
Como não amar quem 
morreu por mim na cruz?

EDITORIAL: 
CAMINHO DE 
QUARESMA

BEATO 
NICÉFORO 
DIEZ

DA PARÓQUIA 
DE PALHAIS / 
SANTO ANTÓNIO

SEMANA 
ESPIRITUAL 
EM 
CASTELLAZZO

PASTORAL 
JUVENIL E 
ANIMAÇÃO 
VOCACIONAL 

GRUPO S. PAULO DA CRUZ

MISSÃO DO VOLUNTARIADO 
PASSIONISTA EM CALUMBO (ANGOLA)

MISSÃO DO VOLUNTARIADO 
PASSIONISTA EM PORTUGAL

SOLIDARIEDADE: MEALHEIRO DO 
BOLETIM “FAMÍLIA PASSIONISTA”

A FORÇA DA FÉ

HORIZONTES DA PAIXÃO – VIA SACRA: 
O CAMINHO DE CRISTO. 
O NOSSO CAMINHO.

02 02 0806 09
13
1210 11

14

16

17

18

DIRETOR E EDITOR
P. PORFÍRIO SÁ

PROPRIETÁRIO
MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS

Redação e Administração
Seminário da Sta. Cruz
Missionários Passionistas
Av. Fortunato Meneres, 47
4520 ‑163 Sta. Maria da Feira

Telefs.  256 362 171 · 256 364 656

FAMÍLIA PASSIONISTA
BOLETIM TRIMESTRAL

ANO XXXIV · N.º 137
JANEIRO ‑ FEVEREIRO ‑ MARÇO / 2020

300 ANOS DA 
CONGREGAÇÃO 
DA PAIXÃO

EDIÇÕES PASSIONISTAS: 
“MEMÓRIAS DE UMA 
‘MISSÃO’ EM ANGOLA”



Depois dos festejos do carnaval, em que o 
povo se envolveu em folias e sátiras, entrámos 
na Quaresma, ou seja, num tempo de reflexão, 
penitência e oração.

Nos tempos mais antigos, recordo que a Igreja 
Católica tinha umas normas rígidas, fechadas 
num círculo restrito de regras que até assusta-
vam. Tinha que se fazer jejum rigoroso, abster-
-se de comer carne e o católico era convidado 
a penitências estranhas, abstratas. Tudo era 
pecado, onde a ameaça do inferno era uma cons-
tante. Talvez, naqueles tempos, houvesse muito 
mais respeito, certo: relembro que as pessoas 
andavam de roupas escuras, não havia bailes, 
todas as regras eram cumpridas. Até dar umas 
gargalhadas era pecado!...

Ainda bem que os tempos mudaram. A Igreja 
tornou-se mais livre, mais acolhedora, mais ver-
dadeira. De que valiam tantas e tão rigorosas 
penitências se os corações das pessoas eram 
frios, obscuros, despidos de amor?!

As palavras de Jesus são verdadeiras, fron-
tais. Os textos bíblicos demonstravam-no. Jesus 
condenava a hipocrisia, a falsidade, a duplici-
dade de vida, a dureza dos corações.

Hoje, na quaresma, é mais difícil refrear a 
língua, ter um coração puro, aberto, dar a mão 
ao próximo, do que todas as penitências antigas.

Hoje, a Eucaristia é uma fonte de amor, que 
enche o coração de alegria, de amor. As leitu-
ras bíblicas são absorvidas, refletidas, sentindo 
que as temos de colocar em prática ao serviço 
de todos.

O grande homem, que é o Papa Francisco, 
tem feito aberturas extraordinárias, corajosas, 
que mais nenhum papa ousou. Mas ele sofre 
muito, o seu coração está em dor permanente 
devido aos grandes problemas que a Igreja e o 
mundo atravessam. Há quem o aplauda, mas há 
também quem o condene. Ninguém vê a trave 
que está nos seus olhos, só vêm o argueiro nos 
olhos dos demais.

Se nos afirmamos cristãos, discípulos de 
Jesus, temos de ter um coração puro, humilde, 
paciente, compassivo, misericordioso. Só assim 
o amor vencerá o mal e celebraremos, então,  a 
verdadeira PÁSCOA GLORIOSA!...

 Carolina Pinho
 (Macinhata - