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Conscientes de que a Paixão de Cristo con-
tinua neste mundo até que Ele volte em 
sua glória, compartilhamos das alegrias 

e ansiedades da humanidade a caminho do Pai. 
Desejamos participar das tribulações dos homens, 
especialmente dos pobres e abandonados, confor-
tando-os e aliviando-os nos seus sofrimentos. Pelo 
poder da Cruz, sabedoria de Deus, esforçamo-nos 
por iluminar e superar as causas dos males com 
que se debatem os homens.

Esta é a razão pela qual a nossa missão se 
orienta para a evangelização mediante o minis-
tério da Palavra da Cruz, para que todos conhe-
çam a Cristo e o poder da sua Ressurreição, par-
ticipem dos seus sofrimentos e se assemelhem 
a Ele na morte para conseguirem a sua glória. 
Todos nos dedicamos a este apostolado, cada qual 
conforme as suas aptidões, talentos e encargos.

Correspondemos às premente exigências que 
nos são postas pelo chamamento pessoal do Pai 
a seguir Jesus Crucificado, com o compromisso 
contínuo de fazer do Evangelho de Cristo a regra 
suprema e o critério da nossa vida; com a von-
tade constante de viver e trabalhar alegremente 
em comunidades fraternas, observando estas 
Constituições no espírito de São Paulo da Cruz; 
com o firme propósito de fazer crescer em nós o 
espírito de oração e de ensinar os outros a orar; 
e, finalmente, com a solícita atenção às necessi-
dades dos irmãos, unida ao esforço de os con-
duzir à plenitude da vocação cristã através da 
mensagem da Cruz.

Constituições, Nºs 3-4

P. Manuel
Caridade Pires

Missionário Passionista

Nasceu a 20.04.1940

Faleceu a 10.07.2019

EDITORIAL
Congregação da Paixão de Cristo

Apostolado: O anúncio da Paixão.
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O PADRE PIRES FALECEU (10.07.2019)

Da Secretaria FAT 

Aos 10 de julho de 2019, no 
hospital de S. Sebastião, em 
Santa Maria da Feira, vítima de 

doença grave, morreu serenamente no 
Senhor o PADRE MANUEL CARI-
DADE PIRES, da comunidade dos 
Missionários Passionistas em Santa 
Maria da Feira, com a idade de 79 anos.

O P. Pires, como era normalmente 
conhecido, nasceu a 20 de abril de 
1940, em Fontão, concelho de Ponte 
de Lima, de Joaquim Pires e Ana 
Caridade. Criado e crescido numa 
família de profunda vivência cristã, 
depressa se manifestou nele a voca-
ção ao sacerdócio, tendo ingressado 
no Seminário passionista de Barrose-
las a 1.09.1952, tendo aí concluído os 
estudos de humanidades e de filoso-
fia. A 8.12.1958, após o ano de Novi-
ciado, emitiu a Profissão Religiosa em 
Corella (Navarra), tendo efetuado os 
estudos teológicos em Villarreal de 
Urréchua, no país Basco, tendo rece-
bido a Ordem Presbiteral na igreja 
do Seminário Conciliar de Braga a 
14 de março de 1964. Com o ano de 
Pastoral, no Colégio Pio XII em Lis-
boa no ano 1964/65, concluiu os estu-
dos eclesiásticos que prepararam o 
P. Pires para o ministério sacerdo-
tal que exerceu ao longo de 55 anos. 

Distinguiu-se o P. Pires, primeiro, 
como Superior, diretor e professor no 
Seminário de Arcos de Valdevez, entre 
os anos 1965-1972, passando por uma 
breve experiência de vida paroquial 
entre os anos 1972-’75 e 1978-’81 
na nossa paróquia de Palhais/Santo 
António (Barreiro). Depois, em 1974, 
foi eleito Superior Provincial da Pro-
víncia passionista de N. Senhora de 
Fátima, cargo que desempenhou entre 
os anos 1974-’78, no primeiro man-
dato, e 2002-2006, num segundo man-
dato. Para além disso, exerceu ainda 
os cargos de Superior local em Bar-
roselas nos anos 1975-76, Ecónomo 
e Secretário provincial entre os anos 
1986-1990.

Com residência na comunidade 
de Santa Maria da Feira desde 1981, 
foi aí onde o P. Pires durante mais 
tempo desenvolveu o seu ministério, 

em especial o da pregação para a qual 
manifestou uma grande capacidade 
pela fluidez das ideias e de lingua-
gem. Contemporaneamente, inte-
grou e acompanhou muito de perto 
o Movimento dos Cursillos de Cris-
tantade em várias dioceses do país, 
onde era muito conhecido e estimado; 
participou ativamente como Assis-
tente no Movimento dos Casais de 
Nossa Senhora, bem como nos Cur-
sos de Preparação para o Matrimó-
nio (CPM), que orientou praticamente 
durante todo o tempo da sua presença 
em Santa Maria da Feira. 

Nos últimos anos, a partir de 2006, 
entregou-se de alma e coração a diri-
gir superiormente a ONG/ROSTO 
SOLIDÁRIO, um organismo fundado 
e intimamente ligado aos Passionis-
tas, de caráter humanitário e social, 
com preponderância na assistência 
aos mais pobres e carenciados, não 
só no âmbito material como também 
psicológico e social. 

Acometido, quase improvisamente 
de alguns sintomas de caráter onco-
lógico, efeitos residuais da mesma 
doença que já o tinha acometido há 
35 anos atrás, e realizados os pri-
meiros exames de diagnóstico, foi o 
P. Pires imediatamente internado no 
hospital de Santa Maria da Feira, 
onde foi submetido a três sucessivas 

intervenções cirúrgicas, mas sem 
resultado, tendo falecido às 15,40 
horas deste dia, confortado com os 
sacramentos da Igreja e a proximi-
dade solidária dos seus familiares e 
coirmãos de Congregação.

Os restos mortais do extinto per-
maneceram em câmara ardente na 
igreja dos Passionistas, em Santa 
Maria da Feira, a partir das 14:00 
horas do dia 11, seguindo-se uma 
Vigília de Oração às 21:30 do mesmo 
dia. O funeral teve lugar na mesma 
igreja às 11:00 horas do dia 12, com 
Missa de corpo presente, seguindo o 
cortejo fúnebre para a Igreja do Semi-
nário dos Passionistas, em Barroselas 
(Viana do Castelo), onde foi celebrada 
Missa Exequial às 16,00 horas, sendo 
sepultado em campa térrea, junto ao 
jazigo dos Missionários Passionistas, 
no cemitério local. 

A todos estes atos, principalmente 
em Santa Maria da Feira onde o P. 
Pires era mais conhecido, participa-
ram os familiares do saudoso extinto 
e muitas centenas de pessoas conheci-
das e amigas, que apresentaram con-
dolências aos familiares presentes e 
à Comunidade Religiosa dos Passio-
nistas, amplamente representada.

Que descanse na paz do Senhor 
Ressuscitado!

P. Porfirio Sá
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aquele “palestrante fantástico” com “ensinamentos e refle-
xões que proporcionava de forma tão sui generis”.

As suas palavras sábias, os seus comentários incisi-
vos, o seu humor desconcertante, e às vezes brejeiro e sar-
cástico, o seu jeito único... “os ensinamentos, partilhas, 
vivências, afetos, até «ralhetes»”, “os seus «sermões», onde 
sobressaíam a inteligência, a clarividência, o desejo de jus-
tiça e amor, através de um discurso com rasgos de humor 
e palavras acutilantes que visavam acordar-nos para cres-
cermos Cristãos melhores” ... marcaram tudo e todos por 
onde passou, porque “o Dom que Deus lhe deu, ele soube 
usá-lo como ninguém!”

Com a sua ajuda, atenção, escuta e palavras, são muitos 
os que por ele se sentiram ajudados, se fizeram “melhor casal 
e melhores pessoas”, e que hoje – como eu e como todos nós 
Passionistas – se sentem privilegiados e com “sorte por tê-lo 
conhecido e ter convivido de bem perto” com o “Cota”, como 
carinhosamente o tratávamos os mais novos desta comuni-
dade passionista e, que ele, tanta graça achava.

“O Pe. Pires deu um passo no caminho da Vida. Os Pas-
sionistas e a Rosto Solidário [entre os muitos e tantos gru-
pos, movimentos e pessoas com quem trabalhava ou traba-
lhou] perderam um jogador de campo, mas ganharam um 
acérrimo adepto fervoroso no Céu.

A casa, essa, terá com certeza um tempo de vazio e silên-
cio, mas a herança que nos toca (do Milagre dos encontros) 
virá com todos e todas os que povoam esse lugar, e a pre-
sença do [Padre] Pires continuará a fazer-se sentir...”

“Vamos sentir a sua falta física, mas sabemos que estará 
feliz, pois encontrou um lugar onde não há injustiças, indi-
ferenças, egoísmos, mas apenas o Amor”, Amor esse que é 
Deus [porque “Deus é O Amor”, como ele tantas vezes recal-
cava], Amor que ele tanto acreditou e procurou viver, à sua 
maneira, no meio de trambolhões e dificuldades, ao seu jeito, 
às vezes desajeitado, incompreendido e único.

Apesar de não ser músico, nem especialista musical, sem-
pre foi um apaixonado e vibrava com a música clássica, tendo 
um lugar especial o André Rieu e o “Fantasma da Ópera”, ou 
ainda a música “Bésame mucho”, escrita no ano do seu nas-
cimento pela mexicana Consuelo Velázquez, entre outras, 
e o ressoar dessas músicas na sua alma e o seu dedilhar na 
seu coração forjaram este homem comprometido e solidá-
rio, descomunal, mas com um coração que fazia humedecer 
algumas vezes os seus olhos, intrépido, mas brincalhão, que 
a muitas tratava por “borracho” e a muitos por “jagunço”. 
Muitas vezes, este “homem de caráter forte”, encontrou na 
magia e enlevo da música clássica o equilíbrio e a harmonia. 
Querendo sentir-nos a ele unidos, num exemplo bem-que-
rido de música clássica que nos transmite a paz que vem de 
Deus a quem o P. Pires dedicou a sua vida, com a Sara Bri-
ghtman queremos também cantar: “Pie Jesu, Jesus piedoso, 
que tiras o pecado do mundo, dá-lhe a paz, a paz eterna...”

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos dei-
xam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”

Padre Pires, “Pirex”, “hoje estás no Paraíso com o 
Senhor Jesus.”

Por todos e com todos, “obrigado por tudo e por tanto!”
De pé, aplaudimos a tua vida!

Em nome dos Passionistas, 
P. César Costa 

12 de Julho de 2019

Testemunhos
1. Da Comunidade Passionista 

“Sou o Pires, sem chávena”. Era assim que se apresen-
tava o Padre Pires, muitas vezes quebrando o gelo e pro-
vocando o riso e a boa disposição, outras, causando estra-
nheza pela sua forma descontraída e ligeira.

