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“Procuramos a unidade da nossa vida e do 

nosso apostolado na Paixão de Jesus Cristo, reve-

lação do poder de Deus que penetra no mundo 

para destruir o poder do mal e construir o Reino 

de Deus. Chamados a participar da vida e mis-

são d’Aquele que ‘Se despojou de Si mesmo, assu-

mindo a condição de servo’ (Fl 2,7), contempla-

mos, em assídua oração, a Cristo que, dando a 

vida por nós, revela o amor de Deus aos homens 

e o caminho que estes devem percorrer para che-

gar ao Pai. Esta contemplação torna-nos sempre 

mais capacitados para manifestar o seu amor 

e ajudar os outros a fazerem da sua vida uma 

oferta, em Cristo, ao Pai. 

A nossa participação na Paixão de Cristo, 

simultaneamente pessoal, comunitária e apos-

tólica, é expressa com um voto especial. Por esse 

voto, obrigamo-nos a promover, com a palavra e 

com as obras, a memória da Paixão de Cristo, 

para aprofundarmos, assim, a consciência do 

seu significado e do seu valor para cada homem 

e para a vida do mundo. 

Por este vínculo, a nossa Congregação ocupa 

o seu lugar na Igreja e entrega-se plenamente ao 

cumprimento da sua missão. 

À luz deste vínculo, vivemos os Conselhos 

evangélicos e procuramos ser-lhe sempre fiéis. 

Deste modo, as nossas comunidades esfor-

çam-se por ser fermento de salvação na Igreja 

e no mundo, e fazemos memória da Paixão de 

Cristo, hoje”. 

 (Constituições, N.ºs 5-6).

BEATO 
GRIMOALDO 
SANTA MARIA 
Continuamos com o propósito - bem presente desde o 

princípio nesta pequena resenha dos nossos santos 
e beatos religiosos passionistas -, de apresentar 

estes nossos irmãos, na fé e na Congregação, como mode-
los para a nossa vida quotidiana.  Neste breve percurso 
de vidas encontramos pessoas já avançadas em anos e 
outras, ainda muito jovens, mas que, num curto espaço 
de tempo, cumpriram uma longa carreira e assim foram 
apresentadas a todo o povo como exemplos de vida.

Depois da veneranda figura do Beato Bernardo Maria 
Silvestrelli, passionista, considerado como um segundo 
fundador da Congregação, apresentamos hoje uma outra 
figura, também ela exemplo de santidade para nós, como 
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é o caso do bem-aventurado Grimoaldo 
que, apenas com 19 anos de idade, nos 
foi e é proposto como exemplo de vida. 

Conhecido como o “cordoeiro 
falhado”, o seu nome parece como 
que reclamando a figura austera e 
sisuda de um antigo anacoreta e não 
aquela de um simpático jovem dos nos-
sos dias. O seu nome de ‘Grimoaldo’ 
não é dos mais comuns nem, certa-
mente, entre os mais bonitos. Porém, 
quanto a simpatia, Grimoaldo não 
tem necessidade de pedir préstimos 
nem invejar a ninguém. É impossível 
não sermos cativados pelo seu fascí-
nio poderoso, pela sua transparên-
cia evangélica e pela sua jovial fres-
cura. Quando nos encontramos com 
este jovem, a devoção surge como 
que espontânea. É daqueles a quem 
se ama à primeira vista. 

No batismo, recebeu o nome de Fer-
nando. Seus pais, Pedro Paulo Santa-
maria e Cecília Ruscio, cristãos fervo-
rosos, trabalham como cordoeiros em 
Pontecorvo (Frosinone). Fernando, o 
mais velho de cinco irmãos, nasceu 
a 4 de maio de 1883. Ajudado pelo 
exemplo do pai e, particularmente, 

da sua boa mãe, cresce são e bom. 
Em 1890 inicia a escola elementar. 
Recebe a primeira comunhão ape-
nas com oito anos de idade porque, 
no dizer do seu pároco, trata-se de 
uma criança muito boa. Porque fazê-
-la esperar pelos seus companheiros, 
assim se exprime o sacerdote, até aos 
10 ou 12 anos?

A Igreja é o seu lugar preferido. 
Frequenta-a com assiduidade e ama-a 
particularmente. Serve ao altar, com 
diligência. De joelhos, diante da ima-
gem da Imaculada Conceição, parece 
uma pequena estátua: imóvel, com as 
mãos juntas, algo de particular acon-
tece. O velho sacristão, de lágrimas 
nos olhos, fica encantado ao ver essa 
cena. O pároco, ao pensar no futuro 
daquela criança, alarga o seu cora-
ção, contrariamente ao seu pai que a 
vê como continuadora da cordoaria.

Fernando, sempre que possível, 
corre para a Igreja como que atraído 
por um íman. A sua grande paixão é 
acolitar à missa e emprestar a sua 
bela voz no grupo coral paroquial. 
Nunca mais será cordoeiro. Aquele 
menino que, entre os primeiros, deu o 

nome à associação da Imaculada, tor-
nando-se um dos melhores inscritos, 
tem uma outra vocação. E assim o vê 
e assim o sente o seu Pároco. Desde 
há bastante tempo se tinha aperce-
bido que aquele jovem permanecia 
numa silenciosa e absorta contem-
plação diante da imagem da Imacu-
lada Conceição.

É um jovem reservado, mas não 
isolado. Manso, mas não isento de ini-
ciativa. Bom, mas quer que os outros 
também o sejam. Confidencia à sua 
mãe que reza pelos jovens maus “para 
que se tornem bons”. Com frequência, 
ensina o catecismo aos companhei-
ros. Com a família Santamaria vive 
também uma tia, devota, mas pouco 
de igreja. O sobrinho recorda-lhe com 
frequência que “faz bem trabalhar e 
rezar em casa, mas é preciso também 
ir à igreja ouvir a missa”. Fernando, 
assim o continuamos a chamar até 
à sua profissão religiosa, mostra-nos 
um desejo surpreendente: reza colo-
cando grãos de milho debaixo dos joe-
lhos; escolhe o alimento menos sabo-
roso e procura mortificações dignas 
de um eremita. Ele mesmo repete, 

Igreja de Pontecorvo (FR) dedicada 
a São Grimoaldo, presbítero, em cuja 
devoção se inspirou o Beato Grimoaldo 
na escolha do seu nome na Congregação.
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frequentes vezes, que nasceu para 
fazer penitência. A família é conhe-
cedora de que o Fernando passava 
uma parte da noite em vigília e ora-
ção. Dirá  uma testemunha “dese-
java seguir Jesus nos seus sofrimen-
tos”.  A vida austera dos Passionistas, 
do vizinho santuário da “Madonna 
delle Grazie”, que ele frequentava 
amiudadas vezes, parece feita para 
ele mesmo. Dessa vida fala-nos com 
muita frequência.

 O pai, porém, continua a empurrá-
-lo para o ofício de cordoeiro. Ele é o 
primogénito e deve continuar o traba-
lho que hoje é de seu pai e ontem era 
de seu avô. Procura dissuadi-lo com 
punições severas daquilo que, segundo 
ele, é um capricho de adolescente, um 
capricho que poderia pôr em ridículo 
a honra da família Santamaria. Os 
castigos, mesmo severos, não servem? 
Vamos prová-lo com outros sistemas, 
diz o pai Pedro Paulo: ‘comprar-lhe-ei 
um cavalo e um carro e mandá-lo-ei 
por feiras e mercados vender cordoa-
ria, ganhará dinheiro e assim, cer-
tamente a ideia do convento passar-
-lhe-á’. A proposta é lisonjeira, mas 
quando o jovem a ouve diz ao pai: “a 
vida corre como a água…Os nossos 
dias caminham velozmente…E depois? 

E depois?... reflete Pedro Paulo. 
Entrando dentro de si, apercebe-se 
que qualquer convicção acerca do 
futuro do filho, o está trabalhando. 
Mas não se rende definitivamente. O 
que não fez e o que deve ainda fazer 
para levar para a frente o seu projeto? 

Aquele bendito filho despacha, bem 
e depressa, o trabalho de ajudante 
de cordoeiro para assim poder dedi-
car mais tempo à oração. De manhã, 
levanta-se com muito cuidado e pés 
descalços até à saída de casa - para 
não despertar os familiares -, correndo 
depois velozmente até à Igreja para 
poder participar na eucaristia. Nunca 
falhou, mesmo no rigoroso inverno. 

E assim o pai começa também a 
compreender o que a Cecília tinha 
intuído há tempos atrás acerca do 
filho, agora com dezasseis anos. No 
seu coração já decidiu ser sacerdote. 
Antecipou o estudo de latim, gra-
mática e retórica. Fez de seu mes-
tre D. António Roscia que, de jovem, 
tentou a vida conventual, mas, por 
doença, foi obrigado a voltar para a 
família, conservando sempre admi-
ração e simpatia pelos Passionistas. 

Com um curso acelerado, de poucos 
meses, recuperou quase três anos 
de estudo. Superou as inevitáveis e 
fáceis ironias dos seus companheiros 
que não conseguiam compreender 
aquela sua decisão. E cede também 
o pai que, no fundo, é bom como um 
pedaço de pão, ainda que, por vezes, 
reconhece ter sido demasiado severo. 
“O nosso rapaz, confidencia a Cecília, 
não quer ser cordoeiro; o seu interesse 
é só para a Igreja”. Será o próprio pai 
a acompanhá-lo à estação de Aquino 
(Frosinone)  para lhe dar a  última 
bênção e o último beijo. 

Fernando, torna-se mais alegre e 
expansivo. A alegria, agora irresistí-
vel, espelha-se no seu rosto. Um dia, 
dirá um dos seus melhores amigos: 
“encontrando-o e, vendo-o todo trans-
formado, pedi-lhe que me dissesse o 
porquê e ele declarou-me que queria 
fazer-se passionista”. Parte “com rosto 
alegre”. Adverte aos céticos de turno: 
“Eu vou e não voltarei mais”. Deixa 
atrás de si o exemplo de um jovem 
silencioso, modesto e irrepreensível. 

Em quinze de fevereiro de 1899 
chega a Paliano (Frosinone) para 
iniciar o ano de noviciado. Em cinco 
de março de 1899 veste o hábito reli-
gioso e recebe o nome de Grimoaldo 
por devoção para com o santo prote-
tor de Pontecorvo, sua terra natal. A 
vida de noviço, toda ela solidão, ora-
ção e mortificação, parece mesmo feita 
para a sua medida: uma alegria assim 
verdadeira e intensa nunca antes a 
tinha experimentado. Os religiosos 
mais antigos, como os seus compa-
nheiros, notam nele um empenho 
constante pela perfeição.

Um seu companheiro dirá: “nunca 
notei nele defeito algum” e que “fazia 
tudo em grau heroico, porque dese-
java ser santo”. Feita a profissão reli-
giosa, foi transferido para Ceccano, 
sempre na província de Frosinone. 
Ali retoma os estudos das matérias 
clássicas, seguirá depois o estudo de 
filosofia e de teologia para, assim, se 
preparar para o sacerdócio. Ao seu 
empenho pela santidade, junta este 
outro, e não menor, pelo estudo. Tenta 
aprender muito e bem para ser um 
digno sacerdote. Aceita, com gratidão, 
a ajuda que algum dos seus colegas lhe 
possa oferecer no campo escolástico. 
Vive sempre feliz mesmo no meio das 
humilhações, contrariedades e dificul-
dades do estudo. Os estudantes têm 

muito pouco contacto com o mundo 
exterior e, na prática, passam desco-
nhecidos da gente. Contudo, a fama 
de Grimoaldo ultrapassou o recinto da 
casa religiosa: as pessoas que vivem 
à volta do convento aperceberam-
-se da sua bondade e confiaram-se à 
sua oração.

O jovem é “um colosso de saúde”: 
robusto, bem proporcionado, um metro 
e setenta e cinco de altura. Seus Pais e 
uma sua irmã foram-no visitar encon-
trando-o alegre pela vocação religiosa 
e muito reconhecido pela educação 
recebida na família. Nada nem nin-
guém poderia prever o que estava 
para acontecer. No dia 31 de outubro 
de 1902, durante um passeio nos arre-
dores do convento, o jovem Grimoaldo 
sentiu fortes dores de cabeça, verti-
gens e perturbações visuais. Regressa 
a casa e recolhe-se à cama.

No dia seguinte, solenidade de 
todos os Santos, participa na cele-
bração da missa e recebe a sagrada 
comunhão. Mas as perturbações con-
tinuam e chamam o médico. O diag-
nóstico é cruel e retira qualquer espe-
rança: meningite aguda, à qual se 
associa qualquer imprevista compli-
cação. Nos dias da doença, o jovem 
revela ainda o mais vivo desejo da 
santidade e o seu grande amor ao 
Senhor. Com uma alegria espelhada 
no seu rosto declara-se “felicíssimo 
por fazer a vontade de Deus”. Nos 
últimos instantes de vida, o seu rosto 
torna-se esplendoroso como o sol, os 
seus olhos fixam-se num ponto do 
quarto como que esperando alguém, 
vindo do céu, para o levar. Apaga-se 
ao pôr-do-sol “calmo, sereno e tran-
quilo como um menino que repousa 
docemente nos braços de sua mãe”. 
É o dia 18 de novembro de 1902. Gri-
moaldo tinha apenas dezanove anos, 
seis meses e quatro dias. O jovem 
estudante, “aquele que era tão bom”, 
foi sepultado no cemitério local. Em 
outubro de 1962 os seus restos mor-
tais foram levados para a Igreja do 
Convento de Ceccano. Depois de ses-
senta anos encontraram, no bolso 
do seu hábito, um pequeno bilhete 
onde estava escrito: “hábito do vene-
rável Gabriel de Nossa Senhora das 
Dores”. Trata-se de uma relíquia de 
São Gabriel que o jovem trouxe con-
sigo durante a vida, guardando-a com 
particular afeto  e procurando imitá-
-lo na vida de cada dia. 
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Este jovem foi um perfeito imita-
dor de S. Gabriel de Nossa Senhora 
das Dores, muito devoto da Virgem 
Maria, de excelente pureza de inten-
ção, de contínuo e íntimo contacto com 
Deus; dócil e flexível como a cera nas 
mãos dos superiores.

Para quem pretende tudo medir 
com o metro da eficiência, da pertença 
e do clamoroso, Grimoaldo nada fez 
que seja particularmente digno de 
admiração. Mas para quem vê as coi-
sas com a ótica da fé, cultivou o essen-
cial: grande ânsia pela santidade e 
sede ardente de Deus. Verdadeira-
mente empenhado consigo mesmo 
nas coisas de cada dia, celebra o dom 
da vida e a graça da vocação no seu 
quotidiano Muitas e crescentes gra-
ças são atribuídas à sua intercessão. 
Os doentes de cancro parecem ser os 
seus prediletos. Também nos Estados 
Unidos da América, onde se encontram 

No fim de semana, de 10 a 12 de Maio, decorrerá na casa de Retiros do Seminário 
de Barroselas, um Retiro Espiritual sob o lema “AOS PÉS DO CRUCIFICADO”, 
aberto, prioritariamente, aos Colaboradores de “FP”. O Retiro começará com o 
jantar do dia 10 e terminará com o almoço do dia 12. Os Colaboradores(as) que 
estiverem interessados em participar, devem fazer a sua inscrição até ao dia 17 
de abril. A partir dessa data, e havendo vagas, poderão inscrever-se outras pes-
soas até ao dia 6 de maio. O valor da inscrição, que inclui alojamento e refei-
ções, para os Colaboradores é de 40€ (preço especial) e para os restantes será 
de 50€ (preço normal). Para as inscrições, contactar 968 402 217 ou pelo e-mail  
porfiriomartinsdesa@gmail.com (P. Porfírio Sá)

alguns dos seus parentes, Grimoaldo 
é amado e venerado, fazendo-se sen-
tir a sua celeste proteção. Foi decla-
rado Beato em 29 de janeiro de 1995 
pelo Papa João Paulo II. 

Eis, em traços largos, a vida de 
um jovem, muito jovem, que a Igreja 
nos apresenta como modelo de vida. 

E, para terminar, nada melhor do 
que as palavras do Papa Francisco 
na Exortação Apostólica Gaudete et 
exsultate (Alegrai-vos e exultai, 14) 
“….Todos somos chamados a ser san-
tos, vivendo com amor e oferecendo 
o próprio testemunho nas ocupações 
de cada dia, onde cada um se encon-
tra. És uma consagrada ou um consa-
grado? Sê santo, vivendo com alegria 
a tua doação. Estás casado? Sê santo, 
amando e cuidando do teu marido 
ou da tua esposa, como Cristo fez 
com a Igreja. És um trabalhador? Sê 
santo, cumprindo com honestidade e 

competência o teu trabalho ao serviço 
dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? 
Sê santo, ensinando com paciência 
as crianças a seguirem Jesus. Estás 
investido em autoridade? Sê santo, 
lutando pelo bem comum e renun-
ciando aos teus interesses pessoais”.  

Sendo assim, como nos sentimos? 
A caminhar devagarinho para uma 
fonte ou com coragem e determinação 
para Aquele que disse: “o que tem sede 
que se aproxime”? (Ap 22,17). Deixa 
que a graça do teu Batismo frutifique 
num caminho de santidade. Deixa que 
tudo esteja aberto a Deus e, para isso, 
opta por Ele, escolhe Deus sem cessar. 
Não desanimes, porque tens a força 
do Espírito Santo para tornar possí-
vel a santidade e, no fundo, esta é o 
fruto do Espírito Santo na tua vida 
(cf. Gal 5, 22-23). Grimoaldo, jovem 
com uma ardente sede de Deus.

 P. José Queirós

Convento passionista de Ceccano (FR) 
onde viveu e morreu o Beato Grimoaldo  
da Purificação (Santamaria).

Atenção Colaboradores(as) 
do Boletim “Família Passionista”!
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Início de novo 
ano no Seminário

No dia 4 de Fevereiro começamos, 
na comunidade do Uíje, o novo ano 
escolar para 8 seminaristas do 10º ao 
12º ano de escolaridade.

São provenientes, na sua maio-
ria, da Província de Luanda e Viana.

Que o Bom Deus os ajude a esco-
lher a sua vocação para continuarem 
a ser felizes! Rezem por eles e por 
aqueles que os acompanham.

Visita Canónica 
Consultor Geral

De 1 a 5 de Março, na comunidade 
Passionistas de Uíje, esteve a fazer a 
Visita canónica e fraterna o Consul-
tor Geral P. Juan Inácio Villy.

Esta Visita foi de constatação da 
realidade passionistas, seja da comu-
nidade como de vida pastoral na Paró-
quia e Centros da Missão. 

Agradecemos a sua visita, a sua ale-
gria e a marca que deixou em todos nós.

1-3 de Março – 
Festa de S. Gabriel 
Assembleia da Juventude 
da Paróquia da Santa Cruz

A Juventude da Paróquia acampou 
a sua ‘tenda’ na Paróquia da Santa 
Cruz para aí celebrar S. Gabriel na sua 
Assembleia da Juventude Paroquial.

Foram 3 dias vividos intensamente 
na sombra de S. Gabriel e de progra-
mação do novo ano pastoral. Para-
béns a todos!

NOTÍCIAS DA MISSÃO DE UÍJE (Angola)

CAMPANHA PRÓ-MISSÕES/ VOCAÇÕES PASSIONISTAS:
“Um presente de 
Natal 2018”

Em anos anteriores, a 
Campanha de Natal levada 
a cabo nas nossas igrejas e 
capelanias assistidas pelos 
Passionistas de Santa Maria 
da Feira e Barroselas, - sob o 
lema “Um presente de Natal 
para as Missões Passionistas 
em Angola” -, teve o objetivo 
principal de ajudar os Missio-
nários nas suas necessidades 
do dia-a-dia, mas tendo em 
conta também as várias obras 
que foi preciso levar a realiza-
ção nas duas Missões que nos 
estão confiadas naquele país.

Este ano, quisemos ir um 
pouco mais longe, canalizando o 
“presente de Natal” dos nossos 
Amigos e Benfeitores como uma 
ajuda preciosa nos gastos supor-
tados pela nossa Região Passio-
nista FAT com as Vocações dos 
nativos à nossa Congregação. 

