não 
Se cansa nem Se cansará de estender a 
mão (cf. Bula Misericordiae Vultus, 19).

Regressa sem medo para experimen-
tar a ternura sanadora e reconciliadora 
de Deus! Deixa que o Senhor cure as feri-
das do pecado e cumpra a profecia feita a 
nossos pais: «Dar-vos-ei um coração novo 
e introduzirei em vós um espírito novo: 
arrancarei do vosso peito o coração da 
pedra e vos darei um coração de carne» 
(Ez 36, 26).

PÁRA, OLHA E REGRESSA!
Basílica de Santa Sabina, 14 de feve-

reiro de 2018 

Nota da Redação: os sublinhados são nossos.

Fev 14, 2018 
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A Cruz
Continuava erguida!
Sinal de Paixão e Compaixão!
Mas o cântico que se ouvia
Era um cântico de Vida,
O cântico da Ressurreição…
Não se podia calar
A melodia que corria a Terra inteira…

Pois se aquela manhã era a Primeira
De um Tempo Novo
Que, em Jesus, Deus dava
A nós, Seu Povo.
No céu já não havia estrelas, só Anjos.
No jardim uma mulher chamou: Rabi!
E correu a Jerusalém a dizer aos outros:
Eu vi!

RESSURREIÇÃO - Ressuscitou como tinha dito, Mt 28, 6 
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RESSURREIÇÃO - Ressuscitou como tinha dito, Mt 28, 6 

No seu quarto, radiante e recolhida,
Maria, a Mãe de Jesus, era um cântico à vida!
Seu Filho tinha entrado e tinha dito:
“Cantemos minha Mãe! Eu estou aqui”!
A Cruz sem Crucificado… o túmulo vazio,
A Paixão… a Morte… a Ressurreição,
O cântico de Alegria cantado pelos Anjos,
Por Maria, por toda a Criação
Atravessou o tempo e somos nós

Que hoje o cantamos:
“Na verdade o Senhor ressuscitou!
Não está aqui”!

Nós estamos aqui e acreditamos!

Aleluia! Páscoa 2018
Maria Luísa
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PÁSCOA: 
SENTIR O CORPO 
A RESSURREIÇÃO
Um dia de poemas na lembrança
(Também meus)

Que o passado inspirou.
A natureza inteira a florir
No mais prosaico verso.
Foguetes e folares,
Sinos a repicar, 
E a carícia lasciva e paternal
Do sol progenitor
Da primavera.
Ah, quem pudera
Ser de novo
Um dos felizes
Desta aleluia!
Sentir no corpo a ressurreição.
O coração,
Milagre do milagre da energia,
A irradiar saúde e alegria
Em cada pulsação.

 Miguel Torga, Diário XVI

NÃO ESQUEÇA
II TRIMESTRE 2018

ABRIL
 � Dia 1: DOMINGO DE PÁSCOA DA 

RESSURREIÇÃO DO SENHOR
 � Dia 7: DOMINGO DA 

DIVINA MISERICÓRDIA
 � Dias 20-22: RETIRO “OS 

3 DIAS QUE MUDARAM 
O MUNDO” (Barroselas)

 � Dia 22: DOMINGO DO 
BOM PASTOR (Vocações)

MAIO
 � Dia 1: FESTA DE 

S. JOSÉ OPERÁRIO
 � Dias 4-6: RETIRO “AOS 

PÉS DO CRUCIFICADO‑
RESSUSCITADO” (Barroselas)

 � Dia 13: ASCENSÃO DO SENHOR
 � Dia 20: DOMINGO 

DE PENTECOSTES
 � Dia 27: SANTÍSSIMA TRINDADE
 � Dia 31: SANTÍSSIMO CORPO 

E SANGUE DE CRISTO

JUNHO
 � Dia 10: ENCONTRO DOS 

ASPAS EM BARROSELAS
 � Dia 13: SANTO ANTÓNIO 

DE LISBOA
 � Dia 24: NASCIMENTO 

DE S. JOÃO BATISTA
 � Dia 29: S. PEDRO E S. PAULO

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

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23
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