Foram tantos os que, ao longo destes dias intensos, 
desde a “sua Páscoa”, nos têm feito sentir o quanto este 
“homem assertivo, direto e de uma fé inabalável” marcou 
tanta gente. E isso é tão bom sentir. E é com esses tan-
tos, com nome próprio, rosto e vida concreta, que também 
nós queremos agradecer-lhe, aproveitando, numa espécie 
de recapitulação, o muito que se sente neste momento, o 
tanto que nos disseram, tingidos pela saudade, e as pala-
vras carregadas de afeto e gratidão que se multiplicaram 
pelas redes sociais – sem esquecer o quanto não se pode 
dizer, por não haver palavras – pois “nada acalma a dor 
de perder um amigo”.

“Hoje [esse tal Hoje da Vida e não apenas o hoje] é dia 
para lembrar aquele que foi o nosso “Índio”, “aquele que 
perguntava se conhecíamos a sua sogra... e quando ficá-
vamos de boca aberta ele descansava-nos e dizia: a minha 
sogra é aquela que morreu antes da filha nascer!”, aquele 
que foi um “grande pensador e comunicador! Homem de 
muita fé e confiança em Deus, [que] ajudou muita gente”, 

“As minhas 
esperanças 

estão postas 
na Paixão 

Santíssima de 
Jesus Cristo 
e nas dores 

de Maria 
Santíssima”

(São Paulo da Cruz,  
no dia da sua morte)
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detentor de uma fé ardente…
Disseste-nos que tinhas assinado um documento em branco,
há muito tempo,
e que o entregaste nas mãos d’Ele,
para que procedesse como e quando entendesse…
A Laura e o António Poças,
um casal apenas entre os muitos que aconselhaste,
dá graças ao Senhor – o Deus da Vida plena
em quem sempre viveste e de maneira mais real
vives, agora…,
por te ter conhecido e beneficiado de apoio sábio e oportuno
em momentos difíceis da sua caminhada em casal.
Contigo, amigo, Caridade Pires, homem e padre de 
excelência,
cantamos os louvores de Deus, citando, com júbilo:
“Caminharei na terra dos vivos, na presença do Senhor”; 
ou, “Andarei na presença do Senhor, na terra dos vivos”.
Que a Graça que por teu intermédio Deus derramou
sobre tanta gente: - casais, Cursilhos de Cristandade,
Equipas de Nossa Senhora, “Crescer para Amar”,
apoio aos mais carecidos…enfim, em tantas e tão diver-
sificadas atividades pastorais
que marcaram a tua vida,
produza em cada um dos que dela beneficiaram, 
os frutos que, com alegria e o vigor da fé,
prodigalizaste.

2. In memoriam…
(de António e Laura Poças)

Imagino-te a entrar pelo Céu dentro
onde sempre pertenceste,
com aquele teu jeito:
- “Olá, cambada, que estais aqui a fazer?”
E S. Pedro – O pescador,
sorrindo para ti, de chave na mão,
a convidar-te com um sorriso largo:
- “Vem tomar parte à mesa do teu Senhor”;
- “Vem receber a herança dos justos,
reservada para ti desde o início dos tempos
e que sobre a terra granjeaste”. 
Falar de ti, não é fácil,
embora sempre tivesses sido um homem de pontes
um arquiteto e pastor de proximidades…
Frontal, direto, sem rodeios,
nunca nutriste gosto pelas doutorices,
penachos, simpatias fingidas,
louvaminhices
e coisas que tais.
Parecias por vezes “brejeiro” nos termos
e na linguagem…
Por isso incomodavas os moralistas insossos,
os homens da ortodoxia que poucos aturam
porque já custa a tragar,
eivada pelo bolor de preceitos caducos
que o comum dos homens e mulheres não entende.
Causava-te um fastio doentio
a hipocrisia de alguns 
que, vivendo no seio da Igreja,
militando até em movimentos,
tinham atitudes e comportamentos farisaicos,
arrogantes e ostensivos…
Por isso te olhavam de lado, com desconfiança,
fingindo-se teus amigos,
mas não poupando críticas covardes.
Partiste da forma simples como viveste:
- Positivo, alegre, apóstolo da esperança,
amigo dos mais carecidos, 

“Há 25 anos atrás éramos dois 
jovens de 28 e 34 anos, com uma 
menina de 5. Inquietos e insegu-
ros, lá estávamos nós no 2º Crescer 
para Amar.

A imagem do Padre Pires, frá-
gil, argilosa e alegre, logo sobres-
saltou no meio de todos. Interve-
niente, astuto e sábio, surpreendia 
a cada passo do encontro. Quando 
já pensávamos ter vivido e sentido 

tudo, aquela Eucaristia única nos fez 
renovar  naquele momento o nosso 
casamento com uma nova consciên-
cia. O ponto alto era aquele abraço, 
único, apertado, doce e seguro, que 
fazia questão de dizer que era da 
parte do Pai Misericordioso que nos 
ama a cada um. Jamais esquecerei 
aquele abraço…

Amava a família, era apaixonado por 
Jesus, falava d’Ele apaixonadamente, 

3. Partilha de Memórias
(Em “O Maiato”- Nº 28 - por Fernanda Teixeira)

com simplicidade e com a voz embar-
gada nos desvendava o valor do amor 
de Deus. Nunca vi tanta emoção e 
força na forma como nos falava e 
revelava o Pai.

Aquele ser frágil, que demonstrava 
ser forte e decidido, tornava-se débil 
quando falava do amor de Deus, era 
aquele presente (dizia ele) que vem 
embrulhado em jornal, mas dentro 
tem algo de muito valor.
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Era frontal, direto, agressivo, deli-
cado, observador, destravado da lín-
gua (dizia eu), era o jornal que embru-
lhava o presente precioso que gostaria 
que descobríssemos. 

Tratava-nos por índios, jagunços 
e borrachos e entregava-se de corpo 
e alma à união familiar.

Era o Pires sem chávena, casado 
com a Perpétua, como gostava de 
dizer. Vivemos com ele vários C.P.A., 
era o nosso oxigénio. Cada encon-
tro era único e novo. Era vê-lo ao 
domingo, bem cedinho, caminhando 
numa procura de soluções para aque-
les casais que Deus lhe entregara. 

Ninguém saía sem esperança. O tema 
do domingo era elaborado durante 
a madrugada dentro e pela manhã 
bem cedinho.

Sabia ler os nossos olhos e aber-
tamente sem complexos e formali-
dades, obrigava-nos a olhar ao espe-
lho. E, perante os que diziam “eu sou 
assim”, respondia: se és assim muda, 
só os burros é que não mudam. Nin-
guém muda ninguém (dizia ele), só 
tu podes mudar.

Sempre pronto para o trabalho, 
colaborador e orientador. Era muito 
otimista. Tínhamos assumido fazer 
o 2º C.P.A. em Braga e o 1º em Lis-
boa. “Bora lá”, dizia ele, “se é para 
fazer, que se faça”.

Mas a doença surpreendeu-o, no 
entanto a vontade de viver e ser o “pre-
sente embrulhado no jornal” para as 
famílias que ainda não o conheciam 
era mais forte. E queria continuar: 
“vamos lá fazer, porque depois não 
sei como vai ser. Não vos preocupeis, 
dizia, estais a ver-me preocupado?

Na verdade, aquele sorriso último, 
débil mas grande, mostrava serenidade.

Não quero esquecê-lo, não vou 
esquecê-lo, viverá para sempre na 
nossa família, como ser humano 

extraordinário que é, como pai que 
foi, como irmão, como amigo. “Combati 
o bom combate, deixo-vos a Fé”. “Vós 
sois o rosto de Jesus”, dizia convicto.

Partilho convosco algumas men-
sagens que ele me deixou:

“A família é a semente da Igreja”.
“A ternura é o oxigénio do Amor”. 
“Só a criança tem sempre razão”.
“Amar é a capacidade que cada 

um tem de ser dar para ir ao encon-
tro do outro”.

“A criança não é um ser que pensa, 
é um ser que sente”.

“A família  é o laboratório onde se 
faz a experiência do amor”.

“Se estamos connosco mesmos, 
nunca estamos sós. Só estamos sós 
quando estamos ausentes de nós 
mesmos.

“O matrimónio realiza-se quando 
eu sou sinal para o outro do amor 
de Deus, quando amo, perdoo, com-
preendo, tolero. Dessa forma torno-
-me sacramento do amor”.

Sentimo-nos privilegiados por 
o termos tido na nossa vida. Devo-
-lhe muito do que sou, da família 
que somos.

Obrigado, Jesus, por este presente!

SANTOS E BEATOS PASSIONISTAS

BEATO LOURENÇO SALVI
C

ontinuamos a percorrer o 
caminho da santidade, cada um 
a seu jeito, que a Congregação 

Passionista oferece a toda a comuni-
dade, com uma incidência muito par-
ticular, a todos aqueles e aquelas que 
seduzidos pelo carisma de S. Paulo da 
Cruz, fazem parte ou desejam fazer 
parte desta grande família. Hoje, 
vamos fixar-nos numa figura carre-
gada de muita ternura e que nos leva 
até às palhinhas de Belém. Trata-se 
do bem-aventurado Lourenço Salvi, 
que nasceu em Roma no dia 30 de 
outubro de 1782, no palácio dos con-
des de Carpegna e filho de António 
e Mariana Biondi. Lourenço, apenas 
com um mês de idade, fica órfão de 
mãe e é levado para Frascati (Roma)  
ao cuidado de uma senhora. O Pai 
volta a casar-se novamente e a viagem 
de núpcias consiste em ir à procura 
do menino. Na casa Salvi nasceram 

mais cinco filhos. Contudo, Lourenço 
nunca se sentirá menos amado que 
os outros. Só na vigília do sacerdócio 
a madrasta dir-lhe-á que a sua ver-
dadeira mãe tinha voado para o céu 
há vinte e três anos. Recordou-a na 
celebração da sua primeira missa. 

Recebeu uma educação cristã 
baseada no amor para com Deus e 
para com o próximo. Leva uma vida 
simples e irrepreensível a ponto de 
o chamarem o pequeno santo. Preo-
cupa-se com os estudos, quer em casa,  
acompanhado de um professor, quer 
frequentando o vizinho colégio romano. 
Tem como companheiro de escola o 
futuro santo Gaspar del Búfalo, fun-
dador dos Missionários do Preciosís-
simo Sangue. É amigo e discípulo 
do sacerdote camaldulense, Mauro 
Cappellari, que vive com ele por algum 
tempo no palácio Carpegna e que não 
deixa de dar algumas lições ao filho 
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de António. Este religioso camaldu-
lense será eleito papa com o nome 
de Gregório XVI. Lourenço tratá-lo-
-á sempre familiarmente. Chamá-
-lo-á  o nosso muito afetuoso pontí-
fice e falará da bondade que sempre 
teve  para com a nossa família”. Será 
este papa, Gregório XVI que nomeará 
Gaspar, irmão de Lourenço, arquiteto 
dos palácios apostólicos. 

Aos dez anos, Lourenço recebe 
o sacramento do crisma na basílica 
vaticana, e aos dezoito anos decide 
caminhar para a vida sacerdotal e 
religiosa, escolhendo os Passionistas. 
O Pai, ainda que muito religioso, pro-
cura dissuadi-lo, dizendo-lhe: espera 
um ano e depois partirás. Lourenço, 
durante um ano, não lhe falará nem 
de padres nem de religiosos, nem de 
monges. Regista bem a data que o 
pai lhe disse e segue a sua vida nor-
mal. Passado esse ano, apresenta-se 
ao pai com o pedido dizendo-lhe: fiz 
a tua vontade, agora mantém a pro-
messa. E Lourenço, com dezanove 
anos, parte para o convento dos Pas-
sionistas. Como os conheceu? Talvez 
através de Vicente Strambi, hoje S. 
Vicente Maria Strambi,  muito conhe-
cido em Roma pelo seu prestígio e 
pela sua oratória.

Faz seu noviciado na tranquila 
solidão do Monte Argentário. Emite 
a profissão religiosa no dia vinte de 
novembro de 1802. Prossegue os seus 
estudos em Roma onde é ordenado 
sacerdote a vinte e nove de dezem-
bro de 1805. A supressão das ordens 
religiosas, decretada por Napoleão em 
1810, obriga-o a viver fora do convento. 
Rejeita o juramento de fidelidade ao 
imperador, pelo que foi privado da 
pensão prevista para os ex-religiosos.  
Pobre e sereno, firme e jovial, conti-
nua a exercer o ministério sacerdo-
tal numa igreja de Roma. Sabe ape-
nas que em Pievetorina (Macerata) é 
possível viver numa pequena comuni-
dade passionista. Ali permanece desde 
1811 a 1814 rodeado da estima, sim-
patia e afeto dos habitantes que lhe 
confiam a educação e a instrução dos 
próprios filhos. “Estou bem”, escreve 
Lourenço no dia nove de setembro de 
1811. Terminada a lei da supressão, 
regressa ao convento e ali recomeça 
com alegria a vida sempre sonhada.

Foi nomeado Superior de várias 
Comunidades Religiosas sendo, em 
1829, nomeado Superior da Casa 

Geral dos Santos João e Paulo, em 
Roma, num momento muito deli-
cado, devido a divergências do atual 
superior com o Superior Geral, o 
qual, juntamente com uma dezena 
de religiosos turbulentos, abandona 
a Congregação. 

Lourenço é confirmado no cargo 
também em 1832, tendo, como vice-
-Superior, o hoje Beato Domingos 
Barberi. Estes dois religiosos trou-
xeram a paz à Comunidade e o bom 
nome dos Passionistas à capital ita-
liana. Em 1848 é novamente nomeado 
Superior da Casa Geral e, por vários 
anos, exerce também o serviço de 
Conselheiro provincial. É compreen-
sivo, mas também exigente, no que 
concerne à fidelidade aos compro-
missos comunitários. A todos pre-

cede, com o seu exemplo, no amor à 
oração e à vida contemplativa típica 
da Congregação.  

Em nove de Junho de 1856  foi 
enviado pelos superiores a Capra-
nica (Viterbo) para visitar alguns 
doentes que desejavam uma bênção. 
Mesmo sentindo que as suas forças 
iam a menos, obedece como sempre. 
Antes de partir diz que não sabia se 
voltaria; aos benfeitores, que o aco-
lhem com alegria, confidencia-lhes: 
“estarei aqui apenas três dias”. Aco-
lhe os visitadores, confessa os peni-
tentes, abençoa os doentes e conforta 
os que sofrem.

No dia doze de Junho, pouco antes 
das 20:00 horas, morre devido a um 
acidente vascular cerebral (AVC). O 
povo, ao saber da notícia, diz sim-
plesmente perdemos o nosso santo. 

No dia 1 de outubro de 1989 é decla-
rado Beato pelo Papa João Paulo II.

Sua ternura e 
simplicidade

Lourenço não sabe o que é o ócio. 
Chamam-lhe o motor perpétuo. Sempre 
ocupado: Superior durante dezanove 
anos e catorze de Consultor provincial. 
Mas não é errado afirmar que gasta 
a sua vida nas pregações, no escrever 
livros, no orientar a reforma de alguns 
conventos e na direção espiritual. 
Tem o dom da profecia e do êxtase. 
Todos veem nele um autêntico santo 
e, muitos, procuram-no como orien-
tador devido à sua piedade, prudên-
cia e incansável zelo. 

 No triénio 1845-1848 vê-se obrigado 
a estar longe do convento, por mais 
de sete meses consecutivos, devido à 
pregação de trinta e seis missões. São 
muitos aqueles que lhe pedem, com 
insistência, o exercício do seu minis-
tério sacerdotal. Dirige a sua palavra 
a toda a classe de pessoas: gente sim-
ples, gente culta, monjas de clausura 
e até prisioneiros… E tudo isto com 
frutos muito abundantes.

A sua palavra é eficaz porque acom-
panhada com exemplo de uma vida 
santa e de muitos factos prodigio-
sos. Um grupo de exercitantes, em 
São João e Paulo, Roma, ficou cho-
cado e preso ouvindo as suas prega-
ções e o seu grande espírito de peni-
tência, dormindo sobre o pavimento 
nu, em pleno inverno. Ele mesmo terá 
de intervir para moderar o excessivo 
fervor daqueles exercitantes e zelar 
pela sua saúde. 

É procurado pelo Beato Domingos 
Barberi, passionista, para as funda-
ções na Bélgica e na Inglaterra. Igual-
mente o Bispo passionista de Nicópo-
lis deseja-o na missão da Bulgária.

 Contudo, o Superior Geral não 
autoriza. É verdade que Lourenço 
estaria disposto a partir imediata-
mente para um desses destinos, mas 
aceita docilmente a decisão. Exer-
cerá um intenso apostolado na Itá-
lia, pregando ao longo de quarenta 
anos na Toscânia, Lazio, Abruzzo e 
nas Marcas.

Sua caraterística: terna 
devoção ao Menino Jesus.  

Lourenço atribuía o facto de ter 
sido preservado de uma doença grave, 
devido à sua grande devoção ao Menino 
Jesus. Desde esse momento, o mistério 
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de Belém, o mais doce e suave dos 
mistérios tornou-se a alma da sua 
ascese e da sua mística pessoal, mas 
também do seu apostolado e dos seus 
escritos. Propõe-se, com um voto par-
ticular, propagar a sua devoção. Com 
a imagem de Jesus menino, a quem 
ele afetuosamente chama o meu doce 
imperadorzinho e, com a oração a ele 
dirigida, opera não poucos milagres, 
dos quais temos uma detalhada e por-
menorizada descrição.

Aos que lhe pedem para rezar, 
recomenda-lhes acender uma vela 
diante de Jesus Menino e dirigir-se 
a Ele com confiança. O mesmo conse-
lho dá aos doentes. Abençoa-os com 
a imagem de Jesus Menino, que leva 
sempre consigo e, amiúde, acontece 
o desejado milagre. Os outros admi-
ram-se, mas para ele é coisa natu-
ral. Em 1855, devido ao insistente 
convite do cardeal Gaspar Bernardo 
Pianetti, bispo de Viterbo, celebra um 
solene tríduo de oração ao Menino 
Jesus e obtém o fim da epidemia de 
cólera naquela cidade e que já tinha 
feito quase trezentas vítimas entre 
a população. Depois do tríduo cessa-
ram as mortes por epidemia.

Batizam-no como o missionário de 
Jesus Menino”. Belém, segundo diz, é 
a primeira escola pública de todas as 
virtudes, a casa onde ele se detém, em 
estática contemplação, com a trans-
parência de uma criança. 

Lourenço é um homem prático, 
ativo, concreto. Deve guiar a comu-
nidade religiosa como Superior. Mas 
isto não o impede de se mostrar com 
aquela simplicidade evangélica, não 
a separando da prudência, também 
evangélica. Tinha, escreveram dele, 
um coração humilde e doce que o incli-
nava a falar, a pensar e a agir sem-
pre com infantil simplicidade espiri-
tual. Próximo do Menino de Belém, 
encontra-se também ele, criança, no 
melhor sentido do termo.  Orienta as 
almas  para a simplicidade, para o 
abandono confiante em Deus, sejam 
religiosas, sacerdotes ou leigos. Não 
atraiçoa, porém, a sua vocação pas-
sionista. No Menino de Belém adora 
o mistério do amor de Deus, vê cla-
ramente Jesus servo obediente e 
redentor crucificado.

Vive e ensina a bem-aventurança 
dos pequenos aos quais o Senhor se 
compraz em revelar os mistério do 
Reino dos Céus. O pequeno caminho 

que depois percorrerá também Santa 
Teresa  de Lisieux, é a resposta de Lou-
renço aos desafios culturais e sociais 
do seu tempo que propõe outras cate-
gorias e outros parâmetros. O meu 
supradulcíssimo Menino”, adverte 
Lourenço, devasta os sábios e gran-
diosos projetos humanos, destinados 
a despedaçar-se, se não os coloca-
mos sobre a fragilidade do  querido 
Deus Menino”.

Nos seus escritos, com linguagem 
quente e cativante, simples e espon-
tânea, “grita” a sua profecia. Atra-
vés de imagens e gestos propõe um 
sugestivo itinerário espiritual para 
se aproximar do Deus-Menino. Ainda 
hoje se poderão admirar e acariciar 
alguns “Meninos Jesus” modelados 
em cera por ele. Funda também a 
associação chamada Companhia do 
Sagrado Berço” e ali publica o regu-
lamento para os inscritos.

Em 1832 publica a sua obra prin-
cipal A alma enamorada de Jesus 
Menino” em quatro volumes. Con-
tém reflexões e orações para cada dia 
do ano sobre uma virtude que res-
plandece no Menino Jesus. O mesmo 
Lourenço cuidará de um outro com-
pêndio, de quase trezentas páginas, 
intitulado A alma, mística nutriz de 
Jesus Menino, ou seja, a alma ocu-
pada com Jesus Menino em todo 
o tempo do ano, exorta o cristão a 
ser  lugar da incarnação e do cres-
cimento de Deus. Nesta, como nou-
tras obras, o argumento é sempre o 
mesmo: contemplar, com fé e grati-
dão, a Jesus Menino, abandono da 
própria autossuficiência, contemplar 
uma filial confiança na paternidade 
de Deus, viver com serena brandura 

os próprios dias, ter uma sorridente 
abertura ao dom do Senhor. 

Lourenço fala-nos de um Deus que, 
por amor, se reveste de humanidade. 
De um Deus que, feito Menino, con-
vida a todos a caminhar na simplici-
dade de coração. Pelo que, a ninguém 
deverá parecer estranho o convite que 
lhes é dirigido em ordem a honrar 
assiduamente e de todo o coração a 
infância de Jesus Menino. Se é digno 
de todo o louvor o zelo de tantos fer-
vorosos… a fazer contínua memória 
da Paixão e Morte de Jesus, porque 
não há de ser também recomendada 
a este povo a lembrança assídua do 
seu nascimento na gruta de Belém? 
É ali onde o Verbo Divino encarnado 
abriu a primeira escola pública de 
todas as virtudes. É ali onde tudo o 
que se refere ao Menino Jesus, dei-
tado numa manjedoura, grita aos 
nossos ouvidos, como escreve São 
Bernardo: A língua ainda não fala, 
mas tudo o que a Ele se refere, grita. 
Grita o presépio, grita a manjedoura, 
gritam as lágrimas, gritam os panos. 
Até os pequenos membros não dei-
xam de gritar, ou melhor, nem a sua 
própria infância se cala.

Terminaria este pequeno apon-
tamento sobre o nosso Beato Lou-
renço Salvi recordando aos leitores 
a proximidade do Advento – prepa-
ração para o Natal – e a Sua cele-
bração, para que o seu exemplo nos 
incentive a uma melhor preparação 
e a uma maior vivência do tempo 
natalício. Que vos parece? Fica a 
sugestão.

Uma boa caminhada para as fes-
tas natalícias.

P. José Queirós

O quadro 
declarado 
milagroso

Estrato do livro 
“Il santuario della 
Madonna del 
Romitello”, do P. 
Innocenzo Bellia, C.P.
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OS PASSIONISTAS DESPEDEM-SE DE LINDA-A-VELHA

AGRADECIMENTO AOS PAROQUIANOS E AMIGOS DE LINDA-A-VELHA

“Presentes em Linda-a-Velha 
desde finais de 1985, cedo o objetivo 
originalmente traçado de acolher os 
jovens candidatos à vida missioná-
ria passionista (Postulantes) que fre-
quentavam a Universidade Católica 
de Lisboa – Faculdade de Teologia –, 
foi (largamente) ultrapassado.

O grupo inicial de irmãos, cons-
tituído pelo P. Joaquim Vieira da 
Cruz, P. Fernando Ferreira e P. Albino 
(secundados pelo Padre José Luís 
Moreira e Irmão Gabriel) foi, quase 
de imediato, convidado a colaborar 
no plano pastoral com a paróquia 
de Nossa Senhora do Cabo (Linda-
-a-Velha), num largo espectro de ati-
vidades: acompanhamento Espiri-
tual no Movimento das Equipas de 
Nossa Senhora (chegando a acumu-
lar até 4 equipas por Assistente) e 
no Movimento por um Lar Cristão, 
na Catequese, no acompanhamento 
e dinamização do grupo de Jovens, na 
Celebração da Santa Missa e de Exé-
quias, entre tantas outras. 

Com uma singular capacidade 
de ensinar, de forma extremamente 
simples, a encontrar Cristo nas nos-
sas vidas, rapidamente se tornaram 
peças fundamentais na Paróquia, face 
à sua inigualável disponibilidade para 
abraçar os inúmeros desafios que lhes 

Caros paroquianos e amigos de Linda-a-Velha,
Em nome do Missionários Passionistas de Portu-

gal, queria manifestar o nosso maior agradecimento 
a todas pessoas que, ao longo destes quase 35 anos, 
estiveram connosco e nos ajudaram das mais varia-
das formas.

Logo desde o início, para a instalação na casa e da 
comunidade, contamos com amigos e vizinhos que nos 
ajudaram. Depois, quando começamos a trabalhar com 
a comunidade paroquial sempre foram muitos os que 
fizeram amizade com os Passionistas.

É com todo o nosso coração e gratidão que a todos 
dizemos: “Muito Obrigado”.

A evolução dos tempos trouxe novas contingências 
para os Passionistas em Portugal: o envelhecimento dos 
religiosos, a entrada de menos jovens e a necessidade 
de fortalecimento das comunidades Passionistas em 
Angola impedem-nos de continuar a nossa missão em 
Linda-a-Velha. Temos de fazer opções na vida, mesmo 
quando são difíceis. 

E a vida dos Missionários Passionistas tem fases em 
que é necessário partir. É o caso atual.

Queremos continuar ligados a vós. Uma forma de o fazer 
é receberem o nosso Boletim “FAMÍLIA PASSIONISTA”. 

Que Deus a todos abençoe e S. Paulo da Cruz inter-
ceda por nós.

Santa Maria da Feira, 26 de Julho de 2019.
P. Paulo Jorge Martins Correia 

(Consultor MAPRAES)

foram sendo colocados, sempre fiéis 
ao seu princípio do anúncio da Pai-
xão de Jesus Cristo e da sua mensa-
gem de esperança.

“Nesta missão de apostolado, a 
nossa paróquia teve a graça de con-
tar até aos dias de hoje com muitos 
irmãos Passionistas, tais como o P. 
Benigno, o P. Querubim, o P. Paulo 
Correia, o P. Licínio Silva, o P. Tiago 
Veloso, o P. Fernando Ferreira, o P. 
Fernando Tavares, o P. Armindo Fer-
reira, o P. Arlindo Marinho, o P. José 
Gregório, o P. Bruno Dinis, o Irmão 
Hugo Figueira, o Irmão Tiago Pereira, 
o André Martinho, o André Pereira, 
o Humberto Silva, o Luís Martins, 
entre tantos outros Postulantes, sem-
pre prontos a abraçar a Paróquia, as 
suas gentes e as tantas carências e 
necessidades da comunidade.”

É ainda de realçar que, muito para 
além das solicitações da paróquia de 
Nossa Senhora do Cabo, os Passionistas 
asseguraram, a partir desta comu-
nidade sediada na casa de Linda-
-a-Velha, a colaboração igualmente 
com outras paróquias vizinhas, tais 
como São Francisco Xavier (Restelo), 
Santa Maria de Belém (Jerónimos), 
e ainda as capelanias do I.P.O. (Lis-
boa) e Colégio do Bom Sucesso, tam-
bém em Lisboa, etc.

Em consonância total com a visão 
do seu fundador, São Paulo da Cruz, e 
“fazendo memória da Paixão de Cristo 
com a vida e o apostolado”, levaram 
a cabo todos estes serviços com uma 
devoção e carinho verdadeiramente 
inigualáveis.

Esta comunidade cristã de Linda-
-a-Velha dá graças a Deus pela sua 
presença entre nós ao longo destes 
quase 35 anos, pelo exemplo e teste-
munho únicos de humildade, dispo-
nibilidade, dedicação e amor oblativo 
ao próximo.

Que o Senhor continue a ilumi-
nar toda a Família Passionista em 
Portugal por muitos e bons anos… 
e que estejamos perante um “até já” 
de Linda-a-Velha, se Deus quiser!”

Pela Paróquia
Rui Ramos
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Entre os dias 8 e 12 de Julho 
encontraram-se no convento passio-
nista Madonna della Stella (Mon-
tefalco-Perugia) os religiosos pas-
sionistas com menos de dez anos de 
ordenação sacerdotal ou de profissão 
religiosa perpétua para o encontro 
anual de formação permanente. Ao 
longo destes dias, sob a orientação 
da Irmã Rosanna Damiano, Fran-
ciscana Alcantarina e responsável 
do Projeto Jovem em Assis, refleti-
mos sob como evangelizar os jovens 
depois do Sínodo de 2018 e a Exorta-
ção Apostólica Pós-Sinodal Christus 
Vivit? Na sua partilha, debruçando-
-se sob o terceiro capítulo da Exor-
tação, a Irmã Rosanna explicou que 
uma “pastoral juvenil torna-se eficaz 

a partir do momento em que é capaz 
de escutar o grito dos jovens e conse-
gue indicar-lhes um caminho de cres-
cimento humano e espiritual atra-
vés da escuta da Palavra de Deus.” 
Tal caminho passa também por uma 
capacidade das nossas comunidades 
viverem a fraternidade e serem luga-
res de encontro na diversidade para 
os jovens. Para além das preleções, 
trocamos ainda algumas considera-
ções e experiências em trabalhos de 
grupo propostos pela Irmã. 

No penúltimo dia, os religiosos tive-
ram a oportunidade de visitar Assis. 
Começaram por celebrar a Eucaristia 
com a Fraternidade Frate Jacopa, na 
qual vive e trabalha a Irmã Rosanna, e, 
depois de tomarem o pequeno-almoço, 

puderam trocar experiências com as 
irmãs alcantarinas, cuja fraternidade 
se dedica todo o ano à Pastoral Juve-
nil. Da parte da tarde, em ambiente 
de convívio, os religiosos visitaram a 
Basílica de Santa Maria degli Angeli; 
o Ermo delle Carceri e a cidade dos 
Santos Francisco e Clara.

Connosco, ao longo destes dias, 
esteve o Superior Provincial, Luigi 
Vaninetti, uma presença amiga e fra-
terna que nos animou a não termos 
medo dos novos desafios do mundo 
contemporâneo, investindo os nossos 
esforços na Pastoral, e nos acompa-
nhou em todos os momentos, tando 
formativos como de lazer.

P. José Gregório

PASTORAL JUVENIL E ANIMAÇÃO VOCACIONAL
LABORATÓRIO DE JOVENS RELIGIOSOS PASSIONISTAS MAPRAES

DA MISSÃO/COMUNIDADE DE CALUMBO

No dia 28 de Julho, Mariano Chi-
wale Chindemba, após ter feito o novi-
ciado durante um ano no Quénia, fez 
os seus primeiros votos temporários 
na Igreja Paroquial de Calumbo. O 
Pe Gabriel Querubim presidiu e con-
celebraram os Padres Nuno Almeida 
(Formador do seminário do Calumbo) 
e Rui Carvalho (Ecónomo da Comu-
nidade do Uíje). Esteve também pre-
sente o Irmão Hugo Figueira e o 
Estudante Passionista André Mar-
tinho, que está a fazer o terceiro ano 
de teologia na Itália.

1) Profissão dos Primeiros Votos do Mariano Chindemba
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2) Seminaristas Passionistas de Calumbo
O Seminário Passionista de Calumbo compõe-se este 

ano de 11 seminaristas, 7 a fazerem o primeiro ano de 
filosofia e 4 a fazer agora o terceiro e último ano. Estes 
são postulantes e preparam-se para o noviciado no ano 
que vem. A rotina no Seminário é feita de muito estudo. 
Alguns trabalhos domésticos e a oração comunitária. No 
crepúsculo da primeira metade deste ano, com a orienta-
ção do P. Nuno, os seminaristas retomaram as plantações 
na estufa do Seminário, e já se podem notar os frutos do 
trabalho realizado em conjunto (ubuntu-bem comum).

3) Voluntários Passionistas entre nós
A Comunidade Passionista de Calumbo recebeu 

mais uma vez um grupo de Voluntários do VP (Volunta-
riado Passionista) desde o dia 25 de Julho. A Marlene e 
a Liliana foram as primeiras a chegarem, seguindo-se-
-lhes o Nelson e a Andreia no dia 2 de Agosto. O grupo 
fez visitas às comunidades passionistas locais, deram 
formação na prisão do Kakila e explicações de matérias 
diversas na biblioteca da Missão ‘Embondeiro do Saber’.

