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03 Março 2018 (Ecclesia) – Aura Miguel –

O Papa Francisco estabeleceu que, a partir de 
agora, seja celebrada na Segunda-feira depois 
do Pentecostes.

O Papa Francisco estabeleceu por decreto que passa 
a ser “obrigatória para toda a Igreja católica de Rito 
Romano” a celebração, “na Segunda-feira depois do 
Pentecostes, a Memória de Maria Mãe da Igreja”.

O documento publicado este sábado pela Congregação 
do culto divino e disciplina dos sacramentos, considera 
“evidente a ligação entre a vitalidade da igreja do 
Pentecostes e a solicitude materna de Maria com a 
mesma”.

O Santo Padre tomou esta decisão para que “a 
promoção desta devoção possa favorecer o crescimento do 
sentido materno da Igreja nos Pastores, nos religiosos e 
nos fiéis, como, também, da genuína piedade mariana”.

Francisco, conhecido pela sua grande devoção a 
Nossa Senhora, espera que esta celebração ajude a 
consolidar a ligação da vida cristã com o mistério da 
Cruz e a Mãe do Redentor e dos redimidos.

O Papa ordena assim que esta memória seja incluída 
“em todos os calendários e livros litúrgicos para a 
celebração da Missa e da Liturgia das Horas”.

Na nota que acompanha este decreto, o cardeal 
Robert Sarah, Prefeito da Congregação do culto divino 
e disciplina dos sacramentos, acrescenta ser “evidente 
a ligação entre a vitalidade da Igreja do Pentecostes e 
a solicitude materna de Maria com a mesma”.

O desejo desta celebração para toda a Igreja é 
recordar “a todos os discípulos de Cristo que, se queremos 
crescer e enchermo-nos do amor de Deus, é preciso 
enraizar a nossa vida sobre três realidades: na Cruz, 
na Hóstia e na Virgem”, ou seja, “os três mistérios 
que Deus deu ao mundo para estruturar, fecundar, 
santificar a nossa vida interior e para nos conduzir 
a Jesus Cristo.

GEMA GALGANI:
“A menina da Graça”
Na continuidade dos artigos que pontualmente 

vou oferecendo aos leitores no Boletim ‘Família 
Passionista’, deparei com a Exortação Apostólica, 

acabada de sair, do Papa Francisco intitulada ‘Gaudete 
et exultate’ (Alegrai-vos e exultai), tratando precisamente 
do tema que nos propusemos desde o princípio: a 
santidade como resposta radical de vida para todos.

Diz-nos o Papa na citada Exortação: “O Senhor 
pede tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, 
a felicidade para a qual fomos criados. Quer-nos 
santos e espera que não nos resignemos com uma 
vida medíocre, superficial e indecisa”.

“Para ser santo (continuo a citar) não é necessário 
ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso. Muitas 
vezes somos tentados a pensar que a santidade esteja 
reservada apenas àqueles que têm possibilidade 
de se afastar das ocupações comuns, para dedicar 
muito tempo à oração”.

A Exortação Apostólica recomenda a santidade dos 
“pequenos gestos”, que impede de falar mal dos outros, 
olha para o pobre e reserva tempo para a oração.

Nada melhor que estas breves palavras da Exortacão 
para falarmos da jovem Gema Galgani, a pobre Gema, 
como gostava de assinar. 

EDITORIAL
MARIA “Mãe da Igreja”

ANO XXXII – Nº 130
ABRIL – MAIO – JUNHO / 2018PRESENÇAS PASSIONISTAS2



Nasceu em Lucca (Itália) no 
dia 2 de Março de 1878. Seus Pais: 
Henrique e Aurélia Landi. “Rezei 
tanto ao Senhor, desabafa a mãe, para 
que me concedesse uma menina’. E 
assim aconteceu. Gema é uma menina 
esperta e afetuosa. Aos quatro anos já 
sabe ler e, aos cinco, já sabe manejar 
o breviário para o ofício em honra de 
Nossa Senhora e dos defuntos. No livro 
de orações procura, com solicitude, o 
nome de Jesus e, satisfeita, indica-o 
à mãe. Seus olhos, grandes e vivos, 
ficam repentinamente tristes quando se 
fixam no crucifixo. ‘Mamã, fala-me um 

“Fiz o crisma chorando, disse, 
porque quem me acompanhava queria 
participar na santa missa e eu temia 
que a minha mamã partisse sem me 
levar com ela. Contudo, participei o 
melhor possível, rezando por ela”.

Entretanto, uma voz me segre-
dou ao coração: ‘queres dar-me a tua 
mãe?’- Sim, respondi, mas leva-me 
também a mim. – Não, responde-me a 
mesma voz. Tu, por agora, deves per-
manecer com o papá. Fui constran-
gida a dizer sim. Terminada a missa, 
fui para casa. Meu Deus! Velavam a 
mãe e choravam. Não pude conter-
-me. Depressa se recordaram de que 
não seria prudente deixar-me ali e 
levaram-me para junto dos meus tios 
paternos. Em 1886, morre a mãe e a 
pequena Gema conforta a quem chora 
essa morte prematura: ‘Porque cho-
rais? A mamã foi para o céu’.

Gema recebe a primeira comunhão 
aos nove anos (17 de Junho de 1887) 
depois de, insistentemente, a ter pedido 
ao confessor, ao pai e à mestra. “Dai-
-me Jesus, vereis que serei melhor e 
não serei mais como dantes; dai-me 
Jesus, porque já não posso mais”. Os 
sinais da predileção divina são mais 
que evidentes. Contudo, os sofrimen-
tos não faltam. Após a morte da mãe, 
perde também o irmão Gino, semina-
rista, a quem estava ligada por uma 
profunda afinidade espiritual.

Em 1897, aos cinquenta e sete 
anos de idade, morre o pai, de cancro 
na garganta. Gema, dirá a tia Elisa, 

pouco de Jesus’, e a mãe, já marcada 
pela doença que a levaria à morte, 
consegue ainda ganhar forças para 
a contentar. Esta mulher santa, 
torna-se guia espiritual da menina, 
como também o pai, homem piedoso 
e virtuoso, se sente orgulhoso pela 
sua filha.

A pequena Gema frequenta a escola 
junto das Zitas de Luca para onde a 
família Galgani se tinha transferido, 
logo após o seu nascimento. Inteligente, 
torna-se a melhor aluna da classe. 
‘Teria muito gosto que frequentasses 

chorou muito, mas resignou-se à 
vontade de Deus. Os credores aparecem 
de todas as partes. A farmácia e a casa 
Galgani foram postas sob sequestro. A 
pobre Gema experimenta a miséria e a 
humilhação. É obrigada a viver fora de 
casa e longe dos seus. Acolhida por uma 
tia materna, procura ajudá-la numa 
loja de mercearia. “É uma jovem gentil 
e muito próxima, não preocupada com 
o vestir, mas apresentando sempre uma 
bela figura. Dois olhos maravilhosos 
que cintilam como dois sóis’. De rara 
sensibilidade, de doce e rara fineza. 
Qualquer jovem sonharia com ela 
como esposa. Mas Gema desde há 

a universidade’, disse-lhe um dia o 
seu pai, pensando no futuro da filha. 
Gema, porém, não se cansa de pedir à 
mãe que lhe fale da Paixão de Jesus. 
Aurélia, apanhada por uma crise 
pulmonar, viu-se obrigada a recolher 
ao leito. Será a pequena Gema a fazer-
lhe companhia. E, enquanto lhe faz 
companhia, a mãe vai-lhe falando do 
Crucificado e do Paraíso e dizendo-
lhe que morrerá muito em breve e 
que ficaria muito contente se, antes 
de partir, ela recebesse o sacramento 
da Confirmação, o que veio a acontecer 
no dia 6 de Maio de 1885.

muito tempo decidiu ser “esposa de 
um rei crucificado; ser toda e só de 
Jesus”. Vive sempre aquela dimensão 
que confidenciará um dia ao Padre 
Germano Ruoppolo (passionista): “Eu 
sou de Jesus; nasci para Ele”.

1899:  Adoece gravemente. 
Permanece na cama quase um 
ano. É operada aos rins e várias 
outras intervenções sem anestesia. 
Aconselham-na a fazer uma novena. 
Obedece, ainda que ela desejasse 
partir para o paraíso. Nesta altura, 
acompanha-a Gabriel, o jovem santo 
passionista, e que todas as tardes 
lhe faz companhia na oração. Gema 
recupera milagrosamente. Desde este 
momento começaram a chamá-la 
afetuosamente a menina da graça.

Conhece os Passionistas nesse 
mesmo ano durante uma Missão 
pregada por eles em Luca como 
preparação para o ano santo de 1900. 
Vê-os vestidos como Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores. Por isto, dirá: “Uma 
afeição especial se apoderou de mim 
por eles’. Nesse mesmo ano foi acolhida 
por uma nobre e exemplar família 
Giannini onde os passionistas eram 
como de casa. Será amada e venerada 
como uma filha. Nessa altura conhece 
o Padre Germano Ruoppolo, que se 
tornará seu diretor espiritual e com 
o qual estabelecerá uma abundante 
correspondência epistolar. Gema 
chamá-lo-á sempre o ‘babbo mio’ (meu 
paizinho). Por ordem do P. Germano, 
Gema escreve a sua Autobiografia: 

‘queres dar-me a tua mãe?’–
Sim, respondi, mas leva-me também a mim
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Em 1907 o P, Germano publica a 
sua biografia que teve uma larguíssima 
e surpreendente difusão também 
no estrangeiro. Em 1923 os restos 
mortais da jovem são trasladados do 
cemitério da cidade para o mosteiro 
das monjas passionistas aberto em 
Luca no ano 1905 e que tinha sido 
longamente sonhado por Gema. É 
declarada santa em 1940 por Pio XII 
a quem justamente chamará ‘religiosa 
espiritual passionista’.

Eis, em resumo, a vida de uma 
jovem a quem Jesus associou - de 
uma maneira muita especial - à sua 
Paixão.

A sua vida foi marcada pelo 
sofrimento físico e moral. Já em 
menina deseja conformar-se ao 

testemunho transparente do seu 
extraordinário mundo interior.

