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O Natal és tu, 
quando decides nascer de novo em cada dia 
e deixar Deus entrar na tua alma.

A árvore de Natal és tu, 
quando resistes fortemente
aos ventos e dificuldades da vida.

As decorações de Natal és tu, 
quando as tuas virtudes são as cores 
que embelezam a tua vida.

O sino de Natal és tu, 
quando chamas, envolves e convidas, 
congregas e procuras unir.

És também a luz de Natal, 
quando iluminas com a tua vida, 
o caminho dos outros com a bondade, 
a paciência, a alegria e a generosidade.

Os anjos de Natal és tu, 
quando cantas para o mundo 
uma mensagem de paz, justiça e amor.

A estrela de Natal és tu,
quando levas alguém 
ao encontro com o Senhor.

És também os reis magos, 
quando dás o melhor que tens 
sem teres em conta a quem o dás.

O presente de Natal és tu, 
quando és um verdadeiro amigo 
e irmão de todos os seres humanos.

Os cânticos de Natal és tu, 
quando conquistas e irradias
a harmonia dentro de ti.

Os votos de Natal és tu, 
quando perdoas e restabeleces a paz, 
mesmo quando sofres por isso.

A Ceia de Natal és tu, 
quando sacias com pão e esperança 
o pobre que está a teu lado.

Tu és a noite de Natal, quando, 
humilde e consciente, recebes 
no silêncio da noite o Salvador do mundo, 
sem ruído nem grandes celebrações; 
tu és sorriso da confiança e ternura 
na paz interior de um Natal perene
que estabelece o reinado de Deus dentro de ti.

Um bom Natal 
a todos os que se assemelham ao Natal . 
 Papa Francisco

BEATO 
BERNARDO 
MARIA 
SILVESTRELLI
O Papa Francisco, na recente receção aos Passio-

nistas (22 de Outubro de 2018), reunidos em Capí-
tulo Geral, dizia-lhes, entre muitas outras coisas, 

o seguinte: A vossa Congregação deu muitos exemplos de 
santidade ao povo de Deus… O testemunho de Santos e 
Beatos da vossa Família religiosa manifesta a capacidade 
que tem o vosso carisma de dar frutos e vos apresenta 
modelos que podem inspirar as vossas opções apostólicas.

É esta santidade da minha família religiosa que vos 
tenho apresentado neste Boletim da Família Passionista. 
E ainda temos uma série deles que, se Deus quiser, con-
tinuarei a apresentar-vos como modelos de santidade. 

Hoje falar-vos-ei deste nosso irmão passionista, consi-
derado como o segundo fundador da Congregação, e que 
nasceu a 8 de Novembro de 1831 num palácio da Roma 

Cf. PAPA FRANCISCO, Bom Natal, 
Ed. Planeta, Lisboa 2016, pp. 9-11 (adaptado por P. Carlos Alberto Nunes) 
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antiga, na Praça de Minerva, sendo 
o terceiro de sete filhos do casal João 
Tomás e Teresa Gozzani. Foi beatifi-
cado pelo Papa João Paulo II em 16 
de Outubro de 1988.

Trata-se de um jovem interessante, 
belo, alto de estatura, elegante e bem-
-posto. A sua fronte, alta e serena; as 
pupilas, muito negras e penetrantes, 
testemunham a agudeza do seu enge-
nho. Gentil, cortês e muito afável, 
atrai a simpatia de todos. O retrato 
que dele nos fica - viveu para além 
dos oitenta anos - é ainda mais belo, 
como veremos. A sua vida foi uma 
vida santa e plena no verdadeiro sen-
tido da palavra. 

Contrariamente aos Santos e ao 
Beato passionista, recordados até ao 
presente, Bernardo Silvestrelli é de 
família ilustre e rica, possuindo casas 
na cidade, terrenos no agro romano e 
uma criação de cavalos de raça. Dois 
dos seus irmãos tomaram parte ativa 
na história da Itália. Um deles, Luís, 
será deputado ao Parlamento. O seu 
sobrinho, Tomás Tittoni, será sena-
dor e ministro dos Estrangeiros nos 
governos de Giolitti e Nitti. A famí-
lia tem em casa uma cozinheira, duas 
domésticas, uma governante para os 

rapazes, um mestre para a assistên-
cia escolar e a formação cristã.

César, era seu nome de batismo, 
amante do estudo e rico de qualida-
des não comuns, frequenta o Colégio 
Romano dos Jesuítas. Nobre de nas-
cimento, ama a simplicidade, a natu-
reza e a caça. Amiúde se vê recolhido 
em longa meditação na capela da casa 
onde é celebrada a missa e onde ele 
próprio acolita. Cresce numa socie-
dade marcada por agitações políti-
cas e movimentos do ressurgimento. 

Passou pela experiência da dor 
e da dor mais profunda. Em 1832, 
morre seu irmão José. Em 1845, a 
sua irmã Catarina. Em 1848, a sua 
mãe e, em 1853, o seu pai. Estes lutos 
marcaram-no. Porém, educado cris-
tãmente, não sucumbe as esses reve-
zes da vida. Interrogações, quanto ao 
seu futuro, não lhe faltam. 

Sucede que, numa passagem casual 
pelos Passionistas de Santo Eutízio 
(Viterbo), mexe com ele. Em 1854 pas-
sou um mês de oração e de reflexão no 
convento passionista dos Santos João 
e Paulo, em Roma. Desejou guardar-
-se dentro e pensar seriamente no seu 
futuro. Ao partir, leva consigo um cru-
cifixo de marfim que oferece a cada 

um dos familiares. E explica-lhes o 
porquê: Nunca se poderá saber o que 
sucederá. Ele, porém, já o sabia. Não 
mais voltará para casa. O irmão Luís, 
de ideias liberais, suspeita de qual-
quer coisa e procura fazê-lo mudar de 
ideias, mas sem sucesso. Parte para 
o Monte Argentário (Grosseto) para 
ali iniciar o noviciado e preparar-se 
para a vida passionista. Leva con-
sigo o atestado do cardeal vigário de 
Roma. O jovem, assim parece ler-se 
no seu rosto, brilha pela integridade 
de costumes, por uma singular pie-
dade e fervor religioso. No entanto, 
teve de interromper o noviciado um 
mês após o seu começo, por razões 
de saúde. Pediu e conseguiu conti-
nuar no convento do Monte Argen-
tário, onde estudou teologia, prepa-
rando-se assim para o sacerdócio. A 
todos oferece a imagem de um jovem 
inteligente e espiritualmente muito 
empenhado.

É ordenado sacerdote a 22 de 
Dezembro de 1855 por D. José Mola-
joni, passionista, bispo na Bulgá-
ria. Reabilitado da saúde, renova o 
seu pedido para entrar nos Passio-
nistas. É mandado para Morrovalle 
(Macerata) aonde chega no primeiro 

Convento de Moricone, onde o Beato 
Bernardo Maria viveu no último ano da 
sua vida e onde morreu em 1911.
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dia de Abril de 1856. Desta vez, a 
saúde não o molestará e mostrar-se-
-á jovem como nunca. Veste o hábito 
religioso a 27 de Abril, tomando o 
nome de Bernardo Maria. A 10 de 
setembro desse mesmo ano junta-se 
a ele um elegante jovem que provém 
de Spoleto, o futuro S. Gabriel de 
Nossa Senhora das Dores. Bernardo 
fixa-o com um olhar de indagador 
e pergunta-se perplexo: Terá êxito 
este janota? Permaneceram juntos 
quase um ano, emulando-se na san-
tidade. O vice Mestre, P. Norberto 
Cassinelli, escreverá: Bernardo ia 
à frente de todos na prática da vir-
tude, não excluindo Gabriel de Nossa 
Senhora das Dores. Gabriel foi con-
fiado ao próprio Bernardo como com-
panheiro. Dele recebeu as primei-
ras instruções sobre os costumes 
passionistas. Bastaram poucos dias 
para que Bernardo corrigisse o que 
teria dito, e profetiza: Este janota 
passará adiante de todos. 

A 18 de abril de 1857 emite a pro-
fissão religiosa. Terminados os seus 
estudos, inicia um longo período 
de serviço aos irmãos: serviço que 
durará quarenta e cinco anos, isto 
é, até à véspera da sua partida. Em 
1861 é professor e diretor dos estu-
dantes teólogos. De 1865 até 1869, 
Mestre de noviços. Para tudo isto, 
foi necessária um dupla dispensa 
da Santa Sé, uma vez que Bernardo 
ainda não tinha completado 35 anos 
de idade e 10 de profissão religiosa. 
Ocupa, depois, o cargo de superior 
e consultor provincial. Assume em 
1876 o cargo de Superior Provincial 
por morte do anterior. Em 1878, com 
menos de 47 anos, é eleito Superior 
Geral da Congregação. Bernardo 
reconhece-se incapaz e pede, com 
humildade, que o dispensem. Foi 
necessária a intervenção do dele-
gado do Papa para o fazer aceitar. 
Ficará a orientar a Congregação, 
com um que outro breve intervalo, 
até 1907, sendo sempre eleito no pri-
meiro escrutínio. Em todas as elei-
ções reconhece-se incapaz de gover-
nar. Contudo, os eleitores não cedem 
às suas sinceras e insistentes soli-
citações. Veem nele, e veem bem, o 
perfeito superior iluminado e clari-
vidente, vigilante e decidido, sábio e 
perspicaz, intuitivo e capaz de sínte-
ses; ligado às sãs tradições e aberto 
às instâncias das novas exigências, 

de vistas largas e concreto nos proje-
tos. Nele, vemos um constante apelo 
ao espírito do Fundador, S. Paulo 
da Cruz, e um grande empenho em 
voltar às origens. Decide sempre 
guiado pela prudência e, depois, de 
um profundo discernimento. Doce e 
paternal mesmo quando é obrigado 
a chamar a atenção e tomar medi-
das. É, pois, antes de tudo, aquela 
sabedoria fruto da oração e dom 
de Deus. Quem, melhor do que ele, 
poderá guiar a Congregação?