4) Noviços Angolanos
No Quénia estão 5 noviços angolanos (Andrónico, 

Fernando, Francisco, Valentino e Wilson) na casa Pas-
sionista de Sotick (Centro). O Mestre é o Irmão Samuel. 
Vivem numa zona onde há muita agricultura. Dizem-
-nos que têm bois (4), cabritos (5), porcos (35), coelhos 
(60), galinhas (350). Estão a fazer uma caminhada 
intensiva para tomarem a decisão das suas vidas: ser 
missionário passionista.

5) Estudantes Professos no Brasil
Estão dois religiosos passionistas angolanos (Feli-

ciano e Pedro) na casa de estudantado da Província da 
Exaltação da Santa Cruz, mais concretamente na cidade 
de Belo Horizonte. Dizem que o semestre correu bem. Na 
Semana Santa o Pedro foi fazer pastoral na Janaúba, no 
interior de Minas, e o Pedro foi para São Sebastião da 
Estrela. Gostaram da experiência.

P. Nuno de Almeida

VOCAÇÃO E MISSÃO 11FAMÍLIA PASSIONISTA



FIM-de-SEMANA INESQUECÍVEL COM DEUS
No fim-de-semana, 5 a 7 de Julho, 

decorreu uma atividade de Verão 
organizada pelo grupo da Juventude 
Passionista de Santa Maria da Feira.

Pouco depois das 13h, do dia 5 de 
Julho, deu-se inicio. Com um ar muito 
entusiasta, os jovens passaram por 
Espinho e daí iniciaram a sua cami-
nhada até Gaia e Porto. Depois de visi-
tarem vários monumentos históricos 
(Sé, Igreja dos Grilos, etc.) e participa-
rem em algumas das atividades que as 
cidades têm para oferecer (como uma 
viagem de teleférico), os jovens foram 
até ao conhecido Jardim do Morro, 
onde assistiram não só a um extraor-
dinário pôr-do-sol, como ao GOD Tel-
lers, um festival com variadas bandas 
cristãs cheias de talento, tal como os 
Red Light Carpet (banda afeta à Juve 
Passio). Terminado o festival, os jovens 
regressaram à casa em Espinho para 
algumas horas de descanso.

O dia seguinte iniciou-se com algumas 
horas de praia pela manhã. Em seguida, 
os jovens foram assistir a competição 
internacional de voleibol (AMB) e, ao no 
final da tarde, celebraram a Eucaristia na 
igreja matriz, com a comunidade local. O 
dia terminou no paredão mesmo junto à 
praia, já bem de noite, com uma oração 
de Taizé (vibrante que, devido a toda a 
sua envolvência, causou nos jovens um 
misto de emoções e que os marcou de 
uma forma muito profunda), à qual se 
uniram os jovens da Vigararia da Feira. 

O terceiro e último dia da ativi-
dade iniciou-se cedo com uma ora-
ção junto à praia, que terminou com 
uma profunda reflexão do que vai ser 
o futuro destes jovens com o grande 
objetivo de serem “diferentes”.

Depois de recolhidas algumas opi-
niões dos jovens participantes, ficou 
claro que a atividade foi um êxito. Os 
jovens dizem ter sentido um misto de 
sensações: mistério (pois nunca sabiam 
qual seria a atividade seguinte), mas 
principalmente felicidade, carinho e 
amizade (devido a tudo o que cada 
atividade lhes acrescentava e às pes-
soas com quem a partilharam). Todos 
adoraram a experiência e apenas 
pedem, com muito entusiasmo, que 
se volte a repetir.

Joana Nunes
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RETIRO PASSIONISTA 2019:
“Da Congregação para a Congregação”

Entre os dias 1 e 6 de Setembro, 
os religiosos Passionistas residen-
tes em Portugal estiveram reunidos 
no Seminário de Nossa Senhora de 
Fátima, Barroselas (Viana do Castelo), 
para viverem uma semana de retiro. 
Este ano, o orientador do retiro foi o 
P. Pablo Gonzalo Hernández, passio-
nista, oriundo do País Basco e, atual-
mente, ecónomo provincial.

O P. Pablo, como ponto de partida 
do retiro, convidou-nos a rever à luz 
de Deus os fundamentos da nossa 
vida, sob perigo de colocarmos qual-
quer outra coisa como centro da pró-
pria vida. Para isso, recordou-nos o 
exemplo São Paulo da Cruz, funda-
dor dos Missionários Passionistas 
que, nos inícios da sua vida adulta, 
também fez um retiro para entender 
qual era a vontade de Deus, uma vez 
que já sentia dentro de si que queria 
começar em Deus e acabar em Deus. 
Em jeito de ferramentas para pensar 
num projeto renovador, apontou-nos 
o seguinte mote: 

a) Aprofundar o ser discípulos mis-
sionários de Cristo; b) A partir de uma 
experiência de encontro com o Senhor; 
c) A nível pessoal e comunitário; d) 

Para recomeçar a partir de Cristo; 
e) No espírito da primeira comuni-
dade; f) De tal maneira que sejamos 
conscientes de que n’Ele temos a vida.

Neste itinerário de busca dos fun-
damentos, começámos com uma apro-
ximação ao significado do carisma para 
depois percebermos o quanto urge nos 
tempos hodiernos refazermos o cami-
nho com esperança, caridade, humil-
dade, serviço, serenidade, sabedoria, 
amor e perseverança. Estas são carac-
terísticas que fazem parte da iden-
tidade da vida religiosa. Uma forma 
de vida que não ser quer de modas, 
mas de compromisso apaixonado com 
o chamamento de Deus.

Um outro aspeto sublinhado foi 
a necessidade de vivermos a vida 
comunitária como espaço de encon-
tro, de procura e de ajuda desinte-
ressada. A fraternidade continua a 
ser muito procurada no meio de um 
mundo que, cada vez mais, sob o pre-
texto da segurança e da prosperi-
dade, se vai isolando. Neste sentido, 
a vida comunitária, uma das chaves 
do carisma passionista, recupera a 
dimensão profética que a orientou 
desde os inícios. Não podemos querer 

fazer coisas se antes não nos preocu-
parmos por saber aquilo que somos, 
a nossa identidade. Tal aspeto exige 
uma permanente conversão para que 
possamos sentir o carisma como fun-
damento e a família, que é a Igreja, 
a nossa missão. 

A vitalidade da Congregação, 
partindo sempre da essência, que é 
Cristo, encontra-se na capacidade de 
se recriar em cada tempo. Por isso o 
carisma não pode ficar num mero con-
ceito, mas tem de ser vivido através 
da entrega diária por amor do Reino. 
Este é o grande objetivo dos progra-
mas de vida: uma entrega cada vez 
maior ao plano salvífico de Deus. Ape-
sar das turbulências que têm marcado 
a Vida Consagrada, esta continua a 
fazer sentido. No sonho de cada reli-
gioso está a semente de um mundo 
novo. Um mundo capaz de superar 
todas as sementes de individualismo, 
incomunicação, dispersão, superfi-
cialidade, murmuração e a cultura 
da desvalorização de tudo o que os 
outros fazem. Estes são alguns dos 
problemas com que nos debatemos 
no interior da vida das comunidades.

Após este percurso de revisitação 
das fontes do carisma, o orientador 
desafiou-nos a viver e a assumir o 
carisma como um dom gratuito que 
o Espírito deu à Igreja e que pede de 
nós uma doação plena ao serviço dos 
crucificados de hoje no seguimento 
fiel de Jesus Cristo.

P. José Gregório Valente, cp
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IX PEREGRINAÇÃO PASSIONISTA A FÁTIMA
No dia 21 de Setembro deste ano 

2019, dando continuidade a uma tra-
dição que se vai sedimentando, reali-
zou-se a IX Peregrinação Passionista 
a Fátima, levando à Cova da Iria Reli-
giosos e Leigos Passionistas, oriundos 
de várias zonas do país, que sentem 
que “Na Cruz... somos uma mesma 
Família: a Família Passionista”.

Chegados os mais de cinquenta 
autocarros e vários carros particulares 
ao Parque 14, daí, às 10:00h começa-
mos a Via Sacra pelos Valinhos rumo 
ao Calvário Húngaro, preparada pelo 
Grupo Gólgota e Juventude Passio-
nista, acompanhados pelo tempo cin-
zento e pela chuva, que este ano quis 
também marcar presença. Ao longo 
do percurso, em cada estação, fomos 
convidados a rezar, em silêncio, por 
diversos dramas humanos e atuais e 
a construir, passo a passo, um cora-
ção, o Coração de Deus, que abarca 
todos os ‘crucificados de hoje’ e nos 

compromete na Cruz de Jesus. Che-
gados ao Calvário Húngaro sob chuva 
intensa, concluiu-se a Via Sacra com 
a bênção final.

O almoço, partilhado e de farnel 
para a maior parte dos peregrinos, e 
que se previa molhado, fez-se no Parque 
14 sem chuva, dando espaço e criando 
melhores condições para às 14h, na 
Capelinha das Aparições, recitarmos o 
terço do rosário. Aí, representantes de 
Grupos Laicais Passionistas – Semina-
ristas, Rosto Solidário, Grupo Gólgota, 
Grupo S. Paulo e Leigos Missionários 
Passionistas (LMP) – aos pés da Mãe, 
veneramos a Senhora do Rosário de 
Fátima, titular e padroeira dos pas-
sionistas em Portugal, e invocamos a 
sua proteção materna para todos quan-
tos partilham o carisma passionista.  

Às 15h, com a Basílica da 
Santíssima Trindade quase cheia, 
tivemos o ponto alto desta nossa 
Peregrinação: a Eucaristia, presidida 

pelo P. Paulo Correia, Consultor Pro-
vincial, e concelebrada por uma dúzia 
de sacerdotes passionistas oriundos 
das Comunidades presentes em Por-
tugal. Vários leigos, grupos e movi-
mentos ligados às diferentes Comu-
nidades Passionistas participaram 
e dinamizaram a Eucaristia: com 
as bandeiras e estandartes, na pro-
clamação das leituras, com os cân-
ticos da celebração, na distribuição 
da comunhão, com mais de 30 acóli-
tos, e com a dinamização da ação de 
graças feita pelos jovens da JuvePas-
sio e da paróquia de Fornos (Santa 
Maria da Feira). 

Que o início deste novo ano pasto-
ral e letivo, ancorado nesta Peregri-
nação, nos faça sentir e viver a todos, 
a espiritualidade que um dia Deus 
inspirou a S. Paulo da Cruz, e que 
na Cruz sejamos uma mesma Famí-
lia: a Família Passionista.

P. César Costa, cp
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Esta pequena passagem se finda...
Novos passos dados, corações encontrados, experiên-

cias de vida partilhadas.
Apenas 1 mês e a nossa vida foi tocada pela beleza 

deste povo, para todo o sempre.
As danças, as aulas, as conversas, as paisagens (lin-

díssimas!), as pessoas, as brincadeiras, o tanto que cres-
cemos! Obrigado!