Neste momento, temos nas duas 
Missões 19 Seminaristas ango-
lanos a cursar, nas suas res-
peita áreas, os estudos huma-
nísticos, 6 no Quénia a fazer 
ou preparar-se para o seu ano 
de Noviciado e 2 no Brasil, já 
Professos, a estudar Teologia. A 
integrar este grupo já bastante 
numeroso, há que contar tam-
bém com os quatro Estudan-
tes, já professos, que frequen-
tam o programa de Teologia no 
nosso convento de Santa Maria 
ai Monti, em Nápoles (Itália). 
As despesas suportadas na for-
mação de todos estes jovens 
ascendem a uma média men-
sal de 13.000 euros. Para além 
destes gastos, este ano tivemos 
ainda a nosso cargo os custos 
(viagens e despesas clínicas) 
com o transplante da córnea do 
seminarista Isaías, num hospi-
tal de Porto, sob pena de ficar 
completamente cego, o que, feliz-
mente está a correr bem, mas 
ainda em recuperação.

Para darmos andamento a 
mais esta Campanha, foram dis-
tribuídos em todos os respetivos 
centros de culto, no 1º Domingo 
do Advento, uns pequenos enve-
lopes que, durante a quadra 
de Advento e de Natal e até ao 
princípio do Ano, foram entre-
gues, normalmente, no Ofertó-
rio das Missas. 

Chegados que somos ao final 
de mais esta Campanha, cor-
respondente ao ano 2018, em 
favor das Vocações Passionistas 
de Angola, cabe-nos apresentar 
o total dos donativos da mesma, 
sendo este: área de Barroselas, 
1.585€; área de Santa Maria da 
Feira, 13.255€. Total: 14.840€.

Depois de tudo, vale a pena 
reproduzir aquilo que escreveu 
uma criança num dos enve-
lopes: “por mais pequena que 
seja a ação, vale mais do que 
a intenção”. 

A todas as pessoas que con-
tribuíram com a sua oferta mais 
ou menos generosa, mas todas, 
certamente, com a melhor das 

boas vontades, em nome dos 
nossos Missionários em Portu-
gal e Angola e, sobretudo, dos 
nossos Seminaristas nativos, 
o nosso Muito Obrigado. Que o 
nosso Bom Deus a todos ajude.

 

P. Porfírio Sá

 (Coordenador da 
Campanha)
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ANGOLA no meu coração…

Alegria no coração. É 
a minha primeira emoção 
na primeira vez que visito 
África.

Sim, o meu coração ficou 
surpreendido pelas respostas 
das pessoas a cada uma das 
realidades que vivem. Assim, 
descobri: riqueza na miséria, 
vida no sofrimento, alegria 
na contradição, coragem nas 
injustiças, humildade na fra-
gilidade, felicidade no dia-
-a-dia, beleza na pobreza e 
energia no cansaço.

Sim, o meu coração está 
agradecido pelo caloroso aco-
lhimento dos meus irmãos 
passionistas, por ocasião da 
Visita Fraterna, pelo trabalho 
dedicado que levam a cabo na 
formação dos futuros passio-
nistas e de jovens e mulhe-
res, líderes da sua própria 
vida e do seu povo; e porque 
pude penetrar nos lugares 
mais inóspitos de uma Mis-
são Encarnada. Em África, 
em Angola, no Calumbo e 

em Uíje. Senti-me em minha 
casa. Obrigado!  

Sim, o meu coração emo-
cionou-se no encontro e no 
reconhecimento dos sete reli-
giosos e dezanove jovens aspi-
rantes que sonham ser pas-
sionistas. Quero trazer a 
estas linhas os nomes pró-
prios dos HOMENS CORA-
JOSOS DA MISSÃO. Reco-
nheço as suas pessoas e as 
suas capacidades, como dom 
à humanidade, e destaco: 
o P. Gabriel Querubim, o 
seu caráter aventureiro, de 
ritmo calmo, com Angola no 
coração; o P. José Queirós, o 
seu ser inspirador da Mis-
são, passando do cargo de 
Provincial a um missioná-
rio feliz, nos seus 79 anos; 
o Irmão Hugo Filipe, a sua 
atitude de serviço, trabalha-
dor nato, encarregado das 
relações públicas da comu-
nidade; o P. Nuno Almeida, a 
sua capacidade de liderança 
inata, e hoje alma da mis-
são; o P. Manuel da Concei-
ção Henriques, a sua entrega 
sem reservas, nos anos exi-
gentes da guerra mas sem-
pre com a missão na alma; 
o P. Rui Miguel Rodrigues, 
com a sua audácia empreen-
dedora e “pau para toda a 
colher”, um autêntico “mul-
tifunções”; e o Irmão Tiago 
Manuel de Oliveira, o seu 
coração nobre e generoso.

Sim, o meu coração 
está feliz, porque nas duas 

comunidades partilhei de 
uma convivência amável de 
fraternidade e uma proje-
ção missionária admirável. 
Homens austeros e discipli-
nados que, com a sua res-
ponsabilidade e coordena-
ção, levam a cabo as suas 
tarefas como formadores, em 
cada etapa do aspirantado; 
como párocos na Paróquia da 
Santa Cruz, com doze bair-
ros e como diretores de um 
Centro de Formação Profes-
sional, com distintos cursos 
e atividades, (…..) por onde 
passam cinquenta mil pes-
soas por ano. Em Calumbo 
dinamizam uma área de 15 
bairros, pertencentes à Paró-
quia de São Paulo da Cruz, 
gravitando à volta do San-
tuário de São José – lugar de 
grandes peregrinações. Para 
além da formação de aspi-
rantes e postulantes, onde 
reconhecem com humildade 
que estão a dar os primei-
ros passos. De destacar um 
bom acompanhamento de 
um povo carenciado. Aten-
ção especial ao ministério da 
Escuta. Colaboração pontual 
no ministério da Confissão. 
Acolhimento de voluntári@s 
e realização de projetos com 
a ONG Rosto Solidário. Aber-
tura e incremento de Biblio-
tecas. Formação humana e 
espiritual a leigos da Famí-
lia Passionista, mulheres, ex-
-seminaristas, ex-religiosos 
e famílias dos aspirantes.

Sim, o meu coração está 
orgulhoso pelo trabalho 
levado a cabo pelos nossos 
irmãos ao longo dos 27 anos 
de presença passionista em 
Angola, e descubro o fruto 
dos seus esforços e sacrifícios 
na aposta vocacional de hoje; 
com 2 teólogos, 1 noviço, 5 
pré-noviços, 4 postulantes, 
15 aspirantes e um grupo 
numeroso de candidatos. 
Acompanhamento efetivo 
que assegura a Identidade 
e o sentido de Pertença à 
Congregação.

Sim, o meu coração fica 
verdadeiramente conectado 
com a fé celebrada num ritmo 
musical e numa cor especial, 
geradores de esperança e de 
alegria no coração.

Agradecido, deixo Angola 
e os meus Irmãos Passionis-
tas numa missão grandiosa 
que precisa de ser apoiada 
com recursos humanos e 
económicos, aumentando o 
número de vocações – pre-
núncio novos sonhos e proje-
tos – com o objetivo de conti-
nuar a anunciar a Boa Nova 
de Jesus de Nazaré, desde 
o Carisma de São Paulo da 
Cruz. Feliz por ter compar-
tilhado um pequeno troço do 
meu caminho, na minha pri-
meira visita que fiz a África. 
Wow!!!

Juan Ignacio Villar -Vily-
(Consultor Geral da Congregação)

- Tradução do espanhol por P. 
Porfírio Sá -
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1) Encontro Pré-Seminário

No dia 19 de Janeiro, na Feira, realizou-se um novo 
encontro vocacional do pré-seminário, onde estiveram 
rapazes desta zona, mas também de Barcelos, assim 
como o nosso seminarista Isaías, de Angola.

Naquele que era o 2.º dia da Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos, este foi o tema que permitiu abor-
dar uma vocação comum dos batizados, apesar das dife-
renças que existem.

Uma vez que era véspera das Fogaceiras, houve opor-
tunidade de provar o doce típico e para visitar a réplica 
do castelo da Feira em Terras de Santa Maria de Lamas, 
junto à igreja e ao museu da cortiça.

P. Bruno Dinis

2) Missão na escola

Na semana de 28 de Janeiro a 1 de Fevereiro, no Agru-
pamento de Escolas de Ovar, nas aulas da disciplina de 
Educação Moral Religiosa e Católica, estiveram pre-
sentes dos Missionários Passionistas, nomeadamente o 
padre Bruno e o seminarista Isaías, acompanhados de 
uma voluntária missionária Inês Poças, de Ovar.

Nos vários momentos de partilha, os alunos tiveram 
a oportunidade de conhecer melhor o trabalho desen-
volvido pelos missionários, particularmente em África, 
bem como as suas caminhadas vocacionais. A jovem Inês 
Poças partilhou a experiência vivida no âmbito do projeto 
“Rosto Solidário”, dinamizado pelos Missionários Pas-
sionistas em Angola. De acordo com o seu testemunho, 
reforçado através da apresentação de um vídeo, prescin-
diu por duas vezes das suas férias escolares para dedi-
car-se à Missão, colaborando na prestação de cuidados 
de saúde e na área da educação. Mas, tal como referiu, 
a disponibilidade para nos darmos ao outro não precisa 
de ser necessariamente junto de outros povos, mas pode 

ser desempenhada à nossa volta, bastando, para isso, 
estarmos atentos, de coração aberto e servir com alegria.

Depois da apresentação, os alunos tiveram oportuni-
dade de colocar questões e partilhar as suas ideias.

Esta visita constituiu um bom momento de aprendi-
zagem, de partilha de experiências vividas e de testemu-
nho de uma vida entregue a Cristo, aos outros e à mis-
são em particular. 

Foi um momento que os alunos acolheram com muito 
agrado e recetividade e que os sensibilizou para um even-
tual chamamento vocacional.