Em 1893, para evitar ser eleito, 
renuncia ao seu direito de participar 
no capítulo que deverá eleger o supe-
rior geral. Mas, enquanto se afasta 
de Roma, aparece-lhe S. Gabriel, 
dizendo-lhe: Bernardo, regressa. Foi 
eleito no primeiro escrutínio. Desta 
vez, com admiração de todos, aceita 
sem qualquer objeção. Ele sabe o 
porquê. Mais tarde, recordando o 
sucedido, dirá aquele jovem pre-
gou-me uma partida, mas mesmo 
grande. Renuncia por duas vezes, 
pedindo ao Papa para o exonerar 
do cargo. Em 1907, já com setenta 
e seis anos, o Papa Pio X aceita a 
renúncia, verificando as precárias 
condições de saúde. Porém, quer 
que conserve o título honorífico de 
Superior Geral emérito. Ele, brin-
cando, define-se como um general 
sem soldados.

Longo e iluminado 
serviço

O período durante o qual exerceu 
o cargo de Superior Geral foi um dos 
mais difíceis da Congregação, quer 
pelos problemas internos devido ao 
crescimento do número de religiosos 
e à presença em novas nações, quer 
pelos vendavais políticos que levaram 
à supressão das ordens religiosas. 
Os problemas que de imediato terá 
de enfrentar não são poucos: reabrir 
ou abrir novos conventos depois da 
supressão; trabalhar pela expansão 
do Instituto; salvaguardar o espí-
rito, minado por alguns daqueles 
que pretendiam relegar, para um 
plano secundário, a dimensão con-
templativa e comunitária herdada 
do Fundador; incarnar em novas cul-
turas e sistemas diferentes de vida 
o carisma da Congregação nascida 

em Itália. Bernardo resolve todos 
estes problemas de forma excelente, 
apelando a que todos sejam fiéis ao 
espírito do fundador. Trabalhando 
nesta direção, encontrou grandes 
alegrias, mas também inevitáveis 
dissabores e contrariedades. Vive 
a alegria, com ânimo agradecido; 
enfrenta os momentos tumultuo-
sos com serenidade, ainda que com 
amargura; paciente, mas decidido; 
humilde, mas firme. 

Bernardo ligou o seu nome a 
numerosas fundações, quer em Itá-
lia como no exterior. Durante o exer-
cício do cargo de Superior Geral, a 
Congregação viveu um extraordi-
nário florescimento de atividades, 
de pessoal, de novas casas religio-
sas. À sua morte, o número de reli-
giosos, de casas e de províncias, 
tinha-se multiplicado. Abriu novos 
conventos, tanto em Itália como 
no México, Austrália, Inglaterra, 
França, Holanda, Bélgica, Irlanda, 
Estados Unidos, Chile, Espanha e 
Argentina. Com a devida autoriza-
ção, utilizou o seu rico património 
familiar para o bem da Congrega-
ção: resgatou conventos, adquiriu 
novos, embelezou igrejas e ajudou 
os pobres. Para si nada reservou. 
Viveu pobre e morreu pobre.

Instituiu os Seminários, onde aco-
lhia aqueles que desejavam abraçar 
a vida passionista. Esta iniciativa 
produzirá frutos muito consolado-
res. Ele mesmo, em 1890, passará 
parte do seu tempo a ensinar gramá-
tica aos jovens seminaristas. Dará 
sábias instruções aos que se dedi-
cam à formação dos jovens. Para 
a formação dos noviços escreverá 
os Trattenimenti Spirituali, que, 
em português, se pode traduzir por 
Colóquios Espirituais. Como homem 
prudente, desejou que a profissão 
religiosa fosse primeiro temporária 
e, só depois, perpétua. Isso mesmo 
veio a tornar-se lei da Igreja, como 
tinha predito.

Abriu o estudantado internacional 
na Casa Geral, em Roma, com resul-
tados positivos para toda a família 
passionista. Deu um grande impulso 
à formação humana, cultural e reli-
giosa na Congregação. Nenhuma 
etapa escapou ao seu interesse e à 
sua intervenção. 
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É um exemplo. 

Irrepreensível em tudo, 
foi chamado a ‘regra viva’  
e saudado como o 
‘novo fundador’. 

Com o passar dos anos 
não se apagou o impulso 
dado por Bernardo 
à Congregação. 

Ainda hoje perdura.
Serviu a Congregação, de quem 

se sente filho, com uma dedicação 
maternal, até ao dom de si mesmo. 
Escreveu deliciosos e interessantes 
livros, redigidos nos momentos mais 
livres. O seu objetivo será: a teolo-
gia da vida religiosa, o espírito da 
Congregação, os exemplares e os 
modelos de vida passionista. Nos 
seus escritos, verdadeiras joias de 
ascética e de história dos primei-
ros tempos passionistas, traduz 

o desejo de levar aos sucessores, 
o genuíno espírito do fundador e 
daqueles que melhor o incarnaram. 
Deseja que não seja perdida tanta 
riqueza de santidade. 

Em 1882 escreve também Regras 
gerais de civilidade e de boas manei-
ras, sobretudo para a formação 
dos jovens. Mas tudo quando diz 
é útil para todos, na medida em 
que favorece uma vida comuni-
tária verdadeiramente fraterna. 
Envia cartas pastorais, dialoga 
com cada religioso, visita comu-
nidades, quer em Itália como no 
estrangeiro, estimula cada um a 
ser fiel ao carisma passionista. 
É um exemplo. Irrepreensível em 
tudo, foi chamado a regra viva e 
saudado como o ‘novo fundador’. 
Com o passar dos anos não se apa-
gou o impulso dado por Bernardo à 
Congregação. Ainda hoje perdura.

Devido à sua santidade e qualida-
des humanas, é muito estimado pelos 
Papas. Leão XII chama-o santíssimo 
homem; Pio X diz aos passionistas: 
Tendes um santo como superior Geral. 
Muitos quiseram-no fazer cardeal. 
Bernardo, porém, mostra-se sempre 
decidido em não aceitar, ainda que, 
para isso, tenha de pedir a mediação 
de pessoas influentes para convence-
rem o Papa a deixá-lo na solidão do 
convento. Mas também os papas se 
servem de pessoas influentes para 

que o convençam a receber o barrete 
cardinalício. A última tentativa foi em 
1909 através do príncipe Alexandre 
Ruspoli o qual, conhecedor da dificul-
dade da missão, vai ao encontro de 
Bernardo que o acolhe com um sor-
riso e, apontando para a parede do seu 
quarto, diz-lhe: Diga ao santo Padre 
que se me manda o barrete cardina-
lício, eu penduro-o naquele prego.

Os últimos anos são passados na 
oração e na solidão. Mas, são muitos 
os que desejam o conforto de uma sua 
palavra, a luz de um seu conselho, a 
lembrança na sua oração, a graça de 
uma bênção e a alegria de um encon-
tro com ele. Viveu alegremente junto 
dos seus irmãos, dando a todos um 
exemplo de humildade, de oração e 
de agradável conversação. 

Morreu a 9 de dezembro de 1911. 
Beatificado por S. João Paulo II a 16 
de Outubro de 1988.

Esta, uma outra glória da nossa 
Congregação. Com tantos exemplos, 
como este do Bem-aventurado Ber-
nardo Maria Silvestrelli, vamos cru-
zar os braços e dizer que isto não é 
para nós? 

Na vida, dizia León Bloy: Existe ape-
nas uma tristeza: a de não ser santo.

P. José Queirós

Santuário de Moricone 
(Itália) onde se guardam 
os restos mortais do Beato 
Bernardo Maria Silvestrelli
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Vinte e dois (22) de Setembro 
foi, neste ano de 2018, o dia 
acordado com os serviços do 

Santuário de Fátima para a reali-
zação da 8ª Peregrinação da Famí-
lia Passionista a esse mesmo local 
sagrado. Uma oportunidade mais 
para que a Congregação Passio-
nista, de mãos dadas com milhares 
de outras pessoas que lhe estão mais 
próximas, poder louvar, suplicar e 
agradecer a ajuda e intercessão de 
Maria no íngreme caminho que nos 
conduz a Jesus e, por Ele, ao Pai. 
Obrigados, Senhora dos Pastorinhos, 
por mais esta oportunidade que nos 
concedeis. 

O dia amanheceu nevoeirento um 
pouco por todo o norte do país, mas 
prometendo, logo pela manhã, um 
dia muito quente, o que veio a acon-
tecer já a meio da manhã, quando a 
maioria dos 75 autocarros fretados já 
estavam a caminho desde muito cedo, 
conforme a distância dos lugares de 
proveniência, a saber: Santa Maria da 
Feira (Passionistas) 10, Argoncilhe 3, 
São João de Ver 3, Souto 1, Mosteirô 
1, Arrifana 2, Milheirós de Poiares 
2, Lourosa 1, Espargo 3, Travanca 
1, Fornos 1, Duas Igrejas (Romariz) 
1, Escapães 2, Sanfins 4, Rio Meão 
3, Fiães 2, S. Vicente de Louredo 1, 
Castelões 2, Válega (São Miguel e S. 

Bento) 3, Cimo de Vila 1 e Guilhovai 
(S. João de Ovar) 2, Esmoriz (Matriz, 
Praia e Gondezende) 4, Paramos 1, 
Fajões 2, Cesar 1, Barroselas (Pas-
sionistas) 8, Mujães 1, Fragoso 1, 
Corvos (Anais) 1, Santo António da 
Charneca (Barreiro, Passionistas) 4, 
Linda-a-Velha Oeiras, Passionistas) 
2, Outras (Devotos dos SS. Corações) 
2. Para além destes 75 autopullmans, 
muitas outras viaturas particulares 
rumaram a Fátima com um destino 
comum, onde se fixou, como sempre, o 
chamado “ponto de encontro”: o Par-
que 14 do recinto do Santuário. 

E foi precisamente nesse “ponto 
de encontro” que o Superior regional 
dos Passionistas, P. Paulo Correia, em 
nome de todos os Passionista presen-
tes e ausentes, pelas 10,00h., deu as 
Boas-vindas a todos os peregrinos, 
aviando também o início da Peregri-
nação propriamente dita, com o per-
curso da Via Sacra que decorreu ao 
longo do Calvário dos Húngaros até 
à capela que o encerra.