Obrigado a todas as pessoas que construíram a estrada 
que nos levou nesta viagem inesquecível.

Obrigado a todos(as) do grupo do Voluntariado Passio-
nista, que partilham connosco esta vontade de nos envol-
vermos, de sairmos do conforto das nossas rotinas e par-
tilharmos momentos (seja em Portugal, seja com o povo 
inigualável de Angola), momentos de felicidade, momen-
tos de dificuldade, momentos de muita aprendizagem.

E julgamos ser esta a mensagem que mais importa 
no momento:

Todos têm as suas “missões” à sua espera, à espera 
que se dê o primeiro passo. 

Há muito trabalho a ser feito, há muitas vidas a pre-
cisarem do que podemos partilhar. Saímos de Angola 
com o coração a palpitar de tanta vontade de ver o país a 
crescer. Sim, é verdade que o povo Angolano ainda sente 
as dificuldades resultantes das suas vivências históri-
cas (internas ou externas, onde Portugal desempenha 
um papel relevante, como todos o sabemos), mas tam-
bém é verdade que o povo Angolano é cheio de poten-
cial e será nesse sentido que pretendemos progredir e 
desenvolver o nosso projeto, no sentido de “dar voz”, de 
“dar vida”, nos aspetos que estiverem ao nosso alcance, 
a todo este potencial.

A biblioteca construída nos terrenos da Missão Pas-
sionista, em Calumbo, com o apoio da Rosto Solidário, 
na qual desenvolvemos grande parte das nossas ativida-
des, recebeu uma ligeira renovação no seu aspeto, decidi-
mos dar uma nova vida às suas paredes, pintando alguns 
desenhos alegóricos relativos ao que se pode desenvol-
ver naquele espaço e um abecedário - para incentivar 
a alfabetização dos meninos e meninas com quem nos 
fomos encontrando. 

Ajudamos miúdos e alguns graúdos nos seus estu-
dos, com explicações. Ajudamos nos cursos criados pelas 
Irmãs Consoladoras, um curso de corte e costura e outro 
de decoração, partilhamos os nossos conhecimentos no 
desenvolvimento de algumas peças (bolsas, totós, calças, 
etc.) que, futuramente, irão ser vendidas para apoiar o 
crescimento desta comunidade.

Desenvolvemos formações em variados temas com os 
seminaristas e com as irmãs desta comunidade que tão 
bem nos acolheu. 
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Os Horizontes de Angola

A domingo, 1 de set de 2019, 17:02, Voluntariado Passionista 
<voluntariadopassionista@rostosolidario.pt> escreveu:
Boa tarde: 
Deixamos aqui o testemunho de 2 voluntários Passionistas, 
Andreia Vicente e Nelson Carvalho, 
que estiveram presentes em Calumbo durante o mês de Agosto. 



Desenvolvemos imensas atividades com os miúdos 
que visitavam a biblioteca “Imbondeiro do Saber”, desde 
representações teatrais, leitura de contos, demonstrações 
de dança, concursos de cultura geral, etc. 

Atingimos uma média de visitas, na última semana 
de Agosto, superiores a uma centena de crianças, dia-
riamente, distribuídas pelo horário das 8h30 até às 17h, 
de segunda a Sábado (sendo que ao Sábado fechávamos 
às 12h) - tudo isto foram formas de aproximar a popula-
ção juvenil de Calumbo deste projeto Passionista, desta 
Missão cheia de belas histórias mas também de muita 
dedicação e esforço. 

Há uma enorme vontade de aprender, de criar, de cres-
cer e essa é a nossa vontade também, de os ver dar frutos! 

Felizmente houve também oportunidade de acompa-
nhar celebrações em várias comunidades que são da res-
ponsabilidade da Congregação Passionista, onde vimos, 
mais de perto, o fantástico trabalho que se tem vindo a 
realizar neste belo país. 

Ainda visitamos a Prisão de Kakyla (que fica a cerca 
de 30 minutos de viagem do local onde se desenvolveu 
grande parte do nosso trabalho) onde as nossas cole-
gas deram algumas formações nas suas áreas profissio-
nais (Enfermagem e Psicologia) e onde tivemos a conti-
nuar o trabalho de organizar a biblioteca criada dentro 
desta Prisão. 

Essas duas colegas irão permanecer mais uma semana, 
realizando algumas das atividades acima descritas.

Ficam as sementes, ficam os contactos, fica o cora-
ção cheio e as marcas, as marcas impagáveis que agora 
fazem parte do todo que somos!

Agradecemos ao Irmão Hugo, ao Padre Zé, ao Padre 
Querubim e ao Padre Nuno pelo exemplo que foram e 
são para nós. Por nos mostrarem o que é ser “missioná-
rio”, pelos ensinamentos, pelos bons momentos, compa-
nheirismo e paciência.

Agradecemos também ao Padre Bruno e à Dra. Con-
ceição por toda a orientação e o apoio que fez com que 
tudo isto fosse possível. 

Obrigado(a) meninos e meninas, obrigado por nos dei-
xarem entrar no vosso mundo e obrigado por nos terem 
dado tantos motivos para sonhar!

Com amor, 
Andreia e Nelson 

Com os melhores cumprimentos, 
Voluntariado Passionista
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Há momentos em que somos cha-
mados a abrir o nosso coração e a dei-
xar derramar o amor que sentimos 
pelo próximo.

Um desses momentos foi vivido em 
pleno no passado dia 8 de setembro, 
com a comunidade do Centro Social 
de Santa Cruz – Irmãs Passionistas, 
em particular com as crianças e jovens 
que fazem parte desta família alar-
gada, e que permitiu conhecer mais 
de perto o inestimável trabalho desen-
volvido pelo Centro com crianças que 
se encontram ao abrigo da medida de 
promoção e proteção designada por 
acolhimento em instituição. 

Foi a V edição do Dia do Coração 
Aberto, o qual teve início com a cele-
bração da Eucaristia Dominical às 
10 horas na Igreja dos Missionários 
Passionistas, e posteriormente preen-
chido com diversas atividades para 
toda a família que proporcionaram 
inúmeras brincadeiras e sorrisos na 
mata dos Passionistas devidamente 
decorada pelas crianças do Centro. 

Desde os imperdíveis insufláveis 
(este ano contámos com um castelo, 
bem à medida dos nossos príncipes e 
princesas) às brincadeiras do palhaço 
Doutor Pi com as fantásticas bolas de 
sabão enormes, passando pelas pin-
turas faciais (e não só!) que fizeram 

as delícias de miúdos e graúdos, pelos 
puzzles gigantes com as estrelas do 
mundo da animação, pela arte apa-
rentemente simples dos origami, pelas 
atividades de expressão plástica (em 
particular, a pintura com esponja), 
pela valiosa colaboração da equipa 
do Banco do Tempo (um bem cada 
vez mais escasso e, por conseguinte, 
mais precioso), pelos saudosos jogos 
tradicionais proporcionados pelos 
escuteiros, pelas massagens relaxantes 
realizadas pelas mãos competentes da 
equipa das Termas das Caldas de São 
Jorge, sem esquecer a animação propor-
cionada pelo Gotinhas, os workshops 
de culinária, as maravilhosas atua-
ções de fado pelo Grupo de Fados do 
Orfeão da Feira bem como de dança 
pelo Group Dance Pigeirense e o ani-
mado sorteio de rifas com a preciosa 
colaboração dos porquinhos-da-índia.

E claro que não podemos esquecer 
o maravilhoso espetáculo abrilhan-
tado pelas crianças do Centro com o 
incrível grupo Sorrisos do Mundo que 
nos mostraram dominar as artes de 
palco tais como a música e a dança!

Festa que se preze tem de ter bolo 
– e demais comida, claro está. Quem 
assim desejou, pôde adquirir o almoço 
no local, confecionado com o saber 
e o sabor de quem tão bem conhece 

os segredos da culinária. Como não 
podia deixar de ser, o dia terminou 
com a partilha de um delicioso bolo, 
ao som do “Parabéns a você”!

Como puderam testemunhar todos 
aqueles que nos honraram com a sua 
presença, nada faltou: nem mesmo 
a polícia... Calma, a missão da Polí-
cia de Segurança Pública teve como 
objetivo sensibilizar as pessoas para 
os perigos da condução sob o efeito 
do álcool, através de uma experiên-
cia com uns “óculos especiais”. Colo-
carmo-nos no lugar do Outro per-
mite-nos percecionar as coisas sob 
um ângulo diferente... 

A todas as pessoas que, de uma ou 
de outra forma, contribuíram para que 
o Dia do Coração Aberto fosse nova-
mente um dia especial – Irmãs Pas-
sionistas e restante equipa do Cen-
tro Social de Santa Cruz, crianças e 
jovens, Missionários Passionistas, 
voluntários, patrocinadores, anima-
dores, famílias e visitantes – o nosso 
Muito Obrigado! Poucas são as pala-
vras quando tentamos traduzir os 
sentimentos. Convosco, mostrámos 
que o Dia do Coração Aberto é um dia 
de coração cheio, não só para quem 
recebe o amor que se dá mas também 
para quem o dá. Bem-haja a todos!

Vera Patrícia Silva 
(Voluntária do Centro Social de 

Santa Cruz)
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Dia do Coração Aberto: 
há dias assim...
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DA COMUNIDADE DE BARROSELAS
1) Dia de Passeio do Grupo São Paulo da 
Cruz

No passado dia 10 de junho, o Grupo São Paulo da 
Cruz viveu o seu dia de passeio e convívio anual. No dia 
de Portugal fomos até Espanha, para aí peregrinarmos até 
ao túmulo do Apóstolo São Tiago. Assim sendo, a manhã 
deste dia foi transcorrida em Santiago de Compostela, 
onde visitámos a catedral e outros monumentos emble-
máticos da capital da comunidade autónoma da Galiza. 
Depois da celebração da Eucaristia do peregrino e do 
almoço, visitámos a cidade de Vigo com as suas praias e 
o seu porto. Foi um dia marcado pela alegria e pelo con-
vívio que serviu para o fortalecimento de laços. 

2) Acantonamento GASPC
O GASPC (Grupo de Acólitos São Paulo da Cruz) teve 

o seu encontro de verão, de 19 a 26 de agosto, na Paró-
quia de Nossa Senhora do Amparo (Praia da Rocha - 
Portimão). Foram dias marcados pela oração, pelo con-
vívio e pelas atividades lúdicas próprias desta época do 
ano. Estes dias vividos na comunhão com Deus, com os 
irmãos e com a natureza serviram para reforçar laços e 
recuperar forças para o novo ano pastoral. 

3) Oração por ocasião das Festas da 
Exaltação da Santa Cruz e de Nossa 
Senhora das Dores

No passado dia treze de setembro, pelas 21 horas, a 
igreja do seminário dos Passionistas, em Barroselas, aco-
lheu um momento de oração por ocasião das festas da 
Exaltação da Santa Cruz e de Nossa Senhora das Dores. 
Participaram neste momento orante cerca de 30 pessoas, 
de várias faixas etárias e provenientes de diferentes 
grupos. Foi o momento propício para contemplar a cruz 
de Cristo e descobrir o amor de Deus por cada um de nós 
e para aprender de e com a Maria, a Senhora das Dores, 
a estar de pé junto a cruz. No final, pairava no ar o desejo 
de que estes momentos se repetissem mais vezes. 

4) Postulantado na comunidade de 
Barroselas 

A comunidade passionista de Barroselas, por deci-
são do Superior Provincial e do seu Conselho, desde o 
ano transato é também a comunidade do postulantado, 
ou seja, a comunidade formativa dos jovens universitá-
rios que se preparam para noviciado, experimentando o 
estilo de vida próprio dos Passionistas, iniciando o Mes-
trado Integrado em Teologia e discernindo a sua vocação. 

Neste ano pastoral de 2019/2020, são dois os jovens 
que se encontram nesta comunidade a realizar o seu pos-
tulantado. São eles o João Rebelo, natural de São João de 
Ver (Santa Maria da Feira), e o José Henrique, natural 
de Cucujães (Oliveira de Azeméis). Pedimos ao Senhor 
que conceda a estes jovens o dom da fortaleza e do dis-
cernimento, para que possam ser os continuadores do 
sonho e da obra de S. Paulo da Cruz. 

P. Nuno Ventura



ADELINA ESTEVES (Linda-a-Velha), 15€

ALFREDO MONTEIRO LEITE (Carcavelos), 20€

ANA MARIA DOS SANTOS MENDES  
(Assinantes de Gondomar/devotos SS.CC.), 80€

ANÓNIMO (ASPAS), 40€

ANÓNIMO (Sanfins), 30€

ANÓNIMO, 5€

ANTÓNIO DIAS DE ALMEIDA 
(Oliveira de Azeméis), 50€

ARMANDA CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (Braga), 10€

ARMANDO MARQUES/ALDINA MARQUES 
DA COSTA (Linda-a-Velha), 20€

CAPELANIA DA PRAIA (Esmoriz), 131,10€

CAPELANIA DA SENHORA DA 
HORA (S. João de Ver), 19€

CAPELANIA DE ALDRIZ  (Argoncilhe), 99,86€

CAPELANIA DE DUAS IGREJAS 
(Romariz-VFR), 25,50€

CAPELANIA DE FIÃES, 32,80€

CAPELANIA DE GUILHOVAI 
(S. João de Ovar), 65€

CAPELANIA DE MACINHATA (VLC),46.40€

CAPELANIA DO SOBRAL (S. João de Ovar), 25€

CAROLINA ROSA FRANCO 
VALENTE (Linda-a-Velha), 20€

DOMINGOS SILVA (ASPAS - Almancil), 40€

EVA MARIA DA COSTA E SILVA 
NEVES (Rebordosa), 20€

FERNANDO JESUS LEITE (Assinantes 
de Souto-VFR), 58,20€

IGREJA DO SEMINÁRIO PASSIONISTA 
DA FEIRA, 243,07€

IGREJA DO SEMINÁRIO PASSIONISTA 
DE BARROSELAS, 64€

IGREJA PAROQUIAL DE FORNOS, 130€

IGREJA PAROQUIAL DE TRAVANCA, 27,25€

JOÃO MANUEL PÓS DE MINA GRENHAS 
(Santa Lucrécia de Algeriz), 30€

JOAQUIM CARLOS SANTOS PAIVA 
(ASPAS-Milheirós de Poiares), 10€

JOAQUIM CARVALHO GOMES 
(Linda-a-Velha), 20€

JOAQUIM MARTINS GOMES 
(Viana do Castelo), 50€

JOAQUIM TAVARES CORREIA 
(Junqueira-VLC), 20€

JOSÉ ANTÓNIO ANDRADE SILVA 
(S. Vicente Pereira-OVR), 30€

LÚCIA MARIA GOMES FERNANDES (Feira), 15€

LURDES BRANDÃO (Assinantes de Alvarães), 61€

MANUEL SOARES DE SOUSA (Lisboa), 20€

MARIA ALBERTINA PINTO SILVA 
(Assinantes de Gondezende-Esmoriz), 350

MARIA AMÁLIA PINHO VIEIRA 
(S. João da Madeira), 50€

MARIA ANTONIETA RICARDO 
(Linda-a-Velha), 20€

MARIA ARMANDA PAIS MINISTRO 
(Linda-a-Velha), 10€

MARIA AUGUSTA LEITE DE SÁ (Covilhã), 20€

MARIA CRISTINA QUEIRÓS DE CARVALHO 
(Assinantes de Fragoso-BCL), 65€

MARIA DA PURIFICAÇÃO 
HENRIQUES (Linda-a-Velha), 60€

MARIA DIAMANTINA BARREIRA 
MEDEIROS (Assinantes de Valpaços), 100€

MARIA DOS REIS (Cortes do Meio), 30€

MARIA HELENA FERREIRA 
(Assinantes de Rebordosa), 180€

MARIA LEONOR RIBEIRO COELHO 
(Vieira do Minho), 30€

MARIA LUCÍLIA GONÇALVES VAZ 
PINTO (Escapães-VFR), 20€

MARIA LUÍSA TEIXEIRA (S. 
João da Madeira), 10€

MARIA MATOS DE SÁ (Feitos-BCL), 40€

MARIA SUSETE LOPES (Lisboa), 15€

MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS DE 
LINDA-A-VELHA (Assinantes), 151.17€

MOISÉS PINHO SANTOS (Assinantes 
de Cesar-OAZ), 50€

PARÓQUIA DE ESPARGO (VFR), 30€

RENATO VÍTOR TAVARES 
PEREIRA (Lisboa), 20€

ROSA MARIA PEREIRA DIAS 
(Linda-a-Velha), 10€

ROSA MARIA PORTELA DA ROCHA 
FAMILIAR (Assinantes de Fornos-VFR), 110€

VITORINO DE PIÃES (Assinantes), 107€

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. O nosso muito ‘Bem-
Haja’ a todos aqueles que nos ajudam a manter a 
publicação do Boletim.
Assim: DONATIVOS (de 15.07.2019 a 20.09.2019):

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 dona-
tivo, em contante, cheque ou vale de correio, se não quiser manter o anoni-
mato, é conveniente fazê-lo acompanhar do nome e morada em nome de quem 

o Boletim é enviado. Contactos:  boletim@passionistas.pt ou porfiriomartins-
desa@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
† 30.05.2019: ISAURA NEVES DA SILVA, Assinante de FP 
(Paçô – Válega)
† 16.07.2019: MANUEL DE JESUS PEREIRA DE RESENDE, 
Assinante de FP (Guilhovai - S. João de Ovar).
† 31.07.2019: MARGARIDA DA GRAÇA DIAS, Assinante do 
FP, (Tregosa, Barcelos)

 
“FAMÍLIA PASSIONISTA” solidariza-se com as alegrias 
e tristezas de todos os seus Leitores. Que o bom Deus a 
todos conceda a sua Graça e a sua Paz, fontes da verda-
deira Felicidade!
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“Estou sempre 
com medo…”

Não é o Robin dos Bosques mas 
Karachi parece uma floresta cheia de 
perigos onde sobreviver é um desafio 
quotidiano. Robin Mahanga tem 16 
anos, estuda num colégio católico e 
sabe que por ser Cristão a sua vida 
está em risco. Tem apenas 16 anos 
mas já olha para o mundo, para o 
futuro como se fosse muito mais 
velho, como alguém resignado, sem 
esperança. Como alguém com medo. 
Uma das maiores ameaças que se 
fazem sentir sobre os Cristãos é a 
Lei da Blasfémia. Uma lei que per-
mite acusar alguém, mesmo sem 
provas, de ter ofendido o Corão ou 
insultado o profeta Maomé, é uma 
ameaça permanente contra as mino-
rias religiosas. E os Cristãos, que 
são apenas cerca de 2 por cento da 
população total do país, têm sido 

Tem nome de herói mas 
é apenas um jovem assus-
tado. Robin Mahanga tem 
16 anos, vive em Karachi e 
sabe que a sua vida será, 
muito provavelmente, seme-
lhante à dos seus pais, dos 
seus vizinhos, dos seus ami-
gos. Não é fácil, para um 
jovem, imaginar-se como um 
cidadão quase sem direitos, 
numa condição de inferio-
ridade, refém de ameaças, 
de violência. Não é fácil ser-
-se Cristão num país onde 
a vida vale pouco…

vítimas disso. Asia Bibi, condenada à morte por ter bebido apenas um copo 
de água de um poço é o símbolo maior dessa lei iníqua. Robin Mahanga 
sabe disso e tem medo. Robin tem medo porque dois amigos já experimen-
taram na pele o amargo sabor dos dedos da acusação e as consequências 
disso para as suas vidas. Raja e Noman eram apenas dois jovens, como ele, 
com sonhos, com projectos de vida que se desmoronaram por completo por 
causa de acusações sem sentido que lhes fizeram. “Raja já foi meu vizinho. 
Era já um estudante universitário e os seus colegas fizeram falsas alega-
ções contra ele. Disseram que desonrou o livro sagrado do Islão e que teria 
dito disparates… Por causa disso, teve que abandonar a faculdade. Hoje, 
trabalha numa fábrica e deixou de ter um futuro brilhante.” Raja será ope-
rário, não irá destoar da maioria dos Cristãos do seu país. Pobres, tantas 
vezes analfabetos, resta-lhes varrer as ruas, limpar sarjetas, o trabalho nos 
campos. São duplamente perseguidos, por causa de serem cristãos e pela 
pobreza a que estão confinados. 

Comentários ofensivos
O outro amigo de Robin é Noman. Andava no oitavo ano quando alguns 

colegas começaram a dizer que ele teria feito comentários ofensivos sobre 
o Islão. De nada lhe valeu desmentir essas acusações. Foi de imediato 
expulso da escola. Ficou com o oitavo ano. “Estou sempre com medo de me 
tornar uma vítima da lei da blasfêmia ou de a minha família sofrer por 
causa disso”, diz Robin Mahanga. “Não quero ficar no Paquistão. Como 
Cristãos, não somos respeitados pelos muçulmanos, que nos discriminam, 
falando de nós com termos como ‘bhangies’ ou ‘choarhy’, que significa que 
os Cristãos são pessoas cujo único trabalho é o de limpar sarjetas. Somos 
considerados os membros mais baixos da sociedade, pessoas com as quais 
os muçulmanos não podem sequer comer ou beber.” Para além da ameaça 
que se faz sentir sobre a comunidade cristã, o Paquistão vive dias agitados 
com constantes atentados terroristas e uma presença cada vez mais evi-
dente de grupos radicais que se têm vindo a expandir desde o vizinho Afe-
ganistão.  Robin vive em Karachi com os pais e os irmãos. Pertencer a uma 
minoria religiosa no Paquistão pode ser perigoso mas Robin encara o dia-
-a-dia, apesar disso, com confiança. Com uma confiança que só a fé conse-
gue explicar. “Apesar de tudo, sempre tenho esperança e fé em Deus. Ando 
sempre  com um Terço comigo. Quando estou com medo rezo sempre.” Não 
é fácil, para um jovem, imaginar a sua vida inteira como um cidadão quase 
sem direitos, reduzido a uma condição de inferioridade, refém de ameaças. 
Não é fácil ser Cristão num país onde a vida vale pouco… A não ser que se 
ande com um Terço no bolso…

Paulo Aido | www.fundacao-ais.pt

Paquistão:
Ser Cristão, 

no olhar 
de um jovem 

de apenas 
16 anos 

de idade
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MEDITAÇÃO 
A penúltima palavra de Jesus, 

desde o púlpito da Cruz, é-nos 
transmitida pelo evangelista 
João. “Em grego diz-se ‘tete-les-
tai’, e a tradução habitualmente 
aceite é ‘consumatum est’, está 
consumado, tudo está feito, che-
gou ao seu fim, acabou” (Raimon 
Panikkar).

A vida de Jesus esteve mar-
cada por uma única preocupa-
ção: fazer a vontade do Pai. “O 
meu alimento é fazer a vontade 
daquele que me enviou e con-
sumar a sua obra. Não busco a 
minha vontade, mas a daquele 
que me enviou. Desci do céu não 
para fazer a minha vontade, mas 
a vontade daquele que me enviou” 
(Jo 4, 34; 5, 30; 6, 38). Jesus foi 
sempre um sim total e pleno à 
vontade de Deus (cf. 2 Cor, 1, 19). 
No entanto, Jesus não se limita 
a cumprir a vontade do Pai, mas 
Ele próprio é o cumprimento 
de todas as profecias. Por isso 
mesmo, os evangelistas, de uma 
forma especial São Mateus, apre-
sentam quase como um refrão, 
nos seus evangelhos, as citações 

de cumprimento que têm como 
função apresentar Jesus, espe-
cialmente nos momentos mais 
importantes da sua vida, como 
realização dos desígnios de Deus 
(cf. Mt 1, 22; 2,15.17.23; 4, 14; 8,17; 
13, 35; 21,4; 17,9).

Assim, a sexta palavra de Jesus 
na Cruz não deve ser interpretada 
simplesmente como o termo do 
drama e do sofrimento de Jesus 
na cruz, mas acima de tudo como 
o cumprimento e a consumação 
da obra salvadora que o Pai lhe 
tinha confiado. “O grito de Jesus 
não significa apenas que tudo 
terminou e que Ele agora vai 
morrer. É um grito de triunfo. 
Significa ‘Tudo está completo’. 
O sentido literal daquilo que 
Jesus diz é ‘Tudo está perfeito’” 
(Timothy Radcliffe). Com efeito, 
na sua paixão e morte na cruz, 
“consumou-se tudo o que exigia 
a justiça, o que pedia a caridade, 
tudo o que podia demonstrar o 
amor” (Taulero). 

Jesus morre com a consciên-
cia de ter cumprido a obra enco-
mendada pelo Pai. E nós?  “O seu 
trabalho chegou ao cumprimento, 

e o nosso? […] O trabalho de 
adquirir a vida divina para a 
humanidade terminou, mas a 
distribuição dos seus méritos 
continua” (Fulton J. Sheen). Na 
verdade, se a vontade de Deus 
era o centro nevrálgico da vida 
e ministério de Jesus, não pode-
mos negar o lugar igualmente 
importante que a vontade de 
Deus tem na nossa vida de cris-
tãos. Com efeito, como bem evi-
dencia o teólogo José-Román 
Flecha Andrés, a sexta “palavra 
de Jesus interpela-nos a todos 
que repetimos, cada dia, na ora-
ção dominical: ‘seja feita a vossa 
vontade assim na terra como no 
céu’. Não será sincera a nossa 
oração, se, ao mesmo tempo, 
tratarmos de organizar a nossa 
vida e a da sociedade em contra-
dição com a vontade de Deus.”

No entanto, urge que nos escla-
reçamos sobre o verdadeiro sig-
nificado da vontade de Deus, 
desfazendo equívocos que cer-
tas interpretações teológicas 
enfermas e redutoras introduzi-
ram na mente e na vida de não 
poucos cristãos. “Habitualmente, 

HORIZONTES DA PAIXÃO:

AS 7 PALAVRAS DE JESUS NA CRUZ

LEITURA
“Quando tomou o vinagre, Jesus disse: «Tudo está consumado.» E, inclinando a cabeça, entregou o 
espírito”  (Jo 19, 30).

6ª PALAVRA

«Tudo está consumado»
(Jo 19, 30)
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pronunciamos esta invocação 
com um pouco de temor: ‘faça-
-se a tua vontade …, mas espe-
ramos que seja boa!’ É o perigo 
de quem tem pais ou mães dire-
tivos, muito rígidos, e cresceu a 
cumprir ‘a sua vontade’, talvez 
arruinando a sua vida” (Paolo 
Scquizzato).

A vontade de Deus não é a 
vontade arbitrária de um dés-
pota, mas a de um Pai que não 
se limita a querer o bem, mas o 
melhor para os seus filhos. A von-
tade de Deus é sempre o melhor 
que nos pode acontecer, a esco-
lha mais inteligente e é sempre 
possível. É aquilo que nos torna 
mais humanos e mais felizes. A 
aceitação da vontade de Deus na 
nossa vida nunca produz tristeza. 
“Quando a vontade de Deus em 
nós se cumprir, se completar, só 
produzirá paz, alegria, sereni-
dade” (Paolo Scquizzato).

Mas afinal, qual é a vontade 
de Deus a nosso respeito? “Esta 
é, na verdade, a vontade de Deus: 
a vossa santificação” (1 Ts 4,3). 
Assim responde o Apóstolo Paulo 
a esta pertinente questão. Então, 
se a vontade de Deus é a nossa 
santificação e se a essência da 
santidade é o amor, podemos con-
cluir que a vontade de Deus é o 
amor. Nesta linha, afirma o Padre 
Tolentino Mendonça: “Qual é a 
vontade de Deus? A vontade de 
Deus é o Amor. O nosso único 
dever é o Amor. E, quando a gente 
diz ‘Seja feita a vossa vontade’, 
sabe de antemão que isso signi-
fica ‘seja cumprido, atualizado, 
redesenhado o Amor’.

Torna-se agora mais compreen-
sível a afirmação de que, na cruz, 
Jesus estava a cumprir a vontade 
do Pai. A cruz de Cristo aparece 
como cumprimento da vontade 
de Deus não no sentido de que a 
cruz tenha sido exigida ao Filho 
como requisito de uma justiça vin-
dicativa, mas como expressão do 
amor e da solidariedade de Jesus 
com a humanidade. “O amor ver-
dadeiro é crucificante. Amando, 
não vamos amontoar, certamente 
ficaremos mais pobres, ficaremos 
velhos mais cedo, gastamo-nos e 
perdemo-nos. A medida do amor é 
dar sem medida” (José Tolentino 

Mendonça). Na verdade, a verda-
deira forma do amor não é um 
coração, mas a cruz de Cristo. 
“Na cruz nós vemos a perfeição 
do amor” (Timothy Radcliffe).

Sempre que rezamos o Pai-
-nosso estamos a comprometermo-
-nos por cumprir a vontade de 
Deus, por fazer da vontade do Pai 
a nossa própria vontade. “Rezar 
é sempre um conspirar por um 
acontecer” (José Tolentino Men-
donça). Pedir para se cumprir 
a vontade de Deus é esforçar-se 
por viver no amor que o Apóstolo 
Paulo define da seguinte forma: 
“O amor é paciente, o amor é pres-
tável, não é invejoso, não é arro-
gante nem orgulhoso, nada faz de 
inconveniente, não procura o seu 
próprio interesse, não se irrita 
nem guarda ressentimento. Não 
se alegra com a injustiça, mas 
rejubila com a verdade. Tudo 
desculpa, tudo crê, tudo espera, 
tudo suporta” (1 Cor 13, 4-7).

A única vontade de Deus é o 
amor, caminho de felicidade, de 
autorrealização e de ressurrei-
ção. Só o amor é capaz de ressus-
citar! Consequentemente, “ama e 
faz o que quiseres” (Santo Agos-
tinho). Que ao termo de cada dia, 
ao reclinar a cabeça na almofada, 
possamos exclamar com a cons-
ciência tranquila: “tudo está cum-
prido”, o amor que neste dia me 
foi dado como missão está reali-
zado!  “Na minha vida fiz o que 
pude […] Esta paz de consciência 

de que eu não fiz grandes coisas, 
mas fiz o que pude: ‘consuma-
tum est’, a minha vida cumpriu-
-se, chegou ao seu fim, acabou” 
(Raimon Panikkar). Como nos 
recorda Sebastião da Gama, nós 
não temos muito que fazer, temos 
muito que amar. É essa a von-
tade de Deus a nosso respeito! 
Na verdade, “no entardecer da 
vida seremos julgados sobre o 
amor” (São João da Cruz). 

ORAÇÃO

Deus nosso Pai, os teus desíg-
nios sobre nós são de amor. Ajuda-
-nos a nunca duvidar que que-
res o melhor para nós, mesmo 
que às vezes nos apareça como 
incompreensível e impossível 
de realizar. Concede-nos o dom 
do discernimento que descobre, 
nas encruzilhadas da nossa his-
tória, a tua vontade. Revigora 
em nós o dom da fortaleza para 
que sejamos capazes, mesmo nas 
circunstâncias mais adversas, 
de viver segundo o teu querer. 
Que nunca se cumpram as nos-
sas pequenas vontades egoístas 
e mesquinhas, mas unicamente o 
amor. Por Cristo, nosso Senhor.

por P. Nuno Ventura Martins cp,
[Continua no próximo Nº, com a 

7ª Palavra:
“Pai, em tuas mãos entrego

o meu espírito”]
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“No entardecer 
da vida  
seremos julgados 
pelo amor” 

(S. João Da Cruz)
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NÃO ESQUEÇA

IV TRIMESTRE 
2019 (ANO C)

OUTUBRO
 � DIA 7: Nossa Senhora do Rosário

 � DIA 9: S. Inocêncio Canoura, 
passionista

 � DIA 19: S. Paulo da Cruz, Fundador 
da Congregação da Paixão

NOVEMBRO
 � DIA 1: Todos os Santos

 � DIA 2: Comemoração dos Fiéis 
Defuntos

 � DIA 13: Beato Eugénio Bossilkov, 
mártir passionista

 � DIA 18: Beato Grimoaldo da 
Purificação, passionista

DEZEMBRO
 � DIA 1: 1º  Domingo do Advento

 � DIA 8: Imaculada Conceição 

 � DIA 25: Natal do Senhor

 � DIA 29: Sagrada Família de Jesus, 
Maria e José

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

IBAN: PT 50 0007 0000 02138500607 23
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