 A Professora de E.M.R.C.
Emília Vaz Nunes

3) Animação Vocacional

Nos dias 9 e 10 de Fevereiro, a Equipa Vocacional Pas-
sionista esteve nas paróquias de Galegos e Valpedre, em 
Penafiel, para testemunhar a alegria de ser missionário, 
seja nas catequeses da infância e da adolescência, seja 
nas Eucaristias. 

O pároco destas comunidades é o P. Nuno Pereira, 
que professou na Congregação da Paixão de Jesus Cristo, 
tendo posteriormente estudado Teologia, no Seminário 
Maior do Porto, a cuja diocese serve naquelas paróquias.

De uma destas é também um dos atuais alunos do 
Seminário Menor da Feira.

4) Dos dias 12 a 16 de Fevereiro,

foi a vez da Catequese do Seminário da Feira rece-
ber a Equipa Vocacional Passionista, que se fez presente 
em 2 grupos da Infância e 1 da Adolescência. A “jogar em 
casa”, os 3 missionários desta comunidade e 1 semina-
rista angolano (de passagem por Portugal) despertaram 
os catequizandos e catequistas para a vocação de escu-
tar Cristo.

P. Bruno Dinis

PASTORAL JUVENIL E ANIMAÇÃO VOCACIONAL
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Ecos das 
JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE  

Terminaram, no dia 27 de 
Janeiro, as Jornadas Mundiais da 
Juventude 2019, no Panamá, tendo 
como lema: «FAÇA-SE EM MIM 
SEGUNDO A TUA PALAVRA».

Jovens de todo o mundo fizeram 
encontro. Foi encontro com o 
Papa, mas, principalmente 

encontro com Cristo, tendo como 
pano de fundo o modelo da jovem de 
Nazaré, que não regateou a Deus o 
seu “sim” para fazer Jesus presente 
na história da humanidade (o “Deus 
connosco”). 

Este número de PARTILHANDO 
é quase todo ele dedicado a ecos des-
sas jornadas e não podemos enten-
der que se dirigem unicamente aos 
jovens, mas a todos os “cidadãos”, 
principalmente os cristãos de todo o 
mundo, que anseiam por uma cida-
dania que transcende todo e qualquer 
acontecimento do mundo hodierno e 
que aponta para a cidadania de Deus 
que urge começar já neste tempo em 
que vivemos (no agora) cheio de con-
fusões e de crises. 

Uma verdadeira festa feita de ora-
ção, cantos, dança, testemunhos e 
reflexão: assim foi a vigília que se rea-
lizou no Campo S. João Paulo II com 
os jovens participantes da Jornada 
Mundial da Juventude do Panamá. 

O ápice foi a adoração ao Santís-
simo, mas o discurso do Papa Francisco 

foi outro grande momento, que – como 
sempre – usou a linguagem dos seus 
interlocutores. O Pontífice inspirou-se 
no testemunho dado momentos antes 
por alguns jovens para transmitir a 
sua mensagem, desta vez mariana. 

“A salvação que o Senhor nos dá 
é um convite para participar numa 

“SEM DÚVIDA, A JOVEM DE NAZARÉ 
NÃO APARECIA NAS ‘REDES SOCIAIS’ DE ENTÃO, 
NÃO ERA UMA INFLUENCER – UMA INFLUENCIADORA 
DIGITAL – MAS, 
SEM QUERER E SEM PROCURÁ-LO, TORNOU-SE A MULHER 
QUE MAIOR INFLUÊNCIA TEVE NA HISTÓRIA”.
“MARIA, A INFLUENCER DE DEUS. COM POUCAS PALAVRAS, 
SOUBE DIZER ‘SIM’, CONFIANDO NO AMOR E NAS 
PROMESSAS DE DEUS, 
ÚNICA FORÇA CAPAZ DE FAZER NoVAS TODAS AS COISAS”.

história de amor”, disse o Papa, e foi 
assim que Ele surpreendeu Maria. 

“A jovem de Nazaré não apare-
cia nas «redes sociais» de então, não 
era uma influencer – uma influencia-
dora digital – mas, sem querer nem 
procurá-lo, tornou-Se a mulher que 
maior influência teve na história.” 

Francisco definiu Maria como a 
“influencer de Deus” que, com pala-
vras, soube dizer «sim», “confiando 
no amor e nas promessas de Deus, 
única força capaz de fazer novas todas 
as coisas”. 

A força desse “sim” impressiona, 
prosseguiu Francisco. Foi o «sim» de 
quem quer comprometer-se e arris-
car. Nesta estrada, o primeiro passo é 
não ter medo de receber a vida como 
ela vem, com suas imperfeições e 
dificuldades. 

“O amor do Senhor é maior que 
todas as nossas contradições, fragi-
lidades e mesquinhices, mas é preci-
samente através das nossas contra-
dições, fragilidades e mesquinhices 
que Ele quer escrever esta história 
de amor.” 

“NÃO TENHAIS MEDO DE 
DIZER AO SENHOR 
QUE VÓS TAMBÉM QUEREIS 
FAZER PARTE
DA SUA HISTÓRIA DE AMOR 
NO MUNDO”

Retomando a linguagem juve-
nil, o Papa recordou que não basta 
estar conectado o dia inteiro para 
se sentir reconhecido e amado. Mas 
é preciso encontrar espaços onde os 
jovens possam sentir-se parte de uma 
comunidade. 

Portanto, o segundo passo é criar 
elos, laços, família: uma comunidade 
onde se possam sentir amados. Espaços 
onde receber raízes e levá-las adiante. 

“Ser um influencer no século XXI 
significa ser guardião das raízes, 
guardião de tudo aquilo que impede 

(Textos extraídos de “PARTILHANDO”, 
Folha (in)formativa da Paróquia e do Santuário de S. José de Calumbo Passionistas, Angola - nº 91)
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a nossa vida de se tornar «gasosa», 
evaporando-se no nada. Sejam guar-
diões de tudo o que permite sentir-
-nos parte uns dos outros, pertencer-
-nos mutuamente.” 

Interagindo com a multidão, Fran-
cisco perguntou se os jovens estão dis-
postos a responder o “sim” de Maria, 
“Faça-se em Mim”. 

“O Evangelho ensina-nos que o 
mundo não será melhor por haver 
menos pessoas doentes, debilitadas, 
frágeis ou idosas de que ocupar-se, 
nem por haver menos pecadores, mas 
será melhor quando forem mais as 
pessoas que, como estes amigos, esti-
verem dispostas e tiverem a cora-
gem de dar à luz o amanhã e acredi-
tar na força transformadora do amor 
de Deus.” 

Coragem, foi a palavra final do 
Papa: “Não tenhais medo de dizer ao 
Senhor que também quereis fazer parte 
da sua história de amor no mundo.”

EXTRATOS DA HOMILIA DO 
PAPA FRANCISCO 
NA EUCARISTIA DE 
ENCERRAMENTO 

DAS JORNADAS MUNDIAIS 
DA JUVENTUDE. 

“Vós, queridos jovens, não sois o 
futuro. Gostamos de dizer que sois o 
futuro… Não… sois o presente. Não 
sois o futuro de Deus; vós, jovens, sois 
o agora de Deus”, declarou, na homi-
lia da celebração, que decorreu no 
Campo S. João Paulo II, onde muitos 
participantes na JMJ 2019 passaram 
a noite, após uma vigília de oração. 

“O teu espaço é hoje”, insistiu o 
Papa. 

O pontífice desafiou os jovens a 
“tomarem a palavra” nas comuni-
dades, nas cidades, junto dos mais 
velhos: “Não amanhã, mas agora”. 

Na sua intervenção destacou a pre-
sença concreta e “diária” de Deus que 
exige “fraternidade” e o abandono do 
comodismo. 

“Ele não quis manifestar-Se de 
modo angélico ou espetacular, mas 
quis dar-nos um rosto fraterno e amigo, 
concreto, familiar. Deus é real, porque 
o amor é real; Deus é concreto, porque 
o amor é concreto”, realçou o Papa. 

“…VÓS, JOVENS, SOIS 
O AGORA DE DEUS”

O Papa pediu às comunidades cató-
licos que não silenciem nem procurem 

“domesticar” os jovens, que são “pro-
fecia e anúncio do Reino de Deus”. 

“Querer domesticar a Palavra de 
Deus é tentação de todos os dias”, 
advertiu. 

A Missa foi concelebrada por 26 
cardeais e 424 bispos; a primeira lei-
tura foi proclamada por um jovem 
escuteiro, Pedro Luís Cabritam, do 
Patriarcado de Lisboa. 

O coro de 301 elementos incluía 
cantores do Panamá, Nicarágua, Hon-
duras, Costa Rica, Colômbia e Vene-
zuela, acompanhados por 110 músi-
cos, com idades entre os 15 e 35 anos, 
na sua maioria. 

O Papa rezou depois diante da 
imagem da Virgem Maria, confiando-
-lhe, em oração, os participantes da 
JMJ: “Imploro a tua proteção sobre 
todos eles e sobre todos nós, para que 
todos, eles e nós, os mais velhos, pos-
samos ser verdadeiros discípulos e 
missionários”. 

Francisco despediu-se com um 
agradecimento aos responsáveis do 
Panamá e a todos os que apoiaram 
a realização do evento: “E a vós, que-
ridos jovens, um grande obrigado! A 
vossa fé e alegria fizeram vibrar o 
Panamá, a América e o mundo inteiro. 
Estamos a caminho: continuai a cami-
nhar, continuai a viver a fé e a par-
tilhá-la. Não vos esqueçais que não 
sois o amanhã, não sois o entretanto, 
mas o agora de Deus”.
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Não é todos anos, e muito menos 
todos os dias, que se celebram 60 Anos 
de Sacerdócio. Mas, desta vez, neste 
ano de graça 2019, aconteceu. O P. 
Benigno Villa Lores, Passionista da 
comunidade de Barroselas, atingiu 
e celebrou, neste dia, as suas Bodas 
de Diamante Sacerdotais. Acompa-
nhou-o nesta celebração festiva todos 
os membros da sua comunidade de 
Barroselas e a maioria da comuni-
dade passionista de Santa Maria da 
Feira. Apesar da sua avançada idade 
e, sobretudo, não obstante a sua notó-
ria fragilidade física que o apoquenta 
já desde há alguns anos a esta parte, 
não deixou de manifestar a sua grande 
satisfação e alegria por, neste dia, 
poder cantar as maravilhas que o 
Senhor nele tem realizado ao longo 
destes 60 anos de ministério sacer-
dotal em favor do povo de Deus, na 
Congregação Passionista. 