Vive a solidão de Jesus na cruz. 
Na véspera da morte confidencia a 
Cecília Giannini: “Estou crucificada 
com Jesus. Ele disse-me que os seus 
filhos deveriam morrer crucificados”. 
E crucificada de todas as dores, morre 
em Luca no Sábado Santo, dia 11 de 
Abril de 1903, enquanto invoca a 
Senhora: “Minha Mãe, encomendo-te 
a minha alma. Diz a Jesus que tenha 
misericórdia de mim”.

“Estou crucificada com 
Jesus. Ele disse-me que 
os seus filhos deveriam 
morrer crucificados”.

Crucificado, desejo que cresce com 
o passar dos anos. Oferece-se como 
vítima pela conversão dos pecadores 
e em reparação das infidelidades dos 
sacerdotes. Arrebatada em êxtase, 
reza: “Jesus, não abandones estes 
pobres pecadores, estou preparada 
para fazer qualquer coisa. Tu morreste 
numa cruz, faz-me morrer também 
a mim… Eu quero salvar a todos; 
não sou eu que devo sofrer por eles? 
Prendei-os a mim. Pecadores há muitos, 
mas vítimas, poucas. Quando quiseres 
fazer-me uma oferta, faz-me sofrer. Ou 
crucificas a minha alma ou faz-me 
morrer”. O seu Jesus é o Crucificado. 
Sente-se orgulhosa por ser ‘fruto da 
sua Paixão, rebento das suas chagas’.

O sobrenatural é o seu ambiente. 
Habita no mistério. Goza de frequen-
tes êxtases. Encontram-na, a cada 
passo, abraçada ao Crucifixo. Fala com 
grande simplicidade com o Senhor e 
a Senhora. As suas palavras, durante 
o êxtase, são fielmente registadas 
por Cecília ou por Eufémia Giannini.

Muito mais haveria para dizer 
acerca desta jovem maravilhosa. Para 
finalizar, fiquem, para nossa medi-
tação/reflexão, estas suas palavras:

“Gostaria que o meu 
coração não palpitasse, 
não vivesse, não suspirasse 
senão por Jesus; gostaria 
que a minha língua 
não soubesse proferir 
senão o nome de Jesus, 
que os meus olhos não 
vissem senão Jesus, 
que a minha pena não 
soubesse escrever outra 
coisa senão o nome de 
Jesus e que os meus 
pensamentos não voassem 
senão para Jesus”.

Santidade, não é exclusiva de 
ninguém. É compromisso de todos.

Padre José Queirós
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No dia dois de maio de 2018, 
pelas 21h15, chegou à igreja 
do Seminário dos Missio-

nários Passionistas de Barroselas 
a «imagem peregrina» de Nossa 
Senhora do Minho, que anda a per-
correr todas as paróquias e Casas 
Religiosas da Vigararia de Viana do 
Castelo, diocese de Viana do Castelo.

A «imagem peregrina» veio da igreja 
paroquial de Carvoeiro, acompanhada 
pelo pároco, P. José Domingos, e por 
um bom grupo de fiéis. Antes de entrar 
na igreja do Seminário, foi organi-
zado um pequeno cortejo festivo com 
a Cruz paroquial à cabeça, o pároco, 
o P. Superior da Comunidade Pas-
sionista de Barroselas e o P. Nuno 
Ventura, o andor da «Senhora», bela 
e ricamente adornado, alguns acó-
litos e um grupo de cantores, que 
entoavam em marcha lenta, junta-
mente com as pessoas ali reunidas, o 
cântico ‘Ave Senhora do Minho’, com 
letra e música do P. Benjamim Sal-
gado. As vozes de todos os acompa-
nhantes encheram as altas arcadas 
da igreja – vozes vibrantes de entu-
siasmo, devoção e alegria.

Colocado o andor no local previa-
mente preparado, entre a assembleia 
e o altar, cantou-se o cântico a Nossa 
Senhora ‘Bendizemos o teu nome… / 
Aqui vimos, Mãe querida…’, como que 
a dar as boas-vindas a Nossa Senhora 
do Minho, exprimindo também a ale-
gria do encontro com os fiéis reuni-
dos na igreja do Seminário.

O pároco da União de Freguesias 
Barroselas/Carvoeiro, P. Domingos, 
dirigiu a todos umas breves pala-
vras de regozijo e simpatia, a que se 
seguia a ‘entrega oficial’ da «imagem 
peregrina», que ficou exposta à vene-
ração do povo de Deus na igreja do 

Seminário, até sábado, dia cinco de 
maio. A Comunidade passionista 
de Barroselas, como é óbvio, esteve 
presente e participou no acolhimento 
e na celebração.

 Seguidamente, tomou a palavra o 
P. Superior da Região FAT e também 
superior da Comunidade passionista 
de Barroselas, P. Paulo Correia, para 
agradecer a entrega e a presença da 
«imagem peregrina» de Senhora do 
Minho na nossa igreja, que foi uma 
presença benfazeja e uma bênção para 
todos, não fosse ela a Mãe de Deus e 
nossa Mãe. Logo depois, procedeu-se 
a uma breve e apropriada celebração, 
com a recitação do terço, oração 
universal, leitura do Evangelho da 
Visitação, breve homilia, pelo P. Paulo, 
e bênção final. A celebração terminou 
com o cântico ‘Senhora Nossa, Senhora 
Minha’. O P. Fernando orientou os 
cânticos. A «imagem peregrina» ficou 
exposta à veneração de todos os fiéis 
que a quiseram visitar na nossa igreja, 
do dia dois ao dia cinco de Maio.

No dia cinco, às 21h00, com a 
igreja repleta de fiéis, a «imagem 
peregrina», após uma breve cerimónia 
de despedida, constando de um cântico 
inicial, bênção das velas e uma breve 
alocução do P. Paulo, em que realçou 
a importância de termos entre nós 
durante alguns dias essa imagem de 
Nossa Senhora do Minho e o impacto 
causado pela sua ‘doce’ presença entre 
o povo crente, procedeu-se à bênção das 
velas, que começaram por se acender 
a partir do Círio Pascal e logo se 
propagou a luz por toda a assembleia, 
saindo de seguida a «procissão de 
velas», muito bem organizada, rumo 
à igreja paroquial de Barroselas. 
Orientou a procissão o pároco, P. José 
Domingos, acompanhado por alguns 
sacerdotes da nossa Comunidade e 
um bom grupo de fiéis, empunhando 
velas acesas, rezando e cantando os 
‘Mistérios Gozosos’ do rosário em 
honra da nossa Mãe celeste. Este ato 
religioso coincidiu com a véspera do 
Dia da Mãe, e certamente que todas as 
mães estiveram presentes na mente e 
no coração de todos os participantes.

É sempre muito belo e sugestivo 
ver e participar, aqui no Minho, em 

procissões de velas em honra de Nossa 
Senhora. Esta foi uma das muito 
‘sentidas’ e cheias de fé, encanto e 
devoção.

A «imagem peregrina» de Nossa 
Senhora do Minho, entregue à igreja 
paroquial de Barroselas na pessoa 
do seu pároco, P. José Domingos, 
juntamente com o povo de Deus ali 
reunido, continuará o seu percurso 
peregrinante, entre cânticos e preces, 
distribuindo por toda a parte as suas 
“graças” e “bênçãos”.

Por vezes, o povo de Deus manifesta 
uma religiosidade genuína – como 
o foi o caso – que deixa espantados 
crentes, não crentes e até os mais 
indiferentes.

Que Nossa Senhora continue a 
abençoar estas terras do Minho, de 
Portugal e do Mundo, com a sua ternura 
materna e o título de “Medianeira da 
Graça”. Ela bem sabe o que tem de 
fazer, mas o verdadeiro crente sente 
a necessidade de lho recordar, porque 
é o modo de se comprometer mais 
fortemente, enquanto ‘membro ativo 
da Igreja’ e sujeito privilegiado da 
‘experiência da fé’.

P. Fernando Ferreira

“NOSSA SENHORA DO MINHO”
na igreja dos Passionistas em Barroselas
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1 Abril 2018

Páscoa 2018
por tiagosgdem noticias 2018

A Semana Santa iniciou no 
domingo, dia 25 de março, com 
bênção dos ramos nas eucaristias 
da manhã (08h30 na Vila Chã; 09h30 
em Santo António da Charneca; 10h45 
em Palhais e 11h30 em Coina). Às 
16h00, o especialista em assuntos 
religiosos Carlos Evaristo esteve no 
Salão da Igreja de Santo António onde 
apresentou os seus estudos acerca do 
Sudário de Turim, do Santo Cálice e 
outras relíquias relacionadas com a 
Paixão de Jesus. O salão revelou-se 
bastante pequeno para acolher as 
dezenas de pessoas que vieram 
da Paróquia e de diversas cidades 
vizinhas. Foi celebrada Eucaristia com 
uma réplica do cálice da Última Ceia, 
após a qual foram veneradas algumas 
das relíquias presentes, nomeadamente 
de Santa Maria Madalena e do véu 
com gotas de sangue do Santíssimo 
Milagre de Santarém.

Celebrou-se eucaristia às 08h00, 
seguida de Adoração e Confissões. Na 
segunda foi na capela da Penalva, na 
terça em Coina e na quarta em Palhais. 
À tarde, Adoração e Confissões na 
Igreja de Santo António da Charneca, 
seguida de Eucaristia, às 19h00.

Relativamente ao Tríduo Pascal, 
teve início com a Missa Vespertina 
da Ceia do Senhor às 21h30 na Igreja 
de Santo António da Charneca, com 
Adoração do Santíssimo até à 01h00.

As cerimónias da Sexta-Feira 
Santa começaram às 09h00 com 
oração de Laudes em Palhais. Às 
15h00 os cristãos foram convocados 
para olhar para a Cruz de Cristo, 
nas Igrejas de Palhais e Santo 
António da Charneca. A Via Sacra 
ao vivo iniciou pelas 21h30 dessa 
sexta-feira, 30 de março, na Quinta 
de São João, Palhais. Ao contrário 
das previsões meteorológicas e das 
“profecias” de muitos fiéis, a chuva 
deu tréguas durante todo o tempo 
da Via Sacra. As crianças, jovens, 
pais e catequistas deram provas de 
grande profissionalismo neste percurso 
encenado da vida de Jesus.

No sábado-santo rezaram-se Laudes 
em Palhais, às 09h00.

Na sexta e sábado santos, às 12h00, 
os fiéis estiveram unidos a Jesus, 
em adoração. Na sexta na capela da 
Penalva, no sábado em Coina.

A grande celebração de Páscoa 
teve início na noite de sábado, 31 de 
março. Às 21h30 na Igreja de Santo 
António da Charneca. Este ano, pela 
primeira vez, a Vigília Pascal também 
foi celebrada na pequena capela de 
Coina, a partir das 00h30 e terminou 
pelas 5h da manhã, com um jantar/
pequeno-almoço em Palhais.

N o  d o m i n g o  d e  m a n h ã 
celebraram-se as missas de Páscoa. 
E, durante toda a tarde, os sacerdotes 
passionistas, acompanhados por alguns 
jovens, visitaram várias famílias, na 
tradicional visita pascal.

8 Abril 2018

Celebrar a 
Misericórdia
por tiagosgdem noticias 2018

No dia 8 de abril, na Igreja de 
Santo António da Charneca, celebrou-se 
a Festa da Divina Misericórdia. Foi 
um momento de oração muito emotivo: 
houve o terço da misericórdia cantado, 
momentos de adoração ao Santíssimo 
e veneração às relíquias de Santa 
Faustina.

Com a igreja cheia, sentiu-se a 
presença do Senhor que derrama 
as suas bênçãos nesta paróquia e 
na nossa diocese. Após a celebração 
houve um lanche partilhado onde os 
participantes puderam conviver.

No dia anterior, dia 7 de abril, 
também as crianças e jovens da 
catequese tiveram essa oportunidade 
de celebrar a misericórdia de Jesus 
numa pequena celebração, um pouco 
adaptada aos mais pequenos, mas 
onde se sentiu igualmente a presença 
de Jesus Misericordioso.

Um fim de semana onde a 
Misericórdia de Deus foi celebrada pela 
Paróquia de Palhais / Santo António.

Paróquia de PAHAIS/SANTO ANTÓNIO em foco
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14 Abril 2018

Expo dos santos
por tiagosgdem catequese, noticias 2018

Durante duas semanas esteve 
aberta a todos, na Paróquia de Palhais/
Santo António, uma exposição de 
trabalhos elaborados pelas crianças 
e jovens da catequese, com o tema 
“Catequese dos Santos”. A exposição 
esteve aberta na Penalva e Santo 
António da Charneca.

A ideia surgiu no início do ano 
catequético, quando foi sugerido aos 
catequistas trabalharem um santo 
nas suas catequeses, uma espécie de 
padroeiro para cada volume.

Os catequistas aderiram, e as 
crianças puseram mãos à obra. 
Surgiram trabalhos relacionados com 
11 santos, entre eles, São João Bosco, 
São Gabriel das Dores, Santa Jacinta, 
São Francisco e Santa Bernardete, 
bem conhecidos, como outros um pouco 
mais ocultos, como o caso de Carlo 
Acutis, Domingos Sávio, Pier Giorgio 
Frassati, Gianna Beretta Molla, Alexia 
González-Barros, Chiara Badano, 
alguns ainda não canonizados.

Este projeto mostrou às crianças e 
jovens o convite concreto que o Senhor 
tem para cada um: ser santos. E que 
esse convite é extensível a todos, sem 
exceção.

Curiosamente, na mesma semana 
da exposição, o Papa Francisco publicou 
uma Exortação Apostólica dedicada à 
“santidade no mundo contemporâneo”.

A exposição foi um sucesso, e abriu 
as mentes dos mais novos a este convite 
tão desafiante que é o de ser santo!

29 Abril 2018

Concerto 
Pascal Mariano
por tiagosgdem noticias 2018

No domingo, 29 de abril, 
realizou-se na Igreja de Palhais o 
concerto Pascal e Mariano do Coral 
Orfeónico de São Gabriel.

Este concerto, inserido no período 
pascal, teve diversas músicas dedicadas 
à ressurreição de Jesus. Sendo 

Eutanásia em 
debate
por tiagosgdem noticias 2018

Na semana da vida, o grupo 
de jovens Life Teen da Paróquia de 
Palhais/Santo António teve a iniciativa 
de realizar um diálogo acerca da 
eutanásia, no dia 19 de Maio.

Este evento foi aberto a toda a 
paróquia e contou com a participação da 
Dra. Maria José Cercas, que deu o seu 

um concerto mariano, foi também 
recordada Maria, uma vez que esta 
terça-feira se inicia o Mês de Maria.

O Coral Orfeónico S. Gabriel, 
fundado em 1995, é composto por 
cerca de 20 pessoas, que se juntam 
para, através da música, testemunhar 
a sua fé.

Marta Catarino, maestrina do coral 
há cerca de 20 anos, dedicou este 
concerto a Maria, Nossa Senhora, e 
a todas as mães.

De referir que foi uma tarde onde 
a Paróquia de Palhais/Santo António, 
e todos os que apareceram, puderam 
escutar belas músicas.

testemunho pessoal e profissional, onde 
foram mencionadas as consequências 
da despenalização da eutanásia e 
também a importância dos cuidados 
paliativos no fim de vida.

Foi dada a oportunidade aos jovens 
de esclarecerem as suas dúvidas e de 
participarem, dando a sua opinião 
acerca do tema.

Este diálogo durou cerca de 
duas horas e permitiu que os jovens 
refletissem e meditassem acerca do 
valor da vida humana e da dignidade 
da pessoa.

No final do encontro, todos se 
uniram, rezando a oração pela vida.
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CONCERTO 
VASCO 
DANTAS
NA IGREJA DOS 
PASSIONISTAS
A igreja dos Passionistas de Santa 
Maria da Feira, no passado dia 11 
de maio, abriu portas para aco-
lher o FIMUV – Festival Inter-
nacional de Música de Paços de 
Brandão. Um concerto da Orques-
tra Filarmónica Portuguesa, diri-
gida pelo maestro Osvaldo Fer-
reira, e de Vasco Dantas ao piano, 
um jovem português com muito 
talento. Vasco nasceu em 1992 
e com 4 anos começou a estudar 
piano. Recentemente terminou o 
mestrado em Performance na Ale-
manha com nota máxima e atua 
em diversas salas internacionais 
de renome como pianista e violi-
nista, tendo já obtido mais de 50 
prémios e distinções em concur-
sos internacionais.
Neste concerto interpretaram peças 
de Beethoven e Mozart, que foram 
um sucesso para as cerca de 300 
pessoas que assistiram e se dei-
xaram deslumbrar.

Marlene Santos - CIRAC

PASTORAL JUVENIL E 
ANIMAÇÃO VOCACIONAL

1) Pré- Seminário
No dia 14 de Abril, no Seminário 

passionista da Feira, em pleno início 
da Semana de Oração pelas Vocações, 
realizou-se um encontro vocacional 
do pré-seminário.

Sob o tema: «Escutar, discernir, viver 
a chamada do Senhor» (da mensagem 
do Papa Francisco para este ano), os 
participantes aprofundaram as diver-
sas vocações existentes na Igreja com 
vista a tomarem uma decisão.

Ficou o desafio a perguntar a Jesus, 
qual a vocação a que sou chamado.

2) Ciclo da Luz
No dia 14 de Abril, à noite, na 

Feira, a Juventude Passionista con-
vidou todos aqueles que quisessem 
participar numa iniciativa chamada 
«Ciclo da Luz». Tinha por objetivo per-
correr a “Via-Sacra da Ressurreição”, 
em que cada participante foi convi-
dado a trazer uma lanterna para ilu-
minar os caminhos por onde passaria.

Esta iniciativa realizou-se na urba-
nização ao lado do Seminário, onde 
cada vez mais chegam pessoas que se 
tornam “vizinhos dos Passionistas”. 
Com as 14 estações sinalizadas com 
“balões intermitentes”, escutaram-se 
as meditações propostas em http://
www.passo-a-rezar.net/via-lucis-com-
-maria/. No final, fez-se a largada dos 
balões, ao som de Alegria, em frente 
ao Seminário.

A verdade é que nem a chuva impe-
diu os participantes de sair à rua e 
de provocar aqueles que encontra-
vam no seu caminho.

 P. Bruno Dinis
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CAMINHADA NA FÉ
“De noite iremos em busca da fonte 

de água viva. Só nos guia nossa sede, só 
nossa sede nos guia.” E assim, guiados 
por esta sede, participamos, enquanto 
Juventude Passionista, na “Caminhada 
na Fé #3 – Região Sul”, da diocese do 
Porto, de 1 para 2 de junho. Connosco 
participaram também cerca de 200 
jovens, oriundos de diferentes Vigararias.

O encontro teve início pelas 21:30 
no Santuário de Santo António, em Vale 
de Cambra, com uma vigília de oração, 
prosseguindo até ao Merujal (Serra da 
Freita), onde, por volta das 05:30, e já 
com o raiar do sol nascente, culminou 
com a celebração de uma Eucaristia 
presidida pelo Bispo D. António Augusto.

Ao longo de toda a caminhada, 
fomos impelidos a silenciar, meditar 
e refletir sobre, tal como reforçado por 
D. António Augusto, o Amor, como o 

Discípulo Amado. Este Amor que sai 
do teórico e se concretiza no encontro 
com Deus através do encontro com o 
outro. Este Amor que nos leva a dizer 
“Sim” nas diferentes vocações. Este Amor 
que nos faz sentir, através de diversas 
expressões e gestos concretos, o caminho 

que devemos acolher para uma vida plena. 

Que continuemos agora esta caminhada, 

na descida do monte e, regressando ao 

concreto dos nossos dias, preenchendo-os 

de Amor e entrega, vendo cada vez com 

maior clareza o caminho.

MISSÃO EM PORTUGAL: 
CASA DOS POBRES 
DE COIMBRA 
(28 A 31 DE MARÇO DE 2018)

“Para além de ouvir as suas 
vivências, foi tão bom ver como os 
olhos dos contadores de histórias 
se enchiam de vida e alegria, como 
as suas expressões mudavam, como 
riam antes de terminarem uma 
recordação…”

No dia 28 de Março, iniciou-se a 
“Missão em Portugal” do Voluntariado 
Passionista. Assim, alguns membros 
do Voluntariado Passionista (VPs) 
participaram na já tradicional visita 
da Páscoa à Casa dos Pobres de 
Coimbra, onde permaneceram até 
dia 31 de Março. Mal chegaram foram 
recebidos calorosamente pelos utentes 

e funcionários, fazendo sentir que 
esta é uma grande família, à qual os 
VPs pertencem e que a sua ausência 
foi sentida, tal é o amor e felicidade 
que lhes são transmitidos e que os 
mesmos irradiam.

Os VPs colaboraram nas tarefas e 
rotinas que diariamente se prestam 
aos utentes da Casa dos Pobres, como 
a colaboração nas horas de refeição e 
apoio nos cuidados de higiene e saúde 
mais básicos. Mais tarde, tiveram a 
oportunidade de realizar uma visita 
à localidade.

Na quinta-feira, fizeram-se algu-
mas decorações da Páscoa conjun-
tamente com os idosos, ensaiaram 
alguns cânticos para a Missa e can-
taram aos utentes acamados. Deu-se 
início à celebração do Tríduo Pascal, 
com a Missa Vespertina da Ceia do 
Senhor e do gesto do lava-pés. Nela 
celebraram a instituição da Euca-
ristia, que perpetua pelos séculos o 
memorial da Paixão, Morte e Ressur-
reição de Jesus.

Na Sexta-feira Santa, com os uten-
tes, celebrou-se a Via-Sacra, parti-
lhando momentos de oração e refle-
xão e contemplando o amor extremo 
de Jesus Cristo que se entrega na 
cruz para a nossa redenção.

Após o auxílio nas tarefas diárias à 
hora de almoço, apesar de o São Pedro 
não ajudar, os VPs acompanharam 
os idosos num passeio pelo Buçaco, 
com as imprescindíveis orientações 
e enquadramento histórico do Sr. 

Maximino, terminando com um lanche 
convívio no Luso. Este foi mais um 
excelente momento de convívio e de 
partilha, acompanhado quer pelo 
acordeão do Sr. Moisés, a voz com 
alma fadista do Sr. Carlos e o silêncio 
(ZzzZzz) do Padre Bruno.

A seguir ao jantar, os VPs partici-
param na Celebração da Paixão, na 
paróquia de S. Martinho do Bispo. 
A noite terminou com a visualiza-
ção do filme “A Cabana”, uma histó-
ria que fez os VPs refletirem sobre a 
espiritualidade e a essência da vida, 
sobre a relação com Deus e com os 
outros, focando o sentido de justiça 
e de perdão.

No Sábado, sendo o dia do repouso 
do Senhor no sepulcro, começou com 
um momento de silêncio, meditação 
e oração. Seguiu-se um passeio 
com alguns utentes, pelo jardim 
da Casa dos Pobres, acompanhado 
pela partilha, dos seniores aos VPs, 
de histórias, experiências e lições 
de vida. Para além de ouvir as suas 
vivências, foi tão bom ver como os 
olhos dos contadores de histórias 
se enchiam de vida e alegria, como 
as suas expressões mudavam, como 
riam antes de terminarem uma 
recordação… A este momento, 
juntou-se a melodia do acordeão do 
Sr. Moisés, que depressa despoletou 
as cantorias de outros tempos e 
algumas mais modernas.

Ao início da tarde, os VPs 
despediram-se dos utentes e 
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funcionários, num adeus repleto de 
afeto e carinho, numa ternura difícil de 
igualar, causando a sensação a todos 
os VPs de estarem a levitar em amor!

E de coração cheio, os VPs regres-
saram a casa. Que dias maravilhosos, 
com tanto carinho partilhado e dádi-
vas recebidas! Que gratidão enorme 
por vivenciar estes momentos! Fica 
a saudade e ânsia por um regresso 
em breve…

“Dais muito pouco quando dais 
aquilo que vos pertence. Quando 
vos dais a vós mesmos é que dais 
realmente” 

Khalil Gibran

CAMINHADA SOLIDÁRIA
Os voluntários do Voluntariado Passionista - ONGD Rosto 

Solidário -, no dia 1 de Maio, organizaram uma Caminhada 
Solidária no recinto do Europarque, em cooperação com os 
monitores do Europarque Running. 

O feriado do Dia do Trabalhador ficou ainda melhor para 
as mais de 100 pessoas que vieram fazer exercício e desfrutar 
da natureza em ótima companhia, enquanto contribuíram 
com o seu donativo para a Missão em Angola. A caminhar 
por uma boa causa... 

Para os voluntários foi um dia de programar o despertador 
para mais cedo e ir acolher os participantes da Caminhada 
Solidária. Logo pelas 9h30m começaram-se a distribuir os 
Kits de participação por ordem de chegada. Todos os atletas 
tiveram a oportunidade de escolher a cor da sua T-shirt.

As monitoras Carla e Ana do Europarque Running 
coordenaram uma aula de treino pré-aquecimento. De 
seguida, iniciou-se um trail de 5 Kms de caminhada em 
ritmo moderado, durante a qual todos puderam desfrutar 
da beleza dos jardins e matas do Europarque, com trilhos 
maravilhosos. 

Uma fantástica manhã desportiva! Desde os mais miúdos 
aos mais graúdos, viveram-se momentos de felicidade únicos! 
E o Sol sempre a dar ares da sua graça! 

Graças ao trabalho fantástico que os monitores e voluntários 
fizeram e o ambiente extraordinário que conseguiram criar 
durante várias horas, a zona da meta foi uma festa para 
todos, voluntários e público. 

O Voluntariado Passionista quer agradecer de coração 
cheio às entidades parceiras: Europarque Running, Feira Viva, 
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e Europarque. 

Sempre com amor e entusiasmo.

‘TAMO JUNTO 2018
No passado dia 20 de Maio, na 

Mata dos Missionários Passionistas, 
realizou-se a 2ª edição do solidário 
“Sunset ‘Tamo Junto!”. Solidário, pois 
os fundos que foram angariados neste 
evento reverteram para o envio de 
voluntários Missionários para Angola 
no Verão.

A partir das 15:00h foi só animação: 
O São Pedro proporcionou um excelente 
final de tarde, bastante soalheiro, sem 
chuva e com um bonito e maravilhoso 
pôr-do-sol.

Um verdadeiro Sunset primaveril 
onde se contou com a presença de 
mais de 200 participantes de todas 

as idades que quiseram juntar-se a 
nós por esta causa, enchendo-nos o 
coração.

Durante o evento não faltou comida 
e muita bebida. Não esquecendo claro, 
o ambiente colorido que as pinturas 
faciais deram ao evento, ao longo do dia.

A música foi o ponto essencial 
com os incríveis DJ’s Mão & Lígia 
Lebreiro, Nuno Sid, Lix Rocks Indie 
Tof, Whiskysitos e Rui das Marionetas 
+ Tba e com a fantástica cantora 
Inês, tornando o Sunset ainda mais 
agradável e memorável.

Uma iniciativa que nos deixou a 
todos de coração cheio e com vontade 
de repetir.

Um gigante obrigado a todos os 
que tornaram tudo isto possível.

Estamos (mesmo) ansiosos pela 
próxima edição!

Então, ‘Tamo Junto!

 Voluntariado Passionista
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O TELEMÓVEL,  
UM DÉSPOTA 
IMPLACÁVEL

Telemóveis, telefones eletrónicos 
(“celulares”), smartphones: 
muito  úteis ;  às  vezes 

indispensáveis. Numa caixinha de 
poucos gramas, à mão de semear, 
(quase) todo o nosso mundo conectado 
ao mundo dos outros. Acompanham 
os momentos da nossa jornada, 
permitindo organizar todos os aspetos 
da nossa vida: trabalho, amizades, 
diversões e – porque não? – também 
a oração.

Muitas vezes, são os próprios 
pais a oferecer aos filhos o primeiro 
telemóvel, que lhes permite satisfazer 
a necessidade de se manter sempre em 
contacto com os filhos, como se de uma 
“trela” eletrónica se tratasse. Poucos 
instrumentos tecnológicos tiveram um 
tão rápido sucesso como os telemóveis, 
qual “prolongamento dos próprios 
órgãos sensoriais e das oportunidades 
de comunicação”, uma espécie – 
dizem os especialistas – de prótese 
psicotécnica. São omnipresentes e 
sempre ao alcance das mãos, porque 
o uso, sobretudo por parte dos jovens, 
é habitual. Em média, os adolescentes 
terão acesso ao telemóvel pelo menos 
10 horas por dia. E, da mesma forma, 
nem a noite lhes dá tréguas, porque 
quando acordam, imediatamente 
controlam o telemóvel.

Nota da Redação: Dizem os 
especialistas das estatísticas que, 
em média, no mundo, cada habitante 
tem acesso ao telemóvel 81 vezes por 
dia! É obra!)

E aqui é que começam os proble-
mas. Os médicos falam de uma nova 
doença social, a “telemóvel-depen-
dência”, rebatizada como “nomofo-
bia”, isto é, “fobia”, quer dizer, pânico, 
um autêntico pavor de ficarem des-
conectados, sem rede, sem internet, 
sem telemóvel [No-Mo(bile)].

Este medo de ficarem offline é típico 
dos adolescentes e jovens, mas cada 
vez mais também uma obsessão dos 
adultos… E pergunta-se: é a pessoa 
que possui o telemóvel ou o tele-
móvel que possui a pessoa?

O abuso do telemóvel passa pelo 
risco de comprometer as relações 
interpessoais. As pessoas conversam 
cada vez menos, falam através do 
telemóvel, parece até que falam com 
o telemóvel. O telefone móvel reduz 
a alegria de encontrar o outro em 
carne e osso, o prazer de entabular 
conversas, trocar opiniões, dialogar. 
Compromete a beleza do divertimento 
e a alegria da sã convivência.

As pessoas em grupo parecem mais 
unidas pelo telemóvel, para o qual vão 
todas as atenções, do que pela intera-
ção entre elas. A conversa à mesa já 
quase não existe e, se existe, faz-se 
por monossílabos…, ali onde o valor 
do comer-junto deveria ser dado sobre-
tudo à convivência, ao diálogo, à troca 
de ideias e de informações: o telemó-
vel está em cima da mesa ou na mão, 
sempre pronto a ser utilizado, como 
se fosse o hóspede principal da casa 
ou o prato mais apetecível da refei-
ção. Os pais teriam aí uma boa opor-
tunidade para proibir o uso do tele-
móvel à mesa, mas…

O perigo – dizem os especialis-
tas – é que a comunicação através 
do telemóvel tenha a supremacia 
sobre a comunicação pessoal e ter-
mine por se tornar o seu substituto, 
fazendo crer que aquela seja a verda-
deira comunicação e não esta, mais 
exigente e enriquecedora, ou seja, a 
relação interpessoal que encontra no 
corpo o meio de contacto.

A tecnologia do telemóvel 
transformou por completo o modo de 
pensar e de agir. O uso indiscriminado 
dos SMS, das mensagens, dos 
“emoticons” ou “emojis”, das siglas, 
etc., empobreceu a linguagem falada 
dos adolescentes. Os jovens, e não 
só eles, orgulham-se do número de 
“followers”, de “amigos” e de “likes” 

que exibem nas redes sociais, enviados 
ou recebidos por pessoas o mais das 
vezes desconhecidas ou, pelo menos, 
“encontradas” só por via eletrónica, 
mas que não conhecem ou não se 
dispõem a encontrar e a dialogar com 
as pessoas mais próximas, ao pé da 
porta. O smartphone aproxima 
(eletronicamente) os afastados e 
afasta os vizinhos com os quais 
se é incapaz de estabelecer uma 
verdadeira relação interpessoal. 
Diz-se que é um problema que atinge 
principalmente aos adolescentes e 
jovens. Mas, na realidade, são muitas 
vezes os adultos a dar o pior exemplo.

E porque nos encontramos em 
tempo de Quaresma, não faria mal 
um pouco de abstinência também do 
telemóvel. Efetivamente, vale mais 
um aperto de mão, um abraço, um 
beijo, um olá, um passeio, dois dedos 
de conversa juntos do que milhares 
de “fãs”, de “amigos” ou “gostos” ele-
trónicos com que se atafulham as 
redes sociais.

P. Ciro Benedettini, passionista, 
(em L’ECO di SAN GABRIELE, 

nº 03, Março 2018;
tradução e adaptação do 

P. Porfírio Sá)
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O Grupo São da Cruz (GSPC) 
viveu intensamente os 
primeiros meses do ano 2018. 

Com muito trabalho, mas também 
momentos de convívio, se viveu este 
primeiro semestre.

Para melhor viver a Quaresma, 
o GSPC decidiu, este ano, voltar a 
levar até às ruas de Barroselas a 
representação da Via Sacra.

Após dois meses de ensaios, 
na noite de Sexta-feira Santa, um 
grupo de 50 atores e mais de uma 
centena de figurantes pertencentes 
ao setor do teatro do GSPC iniciou 

na Igreja Paroquial de Barroselas a 
representação dos últimos momentos 
da vida de Cristo. Percorrendo a vila de 
Barroselas, o grupo foi acompanhado 
por algumas centenas de fiéis que ali se 
deslocaram para assistir à encenação 
bíblica.

O quadro da morte e ressurreição 
de Jesus foi encenado no adro da igreja 
dos Missionários Passionistas de 
Barroselas e nem a chuva e o vento, que 
se fizeram sentir em alguns momentos 
da noite, demoveram atores e fiéis 
que ali se deslocaram.

Duas semanas após esta 
representação, atores e figurantes 
voltaram a juntar-se para comemorar 
o excelente trabalho realizado, num 
jantar-convívio que teve lugar na 
sede do grupo.

De destacar ainda o passeio anual 
do Grupo São Paulo que, no dia 29 de 
abril, levou até à cidade de Chaves 
mais de meia centena de membros dos 
vários setores. Neste dia, pudemos 
partilhar a alegria de ser um grupo 
ativo, fortalecendo a amizade e o 
espírito de união.

Miguel Pinto

De Barroselas:

1. GRUPO SÃO PAULO DA CRUZ 
1º semestre de 2018 em revista
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Como vem já sendo habitual, o 

Grupo de Acólitos São Paulo da Cruz 

(GASPC) vive durante os primeiros 

meses do ano um dos períodos com 

mais atividades. 

O retiro anual GASPC teve início 
na Quinta-feira Santa, 29 de março, e 
terminou com a celebração da Vigília 
Pascal, a 31 de março. Este ano, 
tivemos a presença de estudantes 
Passionistas de Portugal e Itália que, 

de uma forma muito especial, nos 
acompanharam nos momentos de 
oração, mas também de trabalho e de 
convívio. Pudemos, assim, renovar o 
nosso espírito de grupo, mas também 
fomentar novas amizades.

No primeiro domingo do mês de 
maio, dia da mãe, realizamos uma 
das nossas feirinhas anuais. Como 
sempre, estivemos no adro da Igreja 
dos Missionários Passionistas de 
Barroselas a vender flores, doces 
caseiros e produtos artesanais. 
Aproveitamos para agradecer a todos 
quantos contribuem.

No início do mês de junho fomos 
até Arouca para o nosso convívio 
de Primavera. Caminhando pelos 
passadiços do Paiva, pudemos 
fortalecer-nos enquanto grupo e 
preparar-nos para os próximos meses 
de trabalho. 

Miguel Pinto

Os sonhos constroem-se na realidade do dia-a-dia….
No passado dia 5 de Maio, na Paróquia da Santa 

Cruz (Uíje-Angola), os Missionários Passionistas deram 
início à realização de mais um sonho da Paróquia da 
Santa Cruz a nós confiada desde 2003: a construção de 
uma nova Capela na Comunidade de S. Francisco de 
Assis (em Paco Benze).

A obra começou e a comunidade está mobilizada para 
conseguir mais um feito na Vinha do Senhor!

A comunidade tem vindo a aumentar e sentiu-se que, 
mesmo neste momento de crise, este seria o momento 
de engrandecer a obra missionária da Igreja.

Esta nossa capela só está a ser possível graças à 
generosidade do Pe Brito, Pároco de Fragoso e Antas 
(Diocese de Braga). Aquando da sua visita a Angola, 
em 30 de Janeiro ficou ‘apaixonado’ por poder ajudar 
nesta nova edificação. Bem-haja P. Brito! Obrigado do 
fundo do coração!

Reparem no avanço da obra, em apenas 6 dias de 
trabalho!

Parabéns e bem-haja a todos que acreditam, e ajudam, 
em tudo que se tem feito na nossa Paróquia…

Abraço em Cristo!

De Uíje:

Nova capela na Paróquia 
de Santa Cruz

2. GRUPO DE ACÓLITOS S. PAULO DA CRUZ (GASPC)  
em movimento
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A 21 ª Edição da Semana Santa 
teve algumas novidades na sua 
preparação, a que designamos 

“Viver a Semana Santa” e que 
decorreu entre 15 de Fevereiro a 18 
de Março com um workshop de teatro 
abertos a todos no sentido de captação 
de novos elementos, momentos de 
reflexão com “Café com formação” 
e visionamento do filme “A Bíblia” 
seguido de “debate”. Também a nível 

de divulgação houve uma inovação 
através do Facebook onde duas 
semanas antes da Semana Maior, 
foram publicados testemunhos de 
alguns atores e elementos diretivos 
do Gólgota. Este foi um apelo à 
interiorização não só dos atores, 
como do público para a vivência dos 
Últimos Dias do Senhor. Foi uma 
iniciativa bem sucedida, sendo o 

feedback muito positivo por parte dos 
nossos seguidores..

Os ensaios por grupos, os workshops 
para figurantes, os ensaios específicos, 
bem como a entrega entusiástica dos 
atores/figurantes, o empenho das 

ANO 2018

RETIRO ANUAL DOS LMP
Nos dias 10 e 11 de março, na 

comunidade passionista de Barroselas 
realizou-se o retiro dos Leigos 
Missionários Passionistas. O retiro 
foi orientado pelo P. Paulo Gomes, 
tendo como tema “O Tríduo Pascal”. 
Foi um momento de paragem, que 
proporcionou aprendizagem, reflexão, 
interiorização e partilha da Palavra que 
nos transforma. Revimos e refletimos 
também sobre “Os Fundamentos da 
Vida dos Leigos Passionistas”, como 
os entendemos e vivemos. Foi um fim 
de semana marcado pela amizade e 
pelo contínuo desejo de viver segundo 
Paulo da Cruz.

Por um membro dos LMP
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equipas de encenação, de logística, de 
roupas, do satff e de todos aqueles que 
direta ou indiretamente estiveram 
envolvidos na Semana Santa 
permitiram levar a bom porto as 
recriações históricas. Estas foram: 
“Entrada Triunfal de Jesus em 
Jerusalém – na ‘cidade humana’” no 
Domingo de Ramos, dia 25 de março; 
a “Última Ceia, Getsémani e Sinédrio” 
na quarta-feira Santa, dia 28 de março; 
e ainda a “Via Sacra”, na Sexta-Feira 
Santa, dia 30 de março, cujas reflexões 
ao longo do percurso, desde a Alameda 
do antigo Tribunal ao Castelo, foram 
realizadas pelo Padre Eleutério, pároco 
de Santa Maria da Feira.

Ao Gólgota Juvenil coube a 
encenação da ação de graças na Vigília 
Pascal, no dia 31 de Março, na Igreja 
dos Passionistas da Feira, encerrando 
a participação do Gólgota na Semana 
Santa.

Termino com o testemunho do 
Rui Costa, membro do Gólgota que 
interpreta Jesus na Semana Santa, e 
que espelha o sentimento dos Gólgotas 
quanto à participação na Semana 
Santa: “Viver a Páscoa é caminhar com 
o Gólgota em cada ano! Caminhar com 
o Gólgota é viver a Paixão de Jesus em 
cada passo em direção à Cruz. O eu dá 
lugar à fé e juntos experimentamos 
a cada ano o renascer que Jesus nos 
oferece. Não consigo imaginar a minha 
Páscoa sem a partilhar com todos 
aqueles que caminham ao lado do 
Gólgota".

Maria do Carmo Soares
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ACONTECEU

FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI:

† 10.01.2018: CRISTINA MARIA VALENTE, Assinante 
de FP (Cimo de Vila – S. João de Ovar)
† 15.04.2018: ANTÓNIO GOMES D’ASSUNÇÃO, 
Assinante de FP (Cimo de Vila – S. João de Ovar)

  † 02.05.2018: MANUEL RODRIGUES DOS SANTOS, 
Assinante de FP (Santo Estêvão – Arrifana)

† 02.05.2018: MARIA DA GLÓRIA DE SÁ NEIVA, mãe 
da assinante de FP Esperança Neiva
(Tregosa – Barcelos)
† 20.05.2018: MARIA HELENA DA CONCEIÇÃO 
MACIEL, mãe do Assinante de FP António Maciel 
Miranda (Tregosa - BCL)
† 6.06.2018: MARIA GONÇALVES FREITAS, Assinante 
de FP (Poiares - PTL)

“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!

COMO É BOM VOLTAR A CASA! 

Foi a vontade de algum dia voltar 
a casa que trouxe ao retiro passionista 
de Barroselas uns quantos nostálgicos 
que tinham partilhado a vida familiar 
passionista em comum, durante anos, 
mas que o destino empurrou para a 
diáspora. É claro que voltaram só 
porque sentiam por dentro uma alma 
repleta da paixão cristã que lhes tinha 
orientado a vida.

O encontro foi organizado sob o 
signo da família. Não aquela que se 
fez nos velhos tempos bíblicos, mas 
a dos novos tempos cristãos. Minha 
mãe e meus irmãos são aqueles que 
estão aqui comigo, que seguem os 
meus ensinamentos. Foi bem pensada 
esta lição para ideia da organização 
do convívio. 

Muitos anos passados em conjunto 
alicerçaram o sentido de nova 
família que não podia ser esquecido. 
Lembrou-se a pobreza em que se viveu, 
na partilha do pouco pão e da boa 
preparação para a vida. A nova casa 

comum distribuía a ração dentro do 
sentido evangélico que presidia à 
utopia passionista. As origens pobres 
dos discentes também não levavam 
a grandes reclamações, porque lá 
em casa a ração também não era lá 
por aí além. 

Foi bom encontrar aquele templo 
despido de adornos. Os seus vértices 
góticos projetam para o infinito a 
grandiosidade da pobreza e da 
simplicidade. A foto em família, ali 
dentro, renova todos os laços dos que 

nunca esquecem um ideal de vida, 
ou uma vida com sentido. 

Mas os caminhos divergem mais 
do que convergem. No restaurante Sol 
Doce, percebeu-se esse paradoxo da 
vida. Foi a missão em Angola, debaixo 
das balas da guerra civil, onde se 
reaprendeu a amar, com alma muito 
maior. Foi a aventura da fuga, mesmo 
para muito longe. Mas até trouxemos 
companheiros e companheiras do 
Canadá, da Austrália, do Equador. 
Numa família em que todos entram 
e de onde se parte em sentido de 
fidelidade às origens. Sem tabus. 
Porque insondáveis são os desígnios 
de Deus. Todos gostávamos de saber 
porque é que os tempos mudaram. 
Resta a compreensão evangélica para 
podermos aceitar as diferenças. Se 
falhar a letra, que fique o espírito. É 
preciso que tudo corra placidamente 
para o ocaso, como o rio Neiva, que 
também agradeceu a visita, em forma 
de caminhada. 

CONVÍVIO 2018

ANO XXXII – Nº 130
ABRIL – MAIO – JUNHO / 2018EXPRESSÕES DA FAMÍLIA PASSIONISTA16



ADELINO MANUEL DOMINGUES (ASPA), 50€

ALZIRA PINHO RODRIGUES 
(COLAB. 27-VÁLEGA), 85€

ANA MARIA DOS SANTOS MENDES 
(COLAB. 149 - (LOMBA-GDM), 150€

ANÓNIMO (MOSELOS), 50€

ANÓNIMO (S. MARIA DA FEIRA), 20€

ANÓNIMOS (ASPAS), 70€

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

ARMANDA DE CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

CAPELANIA DA PRAIA - ESMORIZ 
(COLAB 93-ESMORIZ), 117,45€

CAPELANIA DA SENHORA DA HORA 
(COLAB.150-S. JOÃO DE VER), 43,10€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78-ROMARIZ, 25€

CAPELANIA DE FIÃES (COLAB. 
183-FIÃES), 40,80€

CAPELANIA DE GUILHOVAI 
(COLAB.151-S. JOÃO DE OVAR), 52€

CAPELANIA DE MACINHATA 
(COLAB.146-VALE DE CAMBRA), 4€

CAPELANIA DE NADAIS (COLAB. 
112-ESCAPÃES), 79,9O€

CAPELANIA DE S. PEDRO DE ALDRIZ 
(COLAB.185-ARGONCILHE), 118€

CAPELANIA DO SOBRAL (COLAB. 
36-S. JOÃO DE OVAR), 30€

CLÁUDIA RAQUEL COSTA REGO 
(COLAB. 136-PORTELA SUZÃ, 11€

DOMINGOS NUNES DA SILVA 
(ARRIFANA-VFR), 5€

EDIÇÕES PASSIONISTAS, 20,50€

ELISA DANIELA MARTINS CORREIA 
(COLAB. 174-JUNQUEIRA), 125€

FERNANDO JESUS LEITE (COLAB. 78), 25,70€

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

FERNANDO SOARES RESENDE 
(ROMARIZ), 20€

IGREJA DOS MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS (BARROSELAS), 35,60€

IGREJA DOS PASSIONISTAS (COLAB. 
117-S. MARIA DA FEIRA), 409,95€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA 
(COLAB.90-TRAVANCA, 44,09€

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

IMAGEM DE NOSSA SENHORA 
DAS DORES (VÁLEGA), 55€

IMAGEM PEREGRINA DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES (FEIRA), 18,60€

ISAURA MOREIRA DIAS PINHO (FAJÕES), 20€

JOÃO LOURENÇO ABREU ENES REGO 
(ASPA) (SOPO-V. NOVA CERVEIRA), 100€

JOSÉ AUGUSTO TOSCANO OLIVEIRA E SILVA 
(COLAB. 180-S. MARIA DA FEIRA), 35€

LEOPOLDINA VIEIRA RODRIGUES 
(ESPINHO), 20€

LÚCIA MARIA GOMES FERNANDES, 15€

LUCIANA, 40€

MANUEL (COLAB. 53 A.)-(SANTO 
ANTÓNIO DA CHARNECA), 10€

MANUEL DIAS TORRES (ASPA) (BRAGA), 60€

MANUEL GONÇALVES SANTOS 
(ARRIFANA-VFR), 30€

MANUEL PINTO DE OLIVEIRA 
(SANFINS-VFR), 5€

MARIA ALICE BARROS BESSA 
CARDOSO (ARRIFANA-VFR), 20€

MARIA AMOROSA PINHO SILVA 
ALVES (CESAR-OAZ), 50€

MARIA ANTONIETA RICARDO, 20€

MARIA ARLINDA ALVES 
RIBEIRO (FRAGOSO), 20€

MARIA CRISTINA QUEIRÓS DE 
CARVALHO (FRAGOSO-BCL), 20€

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

MARIA ERCÍLIA PINHO SOARES 
(COLAB. 91-S. JOÃO DE VER), 85€

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

MARIA GORETI BRANDÃO FERREIRA 
REPINALDO (S. JOÃO DE OVAR), 10€

MARIA HELENA JUNÇA RODRIGUES, 20€

MARIA HELENA VALE FERREIRA 
(Colab. 113), 140€

MARIA ISABEL JESUS SILVA 
(ARADA-OVR), 10€

MARIA JOSÉ GOMES FERREIRA 
BARBOSA (RIO MEÃO-VFR), 7€

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

MARIA ROSA DOS REIS (COLAB. 
38-CORTES DO MEIO), 70€

MARIA ROSINDA CAMPELO 
(Colab. 125-POIARES), 80€

MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS(COLAB. 
51-LINDA-A-VELHA), 50€

P. TOMÁS CARIDADE VIEIRA 
(ASPA)-(FREIXO-PTL), 100€

PÁROCO DE TREGOSA + ALDREU 
(TREGOSA-BCL), 20€

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

PAULINA MACIEL PEREIRA 
(BARROSELAS), 10€

ROSA DE SALEIRO BEIRÃO 
(FRAGOSO-BCL), 10€

ROSA MARIA FERREIRA DE 
CASTRO (MOSTEIRÔ-VFR),10€

ROSA MARIA PORTELA DA ROCHA 
FAMILIAR (COLAB.-FORNOS-VFR), 110€

RUI FERNANDO MENDES GONÇALVES 
(COLAB. 139-PINHEIRO - VRM), 75€

SANTUÁRIO SENHORA DA SAÚDE 
(COLAB 162-VALE DE CAMBRA), 111,41€

ZITA ANJOS (COLAB. 53 E.) - (SANTO 
ANTÓNIO DA CHARNECA), 20€

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

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

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

Assim: DONATIVOS (de 15 de Abril a 15 de Junho de 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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Um título que liberta o campo do preconceito 
que pretende ver a santidade ligada a uma vida 
compungida e triste ou, pior ainda, carregada 
de sofrimentos, de penitências e mortificações. 
Ao contrário disso, a santidade é um apelo à ale-
gria, porque, em última análise, consiste na cari-
dade plenamente vivida, tornando-se na reali-
zação plena da pessoa conforme os desígnios do 
Criador e, portanto, a única maneira de alcan-
çar a felicidade. A santidade identifica-se com a 
felicidade, apesar dos quadros de muitos san-
tos pintados com rostos sérios, meditabundos, 
o mais das vezes estáticos. Alegria e santidade 
são sinónimos.

Não tenhais medo da santidade – escreve o 
papa Francisco: “Não te tirará forças, vida e ale-
gria… aquela alegria que se vive em comunhão, 
que se partilha e se comunica”, não excluindo o 
sentido do humorismo. Não é santidade um espí-
rito triste, azedo e melancólico, sem energia: “Não 
há maior tristeza senão aquela de não ser san-
tos” (León Bloy). E, por isso mesmo, acrescenta: 
“Não tenhais medo de apontar mais para o alto”.

Um outro preconceito quer que a santidade 
seja prerrogativa de elites, de uns poucos privi-
legiados ou heróis. É para todos, porque todos 
somos chamados à felicidade e, por conseguinte, 

a sermos santos. Já o Concílio Vaticano II falava 
de “vocação universal à santidade”. “Todos somos 
chamados a ser santos, vivendo com amor e dando 
cada um o seu testemunho nas ocupações diá-
rias, qualquer que seja o lugar onde se encon-
tre”. É verdade que há “modelos de santidade 
que parecem inatingíveis… mas cada um faz o 
seu caminho”. E cita Santo Agostinho: “Deus 
convida-te a fazeres aquilo que podes e a pedi-
res aquilo que não podes”. Por isso, não há uma 
profissão mais favorável do que outra para viver 
a santidade. João Paulo II esclarecia: “A santi-
dade é a medida grande da vida cristã ordiná-
ria”. Medida grande, mas ordinária. “A santi-
dade, normalmente, é ordinária, está ligada às 
situações normais e está ao alcance de todos. Ela 
veste o avental, o fato de treino, a bata, senta-
-se por trás de um balcão ou na cadeira de uma 
secretária. É a santidade “ao pé da porta”.

Alegria, sim, mas a santidade comporta “um 
combate permanente, uma “luta constante”, 
exige ir contra a corrente, requer força e coragem 
para lutar contra a concupiscência, as insídias 
e as tentações do demónio e do mundo egoísta. 
Mas nunca se deve perder a coragem porque 
são poderosas “as armas que o Senhor nos dá”.

Alegrai-vos e exultai. Um 
slogan que poderia ser 
dado a um convite para 

dar início às festas em qualquer 
localidade. Aqui, porém, é o início 
e o título da Exortação Apostólica 
do papa Francisco “sobre o 
chamamento à santidade no mundo 
contemporâneo”, publicada no 
passado dia 9 de Março.

“ALEGRAI-VOS 
E EXULTAI”
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É uma vocação à alegria e é para todos:

“Veste o avental, o fato de treino, a 
bata, senta-se por trás de um balcão 
ou na cadeira de uma secretária”. 
Como nos ensina também São 
Gabriel e Santa Gema Galgani.

QUEM TEM MEDO DA SANTIDADE?

Alegrai-vos e exultai não é um documento 
intimista, desligado dos problemas da sociedade, 
dos problemas do dia-a-dia. Nem poderia ser 
diversamente, dado que, no fundo, a santidade é 
viver o espírito das Bem-aventuranças, praticar as 
obras de misericórdia. Não pretende dar instruções 
concretas para a solução dos problemas da sociedade, 
no entanto – insiste o papa – se, por um lado, 
não é preciso transformar “o cristianismo numa 
espécie de ONG (uma agência de assistência social), 
privando-o da sua “luminosa espiritualidade”, 
por outro, não se deve cair no erro de relativizar 
“o compromisso social, considerando-o algo de 
superficial, mundano… como se houvesse mais 

coisas importantes a fazer”. São Francisco, São 
Vicente de Paulo, Madre Teresa de Calcutá, só 
para citar alguns nomes, transmitem-nos este 
ensinamento. “Não podemos propor um ideal de 
santidade que ignore a injustiça deste mundo”. 
O convite à santidade é válido também para os 
políticos e, se isso acontecesse, podemos imaginar 
como seria melhor a vida dos povos!

É impossível resumir aqui todo o documento. 
Mas os nossos leitores conhecem uma “síntese” 
concreta e viva da santidade cristã, tal como é 
delineada também na Exortação Apostólica do papa 
Francisco, e esta é a vida do jovem passionista São 

Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Já o título 
da exortação Gaudete et exultate remete para o 
santo do sorriso, que escrevia “a minha vida é uma 
contínua alegria”, e aquilo que não tinha podido 
fazer durante a vida por falta de tempo cumpre-o 
hoje atendendo os problemas e as necessidades 
dos seus devotos. O mesmo podemos dizer de 
Santa Gema Galgani – a jovem leiga de apenas 
25 anos –, que colocou todo o seu ser nas mãos do 
seu Criador e Salvador – Acrescento do tradutor.

P. Ciro Benedettini, passionista,
(em L’ECO di SAN GABRIELE, nº 05, Março 2018;

tradução e adaptação do P. Porfírio Sá)
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Os jovens são profetas 
com asas

O jovem tem algo de profeta, e 
deve perceber isso. Deve estar 
ciente de ter as asas de um 

profeta, a atitude de um profeta, a 
capacidade de profetizar, de dizer mas 
também de fazer. Um profeta do hoje 
tem a capacidade, sim, de condenação, 
mas também de perspetiva. Os 
jovens têm essas duas qualidades. 
Eles sabem condenar, mas muitas 
vezes eles não expressam bem a sua 
condenação. E eles também têm a 
capacidade de examinar o futuro e 
olhar para frente.

Os jovens de hoje 
estão crescendo 
numa sociedade 
desenraizada

Para entender um jovem hoje você 
tem que entendê-lo em movimento, 
não pode ficar parado e pretender 

estar no seu comprimento de onda. 
Se queremos dialogar com um jovem, 
devemos ser “móveis”, e então será ele 
a diminuir a velocidade para nos ouvir, 
será ele a decidir fazê-lo. E quando 
diminuirá a velocidade, começará 
outro movimento: um movimento 
no qual o jovem começará a seguir 
o passo mais lentamente para ser 
ouvido, e os idosos acelerarão para 
encontrar o ponto de encontro. Ambos 
se esforçarão: os jovens a caminharem 
mais lentamente e os idosos a irem 
mais rápidos. Isso poderia marcar o 
progresso. (...) Os adultos muitas vezes 
desenraízam os jovens, erradicam 
suas raízes e, em vez de ajudá-los a 
serem profetas pelo bem da sociedade, 
os tornam órfãos e descartados. Os 
jovens de hoje estão crescendo numa 
sociedade desarraigada.

Pedir perdão aos 
nossos jovens

Devemos pedir perdão aos nossos 
jovens porque nem sempre os levamos 
a sério. Nós nem sempre os ajudamos 
a ver a estrada e a construir os meios 

que podem permitir a eles de não 
serem descartados. Muitas vezes, 
não sabemos como fazê-los sonhar e 
não somos capazes de entusiasmá-
los. É normal procurar dinheiro para 
construir uma família, um futuro, e 
para sair do papel de subordinação 
aos adultos que os jovens hoje têm por 
muito tempo. O que importa é evitar 
experimentar a ânsia da acumulação.

É o trabalho, a 
comida da alma e não 
dinheiro

O trabalho deveria ser para 
todos. Todo ser humano deve ter a 
possibilidade concreta de trabalhar, 
de demonstrar a si mesmo e a seus 
entes queridos que ele pode ganhar a 
vida. Não se pode aceitar a exploração, 
não se pode aceitar que muitos jovens 
sejam explorados pelos empregadores 
com falsas promessas, com pagamentos 
que nunca chegam, com a desculpa 
de que são jovens e devem fazer 
experiência. Não se pode aceitar que 
os empregadores pretendam dos jovens 
um trabalho precário e até mesmo 
gratuito, como acontece (...). Os jovens 
nos pedem para serem ouvidos e nós 
temos o dever de escutá-los e acolhê-los, 
não de explorá-los. Não há desculpas 
para isso.

Muitos pais criam 
seus filhos à cultura 
do efémero

Parece que crescer, envelhecer, 
amadurecer, é ruim. É sinônimo de vida 
terminada, insatisfeita. Hoje, parece 
que tudo é manipulado e mascarado. 
Como se o facto de viver não tivesse 
sentido. Recentemente eu falei sobre 
o quão seja triste que alguém queira 
fazer o “lifting” também ao coração! 
Como é doloroso que alguém queira 
cancelar as rugas de tantos encontros, 
de tantas alegrias e tristezas! Muitas 
vezes, há adultos que brincam de ser 
jovens, que sentem a necessidade de se 
colocarem ao nível do adolescente, mas 
não entendem que é um engano. É um 
jogo do diabo. Não consigo entender 
como é possível que um adulto se sinta 

Papa Francisco no livro-entrevista

“Deus é jovem”
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em competição com um jovem, mas, 
infelizmente, acontece cada vez mais 
isso. (...) Há muitos pais adolescentes 
na cabeça, que querem viver a vida 
efêmera eterna e, conscientemente ou 
não, fazem suas crianças vítimas deste 
perverso jogo do efémero. Porque, de 
um lado, criam crianças encaminhadas 
à cultura do efémero e, do outro, as 
fazem crescer sempre mais enraizadas, 
numa sociedade que eu chamo de 
“desarraigada”.

Velhos sonhadores 
e jovens profetas 
são a salvação da 
nossa sociedade 
desarraigada

Os adultos  muitas  vezes 
desarraigam os jovens, erradicando 
suas raízes e, em vez de ajudá-los a 
serem profetas pelo bem da sociedade, 
os tornam órfãos e descartados. Os 
jovens de hoje estão crescendo numa 
sociedade desarraigada. (...) Hoje, as 
redes sociais parecem oferecer-nos esse 
espaço de conexão com os outros; a web 

faz os jovens sentirem-se parte de um 
único grupo. Mas o problema que a 
Internet comporta é a sua virtualidade: 
a web deixa os jovens no ar e por esta 
razão extremamente voláteis. (...) Um 
caminho forte para nos salvar, creio 
seja o diálogo, o diálogo dos jovens 
com os idosos: uma interação entre 
idosos e jovens, até ultrapassando 
provisoriamente os adultos. Jovens 
e idosos devem conversar uns com 
os outros e devem fazer isso cada vez 
mais frequentemente: isso é muito 
urgente! E devem ser os idosos, 
como também os jovens, a tomarem 
a iniciativa. (...) Mas esta sociedade 
descarta uns e outros, descarta os 
jovens como também descarta os idosos. 
No entanto, a salvação dos idosos é 
dar aos jovens a memória, isso torna 
os idosos verdadeiros sonhadores do 
futuro; enquanto a salvação dos jovens 
é pegar nesses ensinamentos, nesses 
sonhos e levá-los avante na profecia. 
(...) Os idosos sonhadores e os jovens 
profetas são o caminho da salvação 
da nossa sociedade desarraigada: 
duas gerações de descartados podem 
salvar todos.

Deus é jovem porque 
“faz novas todas as 
coisas” e é social

Deus é Aquele que renova sempre, 
porque Ele é sempre novo: Deus é 
jovem! Deus é o Eterno para quem 
não há tempo, mas é capaz de renovar, 
rejuvenescer-se continuamente e 
rejuvenescer tudo. As características 
mais peculiares dos jovens são 
também as Suas. É jovem porque 
“faz novas todas as coisas” e gosta 
de novidades; porque surpreende e 
ama o estupor; porque sabe sonhar 
e deseja os nossos sonhos; porque 
ele é forte e entusiasmado; porque 
constrói relacionamentos e nos pede 
para fazermos o mesmo, é social. Penso 
na imagem de um jovem e vejo que 
ele também tem a possibilidade de 
ser “eterno”, colocando em jogo toda 
a sua pureza, criatividade, coragem, 
energia, acompanhado pelos sonhos e 
sabedoria dos idosos. É um ciclo que se 
fecha, que cria uma nova continuidade 
e me recorda a imagem da eternidade.