Como habitualmente, também este 
ano se optou pela Via Sacra na con-
templação e silêncio total, ajudados 
nessa meditação e oração interior por 
cartazes, dísticos e “figurantes” pos-
tados devidamente ao longo do per-
curso e referentes às diversas Esta-
ções. Tendo em conta os milhares 

[22.09.2018]

8ª PEREGRINAÇÃO PASSIONISTA A FÁTIMA
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de pessoas que se incorporam neste 
devoto exercício de piedade e aten-
dendo também à escassa largura do 
caminho, este tem sido o melhor cri-
tério achado pela Organização para 
fazer face a tão elevado número de 
pessoas participantes. Passavam pou-
cos minutos das 11.00h. quando o 
cortejo chegou ao alto do Calvário, 
onde o esperava e acolhia um grupo 
de animação musical, com o P. Nuno 
Ventura, que encerrou esta Via Sacra 
com uma vibrante exortação sobre o 
troféu de glória que, para os crentes, 
constitui a Cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

E a parte da manhã estava termi-
nada, com os farnéis ou os restauran-
tes à espera de todos estes crentes, 
que não vivem só do Espírito, mas 
que também comem e bebem, como 
todo o ser humano. 

Da parte da tarde, a peregrina-
ção continuava, desta vez na cape-
linha das aparições, com a recitação 
do Terço do rosário, dinamizado pelos 
seminaristas passionistas de Santa 
Maria da Feira e por um grupo de 
jovens, quase todos de Cucujães, que 
lindamente emprestaram a sua capa-
cidade vocal para glorificarem Maria 
com cânticos de louvor em sua honra. 
Todo o recinto abrangente da cape-
linha estava literalmente repleto de 
peregrinos. 

Mas, o ponto mais alto da pere-
grinação, como sempre acontece, foi 
a celebração da Eucaristia, que teve 
lugar na Igreja da SS.ma Trindade, 
com início às 15.00h. A abrir o cortejo 
festivo, a cruz processional, alguns 
estandartes particularmente ligados 
à espiritualidade passionista, e um 
grupo de cerca de 60 Acólitos, prove-
nientes das diversas paróquias repre-
sentadas. A encerrar o solene cortejo 
litúrgico, 18 sacerdotes concelebran-
tes e 1 diácono, encabeçado pelo pre-
sidente, P. Paulo Correia, que, em seu 
nome pessoal, do Superior Provincial 
– ausente por afazeres de ofício –, e 
de toda a Congregação Passionista – 
com uma referência especial aos Mis-
sionários em Angola –, a todos sau-
dou e animou a permanecerem fiéis 
ao espírito com que se leva a efeito, 
todos os anos, esta Peregrinação Pas-
sionista a Fátima. Os cânticos foram 
da responsabilidade do Grupo de jovens 
“Emanuel”, da paróquia de Fajões 
(Oliveira de Azeméis). No momento 

pós-comunhão, um grupo bastante 
numeroso de pessoas, representando 
um pouco as paróquias presentes, ofe-
receram à Assembleia uma represen-
tação cénica, dominada pela mensa-
gem do perdão, da alegria e da paz que 
brotam da Cruz gloriosa do Senhor. 
A basílica estava quase totalmente 

repleta, calculando-se em cerca de 
8000 as pessoas participantes. 

No fim, foi a despedida geral, com 
“beijos e abraços”, com o voto espe-
rançoso de um

ATÉ AO ANO, NO DIA 21 DE 
SETEMBRO!

P. Porfírio Sá
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1. A Comunidade Passionista de Calumbo está VIVA 
e bem VIVA.

Como é do conhecimento geral, esta casa tem 11 semi-
naristas passionistas universitários a estudar no Insti-
tuto Salesiano em Luanda. Um no 1º ano, quatro no 2º, 
cinco no 3º e um já terminou a Licenciatura de Filosofia. 
Cinco deles (Andrónico, Fernando, Francisco, Valentino 
e Wilson) preparam-se para fazer um curso intensivo de 
Inglês, durante 5 meses, no Quénia, e, depois, o Novi-
ciado. Rezamos e desejamos a estes 5 valentes guerreiros 
que, ao pegarem no arado, não olhem para trás.

2. No passado mês de Agosto recebemos na nossa 
comunidade 4 jovens voluntárias do Voluntariado Pas-
sionista da Rosto Solidário (da esquerda para a direita: 
Inês, Vera, Catarina, e Diana). Deram formação aos nos-
sos seminaristas (Inglês, gestão pessoal, saúde, culiná-
ria…), organizaram a nossa Biblioteca ‘Imbondeiro do 
Saber’, visitaram algumas comunidades da nossa paró-
quia de S. José de Calumbo e fizeram um trabalho exce-
lente no Estabelecimento Prisional do Kakila (cerca de 
1.200 reclusos). Apetrecharam uma biblioteca, deram 
aulas de Inglês e Economia e Consultas de Optometria. 
O Humberto, estudante passionista a estudar teologia 
em Itália, também esteve connosco durante os meses de 
Julho Agosto tendo colaborado tanto na Comunidade como 
com as voluntárias. Obrigado pela vossa colaboração.

Atualmente, a Comunidade Passionista de Calumbo 
acompanha espiritualmente, duas vezes por mês, neste 
estabelecimento Prisional, partilhando a Palavra de Deus.

3. No princípio do mês de Outubro, para começar bem 
o mês das Missões, estiveram na nossa casa, durante 10 
dias, quatro Voluntárias da ONGD ‘Dress a Girl Around 
the World’ de Murtosa (Aveiro) (da esquerda para a 
direita: Cândida, Rosário, Carminda, e Blandina). Trou-
xeram uma bagagem repleta de Amor e Afetos para dar 
às crianças de Angola. Através da TAP, trouxeram mais 

de 15 malas com 1.500 vestidos e calções, confecionados 
por elas. Entregaram tudo em 8 comunidades da nossa 
paróquia e deram formação de costura a 22 jovens. Ofe-
receram-nos 5 máquinas de costura novas. 

Um obrigado muito caloroso.

4. Para preparar a Festa Litúrgica de S. Paulo da 
Cruz, organizamos um Tríduo em sua honra. Tudo come-
çou no dia 17 de Outubro, no nosso Santuário, com milha-
res de pessoas e terminou no dia 19 com uma grande 

DA MISSÃO DE CALUMBO (Angola)
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PRIMEIRA COMUNHÃO – KONDO 
BENZE (2 de Setembro)

A Comunidade de Kondo Benze viveu 
mais um grande dia de Festa na Fé 
com a Primeira Comunhão de alguns 

dos seus membros mais jovens. Para-
béns a todos eles! 

PASSAGEM DE SECÇÃO – AGR. 
379 S. PAULO DA CRUZ (16 de 
Setembro)

O pulsar da vida de um Agrupamento 
de Escuteiros, ‘mede-se’ pela juventude 
que nela cresce... E o dia 16 de Setem-
bro foi esse dia em que o Agrupamento 

‘cresceu’ com a cerimónia de passa-
gem de muitos dos seus membros. 
Parabéns! 

VISITA DO P. BRITO (4 e 5 de 
Outubro)

Um dos nossos ‘missionários da reta-
guarda’, P. Brito (Pároco de Fragoso, 
Paróquia do P. Rui), brindou a comu-
nidade de Uije com a sua presença na 

Vigília de Oração que nós denominamos VIGÍLIA DA 
CRUZ. Começou às 18h e terminou no dia seguinte às 
2h da manhã. Todos trouxeram uma cruz de madeira 
que colocaram em cima da Cruz de Cristo. «N’Ele tudo 
posso» (Filipenses 4,13).

 5. O fim de semana terminou em cheio. No dia 20, 
o grupo dos Leigos Passionistas (apareceram mais ou 
menos 30) tiveram uma manhã de retiro e um almoço 
partilhado com a Comunidade e os seminaristas. No dia 
21 de Outubro tivemos a Bênção/Sagração da nossa nova 

Igreja Paroquial de S. José de Calumbo. O D. Joaquim 
presidiu à celebração. O P. Gabriel Querubim é o Pároco. 
Uma Igreja diferente. Agradecemos a todos os amigos e 
benfeitores que tornaram realidade um sonho acalentado 
durante muitos anos.

6. Celebramos o Jubileu dos150 anos do nascimento 
do Beato Pio Campidelli (religioso passionista falecido aos 
21 anos) com um torneio de futebol, vigília de oração/voca-
ção e convívio. Participaram mais de 150 jovens da nossa 
paróquia. Um modelo maravilhoso para os jovens de hoje.

DA MISSÃO DE UÍJE (Angola)
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INFORMA-SE: 
A Associação de Refor-
mados e Pensionistas 
de Barroselas, desen-
volveu um projeto de 
apoio às zonas das nos-
sas missões de Angola.
Resolveu envolver a 
maioria dos seus mem-
bros na confeção de rou-
pas para crianças.
O resultado foi um 
grande trabalho em 
número e beleza.
Em breve, as roupas 
serão enviadas para 
Angola. 

‘frente de combate missionário’. Foi 
uma visita rápida, mas muito eficaz, 
com a Missa no dia 4 de Outubro, na 
comunidade de S. Francisco de Assis 
de Paco Benze, na Capela que ele aca-
rinhou e ajudou a construir. Bem-haja 
P. Brito pelo seu grande e constante 
exemplo missionário!

VIGÍLIA E FESTA S. PAULO DA 
CRUZ (20 e 21 de Outubro) 

A Festa de S. Paulo da Cruz tem o seu 
dia litúrgico no dia 19 de Outubro, 
mas na Paróquia da Santa Cruz foi 
celebrado no dia 20 com uma Vigilia 
de oração, e no dia 21 com Eucaris-
tia, na parte da manhã, e Encontro 
de Coros na parte de tarde. Foi dois 
grandes dias de festa ao Fundador 
dos Passionistas. Parabéns a todos 
os grupos pela sua entrega!

ENCERRAMENTO DO ANO CATE-
QUÉTICO (4 de Novembro)

O ano catequético, em Angola, ter-
mina com o ano escolar perto do fim 
do ano civil. No dia 4 de novembro foi 
dia de grande festa para catequizan-
dos, catequistas e Paróquia em geral 
com o encerramento de mais um ano 
catequético.