A Comunidade Passionista de Por-
tugal, os religiosos da ex-Província 
da Sagrada Família (Espanha), de 

onde é oriundo, e toda a Família Pas-
sionista espalhada pelo mundo, os 
seus familiares e amigos, unem-se 
ao P. Benigno em oração de Ação de 
Graças, louvando e exaltando Jesus 
Cristo, Único e Eterno Sacerdote, por 
ter elevado o seu servo à Ordem dos 
Presbíteros a 22 de fevereiro de 1959. 

A celebração comemorativa teve 
lugar na capela interna da comuni-
dade do Seminário de Barroselas, 
presidindo à Eucaristia o Superior 
regional, P. Paulo Correia, em nome 
a pedido do mesmo P. Benigno, sendo 
ladeado pelo próprio homenageado 
e por todos os sacerdotes que pude-
ram marcar presença. À celebração 
da Eucaristia, e após a foto de famí-
lia, seguiu-se um almoço festivo de 
confraternização, onde não faltaram 
os brindes, o bolo comemorativo da 
efeméride e o cântico dos “Parabéns 
a você” bem ritmado.

BODAS DE DIAMANTE SACERDOTAIS
do Padre Benigno Villa (22.02.1959-2019)

60
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Notas biográficas:
O P. Benigno nasceu a 28 de junho de 1933 em Ventanilla, Província 

e Diocese de Palencia (Espanha), sendo seus pais Manuel Villa Lores e 
Maria Lores Barreda. Entrou para o Seminário passionista, então em 
Zaragoza, a 7 de Janeiro de 1947, emitindo a sua Profissão Religiosa em 
Corella (Navarra) a 7.10.1952. Foi ordenado presbítero em Zuera (Zara-
goza) a 22.02.1959. Terminado o ano de Pastoral em 1960, em Barce-
lona, logo foi destinado a trabalhar em Portugal, tendo desempenhado 
várias funções nas diversas comunidades por onde passou: em Arcos 
de Valdevez, diretor e vice-diretor do Seminário Menor, Superior, Ecó-
nomo e professor; Em Antuzede (Coimbra), Ecónomo da comunidade; 
em Barroselas, Mestre de Noviços, Superior, Vice Superior e Ecónomo 
local; em Santa Maria da Feira, Superior e Consultor provincial, Ecó-
nomo local e provincial, vice Superior e diretor adjunto do Seminário 
Menor; em Linda-a-Velha, entre os anos 1987 e 2018, desempenhou reli-
giosamente vários ministérios, entre eles o de Superior da comunidade 
e Diretor dos Postulantes, Assistente do Movimento por um Lar Cristão 
(MLC). Desde 2017, o P. Benigno, deteriorando-se cada vez mais a sua 
já débil saúde, foi transferido para a comunidade de Barroselas, onde 
pode encontrar mais acompanhamento e tranquilidade.

Depois desta caminhada de “fide-
lidade e entrega a Deus e de dis-
ponibilidade e serviço aos irmãos”, 
temos de dar muitas graças a Deus 
por nos ter dado no P. Benigno um 
verdadeiro “israelita no qual não há 
fingimento” e um verdadeiro passio-
nista, que abraçou e viveu intensa-
mente o carisma da vida religiosa e 

passionista na humildade e simpli-
cidade, partilhando com todos a sua 
grande riqueza de uma ternura e o 
carinho que a todos cativou e conti-
nua ainda a cativar. 

Rezamos ao Deus da Vida que pro-
longue a presença física do P. Benigno  
entre nós ainda por muitos e bons anos 
e que continue a deixar-se sempre 

contagiar e guiar pelo lema do após-
tolo Paulo, que escrevia “alegro-me 
nas minhas fraquezas, nas afrontas, 
nas adversidades, nas perseguições 
e nas angústias sofridas por amor 
de Cristo, porque, quando sou fraco, 
então é que sou forte”.

P. Porfírio Sá
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PASSIONISTAS NO MUNDO
ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL DO 
P. NGUYEN TAN KIET E 
DIACONAL DE NGUYỄN 
XUÂN VUONG (SPIR)

A 23 de Agosto 2018, na paróquia de Duc Long (Vietnam) Nguyen 
Tan Kiet foi ordenado sacerdote y Nguy€n Xuân Vuong orde-
nado diácono pela imposição das mãos  do bispo de Xuan Loc,  
D. Joseph Dinh Duc Dao.

ORDENAÇÃO DO 
P. GIOVANNI BENENATI 
(MAPRAES)
A 3 de janeiro de 2019, na Basílica dos 
SS. João e Paulo (Roma, Itália), P. Gio-
vanni Benenati foi ordenado presbí-
tero pela imposição das mãos do bispo 
auxiliar de Roma, D.  Gianrico Ruzza.

ORDENAÇÃO DO
P. MARINO LONGO 
(MAPRAES)
A 23 de dezembro de 2018, na paró-
quia da “Assunção de N. Senhora”, em 
Trepuzzi (Italia), o P. Marino Longo 
foi ordenado sacerdote pela imposição 
das mãos do arcebispo de Lecce (Itá-
lia), D. Michele Seccia.

ORDENAÇÃO DOS 
PP. Jerald Varghese 
e Muthappan 
Silvadhasan (THOM)

A 4 de janeiro de 2019, na igreja da Imaculada Conceição 
(Adimalathura,Kerala,India), foram ordenados presbíteros  os 
PP. Jerald Varghese e Muthappan Silvadhasan, pela imposição 
das mãos do bispo auxiliar de Trivandrum, D. R. Christudhas.

ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL
P. Fernando da Silva 
Oliveira (GETH)
No dia 12 de janeiro de 2019, na paró-
quia de São Severino Bispo (Nova Flo-

resta/PB, Brasil), o P. Fernando da Silva Oliveira foi ordenado 
sacerdote pela imposição das mãos do bispo D. Amilton Manoel 
da Silva, CP.

ORDENAÇÃO 
SACERDOTAL 
NA PROVÍNCIA DA 
EXALTAÇÃO DA 
SANTA CRUZ – BRASIL
A 7 de Junho de 2015, na cidade de 

Barbacena – MG, Brasil, foi ordenado sacerdote Jorge Henrique 
Abreu Tanus, pela imposição das mãos de Sua Ex.cia D. Geraldo 
Lyrio Rocha, Arcebispo de Mariana – MG. O P. Jorge é o segundo 
sacerdote ordenado desde a criação da Província.

ORDENAÇÕES 
SACERDOTAIS DOS 
PP. JIFFIN SEBASTIAN 
e JOHNSON 
EMMANUEL, C.P.
Os PP. Jiffin Sebastian e John-

son Emmanuel, C.P., foram ordenados sacerdotes pelo 
bispo Joseph Kariyil, bispo de Cochin (India), a 8 de abril 2019 
em  Ashram, na India.

ORDENAÇÃO DO 
P. IPPOLITO Di 
MAGGIO (MAPRAES)
A 19 de janeiro de 2019, na igreja 
Redemptoris Mater (Cinisi, Italia), 
foi ordenado sacerdote o P. Ippolito 

Di Maggio, pela imposição das mãos do Arcebispo de Monreale, 
D. Michele Pennisi.

 

DEZ NEO-PROFESSOS 
DA PROVÍNCIA SCOR
A 15 de janeiro de 2019, no Noviciado da Província SCOR 
(Daimiel, Espanha), dez noviços emitiram os seus primei-
ros votos religiosos: Jaime Javier Velásquez Zambrano, 
Luis Alonso Santiago Chicas, Milcíades Enrique Tenorio 
Gaitán, Gilberto José Arias Rodríguez, Oscar Fernando 
Rivas Quintero, Oscar Armando Paz Rivera, Albims Omar 
Garrido Negrette, Carlos Andrés Becerra Cerón, José 
Adalí Miranda Hernández and Roger Saldaña Gonzales.
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No fim de semana anterior ao dia 
do São Gabriel (27 de Fevereiro), na 
Feira, realizou-se a festa da Juven-
tude Passionista. Com a presença 
de jovens das comunidades locais 
(Células: Bússola, NASA+ e VIVE; 
Coro das 10h, Acólitos, Agrupamento 
de Escuteiros 640 S. Paulo da Cruz, 
Seminaristas e Voluntariado Passio-
nista), de Barroselas (GASPC) e de 

O ano ainda agora começou, 2019 
dá os seus primeiros passos e o Volun-
tariado Passionista orgulha-se de já 
ter registado uns quantos momentos 
especiais neste novo capítulo.

O grupo tem vindo a empenhar-se 
cada vez mais na Missão ad gentes 
e este ano, ao contrário do que seria 
expectável, não vai enviar uma, mas 
sim duas equipas de missionários para 
Angola, mais concretamente para 
Calumbo. As equipas serão envia-
das em dois períodos distintos, dando 
azos à realização de projetos de longa 
duração. 

A primeira dupla partirá no final 
de Janeiro. Bárbara e Sofia já têm as 
malas feitas para voar até Angola, 
onde permanecerão pelo período de 
dois meses.

Itália (Passio on Road). Participaram 
ainda os grupos: Beshorah (Póvoa de 
Varzim), Devotos do Sagrado Coração 
de Jesus e de Maria (várias prove-
niências), Impulso Jovem (Pigeiros), 
Embarca (Valbom) e Catequizandos 
de Lamas.

O cartaz deu voz aos jovens que 
aprofundaram a vida do “santo do sor-
riso”, seja num percurso pela cidade, 

Como não poderia deixar de ser, 
este momento foi assinalado de forma 
especial e no passado dia 20 de Janeiro, 
às primeiras horas da manhã, reali-
zou-se a Missa de Envio destas duas 
jovens que se propõe a partir e a abra-
çar esta causa com toda a alma e 
coração.

provocando aqueles que por ali pas-
savam, revelando os seus talentos 
artísticos. Foi uma experiência de 
comunhão sob o título das Jornadas 
Mundiais da Juventude deste ano: 
Eis aqui a escrava do Senhor, faça-
-se em mim segundo a tua palavra. 
(Lc 1,38). 

P. Bruno Dinis

Foram muitos aqueles que qui-
seram mimar as “nossas meninas” 
e participar na missa celebrada em 
sua honra na Igreja dos Passionistas 
de Santa Maria da Feira.

No meio de cânticos e felicitações 
e rodeadas por um intenso mar de 
amor e alegria, as duas jovens despe-
diram-se desta sua casa, preparando-
-se para partir para aquele que vai ser 
o seu novo lar nos próximos tempos. 

Bárbara e Sofia não hesitaram 
em responder positivamente ao cha-
mamento de Deus e assim sendo, os 
seus caminhos por Angola só poderão 
ser tão belos quanto a bondade que 
irradia nos seus corações.

Diana Pimenta

Voluntariado Passionista

Festa da Juventude Passionista
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No passado dia 1 de Dezembro 
pelas 22h o Grupo Gólgota voltou aos 
palcos estreando uma nova peça de 
teatro no Cineteatro António Lamoso, 
“Hábitos de Bebida”. 

Nesta tradicional farsa de comé-
dia traduzida e adaptada para por-
tuguês da peça original “Drinking 
Habits” the Tom Smith, duas Irmãs 
da Perpétua Costura têm produ-
zido vinho secretamente para man-
ter o convento aberto, mas Paulo e 
Sara, jornalistas e ex-noivos, estão 

a seguir uma pista relativamente a 
este vinho. Eles entram clandesti-
namente no convento, como freira 
e padre, mas a sua presença, junta-
mente com a entrada de uma nova 
Irmã, lança a paranoia pelo convento 
de que foram enviados espiões de 
Roma para o fechar. Vinho e segre-
dos são inevitavelmente derramados 
ao mesmo tempo que todos tentam 
preservar o convento e redescobrir 
amores perdidos.

Foi uma estreia de sucesso com 

casa quase cheia, onde o público se 

divertiu durante quase duas horas 

com momentos insólitos e inesperados.

Para quem não teve a possibili-

dade de ver a peça, estejam atentos 

às redes sociais do Grupo Gólgota, 

pois mais atuações serão programa-

das para 2019. 

Paulo La Salette

“Hábitos de Bebida”

 
Encontro Anual: 10 de Junho 2019

EM ARCOS DE VALDEVEZ.ATENÇÃO
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ADELAIDE COSTA 
SOUSA (Assinantes 
de Fiães), 400€

ALBERTINA 
MOTA (Assinantes 
de Durrães), 280€

AMÉRICO PINHO 
MATOS, 50€

ANA MARIA 
C. NEVES 
CABRITA, 10€

ANA MARIA 
DANTAS LIMA 
(Assinantes de 
Carvoeiro), 20€

ANA MARIA DOS 
SANTOS MENDES 
(Assinantes da 
Lomba), 100€

ANÓNIMO 
(ESMORIZ), 20€

ANTÓNIO (P.) 
JORGE DA 
TORRE (Viana 
do Castelo), 50€

ANTÓNIO DA 
SILVA DANTAS 
(Anais), 21€

ANTÓNIO 
RESENDE 
DE JESUS 
(Esmoriz), 20€

ARMANDA DE 
CARVALHO 
SALSA ALMEIDA 
(Braga), 10€

ARNALDO 
FERNANDES DE 
ALMEIDA (S.ta 
Maria da Feira), 10€

ASSINANTES DE 
VITORINO DE 
PIÃES (PTL), 90€

CAPELANIA 
DA PRAIA 
(Esmoriz), 94,60€

CAPELANIA DA 
SENHORA DA 
HORA (S. João 
de Ver), 23€

CAPELANIA 
DE ALDRIZ 
(Argoncilhe), 50€

CAPELANIA DE 
DUAS IGREJAS 
(Romariz), 27,8€

CAPELANIA DE 
FIÃES, 50€

CAPELANIA DE 
GUILHOVAI (S. 
João de Ovar), 70€

CAPELANIA DE 
MACINHATA 
(Assinantes), 33,02€

CAPELANIA 
DE NADAIS 
(Escapães), 55€

CAPELANIA DO 
SOBRAL (S. João 
de Ovar), 31€

CARLOS ALBERTO 
DE SOUSA 
CARNEIRO 
(Lourosa), 15€

CLARA PINTO 
ALVES (Fornos), 12€

CLÁUDIA RAQUEL 
COSTA REGO 
(Assinantes de 
Portela Suzã), 20€

DIOGO FERREIRA 
SANTOS 
(ASPA), 10€

EDIÇÕES 
PASSIONISTAS (S.ta 
Maria da Feira), 19€

EMÍLIA ALCINDA 
DE CARVALHO 
MOREIRA PINTO 
(Porto), 10€

FERNANDA ALVES 
DE BARROS 
(Assinantes de 
Mozelos), 225€

FERNANDA REGO 
(Barroselas), 10€

FERNANDO 
SOARES 
RESENDE, 20€

IGREJA DO 
SEMINÁRIO DOS 
PASSIONISTAS 
(S.ta Maria da 
Feira), 374,27€

IGREJA 
PAROQUIAL DE 
TRAVANCA, 41,58€

ILDA REIS 
SOARES, 10€

IMAGEM DE 
Nª SENHORA 
DA PIEDADE 
(Argoncilhe), 120€

IMAGEM DE Nª 
SENHORA DAS 
DORES (S.ta Maria 
da Feira), 10,6€

ISAURA MOREIRA 
DIAS PINHO 
(Fajões), 20€

JORGE PINHO 
(Ultreia de Oliveira 
de Azeméis), 45€

JOSÉ MARIA DA 
SILVA LOPES 
(Braga), 12,50€

JOSÉ MARTINS 
(Junqueira), 15€

JOSÉ RAÚL ALVES 
VELOSO (Carregal 
do Sal), 50€

MANUEL DA 
SILVA RIBEIRO 
(Lourosa), 20€

MANUEL 
SOARES SERUSA 
(Lisboa), 10€

MARCÍLIA 
DE JESUS 
(Agualonga), 20€

MARGARIDA 
DA CONCEIÇÃO 
OLIVEIRA 
(Suiça), 33,46€

MARIA ADELAIDE 
RESENDE SANTOS 
(Souto), 20€

MARIA ALICE 
BARROS BESSA 
CARDOSO 
(Arrifana), 10€

MARIA ALICE 
VILAR OLIVEIRA 
(Lourosa), 5€

MARIA 
CLEMENTINA 
PAIS E SILVA 
(Válega), 90€

MARIA CRISTINA 
TEIXEIRA 
MATOS (S. João 
da Madeira), 5€

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
GOMES DE 
OLIVEIRA 
(Lourosa), 5€

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
MARTINS DA 
SILVA (Assinantes 
de Mansores), 100€

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

MARIA DULCE 
PEREIRA 
FARDILHA 
(Assinantes de 
Travanca), 25€

MARIA EDITE 
MOREIRA 
(Assinantes de 
Fermedo), 100€

MARIA 
FERNANDA 
CASTRO E SOUSA 
(Rio Meão), 10€

MARIA 
FERNANDA 
FERREIRA COSTA 
(Assinantes de 
Barroselas), 270€

MARIA 
FERNANDA 
FERREIRA PAIS 
(S. João de Ver), 6€

MARIA FERREIRA 
DOS ANJOS 
MOREIRA 
(Assinantes de 
Romariz), 320€

MARIA 
GUILHERMINA 
LANÇOS, 100€

MARIA HELENA 
ANDRADE DA 
COSTA (S. João 
da Madeira), 20€

MARIA HELENA 
CAMPINES 
SOARES (Assinantes 
da zona de 
Coimbra),550€

MARIA 
HELENA DOS 
SANTOS LEITE 
(Cucujães), 15€

MARIA HELENA 
JESUS FARINHA 
(Linda-a-Velha), 20€

MARIA HELENA 
MIRANDA 
ALMEIDA 
(Assinantes de 
Tregosa), 225€

MARIA 
HENRIQUETA 
BARRETO 
FRAGOSO MOURA 
(Linda-a-Velha), 60€

MARIA ISABEL 
ALVES (Vale de 
Cambra), 5€

MARIA ISABEL 
ROCHA 
MAGALHÃES 
(Assinantes de 
S. Miguel do 
Mato), 160€

MARIA LIMA DA 
CUNHA (Assinantes 
de Portela Suzã), 30€

MARIA LUCINDA 
CORREIA LEITE 
(S.ta Maria da 
Feira), 5€

MARIA MANUEL 
DA SILVA, 30€

MARIA MANUELA 
N. DE OLIVEIRA 
SOUSA (S.ta Maria 
da Feira), 50€

MARIA MATOS DE 
SÁ (Feitos), 30€

MARIA OLÍMPIA 
SÁ DA COSTA 
(Assinantes de 
Esmoriz), 150€

MARIA TERESA 
ESTANISLAU A. 
SANTOS LEITE 
(Escapães), 5€

MARINA MARTINS 
SANTOS, 50€

MAXIMINO 
JOAQUIM LEITE 
(Mosteirô), 25€

MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS 
(Barroselas), 294.5€

MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS 
(Linda-a-Velha) 51,5€

PÁROCO DE 
ALVARÃES, 20€

PARÓQUIA 
DE ESPARGO 
(Assinantes), 50€

ROGÉRIO 
BARBOSA 
(Barroselas), 20€

ROSA ARMINDA 
DE JESUS, 20€

ROSA MARIA 
PORTELA DA 
ROCHA FAMILIAR 
(Assinantes de 
Fornos), 120€

SANTUÁRIO Nª 
SENHORA DA 
SAÚDE (Vale de 
Cambra), 185.84€

SERAFIM JESUS 
DA SILVA (ASPA) 
(Sanfins), 20€

SOFIA SEMIÃO 
(Linda-a-Velha), 10€

TÂNIA CORREIA 
(Assinantes de 
Navió), 57€

TIAGO BRUNO 
DOS SANTOS 
RESENDE 
(Fornos), 15€

TOMÁS (P.) 
CARIDADE VIEIRA 
(ASPA) (Pároco 
de Freixo), 100€

VÍTOR DA 
SILVA VALENTE 
(Avanca), 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 20.12.2018 a 23.03.2019):

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 fran-
cisco.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
†  2.01.2019: ARMINDO TAVARES 

CORREIA, Assinante de FP e 
tio do P. Paulo Correia (Jun-
queira – VLC);

†  2 .01 .2019:  FERNANDO 
MIRANDA REGO, Assinante 
de “FP” (Poiares - Ponte de Lima).