Da Internet –
Pe. João Carlos Almeida, scj
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MEDITAÇÃO

Estamos no Calvário, no 
Gólgota, fora das muralhas de 
Jerusalém. Foi este o lugar da 
pena capital de Jesus. Um lugar 
marcado pela violência, pela 
vingança e pela maldição. Às 
atrocidades de que eram vítimas, 
os crucificados respondiam com 
imprecações, com palavras cheias 
de ódio e de rancor. “Séneca narra 
que aqueles que eram crucificados 
maldiziam o dia do seu nascimento, 
os seus executores e as suas 
mães; cuspiam aqueles que os 
observavam. Cícero diz-nos que 
às vezes era necessário cortar a 
sua língua para refrear as suas 
terríveis blasfémias” (Fulton 
Sheen).

No entanto, a primeira palavra 
de Jesus, desde o púlpito da cruz, 
não foi uma palavra de rancor e 
de vingança, mas uma oração de 
perdão: “Perdoa-lhes, Pai, porque 
não sabem o que fazem” (Lc 23, 34). 

Não podia ser outra a primeira 
palavra pronunciada por Jesus. 
Na verdade, o perdão é a palavra 
primeira, a palavra capaz de (re)
criar. Perdão é outro nome de 
Ressurreição. “O perdão dá a vida 
aos mortos e enche de beleza os 
feios” (Timothy Radcliffe). Só o 
perdão é capaz de transformar um 
lugar de violência num espaço de 
salvação, uma morte maldita numa 
dádiva redentora. “As palavras de 
Jesus dão voz à definitiva vitória 
do amor sobre o ódio e o pecado” 
(Piero Coda).

E esta não foi uma palavra 
pronunciada unicamente uma 
vez, mas repetida. Na verdade, o 
evangelista Lucas coloca o verbo 
no tempo imperfeito (élegen=dizia), 
tempo esse que indica uma ação 
contínua. O perdão de Jesus é 
dito e repetido.

Ao pronunciar esta palavra, 
Jesus mostra uma coerência ímpar 
entre o seu dizer e o seu fazer. 
Aquele que exortava “amai os 

vossos inimigos, fazei bem aos 
que vos odeiam, abençoai os que 
vos amaldiçoam, rezai pelos que 
vos caluniam […] perdoai e sereis 
perdoados” (Lc 6, 27-28.37) é o 
mesmo que, na hora da violência da 
cruz, morre perdoando. Contudo, 
não é só a coerência que o leva a 
pronunciar esta palavra de perdão. 
Ao pronunciá-la, Jesus está a levar 
ao pleno cumprimento a missão 
que lhe tinha sido confiada pelo 
Pai: salvar os perdidos.

Esta palavra e atitude de 
Jesus é modelar para os cristãos 
de todos os tempos. Ser cristão 
é ser seguidor, ser imitador 
de Cristo (cf. 1 Cor 11, 1), que 
morreu perdoando. Percebeu bem 
esta lição o diácono Estevão, o 
primeiro mártir, que também 
morreu perdoando: “Senhor, 
não lhes atribuas este pecado” 
(Act 7, 60). O perdão, na vida do 
cristão, não é algo acessório, mas 
uma exigência da fidelidade ao 
evangelho. Só seremos cristãos 

HORIZONTES DA PAIXÃO:

AS 7 PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

LEITURA
“Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, crucificaram-no a Ele e aos malfeitores, um 
à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: ‘Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem’ ” 
(Lc 23, 33-37).

1ª PALAVRA
‘Perdoa-lhes, Pai, 
porque não sabem 
o que fazem’ 
(Lc 23, 33-37).

ANO XXXII – Nº 130
ABRIL – MAIO – JUNHO / 2018PALAVRAS PARA O CAMINHO22



quando aceitarmos o perdão de 
Deus que nos capacita, ensina e 
leva a perdoar os demais. “Seremos 
cristãos quando aprendermos a pôr 
amor onde há indiferença e a pôr 
perdão onde tenha havido ofensa” 
(José-Román Flecha Andrés).

Mas, o que é o perdão? Como 
seremos capazes de perdoar? 
Porque devemos perdoar? A quem 
devemos perdoar? São perguntas 
que, neste momento, assaltam o 
nosso espírito e que encontram 
a sua resposta nesta palavra de 
Jesus. A primeira palavra de Jesus 
é uma oração, é um pedido que 
Jesus dirige ao Pai. Jesus, ao 
rezar ao Pai, revela-se como o 
Filho d’Aquele que “faz com que 
o Sol se levante sobre os bons e os 
maus e faz cair a chuva sobre os 
justos e os pecadores” (Mt 5, 45). No 
entanto, a sua petição de perdão 
também nos indica que a oração 
é o primeiro passo e o caminho 
para o perdão. “O perdão não é 
uma coisa que eu crio em mim. 
É uma coisa que eu deixo Deus 
fazer em mim. Deixar que Deus 
venha à minha história e que a 
sua lógica se faça minha” (José 
Tolentino Mendonça).

Este pedido de perdão que 
Jesus, do alto da cruz, dirige ao Pai, 
não é restritivo, mas abrangente. 
Naquele “perdoa-lhes”, Jesus não 
pede unicamente perdão para os 
seus algozes, mas para todos. “O 
mais simples e real é dizer que 
pede perdão para todos, presentes 
e ausentes, atuais e futuros, ao 
mesmo tempo para os passados; é 
uma petição universal” (Francisco 
de Mier). Também nós temos de 
aprender a universalidade do 
perdão. O perdão não é algo 
que se compra ou merece, mas é 
algo que se recebe e se oferece. O 
perdão é o dom por excelência. Se a 
fragilidade e a imperfeição são uma 
marca da humanidade, todos temos 
necessidade do perdão recebido 
e oferecido. A nossa condição de 
criaturas, frágeis e limitadas, 
assim o exige.

Contudo, às vezes, penso que 
demonizamos o perdão, fazendo 
do perdão aquilo que ele não é. 
O perdão é o que de mais forte e 
mais frágil existe. É o que de mais 
forte existe, porque tudo pode ser 
perdoado. É o que de mais frágil 
existe, porque sendo um dom, 
nunca se sabe se a outra pessoa o 
aceitará. Recordo as palavras que 
um professor proferiu no decurso 
de uma aula e que me abriram 
para a compreensão do verdadeiro 
significado do perdão: “Perdoar não 
é esquecer o que aconteceu, mas 
aprender a recordar de uma outra 
maneira. Perdoar é dizer a quem 
me fez mal: tu és mais do que o 
mal que me fizeste.” O perdão não 
é uma questão de memória, mas 
de criatividade. “O perdão não 
significa que Deus se esqueceu 
da Sexta-feira Santa. Significa 
que o Pai ressuscita o Filho no 
Domingo de Páscoa. Se o perdão 
fosse esquecer, então Deus teria 
de sofrer da mais aguda amnésia, 
mas é a criatividade imaginável 
de Deus que toma aquilo que nós 
fizemos e o faz frutificar” (Timothy 
Radcliffe).

Jesus não se limita a perdoar, 
mas também encontra uma 
desculpa: “porque não sabem o 
que fazem”. Todo o pecado nasce 
da ignorância. “A única coisa 
que pode justificar o facto de 

não sermos santos é o facto de 
não sabermos como Deus é bom!” 
(Fulton Shenn). A nós, que nos 
apressamos a encontrar motivos 
de condenação e fechamos os 
olhos a todas as circunstâncias 
que podem minimizar ou mesmo 
eliminar a culpabilidade de certas 
ações, espanta-nos esta atitude 
de Jesus. Como Jesus, temos de 
saber atacar o mal, mas perdoar 
os que praticam o mal. Se o mal 
deve ser eliminado, os malvados 
devem ser salvos.

ORAÇÃO
Senhor nosso Deus, sempre 
disposto a perdoar e a 
conceder a possibilidade de 
um novo (re)começo, nós Te 
agradecemos o teu perdão e 
Te pedimos a graça de sempre 
vivermos como perdoados e 
perdoadores. Ajuda-nos, mesmo 
quando nem nós próprios nos 
perdoamos, a acolher o teu 
perdão ressuscitador. Só assim 
poderemos ser artífices do teu 
perdão. Por Jesus Cristo, nosso 
Senhor.

por P. Nuno Ventura Martins cp,
em” Notícias de Viana”

[Continua no próximo Nº,  
com a 2ª Palavra:

«EM VERDADE TE DIGO: HOJE 
ESTARÁS COMIGO NO PARAÍSO»]
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ORAÇÃO À RAINHA 
DA CONGREGAÇÃO 
PASSIONISTA
Maria, Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, 
cooperadora na redenção do gênero humano, 
a Vós que, associada à Paixão do vosso Filho, 
Vos tornastes a Rainha dos Mártires, 
a Vós que inspirastes São Paulo da 
Cruz a fundar esta Congregação 
para que fizesse memória da 
Paixão do vosso Filho Jesus, 
confiamos as nossas pessoas e o nosso trabalho. 
Ó Mãe da Paixão e Rainha da nossa Congregação, 
nós Vos agradecemos por nos ter 
chamado aos pés da Cruz. 
Convosco dissemos o nosso SIM 
e, por vosso intermédio, 
queremos renovar o nosso compromisso 
de fidelidade ao Senhor. 
Oferecei-nos a Jesus e obtende-nos d'Ele a graça 
de estarmos totalmente à sua disposição.  
Amen.
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DA FAMÍLIA PASSIONISTA 
(Santa Maria da Feira)
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MÃE DA SANTA ESPERANÇA

 � Dia 26: S. JOAQUIM e SANTA 
ANA (Dia dos Avós)
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 � Dia 9: S. TERESA BENEDITA 

DA CRUZ (Padroeira da Europa)
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SANTA MARIA (Dia santificado)
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 � Dia 14: EXALTAÇÃO 
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DA FAMÍLIA PASSIONISTA 
A FÁTIMA

 � Dia 24: S. VICENTE MARIA 
STRAMBI (Bispo Passionista)
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