COMPROMISSO DE NOVOS ACÓ-
LITOS (11 de Novembro)

O Grupo de Acólitos ficou mais for-
talecido com o compromisso de 11 
novos acólitos e com a passagem de 6 

acólitos de juniores a séniores (acóli-
tos com mais de 3 anos de acolitado).

VISITA MISSIONÁRIA DO P. LAU-
REANO (13 de Novembro a 12 de 
Dezembro)

Durante 1 mês o P. Laureano esteve 
na nossa Missão do Uíje enquanto o P. 
Rui gozava as suas merecidas férias 
em Portugal, celebrando em júbilo os 
50 anos de casamento de seus pais. 
Obrigado P. Laureano por este gran-
dioso serviço missionário na ‘linha da 
frente da missão passionista’!

De Barroselas (Portugal)
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Desde o dia 6 a 27 de Outubro de 
2018 esteve reunido na casa geral dos 
Passionistas, em Roma, o Capítulo 
Geral da Congregação, constituído 
pelo Superior Geral em exercício – 
Padre Joachim Rego –, pelos mem-
bros do Conselho Geral, em número 
de 6 e por 78 Delegados, provenientes 
de todas as Províncias religiosas da 
Congregação. Para além destes, inte-
graram ainda esta magna assembleia 
outros elementos, com a incumbência 
de desenvolverem diversos serviços 
de apoio, como moderadores, escru-
tinadores, tradutores e, sobretudo, 
a equipa fazendo parte da Secreta-
ria capitular. No total, cerca de 100 
religiosos, empenhados no trabalho 
de delinearem o plano de ação e ele-
gerem o sucessor do P. Joachim e 
do novo Conselho Geral, que hão de 
governar e dinamizar a Congregação 
durante os próximos seis anos.

O Capítulo teve início com uma 
solene concelebração na basílida pas-
sionista anexa à casa geral em que 
participaram todos os sacerdotes pre-
sentes, sendo presidida pelo ainda 
Superior Geral, P. Joachim Rego. 
Durante a homilia, depois de ter agra-
decido a presença de todos, centrou-se 
especialmente na Palavra de Deus, 
convidando todos os capitulares a não 
terem medo do encontro com Deus, 
pois o Capítulo é, em primeiro lugar, 
disse, uma experiência, mais do que 
uma reunião de uma organização. 
Com uma parábola muito simples, 
convidou a todos a esvaziar o coração 
e os ideais, se for o caso de que eles 
não se encontrem cheios do amor de 
Deus, de que a Congregação tanto pre-
cisa neste momento. Um copo cheio 
de água não pode ser enchido por se 
encontrar já ocupado; assim também a 
vida de cada um necessita de se esva-
ziar para que Deus possa ocupar todos 
os espaços. O Capítulo, disse ainda o 
Superior Geral, será uma experiên-
cia inspiradora se for capaz de abrir 
a Deus muitos espaços. O exemplo de 
Job da Palavra de Deus foi oportuno. 

Job foi fiel ao Senhor porque foi capaz 
de se esvaziar, entregando-se nas 
mãos de Deus até ao fim; então, Deus 
abençoou-o abundantemente. Deus é 
Tudo na nossa vida; nós precisamos 
de tomar consciência de que, sem Ele, 
não somos nada. 

Depois de confraternizarem num 
belo almoço, os capitulares reuni-
ram-se na Capela da Casa de Reti-
ros, partindo em procissão até à sala 
capitular onde tiveram início os tra-
balhos. Viveram-se, neste primeiro 
encontro, três momentos fortes: pri-
meiro, a Gratidão pelo dom da vida 
e da vocação passionista, “entroni-
zando” a Palavra de Deus; depois, 
a Profecia, porque queremos uma 
comunidade que siga as pegadas de 
São Paulo da Cruz, “entronizando” 
as Constituições; finalmente, um ter-
ceiro momento, já na sala capitu-
lar, a Esperança, “entronizando” o 
Círio Pascal, sinal de Jesus vivo no 
meio de nós.

Os Capitulares fizeram juntos a 
oração do Capítulo e invocaram a pre-
sença do Espírito Santo, entoando o 
Veni, Creator Spiritus. 

Os trabalhos capitulares conti-
nuaram até ao dia 27, encerrando 
da mesma forma como começaram, 
com uma grandiosa celebração de 
Ação de Graças, não só pela recondu-
ção no cargo de Superior Geral do P. 
Joachim Rego e pela eleição do novo 

Conselho Geral, mas também pelos 
trabalhos e conclusões levados a cabo 
durante estes dias. 

Entretanto, no dia 22, todos os par-
ticipantes nos trabalhos capitulares 
foram recebidos em audiência parti-
cular pelo papa Francisco, na Sala do 
Consistório, o qual, após a saudação 
oficial que, em nome de todos, lhe foi 
endereçada pelo Superior Geral recém-
-reconduzido no cargo, lhes dirigiu a 
seguinte mensagem:

O papa Francisco aos 
Passionistas:
“Estai ao lado do mundo 
que sofre”

Caros irmãos,
Sinto-me feliz por me encontrar 

convosco por ocasião do vosso Capí-
tulo Geral, e agradeço ao Superior 
[Geral] pelas suas palavras. Nestes 
dias, as vossas reflexões foram guia-
das pelo tema «Renovar a nossa mis-
são: Gratidão, Profecia e Esperança». 
Trata-se de três palavras que mani-
festam o espírito com que quereis con-
duzir a vossa Congregação para uma 
renovação na missão. Com efeito, para 
além da eleição do governo do Ins-
tituto, quereis empenhar-vos num 
caminho de formação contínua para 
as vossas comunidades, enraizado 

47.º CAPÍTULO GERAL
da Congregação Passionista (Roma, 06-27 de Outubro 2018)
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precisa de ministros que falem com 
ternura, que ouçam sem condenar e 
acolham com misericórdia. 

A Igreja sente, hoje, um forte apelo 
a sair para fora de si mesma e ir para 
as periferias, quer geográficas como 
existenciais. O vosso compromisso 
por abraçar as novas fronteiras da 
missão implica não somente ir para 
novos territórios levar o Evangelho, 
mas também enfrentar os novos desa-
fios do nosso tempo, como as migra-
ções, o secularismo e o mundo digital. 
Isto significa estar presentes naquelas 
situações onde as pessoas mais sentem 
a ausência de Deus, e procurar estar 
perto daqueles que, de uma forma ou 
de outra, estão a sofrer.

 Nesta época de grandes mudan-
ças, que é, antes, uma mudança de 
época, sois chamados a estar atentos 
à presença e à ação do Espírito Santo, 
lendo os sinais dos tempos. Situações 
novas exigem novas respostas. São 
Paulo da Cruz foi extremamente cria-
tivo na resposta às necessidades do 
seu tempo, reconhecendo – como diz 
a Regra – que “o amor de Deus é enge-
nhosíssimo, não se mostrando tanto 
nas palavras, como principalmente 
com as obras e com os exemplos de 
quem ama” (Regra de São Paulo da 
Cruz, XVI). Uma fidelidade criativa 
ao vosso carisma permitir-vos-á res-
ponder às necessidades dos tempos de 
hoje, permanecendo ao pé de Cristo 

sofredor, de modo a levar a sua pre-
sença a um mundo que sofre.

A vossa Congregação deu ao povo 
de Deus muitos exemplos de santi-
dade: pensamos em São Gabriel de 
Nossa Senhora das Dores, um jovem 
cujo exemplo de alegre seguimento 
de Cristo ainda fala aos jovens de 
hoje. O testemunho dos Santos e Bea-
tos da vossa Família religiosa mani-
festa a fecundidade do vosso carisma 
e representa modelos em quem se ins-
piram as vossas escolhas apostólicas. 
A força e a simplicidade da vossa men-
sagem, que é o amor de Deus mani-
festado na Cruz, podem ainda falar 
à sociedade de hoje que aprendeu a 
não se fiar mais nas palavras, mas 
a deixar-se convencer somente pelas 
obras. Para muitos jovens, que estão 
à procura de Deus, a Paixão de Jesus 
pode ser uma fonte de esperança e de 
coragem, mostrando-lhes que cada 
um é amado pessoalmente e até ao 
fim. Que o vosso testemunho e o vosso 
apostolado continuem a enriquecer a 
Igreja, e possais permanecer sempre 
ao lado de Cristo crucificado e do seu 
povo que sofre.

A Bênção Apostólica, que, de cora-
ção, vos dou, a vós capitulares e a toda 
a Família Passionista, vos acompanhe 
no vosso caminho. Por favor, não vos 
esqueçais de rezar por mim. Obrigado.

Tradução do texto original italiano,
 por P. Porfírio Sá

na experiência da vida de cada dia; 
além do mais, quereis fazer um dis-
cernimento sobre a metodologia pas-
toral, capaz de uma aproximação às 
novas gerações. 

O vosso Fundador, São Paulo da 
Cruz, atribuiu a si mesmo e aos seus 
companheiros este lema: “Que a Paixão 
de Jesus Cristo esteja sempre nos nos-
sos corações”. O seu primeiro biógrafo, 
São Vicente Maria Strambi, escreveu 
sobre ele: “Parecia que Deus Todo-Pode-
roso tivesse escolhido o Padre Paulo, 
de um modo especial, para ensinar 
as pessoas a procurá-l’O na interiori-
dade do próprio coração”. São Paulo 
da Cruz queria que as vossas comu-
nidades fossem escolas de oração, 
onde se pudesse fazer a experiência 
de Deus. A sua própria santidade foi 
vivida entre a obscuridade e as deso-
lações; entretanto, foi vivida também 
com uma alegria e uma paz que toca-
vam o coração de quem o encontrava. 

A Paixão de Jesus está no centro 
da vossa vida e da vossa missão. O 
Fundador descrevia-a como “a maior 
e a mais grandiosa obra do amor de 
Deus” (Lettere II, 499). O voto, que vos 
distingue e através do qual vos empe-
nhais por manter viva a memória da 
Paixão, coloca-vos aos pés da Cruz, de 
onde brota o amor curativo e reconci-
liador de Deus. Por isso, encorajo-vos 
a serdes ministros da cura espiritual 
e da reconciliação, tão necessárias no 
mundo de hoje, marcado por antigas 
e novas chagas. As vossas Constitui-
ções convidam-vos a dedicar todo o 
vosso ser à “evangelização e reevan-
gelização dos povos, com preferência 
dos mais pobres nos lugares mais 
abandonados” (Const. 70). A vossa 
proximidade das pessoas, manifes-
tada tradicionalmente através das 
missões populares, da direção espiri-
tual e do sacramento da Penitência, 
é um precioso testemunho. A Igreja 
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Introdução 
“É com muita honra e alegria 

que a Comissão deste Santuá-
rio saúda fraternalmente os Srs. 
Padres Passionistas ao serviço 
desta comunidade há cinquenta 
anos de vida pastoral intensa neste 
rebanho perdido nestas serranias, 
neste vale mágico encantado. Muito 
obrigado…

A todos os sacerdotes passionis-
tas, ao Superior Geral, as todas as 
Excelentíssimas autoridades civis, 
ao nosso querido padre Martingo, 
um místico que o Senhor colocou 
na condução do nosso rebanho. 
Ao Sr. Provedor da Santa Casa da 
Misericórdia de Vale de Cambra, 
pelo seu Zelo em prol da comuni-
dade. Muito obrigado!

Efeméride 
‘Sou pequenina, humilde, sem esta-
tutos, cursos académicos.
Não sei como iniciar este poema de 
louvor, amor, agraciar.
Mil novecentos e sessenta e oito. 
Dois mil e dezoito: uma efeméride 
a recordar,
cinquenta anos que os Passionistas 
nesta comunidade estão a trabalhar.

Dos primeiros que chegaram, uns já 
partiram, outros ficaram.
Novos sacerdotes se formaram, todos 
nos visitaram: 
na messe a trabalhar, a semear.

Nesta comunidade de Macinhata, de 
gentes acolhedoras
sempre recebemos de braços abertos 
estes sacerdotes,
de mãos abertas, prontos a acolher, 
a perdoar, a semear 
a alegria dos Evangelhos,
a semente da palavra que vai crescer, 
florescer e a Jesus oferecer!

Nosso Pai, como é bom a cada domingo 
reunir, ouvir, 
contigo partilhar a Sagrada Eucaristia,
o teu corpo, o teu sangue comungar!

Tudo é possível graças à Família 
Passionista.
Incansáveis, disponíveis, sempre pron-
tos na messe do Senhor, 
a trabalhar, louvar, cantar
as maravilhas que criaste e nos 
deixaste!

Somos equipa que puxa para o mesmo 
lado
entre nós há diálogo, tudo é concertado!

Mas é difícil trabalhar na messe do 
Senhor
porque há sempre ‘levitas’ a rufar 
no tambor!
Tantos ‘doutores’ a querer mandar.
Ser o primeiro, o topo alcançar. Não 
importa calcar, magoar…

É preciso ser humilde, ter um cora-
ção aberto, paciente e perdoar!
E… muito trabalhar, trabalhar!

O meu sonho é participar ativamente 
sem nas vistas dar.
Eu sei, o Senhor está connosco, a dar-
-nos força para continuar! 

Alegrai-vos e exultai de alegria, diz 
o Senhor.
Ele operou maravilhas no seu povo, 
na sua obra santíssima e redentora.

Conclusão 
Obrigado, Senhor, por este momento 

belo em que nossos corações trans-
bordam de alegria 

e reconhecimento, nesta messe 
que perdura há 50 anos! 

Louvado sejais, nosso Deus!”

A comissão zeladora:

Manuel, Deolinda, Maria do Céu, Carolina.

50 ANOS DOS PASSIONISTAS EM CASTELÕES (1968-2018)
Ressonâncias: Saudação em Macinhata 
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NOTA DA REDAÇÃO: 8 de Outubro do cor-

rente ano recebemos do CENTRO MISSIO-

NÁRIO DA ARQUIDIOCESE DE BRAGA 

(CMAB) a seguinte comunicação: 

“Caro P. Porfírio, neste Outubro Missionário, 

o CMAB tem uma rubrica semanal, à 6ª feira, 

no Jornal Diário do Minho, intitulada “Ser 

Missão”, onde se pretende dar testemunhos 

de diferentes formas de ser missão. A inau-

gurar esta rubrica tivemos o testemunho de 

vida do Irmão Gabriel, pelas suas palavras, 

embora tenhamos de encurtar um pouco o seu 

texto. Está na pág. 19 do Jornal, em anexo. 

Esperamos ter feito honra ao Irmão Gabriel. 

Esperamos, no entanto, poder numa outra 

ocasião, publicar o texto na íntegra.

Agradecemos, mais uma vez, esta colabora-

ção. Um abraço amigo. Sara Poças” 

Cfr. http://www.arquidiocese-braga.pt/

centromissionario/noticia/19458/
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No passado domingo, dia 09 de 
setembro, a União de Freguesias 
de Barroselas e Carvoeiro recebeu 
o novo pároco, Padre Manuel de 
Passos da Silva, atual membro do 
Conselho Presbiteral, nascido em 
Castelo do Neiva a 31/01/1962. 

Pelas 16h00, realizou-se a oficial e 
solene tomada de posse do novo pároco, 
em Carvoeiro, o mesmo acontecendo 
em Barroselas, pelas 17h30m. O P. 
Avelino Vieira da Silva esteve pre-
sente na tomada de posse em Bar-
roselas, em representação da nossa 
Comunidade Passionista. 

No dia 04 de outubro, a convite do 
P. Paulo Correia, Superior da Região 
FAT e Superior do Seminário dos Mis-
sionários Passionistas de Barrose-
las, o P. Manuel de Passos da Silva 
esteve presente num almoço de con-
fraternização no nosso Seminário. Foi 
muito bem acolhido por toda a Comu-
nidade. Ele próprio se mostrou agra-
dado com a receção e pronto para uma 
boa colaboração com todos os mem-
bros da Comunidade Passionista de 
Barroselas e com a Comunidade em 
si mesma.

Durante a refeição conversámos 
descontraidamente, sendo aflora-
dos vários assuntos: uns banais, do 

quotidiano, outros de certo interesse, 
tendo em conta a vida, a colaboração 
mútua, a cultura, a fé e a conjuntura 
do mundo atual.

Desejamos ao P. Passos um ótimo e 
profícuo ‘trabalho pastoral’ e dispomo-
-nos a colaborar com ele em tudo o que 
nos for possível, a bem da paróquia, 
da diocese, da Igreja e do mundo. Da 
sua parte, ele mostrou a mesma dis-
ponibilidade. Assim Deus confirme 
os nossos propósitos de acordo com 
o Seu desígnio de Pai providente e 
misericordioso, por Seu Filho Jesus 
Cristo na unidade do Espírito Santo.

P. Fernando Ferreira

Novo pároco de Barroselas e Carvoeiro: 

CESAR,
paróquia em Missão

Durante duas semanas – de 10 a 25 de novembro - a 
paróquia de Cesar viveu intensamente a Missão Popular, 
iniciativa dos Missionários Passionistas que durante 
este período dinamizaram um conjunto de atividades 
de reflexão sobre o sentido da vida cristã, quer a nível 
pessoal, quer a nível da vivência em comunidade. Uma 
experiência enriquecedora a que os paroquianos querem 
dar continuidade.

A Missão não acabou, “começou”!

A missão paroquial, ou a Missão Popular, teve início 
com a missa de abertura, na qual os Missionários Pas-
sionistas (Pe. Gomes, Pe. José Gregório, Pe. Nuno Ven-
tura, o seminarista André Martinho e a Irmã Luísa, tam-
bém Passionista) foram enviados pelo Pároco de Cesar, 
Pe. Eusébio Mateia e culminou no domingo, dia 25 do 
mesmo mês, com a celebração da Eucaristia de encerra-
mento da Missão, com o desejo e o compromisso de lhe 
dar continuidade, palavras que Pe. Eusébio Mateia subli-
nhou na homília. 

Durante estas duas semanas, muitas outras atividades 
e celebrações foram realizadas, despertando, deste modo, 
os cristãos para a vivência mais concreta da fé e da par-
ticipação na comunidade, enquanto “discípulos missioná-
rios”. A Missão não terminou. Começou, precisamente, no 

Tomada de posse e visita ao Seminário Passionista de Barroselas
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momento de encerramento da mesma, 
levada a cabo pelos Missionários Pas-
sionistas. Eles lançaram a semente, 
cabe agora aos cristãos da paróquia 
de Cesar regarem a semente para 
que ela dê fruto e prospere.

Encontros de reflexão em assem-
bleias familiares.

Os Missionários, ao jeito das pri-
meiras comunidades cristãs, lança-
ram o convite para que a paróquia se 
reunisse em Assembleias Familiares, 
isto é, em casas particulares, para 
que cada um refletisse sobre a origem 
da sua crença e fé, como transmitir 
esta mesma fé e esta mesma crença 
aos mais novos, quer no âmbito da 
vida familiar, quer no âmbito da vida 
social. Da partilha, regista-se que, de 
um modo geral, a experiência foi gra-
tificante, pois, em muitos casos, vizi-
nhos ou amigos, mas também alguns 
mais distantes - não só pela rela-
ção ou amizade, mas também pelo 
seu afastamento da vida religiosa e 
comunitária -, nestes encontros tive-
ram a oportunidade de falar e refletir 
sobre um Deus que está próximo, de 
um Deus que vem sempre ao encon-
tro do homem; de um Deus sempre 
pronto a abraçar mesmo aquele que, 
diante dos seus olhos, se sente peca-
dor ou indigno da sua presença. O 
tema do amor foi também abordado 
nas suas diversas dimensões: o amor 
‘ágape’, aquele amor maior que sem-
pre chama à preocupação com o “nós” 
e não somente com o “eu”. A experiên-
cia da partilha, da reflexão e da pro-
ximidade com o outro e com Deus, 
foram marcas indeléveis da Missão, 
lançando sementes que se espera 
frutifiquem, mas acima de tudo que 
unam mais a comunidade.

Depois da primeira semana, que 
envolveu cerca de 20% da popula-
ção local reunida em pequenos gru-
pos, divididos por quarenta e duas 
casas particulares com uma média de 
14 elementos por grupo, a segunda 
semana teve como centro de toda a 
atividade a casa comum, a igreja paro-
quial, para vivência das celebrações 
em comunidade.

A vivência comunitária
A segunda semana da Missão teve 

como centro a vivência em comuni-
dade. Diversas celebrações da pala-
vra com dinâmicas diferentes foram 
realizadas, a começar pelo projeto 
de Deus para a humanidade, pas-
sado seguidamente para a iniciação e 
adesão ao projeto de Deus, refletindo 
depois sobre a debilidade humana, 
passando pela reconciliação até à 
festa com o Senhor, partilhando com 

Ele a mesa da Palavra e do Pão. Uma 
semana que completou a primeira, 
dando seguimento ao andamento que 
coloca Cristo em primeiro lugar, na 
medida em que por Ele e através 
d’Ele, a comunidade tem agora nova 
possibilidade de revitalizar a sua fé, 
através da oração, como novo Pente-
costes, onde Deus se faz compreen-
der e, com Ele, conduzir a Sua Igreja.

Um trabalho para benefício de 
todos 

Na celebração do encerramento 
da Missão, para além das palavras 
de agradecimento do Pe. Eusébio 
Mateia dirigidas aos Missionários 
Passionistas e aos responsáveis mais 
envolvidos neste trabalho pastoral, a 
paróquia associou-se a este agrade-
cimento, oferecendo algumas lem-
branças como sinal de gratidão por 
tudo o que os Missionários propor-
cionaram à comunidade paroquial. 
Na circunstância, foram ofertadas a 
chave de S. Pedro, símbolo da paró-
quia, e um gasómetro, representando 
a atividade laboriosa das gentes de 
Cesar. Luís Carlos, em representação 
das comissões que fizeram parte da 
Missão, usou da palavra para agrade-
cer e enaltecer o trabalho e resultado 
positivo da Missão. Proferiu ainda um 
agradecimento a todos os Missioná-
rios que muito deram à paróquia de 
Cesar. Um trabalho e uma Missão 
para continuar. 

Carlos Costa Gomes 
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1. Nos dias 
20 e 21 de Outu-
bro, em pleno 
Dia Mundial das 
Missões houve 
animação voca-
cional na paró-
quia de Válega. 
Em 3 grupos de 
catequese (infân-

cia, adolescência e juventude) a 
missão foi apresentada como um 
chamamento de Deus a ser assumi-
do desde a nossa situação atual de 
Batizados até a uma vocação como 
o Matrimónio, a Ordem e/ou a Vida 
Consagrada.

Numa terra de onde é natural 
um Missionário Passionista e de 
onde há e houve seminaristas, foram 
apresentados caminhos de escolha 
para seguir a Jesus, seja em Por-
tugal, em Angola ou em qualquer 
outra parte do mundo. 

2. No dia 3 de Novembro, foi a 
vez da Paróquia de S. Pedro de Ovar 
receber a visita da equipa de Pas-
toral Vocacional. Em duas cateque-
ses (infância e adolescência) foi no 
Carregal (um dos 4 centro de cultos 
desta comunidade paroquial, que 
também inclui a Marinha, Fura-
douro e Torrão do Lameiro) que se 
concentraram os catequizandos, pro-
vocados a ser missionários. Seguiu-
-se a Eucaristia com uma dinâmica 
laical, própria dos animadores das 
comunidades, onde celebram a Pala-
vra, quinzenalmente aos Domin-
gos. De salientar que é originária 
desta paróquia uma família que, no 
Verão, esteve um mês em Moçam-
bique em missão.

3. Na véspera do arranque da 
Semana dos Seminários, intitulada 
Formar Discípulos Missionários, rea-
lizou-se um encontro de pré-Semi-
nário (este ano apelidado de “para-
quedistas”) e um de adolescentes, 
denominado “4x4”. 

Os encontros tiveram lugar no 
Seminário Menor da Feira, onde 
à noite se realizou uma vigília de 
oração pelas vocações, com a pre-
sença de familiares dos pré-semi-
naristas, de uma Equipa Jovens de 
Nossa Senhora, um casal de músicos 
e alguns leigos afetos a esta comu-
nidade missionária. 

4. Encontro Missionário - Escapães
No dia 26 de novembro, a cate-

quese da Paróquia de Escapães foi 
presenteada com a visita de dois 
amigos especiais. Em duas cate-
queses (infância e adolescência), 
catequistas e catequizandos aco-
lheram a equipa da Pastoral Voca-
cional Passionista.

Os mais novos experimentaram, 
pela primeira vez, o contacto com 
um padre jovem e quiseram perce-
ber melhor: O que é isso de ser mis-
sionário?... Se eu quiser estudar e 

exercer uma profissão, posso ser 
missionário?

Pela apresentação de vários tes-
temunhos, os mais velhos também 
foram provocados a ser missionários 
e a amadurecer o ideal vocacional. 

É com imensa alegria que a nossa 
paróquia colabora com a Família 
Passionista, na realização deste belo 
trabalho vocacional e nobre missão 
de orientar e animar os jovens cora-
josos que se dispõem a iniciar esse 
caminho de discernimento vocacional. 

Que as sementes agora lançadas 
possam, um dia, germinar e conce-
der verdadeiras vocações.

Ana Patrícia Cunha

5. No dia 1 de Dezembro, na 
Paróquia de Espargo, houve uma 
nova animação vocacional em pleno 
início do Advento. Numa comuni-
dade que celebrara a festa do aco-
lhimento dos catequisandos do 1.º 
ano, os 3 missionários, PP. Bruno, 
Francisco e José Gregório, assim 
também foram bem recebidos. Ficou 
o desafio a poderem participar futu-
ramente nos encontros vocacionais 
a realizar no Seminário.

Coordenador: P. Bruno Dinis

PASTORAL JUVENIL E ANIMAÇÃO VOCACIONAL
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Bodas de Ouro Matrimoniais

de JOAQUIM E CRISTINA
(Fragoso - 1 de Dezembro 2018)

Atingir 50 anos de matrimó-
nio, nos dias que vivemos, é coisa 
de heróis não é?... E no dia 1 de 
Dezembro, em Fra-goso-Barcelos, 
tivemos esse momento heroico do 
Joaquim Rodrigues e Maria Cristina 

Carvalho. A Eucaristia, neste dia, 
foi presidida pelo P. Rui Carvalho, 
seu filho, e concelebrada pelos PP. 
Brito (Pároco de Fragoso), Ernesto 
(Pároco de Aldreu), Joaquim (sobri-
nho), Paulo Correia (Sup. Regional 

dos Passionistas) e por 96 fami-

liares que não quiseram deixar de 

estar presentes neste momento tão 

importante das suas vidas. 

Parabéns e felicidade aos ‘noivos’!

1) No fim de semana de 22 e 23 de Setembro, O 
Grupo de Jovens passionistas participou da Peregrina-
ção Nacional da Família Passionista a Fátima. Os ado-
lescentes que acabaram o 10º ano de catequese junta-
ram-se à JuvePassio, para testarem como era ser parte 
dos jovens. 

Este ano, os jovens estavam encarregados de acolher 
as pessoas que chegavam a Fátima, com cânticos, para 
incentivar a entrar no espírito da peregrinação. Depois, 
participaram na Via-Sacra, no Terço e na Eucaristia. 

Depois das 18h, apenas os jovens permaneceram em 
Fátima para aquele que ia ser um fim de semana ines-
quecível. Seguimos para a Comunidade Cenáculo onde 
fomos muito bem recebidos, com apresentações da ins-
tituição. Depois jantamos no Centro Pastoral Paulo VI, 
onde acabamos também por pernoitar. Convivemos e, 
mais tarde, dirigimo-nos para o Santuário, participando 
na procissão das velas. Foi algo fenomenal. Por volta das 
23h, voltámos ao Centro Paulo VI e formámos grupos 
aleatórios para um peddy-paper por Fátima. 

No dia seguinte, apesar de pouco termos dormido, às 
6h50 participámos na oração de Laudes com as Carmeli-
tas. Depois do pequeno-almoço visitámos Tomar e o seu 
Convento de Cristo. Antes de rumarmos a casa, ainda 
visitámos a Casa das Candeias.

Foi um fim de semana espetacular, onde houve tempo 
para a diversão, meditação, e convivência. Com certeza, 
irá deixar saudades.

Eduardo Pinho
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2) No dia 14 de Outubro, ao final 
da tarde, em Santa Maria da Feira, 
sob o título de “Domingo Missioná-
rio”, a Juve Passio encontrou-se para 
a apresentação do programa para este 
ano pastoral.

A sessão começou com um concerto 
dos Red Light Carpet, banda consti-
tuída por elementos deste grupo de 
jovens que se estreou na Festa de S. 
Gabriel deste ano.

Contou com a presença de alguns 
elementos do Secretariado Dioce-
sano da Pastoral Juvenil do Porto que 
apresentaram as atividades para os 
jovens da diocese, em particular as 
que decorrerão na Vigararia da Feira.

3) Magusto: Dia Mundial dos 
Pobres

No II Dia Mundial dos Pobres, 
a Juve Passio encontrou-se para 

partilhar a sua juventude com o pano 
de fundo de S. Martinho, que parti-
lhou a sua capa com o pobre. 

Como tal, para além das casta-
nhas próprias da época, foram lidas 
passagens da mensagem do Papa 
Francisco e apontados caminhos 
para o próximo ano, onde participa-
ram num serviço de voluntariado de 
proximidade.

No dia 2 de Dezembro, em Santa 
Maria da Feira, houve um encontro 
dos Antigos Seminaristas Passio-
nistas (ASPAS) mais novos. Esta foi 
uma data excecional, uma vez que 
o dia do encontro anual é o 10 de 
Junho. Porém, uma vez que nesse 
dia, tem sido difícil mobilizar os 

ASPAS mais novos, surgiu a pro-
posta de um encontro intermédio. 

O encontro iniciou com a Missa 
das 12h, seguindo-se o almoço e um 
jogo de futebol. Foi uma oportuni-
dade para rever os companheiros 
de Seminário e “tirar a ferrugem”, 
seja à memória, seja ao esqueleto.

No final, renovou-se o convite 
para o encontro de 10 de Junho de 
2019, que será em Arcos de Valde-
vez, onde o Seminário Passionista 
também existiu.

P. Bruno Dinis

ENCONTRO DOS MAIS NOVOS
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ADELINO TAVARES CORREIA 
(JUNQUEIRA-VLC), 20€

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

AMÂNDIO VIEIRA DA CRUZ 
(FRAGOSO) (BCL), 20€

ANA MARIA DOS SANTOS MEN-
DES (COLAB. 149) – (LOMBA – 
GONDOMAR), 100€

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

ANTÓNIO JOAQUIM MARTINS 
(JUNQUEIRA-VLC), 10€

ANTÓNIO SANTOS MARQUES 
(ASPA) – (ARGONCILHE), 20€

ANÓNIMO (SANFINS), 20€

ARMANDA DE CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (BRAGA), 10€

ASSINANTES DE FRAGOSO, 20€

CAPELANIA DA COELHOSA 
(COLAB. 13) – (VALE DE CAMBRA), 
74,73€

CAPELANIA DA PRAIA – ESMORIZ 
(COLAB 93) – (ESMORIZ), 80,42€

CAPELANIA DA SENHORA DA 
HORA (COLAB.150) – (S. JOÃO 
DE VER),

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(COLAB. 78) – (ROMARIZ – VFR), 
54,3€

CAPELANIA DE FIÃES (COLAB. 
183) – (FIÃES), 51,4€

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

CAPELANIA DE MACINHATA 
(COLAB. 146) – (VALE DE CAM-
BRA), 126,15€

CAPELANIA DO SOBRAL (COLAB. 
36) – (S. JOÃO DE OVAR), 53,3€

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

CÉU (COLAB. 53 F.) – (PENALVA 
– ST. ANTÓNIO), 33€

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

DIOGO FERREIRA SANTOS (ASPA) 
– (GUISANDE), 10€

EMÍLIA TEIXEIRA GUEDES (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 10€

ERNESTO TAVARES CORREIA 
(JUNQUEIRA – VLC), 20€

FERNANDO DE CASTRO FERREIRA 
(VILA DE CUCUJÃES – OAZ), 20€

FERNANDO JESUS LEITE (COLAB. 
178) – (SOUTO – VFR), 20,84€

FERNANDO SOARES RESENDE 
(ROMARIZ), 20€

GUILERMINA LANCOS, 5€

IGREJA DE ESMORIZ, 91,91€

IGREJA DO SEMINÁRIO PASSIO-
NISTA (COLAB. 117) – (SANTA 
MARIA DA FEIRA), 584,33€

IGREJA PAROQUIAL DE ARRIFANA 
(COLAB. 159) – (ARRIFANA – VFR), 
41€

IGREJA PAROQUIAL DE TRA-
VANCA (90) – (TRAVANCA – VFR), 
47,96€

IMAGEM DE N.S. DAS DORES 
(FEIRA), 12,71€

IMAGEM DE N.S. DAS DORES 
(VÁLEGA), 20€

JOAQUIM CARLOS SANTOS PAIVA 
(ASPA), 10€

JOAQUIM DIAS FERREIRA (FRA-
GOSO – BCL), 10€

JOSÉ PINTO (AMADORA), 20€

JULIE MARGARET ARAÚJO, 200€

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

MANUEL DIAS TORRES (ASPA)
(BRAGA), 50€

MANUEL FARIA PLÁCIDO 
RESENDE (S. MARIA DA FEIRA), 
100€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA LARAN-
JEIRA (COLAB. 105) – (S. JOÃO DA 
MADEIRA, 26€

MARIA ALBERTINA PINTO SILVA 
(COLAB. 29) – (ESMORIZ), 376€

MARIA CELESTE MOREIRA DE 
RESENDE (SANFINS – VFR), 10€

MARIA CRISTINA QUEIRÓS DE 
CARVALHO (FRAGOSO – BCL), 30€

MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA 
PERICÃO (ALMADA), 20€

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 
(PEDRÓGÃO – TNV), 10€

MARIA DA PURIFICAÇÃO HEN-
RIQUES (LINDA–A–VELHA), 20€

MARIA DE FÁTIMA COELHO 
SOUSA NEVES (SANTA MARIA 
DA FEIRA), 10€

MARIA DE FÁTIMA SANTOS 
REBELO (ARRIFANA – VFR), 15€

MARIA EMÍLIA GOMES DE 
ALMEIDA (ARRIFANA), 5€

MARIA FERNANDA FERREIRA 
COSTA (COLAB. 30) – BARROSE-
LAS), 100€

MARIA ODETE DIAS DE OLIVEIRA 
CASTRO (CORTEGAÇA – OVR), 25€

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

PEDRO MIGUEL BRAGA BIZARRO 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 20€

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

SEMINÁRIO DE NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA (48) – (BARROSELAS), 
100€

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 Setembro a 20 de Dezembro 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. Con-
tactos: 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.

ACONTECEU

FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI

†  05.10.2018: ALZIRA DA SILVA POR-
TELA CORREIA, mãe de Hélio Por-
tela, diretor do Grupo Coral das 10H. 
na Igreja dos Passionistas e assi-
nante de FP (Santa Maria da Feira).

†  22.10.2018: ARMINDA MARIA 
DA COSTA OLIVEIRA E PERES-
TRELO LIMA, Assinante de FP e 

Benfeitora dos Missionários Passionistas (S. 
Paio de Oleiros–S. M. da Feira).

†  09.09.2018: JOAQUIM ALVES DE JESUS, 
Assinante de FP (Gondezende – Esmoriz).

†  17. 10. 2018: ANA SILVEIRINHA ANACLETO, 
Assinante de FP (Gondezende – Esmoriz).

†  14.10.2018: MARIA ADÉLIA RODRI-
GUES FARIA, Assinante de FP (Gonde-
zende – Esmoriz).

†  02.12.2018: JOSÉ PINTO MONTEIRO, 
Assinante de FP (Gondezende – Esmoriz).

BODAS DE OURO MATRIMONIAIS

01.12.2018: JOAQUIM DA CRUZ RODRI-
GUES e MARIA CRISTINA QUEIROZ DE 
CARVALHO, Assinantes e Colaboradores de 
FP e pais do P. Rui Miguel Rodrigues de Car-
valho, missionário em Uíje (Angola).

“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!
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ADVENTO / NATAL

O Natal de Maria

Tempos de Esperança – Testemunho de vida
Estamos no Advento, tempo de 

espera e preparação para celebrar o 
nascimento do Deus-Menino. 

Se eu não tenho quotidianamente 
o coração aberto ao amor, que prepa-
ração faço?

Sou um ser humano frágil, débil, 
que comete faltas, que peca. No 
entanto, reconheço essa fragilidade 
que me tira a paz interior. Tenho, a 
cada dia, encontrar o meu caminho, 
peço ao Pai que me conduza e ilumine 
para ser melhor, mais autêntica. Dis-
cernir as coisas de Deus das coisas 
mundanas, procurar viver um dia 
de cada vez, procurando fazer o bem 
e entregar tudo nas mãos de Deus.

Não vou comentar toda a agi-
tação global que enfrentamos: dor, 
destruição, poder, ganância, viola-
ções, subornos, corrupção, etc. Na 
comunidade onde vivo, no meu tra-
balho, tento dar o meu melhor, pôr-
-me ao serviço com empenho, amor. 
Por vezes é muito difícil descobrir 
no irmão o rosto de Jesus. Mas Ele 
está lá, tenho de O reconhecer, por-
que, se não o fizer, tudo é em vão, 
tudo é oco, hipocrisia.

Quando o Natal se aproxima, 
sinto um misto de tristeza e de dor, 
porque só vejo consumismo fútil e 
desenfreado. Para a maioria, o Deus-
-Menino é um mito, uma história 

antiquíssima que o tempo descar-
tou. As nossas crianças de hoje vêm 
o “Pai-Natal” que traz prendas…! 
Os poucos que frequentam a cate-
quese é por imposição e não por fé. 
É “chique” fazer a 1ª ou a Comu-
nhão Solene com ostentação e luxo; 
depois, acabou… É chocante, mas 
é uma realidade crua e nua.

Dirijo-me a todos os cristãos, 
dizendo-lhes que celebrem o Natal 
em festa, sim, mas com fé, amor, cari-
dade, reconhecendo o Deus-Menino 
em cada rosto que sofre. É maravi-
lhosos amar Jesus e vê-l’O em todos 
os homens.

 Feliz Natal 2018.

Maria de Nazaré,
Filha de Joaquim e Ana.
Foi escolhida por Deus
Para ser Mãe da esp’rança e da Fé!

Menina bela, delicada,
O enlevo de seus pais.
Educaram-na com esmero
No amor abençoada!

Maria foi crescendo
Em graça e formosura;
Logo agradou a Deus
A sua lealdade pura!

Tornou-se numa mulher
A ser escolhida por Deus,
Que enviou o seu Anjo
Para anunciar que ia ser mãe!

Maria ficou perturbada
E perguntou: como será 
que vai acontecer,
se homem não vou conhecer?

Será o Deus-Menino,
O Filho de Deus incarnado,
A luz para o mundo,
O amor proclamado!

Em Belém, noite de luz,
As estrelas no céu brilham em festa.
O Universo brilha de alegria,
Anjos e Arcanjos rejubilam,
Maria dá à luz seu Filho, Jesus.

Um Santo Natal de 2018

Carolina Pinho (Macinhata – Castelões)
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MEDITAÇÃO 
O evangelista João transmite-

-nos a terceira palavra que Jesus 
proferiu do púlpito da Cruz: “Mulher, 
eis o teu filho …. Eis a tua mãe”.

São várias as leituras que se 
fazem desta palavra que Jesus diri-
giu à sua Mãe e ao discípulo amado. 
Alguns veem aqui o carinho e a preo-
cupação de Jesus com a sobrevivência 
da sua Mãe numa época e num lugar 
onde as viúvas eram um dos grupos 
sociais mais desprotegidos. “A cena 
recolhe a solicitude filial de Jesus em 
favor da sua Mãe, assegurando-lhe 
uma subsistência digna e familiar” 
(Francisco de Mier). Muito nos inter-
pela esta atitude de Jesus no que toca 
à vivência do quarto mandamento: 
“Honra o teu pai e a tua mãe” (Ex 20, 
12). Num tempo e numa sociedade, 
onde se abandonam os progenitores, 
a ternura filial de Jesus é eloquente. 

Além desta interpretação real e 
familiar, outros descobrem, nestas 
palavras de Jesus, uma fórmula de 
revelação (I. de la Potterie) ou uma 
fórmula eclesial. Na verdade, Maria 
é “a mulher ícone do mistério” (Bruno 
Forte). Maria é uma realidade com-
plexa que só pode ser dita nas suas 
“conexões”. Ela só se pode dizer em 

relação à Trindade e à Igreja. Ela é 
Filha de Deus, Mãe de Cristo, Esposa 
do Espírito Santo e Mãe da Igreja. 
Como fragmento no todo e o todo no 
fragmento, Maria é a “micro-história” 
da Salvação, o Mistério da Salvação 
“concentrado”, como uma “Suma Teo-
lógica mínima”. 

Segundo a tradição patrística, 
assumida pelo II Concílio do Vati-
cano, “do lado adormecido de Cristo 
na cruz nasceu o sacramento admi-
rável da Igreja inteira” (Sacrosanc-
tum Concilium, 5). Por incrível que 
pareça, a hora de maior dispersão da 
comunidade é exatamente a hora do 
nascimento da Igreja. “Ser Cristão 
é reconhecer que a nossa família 
nasceu aos pés da cruz, de onde nin-
guém pode ser excluído […]; aos pés 
da cruz, encontramo-nos uns com os 
outros como família” (Timothy Radcli-
ffe). A cruz cria a comunidade, uma 
comunidade que é comunhão na dife-
rença e não uniformismo nem forma-
tização de maneiras de ser. “Maria e o 
discípulo amado são atraídos para a 
cruz pelo seu amor a Cristo. Contudo, 
os seus amores são diferentes: o amor 
de uma mãe e o amor do seu amigo 
íntimo. Mas aí tornam-se família. Não 
existe concorrência nem rivalidade” 

(Timothy Radcliffe). O amor comum 
a Jesus, une-nos mesmo no meio das 
nossas diferenças. “Em Cristo somos 
um, no Espírito Santo somos únicos” 
(Ermes Ronchi).

Nesta comunidade que nasce 
aos pés da Cruz, Maria ocupa um 
lugar importante. A entrega da Mãe 
ao discípulo amado atesta o lugar 
fundamental de Maria na Igreja. 
“A entrega do discípulo a Maria e 
de Maria ao discípulo oferece-nos o 
fundamento bíblico da nossa rela-
ção direta com a Mãe de Jesus. […] 
Tomar Maria como mãe é um princí-
pio estabelecido pelo próprio Jesus, 
não já inventado pelos cristãos devo-
tos” (Ermes Ronchi). Maria não é um 
acessório, algo dispensável na vida 
da comunidade crente. Foi algo que-
rido, desejado e expresso pelo próprio 
Jesus. Ela é a mãe da Igreja! Com o 
coração agradecido, podemos excla-
mar, com o Papa Francisco, “temos 
Mãe!” 

Torna-se assim urgente e neces-
sário que, como o discípulo amado, 
acolhamos Maria: “desde aquela 
hora, o discípulo acolheu-a em sua 
casa”. “A tradução correta diz: ‘tomou-
-a entre as coisas queridas’, entre as 
suas coisas próprias, como parte da 

HORIZONTES DA PAIXÃO:

AS 7 PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

LEITURA
Junto à cruz de Jesus estavam sua Mãe e a irmã da sua Mãe, Maria, mulher de Cléofas, e Maria 

Madalena. Ao ver sua Mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». Depois, 
disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe» E, desde aquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa (Jo 19, 25-27).

3ª PALAVRA
‘Mulher, eis o teu filho!
Filho, eis a tua mãe”
(Jo 19, 26-27)
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sua identidade, entre os seus bens, 
entre as coisas que nos estruturam 
como pessoas, que nos fazem sermos 
nós mesmos” (Ermes Ronchi). Penso 
que a melhor devoção mariana é esta 
capacidade de acolher e deixarmo-
-nos moldar por Maria. Nesta linha, 
afirma o Vaticano II: “Os fiéis lem-
brem-se de que a verdadeira devoção 
não consiste numa emoção estéril e 
passageira, mas nasce da fé, que nos 
faz reconhecer a grandeza da Mãe de 
Deus e nos impele a amar filialmente 
a nossa mãe e a imitar as suas virtu-
des” (Lumen gentium, 67).

Seria tão diferente a nossa Igreja 
se fôssemos verdadeiramente devotos 
de Maria. “Quem, Mãe, Te viu uma 
vez, não mais se deixará encantar 
pelo mal” (Novallis). Na verdade, “o 
homem torna-se o que contempla, 
transforma-se no que ama” (Ermes 
Ronchi). Contudo, com demasiada 
frequência, aquilo que apelidamos 
de devoção a Maria é uma caricatura 
de pietismo e sentimentalismo oco e 
vazio, sem qualquer incidência prá-
tica. Para sermos verdadeiramente 
devotos de Nossa Senhora somos con-
vidados a olhar para ela e imitar as 
suas virtudes, de uma forma particu-
lar imitar a sua postura no momento 
da Cruz. 

Como viveu Maria a hora da 
Cruz? Os evangelhos são muito 
sóbrios na menção da presença de 
Maria na Paixão de Cristo. O único 
que refere esta presença é João: 
“Junto à cruz de Jesus estavam sua 
Mãe…” (Jo 19, 25). Diz pouca coisa, 
mas transmite tudo aquilo que é 
necessário e importante. Neste ‘estar 
junto à cruz’, está a todo o ser e todo 
o fazer de Maria! Aqui descobrimos 
que Maria é a Senhora da Fé e da 
Compaixão!

No calvário, Maria vive a sua 
segunda Anunciação. Junto à Cruz, 
ela repete o seu sim e volta a con-
ceber. O sim proferido em Nazaré, 
ao convite do Arcanjo Gabriel, 
transformou-a em Mãe de Deus. O 
sim silencioso, mas firme, na hora da 
Paixão, converte-a na Mãe da Igreja. 
A Senhora da Encarnação é também a 

Senhora das Dores. “Maria, com o seu 
‘sim’ renovado ao misterioso desíg-
nio da salvação, cria espaço e acolhe 
em si, para o mundo, o agir de Deus” 
(Piero Coda). A aceitação da vontade 
de Deus é sempre possível, o melhor 
e a escolha mais inteligente. Por isso, 
como Maria, sempre devemos dizer 
sim, mesmo no momento obscuro da 
cruz. Sempre que dizemos ‘sim’, volta-
-se a repetir, em nós e para o mundo, 
o milagre da encarnação.

Além da Senhora da Fé, no cal-
vário, Maria também se apresenta 
como a Senhora da Compaixão, a 
Mãe de Misericórdia. Junto do Filho 
que sofre, está sempre uma Mãe que 
se compadece! Junto de uma huma-
nidade sofredora, deve estar uma 
Igreja compassiva e misericordiosa! 
Com Maria devemos aprender a estar 
efetiva e afetivamente. Maria não 
fala, mas está! Num mundo cheio de 
pressa e caracterizado pela verborreia 

insolente dos que sabem tudo, gastar 
tempo com uma pessoa parece um 
desperdício. No entanto, mais do que 
palavras frias que explicam, neces-
sitamos de corações que acolhem e 
acompanham. Com Maria, descobri-
mos que a maior ajuda que podemos 
oferecer aos outros é a nossa presen-
ça, o nosso tempo, a nossa escuta. 

ORAÇÃO
Deus nosso Pai que escolhes-

tes Maria para Mãe de Jesus e 
para Mãe da Igreja, nós Te damos 
graças por este dom pascal que 
nos fortifica e orienta no nosso 
peregrinar para Ti. Ajuda-nos, 
com Maria e como Maria, a estar 
junto à cruz dos nossos irmãos, 
dizendo sim à tua vontade sal-
vadora e manifestando a tua 
proximidade misericordiosa. A 
exemplo de Maria, queremos ser 
uma Igreja fiel e compassiva. Por 
Cristo, nosso Senhor. 

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

[Continua no próximo Nº,  
com a 4ª Palavra:

«Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste?”]
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Luz terna, suave, no meio da noite,
leva-me mais longe…
Não tenho aqui morada permanente:
Leva-me mais longe…
Que me importa se é tão longe para mim
A praia onde tenho de chegar,
Se sobre mim levar constantemente
Poisada a clara luz do teu olhar.
Se Tu me dás a mão não terei medo,
Meus passos serão firmes no andar.
Luz terna, suave, leva-me mais longe;
Basta-me um passo para a Ti chegar.

(Hino de Completas para o tempo de Natal)

NÃO ESQUEÇA

I TRIMESTRE 2019 (ANO C)

JANEIRO
 � Dia 01: Santa Maria, Mãe de 

Deus – Dia Mundial da Paz.
 � Dia 05: São Carlos 

Houben, Passionista
 � Dia 06: Epifania do Senhor. 
 � Dia 13: Batismo do Senhor.
 � Dia 20: 2º Domingo do 

Tempo Comum.

FEVEREIRO
 � Dia 02: Apresentação do Senhor 

(Dia do Con‑sagrado).
 � Dia 07: As 5 Chagas do Senhor.
 � Dia 20: SS. Francisco 

e Jacinta Marto.
 � Dia 27: São Gabriel de Nossa 

Senhora das Dores, passionista.

MARÇO
 � Dia 01: Comemoração Solene 

da Paixão de N.S.J.C.
 � Dia 06: Quarta‑Feira de Cinzas 

(Início da Qua‑resma).
 � Dia 10: 1º Domingo da Quaresma.
 � Dia 19: São José, Esposo da 

Virgem Maria (Dia do Pai). 
 � Dia 25: Anunciação do Senhor.

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

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23
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