†  27.02.2019; MARIA DA ANUN-
CIAÇÃO PEREIRA E PINHO, 
mãe dos Assinantes António 
Pereira e Pinho e Maria Adélia 
da Costa e Pinho (Paçô – Válega 
– OVAR).

†  12.02.2019: AUGUSTO DOS 
SANTOS SILVA, Assinante de 
“FP” (Parada – Louredo).

BATISMOS
23-12-2018: ALICE MACIEL
GRILO, filha de Flora Maciel
Leite e de João Grilo, Assinan-
tes de FP (Tregosa)

BODAS DE DIMANTE 
SACERDOTAIS 
(60 Anos)

22.02.2019: P. BENIGNO VILLA 
LORES, Sacerdote Passionista 
(Barroselas – Viana do Castelo)

“FAMÍLIA PASSIONISTA” solida-
riza-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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1.  A resistência à Cruz de Cristo
Não é fácil, nunca foi fácil aceitar a 

Cruz de Cristo. Desde os primórdios do 
cristianismo, a Cruz de Cristo aparece 
como uma pedra de tropeço, quer para 
os discípulos quer para a cultura secular. 
Como pode passar a salvação pela morte 
ignominiosa numa cruz? Como pode o 
Salvador morrer como um maldito? No 
entanto, a linguagem da cruz é certa-
mente loucura para os que se perdem, 
mas para os que se salvam, para nós, é 
força de Deus (1 Cor 1, 18)….. 

Enfrentaremos, então, o escândalo 
da Cruz de Cristo, buscando o seu ver-
dadeiro sentido, guiados pelo apóstolo 
Pedro. “Com efeito, em Pedro lemos a 
nossa reação ante a cruz” (Carlo Maria 
Martini). As suas dificuldades em aceitar 
e compreender a cruz de Jesus são tam-
bém as nossas. A sua autossuficiência e 
o seu orgulho também residem em nós. 

2.  A autossuficiência de Pedro e 
a nossa 
Logo após o primeiro anúncio da Pai-

xão de Jesus, descobrimos a resistência de 
Pedro à cruz de Cristo e os seus esforços 
para que o caminho de Jesus não passasse 
pela cruz (cf. Mc 8, 31-33). Pedro é inca-
paz de aceitar que Deus o ame gratuita-
mente e faça algo por ele. Pensa mais no 
que pode fazer por Deus do que aquilo que 
Deus faz por Ele.  “Pedro é generosíssimo, 
quer ser ele a morrer. […] Nunca chegou 
a aceitar que Jesus seja mais generoso 
do que Ele, que está ao seu serviço e que 
tem de deixar-se dirigir….. 

3.  O orgulho de Pedro e o nosso 
Também o orgulho foi um obstáculo 

para que Pedro aceitasse a Cruz do Senhor. 
Na última ceia e, ante a advertência de 
Jesus sobre a possibilidade da traição (cf. 
Mc 14, 17-21), Pedro não admite que o seu 
amor possa ser frágil e que O possa trair. 
“Pedro, em vez de tomar consciência da 
sua pobreza e da sua fragilidade, tira dali 
[da advertência de Jesus] um motivo de 
autossuficiência e de presunção” (Carlo 
Maria Martini). Tem uma imagem defor-
mada de si pelo orgulho. Um orgulho que 
o leva a considerar-se melhor do que os 
outros e a baixar a guarda na defesa das 
tentações….. 

4.  O drama de Pedro e o nosso: Sou 
um pecador salvo por Jesus! 
Autossuficiente e orgulhoso, genero-

síssimo e impecável, é assim que Pedro 
chega à noite da Paixão onde se desve-
lará a verdade que este Apóstolo não que-
ria assumir: sou um pecador salvo por 
Jesus! São dois os acontecimentos que, 
na noite da Paixão, levam Pedro a des-
cobrir a sua verdade: o seu sono no horto 
das oliveiras, e as três negações no pátio 
do sumo-sacerdote. 

O Pedro que dizia que ainda que todos 
abandonassem Jesus ele não o abando-
naria é o Pedro que não é capaz de vigiar 
uma hora com Jesus (cf. Mc 14, 37-38). 
O Pedro que prometeu ir até à morte por 
Jesus, foi o Pedro que por três vezes negou 
Jesus (cf. Mc 14, 66-72). Na hora da tri-
bulação, da prova, da cruz caem todas as 
máscaras. Não sou o salvador do mundo! 
Sou frágil, débil, cobarde e pecador!.....

O canto do galo não bastou para des-
pertar Pedro. De nada serve a denúncia 
fria e acusadora do pecado senão para 
conduzir ao desespero que caracteriza o 
sentido de culpa. Pedro descobriu a sua 
verdade, o seu pecado, à luz do olhar 
misericordioso de Jesus e isto fez toda 
a diferença. Na verdade, o olhar miseri-
cordioso de Jesus é profético, curador de 
feridas e criador de futuro….. 

Naquela troca de olhares entre Jesus e 
Pedro, o Apóstolo poderia pensar o seguinte: 
“Ele more por mim, que sou um verme e 
um cobarde (esta é a verdade!); eu que-
ria ser quem sabe o quê, e agora Ele está 
a morrer por um pobre homem como eu, 
reduzido a não saber quem sou. Venceste-
-me Senhor; Tu és melhor do que eu; acre-
ditava que o conseguiria, que faria algo 
por Ti, mas Tu me desconcertaste com a 
tua bondade, vais morrer por mim, coisa 
de que eu próprio me envergonho” (Carlo 
Maria Martini).

5.  Um amor para ser verdadeiro 
não precisa de ser perfeito! 
No entanto, o caminho de Pedro não 

termina aqui. Pelo contrário: é aqui que 
(re)começa, porque “toda a lei é precedida 
de um ‘és amado’ e seguida de ‘um ama-
rás’” (Paul Beauchamp). Prova desta ver-
dade é o diálogo entre Jesus e Pedro, no 
lago de Tiberíades após a ressurreição (cf. 
Jo 21, 15-19). Se, por três vezes, Pedro 
negou Jesus na noite da paixão, por três 

vezes, no amanhecer esperançoso da res-
surreição, professa o seu amor frágil, mas 
verdadeiro. É maravilhoso ver a evolução 
espiritual de Pedro: de orgulhoso e autos-
suficiente [passa] a humilde e sincero!

A pergunta de Jesus a Pedro é a per-
gunta do amor: Simão, filho de João, tu 
amas-me? Tu sabes que eu sou deveras 
teu amigo. Ou seja, Pedro responde com 
um amor de simples amizade. Esta dife-
rença de verbos mostra que Pedro já se 
conhece bem e que deixou de ser orgulhoso. 
Não temos aqui a resposta soberba que 
Pedro deu a Jesus na última ceia. A res-
posta de Pedro demonstra a consciência 
da sua debilidade e do seu fracasso, mas 
também a sua vontade de, na sua debi-
lidade, amar Jesus até ao fim.  

É a este Pedro débil que Jesus con-
fia o seu rebanho e o convida ao segui-
mento. Para Deus, mais importante do 
que o passado, é o futuro. “O bem possí-
vel de amanhã conta mais do que o mal 
de ontem [...]. Vai, sai do teu passado, 
vai à procura do novo [...], o bem é possí-
vel e o amanhã conta mais do que o mal 
de hoje. A ele nunca interessa o passado, 
porque é o Deus do futuro” (Ronchi)…..

Senhor, tu dizes-me que foi por mim 
que foste até à cruz! Hoje, eu digo-te que 
é por Ti que volto a lançar as redes. Hoje, 
apoiado no Teu amor revelado na cruz, 
recomeço, porque “viver é esta paciência 
infinita de recomeçar!” (Ronchi). Contigo, 
sou o que nunca seria! Na verdade, “és 
para mim o que a primavera é para as 
flores, o que o vento é para o papagaio de 
papel. Vieste e fizeste resplandecer a vida. 
Impossível amar-te e não tentar asseme-
lhar-te, em ti mudado como semente em 
flor” (G. Centore).

Nuno Ventura Martins, cp

(Fátima, 22 de Setembro de 2018

VIII Peregrinação da Família Pas-
sionista a Fátima) 

«EU, PEDRO E A CRUZ»
(Exortação aos peregrinos no fim da Via Sacra, na 8ª Peregrinação

da Família Passionista a Fátima (22.09.2018), pelo P. Nuno 
Ventura – que, por falta de espaço, não foi publicada  no 

Nº anterior )
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MEDITAÇÃO 
A quarta palavra de Jesus desde 

o púlpito da cruz é, sem duvida, uma 
palavra autêntica, mas, simultanea-
mente, a “palavra mais profunda, 
misteriosa e complicada de todas as 
que Jesus pronunciou” (Francisco de 
Mier), uma palavra que nunca será 
totalmente explicada. Ela revela o 
sofrimento que Jesus, verdadeiro 
homem e verdadeiro Deus, vivenciou 
na hora da sua Paixão. No entanto, 
não nos revela apenas o sofrimento 
do homem-Deus, mas também a gran-
deza do seu amor. “O desafio do grito 
do abandono […] é o vértice da prova 
de Jesus e, consequentemente, do seu 
amor” (Piero Coda).

Na cruz, Jesus vivenciou aquilo que 
também nós experimentamos: o apa-
rente abandono, o silêncio de Deus. 
Na verdade, “a quarta palavra simbo-
liza o sofrimento daqueles que se sen-
tem abandonados por Deus” (Fulton 
J. Sheen) e, consequentemente, não 
deixa de nos proporcionar algum con-
forto. Como afirma o autor da carta 
aos Hebreus, nós “não temos um Sumo 
Sacerdote que não possa compade-
cer-se das nossas fraquezas, pois Ele 

foi provado em tudo como nós, exceto 
no pecado. Aproximemo-nos, então, 
com grande confiança, do trono da 
graça, a fim de alcançar misericór-
dia e encontrar graça para uma ajuda 
oportuna” (Heb 4, 15-16). Contudo, a 
quarta palavra de Jesus na cruz não 
só assemelha o nosso sofrimento ao 
de Jesus, mas também se apresenta 
como um guia para a hora da dor e 
do aparente abandono de Deus. 

Muitos foram aqueles que, ao ten-
tarem explicar a quarta palavra, afir-
maram que Jesus estaria a rezar o 
salmo 22. A exegese tradicional afirma 
que Jesus, ao começar em alta voz este 
salmo, estaria a manifestar a sua con-
fiança incondicional em Deus. Con-
tudo, as palavras de Jesus expressam 
a sua angústia e a sua solidão e não 
são as palavras de confiança e de lou-
vor do salmo 22. Nesta linha, afirma 
o teólogo italiano Bruno Forte: a “sen-
sação de abandono de Jesus, ferido 
na sua consciência filial, é o término 
oposto da mentalidade do salmista, 
para o qual o justo tem direito à pro-
teção de Deus; o Crucificado é o mais 
desolado dos desolados e dos oprimi-
dos da terra”.

No entanto, “o grito do abandono 
não é um grito de desespero” (Piero 
Coda). Angústia e desespero não são 
sinónimos. “O desespero supõe que se 
tenha perdido a confiança em Deus; 
a angústia implica só uma imensa 
desolação e tristeza” (Bruno Forte). 
Se Cristo grita invocando a Deus, é 
porque não perdeu a confiança, Mesmo 
no meio da maior dor Jesus continua 
a confiar, continua a chamar a Deus 
o seu Deus. “Mesmo abandonado por 
Deus, dirige-lhe a sua oração e o seu 
lamento, fazendo assim compreen-
der que Ele, Jesus, não o abandona” 
(J. Gnilka).

Parece estranho e até escandaloso 
conjugar a palavra oração e grito. Con-
tudo, ambas as palavras combinam 
bem. O grito é um recurso débil que 
o homem possui para pedir ajuda e 
é a expressão de uma angústia inte-
rior. Na Bíblia, o grito do ser humano 
nunca se perde. Há sempre alguém 
que o escuta. Quem grita tem a cons-
ciência de que o seu grito será escu-
tado. Consequentemente, o que grita 
não é um desesperado. Desesperado 
é aquele que não grita, que fica mudo 
na sua dor e que se autodestrói. 

HORIZONTES DA PAIXÃO:

AS 7 PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

LEITURA
“Ao chegar o meio-dia, fez-se trevas por toda a terra, até às três da tarde. E às três da tarde, Jesus 

exclamou em alta voz: «Eloí, Eloí, lemá sabachtáni?», que quer dizer: Meu Deus, meu Deus, porque me 
abandonaste? Ao ouvi-lo, alguns que estavam ali disseram: «Está a chamar por Elias!» Um deles correu 
a embeber uma esponja em vinagre, pô-la numa cana e deu-lhe a beber, dizendo: «Esperemos a ver se 
Elias vem tirá-lo dali». Mas Jesus, com um grito forte, expirou”  (Mc 15, 33-37).

4ª PALAVRA
‘Meu Deus, meu Deus,
porque me abandonaste?”
(Mc 15, 33-37)
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Centremo-nos agora no conteúdo 
do grito de Jesus. As traduções dizem 
que Jesus pergunta “porquê me aban-
donaste?”. No entanto, para o teólogo 
Bruno Forte, a tradução mais adequada 
seria “para quê?”, com que finalidade 
me abandonaste? Na verdade, no grego 
bíblico, a expressão em questão pode 
introduzir quer uma oração causal, 
quer uma oração final, ou seja, pode 
perguntar o motivo ou a finalidade. 
Esta não é uma questão linguística de 
lana-caprina. Com efeito, representa 
as duas atitudes possíveis ante um 
problema: ficar na lamentação estéril 
ou ver como se pode crescer. “Ficar a 
ver de quem é a culpa não é a maneira 
correta de abordar o problema do mal. 
A maneira correta é antes perguntar: 
‘isto pode ser uma ocasião para quê?’; 
as coisas não são porquê, são para quê. 
Não quer dizer que não sejam impor-
tantes os porquês, mas ganhamos pouco 
se ficarmos só pela pergunta ‘porquê’” 
(Vasco Pinto de Magalhães). 

Na verdade, os momentos de crise 
aparecem na nossa vida como momen-
tos oportunos de crescimento de fé, 
esperança e caridade. Nesta linha, 
o padre e poeta português Tolentino 
Mendonça, falando da importância 
de agradecer o que não nos foi dado, 
afirma: “podemos olhar o que não nos 
foi dado como a oportunidade, ainda 
que misteriosa, ainda que ao inverso, 
para entabular um caminho de apro-
fundamento... e de ressurreição”.  Urge 
converter não só a linguagem, mas, 
acima de tudo, a atitude. É imperioso 
passar da lamentação ao crescimento. 
“Temos de aprender a passar da per-
gunta ‘Porquê a mim?’ para a pergunta 
‘Que posso tirar disto? Qual é a graça 
escondida que vem a acompanhar esta 
situação?” (Nuno Tovar de Lemos). 

 E podemos estar seguros que Deus 
nos acompanhará nesta hora como 
acompanhou o seu Filho Jesus na 
hora da Cruz. No entanto, acompa-
nhar-nos-á como Pai que é e não como 
paternalista. O Pai é aquele que ama 

e, porque ama, não abandona, mas 
deixa o filho fazer o seu caminho, 
ultrapassando e vencendo os obstácu-
los da vida, pois só assim crescerá. O 
paternalista é aquele que, com a des-
culpa de não querer ver o filho sofrer 
e de o superproteger, elimina todos 
os obstáculos. Ao fazer isto, o pater-
nalista está a impedir o crescimento 
do filho. “O Senhor protegerá os seus, 
não do sofrimento, mas no sofrimento. 
Como não protegeu o seu Filho da 
morte, mas na morte” (Ermes Ron-
chi). Deus acompanhar-nos-á com o 
seu silêncio, espaço sagrado onde se 
joga a liberdade e a responsabilidade 
do Homem. No entanto, não podemos 
fazer coincidir o silêncio de Deus com 
a ausência de Deus. O Homem não é 
“abandonado pelo Senhor silencioso, 
que amiúde, justamente no silên-
cio, traça os caminhos da providên-
cia” (Bruno Forte). Deus faz mais 
que eliminar as dificuldades. Com a 
sua presença e com a sua graça, dá-
-nos a força para as enfrentarmos e 
as vencermos. 

No entanto, “todos nós podemos 
passar por momentos absurdos, onde 
não existem porquês nem para quês. 
Nesses momentos, não podemos pro-
curar respostas fáceis. Seria blas-
femo dar explicações. A única coisa 
que podemos fazer é confiar que Deus 
está presente” (Timothy Radcliffe). 
Presença essa que nos chega e deve 
chegar aos outros através do sacra-
mento do irmão. Os cristãos, na hora 
do sofrimento e da dor, devem ser 
ministros da consolação de Deus: 
“Bendito seja […] o Deus de toda a 

consolação! Ele nos consola em toda 
a nossa tribulação, para que também 
nós possamos consolar” (2 Cor 1, 3-4). 
Como explica o Papa Bento XVI, na 
encíclica Spe Salvi, “a palavra latina 
con-solatio, consolação, exprime isto 
mesmo de forma muito bela, suge-
rindo um estar-com na solidão, que 
então deixa der ser solidão”. 

A fé no Deus crucificado é a verda-
deira novidade a apresentar perante 
o sofrimento. “Se os homens soubes-
sem … que Deus ‘sofre’ connosco e 
muito mais do que nós, todo o mal 
que devasta a terra, muitas coisas 
mudariam sem dúvida e muitas almas 
seriam libertadas” (J. Maritain). 

ORAÇÃO
Deus nosso Pai, quando chegar a 

hora da dor, revigora em nós a con-
fiança do salmista: “ainda que tenha 
de andar por vales tenebrosos, não 
temerei nenhum mal, porque vós 
estais comigo” (Sl 23). Faz-nos des-
cobrir, na noite escura da provação, 
quando nos sentimos cansados e aban-
donados, a tua providência que nos 
guia e faz crescer. Converte os nossos 
‘porquês’ em ‘para quês’ e torna-nos 
testemunhas da tua consolação, junto 
dos irmãos provados pelo sofrimento. 
Por Cristo, nosso Senhor.

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

[Continua no próximo Nº,  
com a 5ª Palavra:

“Tenho sede”]
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Na glória do teu rosto contemplamos,
Jesus, Filho Unigénito de Deus,
A beleza divina que floresce
nas moradas eternas lá dos céus.

Se a luz da eterna vida que pregaste
As trevas deste mundo recusaram,
Dá, Deus benigno, a tua plenitude
Aqueles que em Ti cresceram e Te amaram.

Companheiro do homem peregrino
Através dos perigos desta vida,
conduz os nossos passos sempre firmes
A caminho da terra prometida.

NÃO ESQUEÇA

II TRIMESTRE 
2019 (ANO C)

ABRIL
 � DIA 14: Domingo de Ramos 

na Paixão do Senhor.

 � DIA 18‑19‑20:Tríduo Pascal 
(Quinta, Sexta e Sábado Santos).

 � DIA 21: Domingo de Páscoa 
da Ressurreição do Senhor. 

MAIO
 � DIA 01: São José Operário.

 � DIA 13: Nossa Senhora de Fátima.

 � DIA 16: Santa Gema Galgani.

JUNHO
 � DIA 09: Solenidade de Pentecostes.

 � DIA 10: Encontro anual dos 
ASPAS em Arcos de Valdevez.

 � DIA 12: B. Lourenço Maria 
Salvi (Passionista).

 � DIA 16: Solenidade da 
SS.ma Trindade.

 � DIA 20: Solenidade do SS.mo 
Corpo e Sangue de Cristo.

 � DIA 28: Sagrado Coração de Jesus.

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

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23

(Do hino litúrgico de Completas – Tempo Pascal)
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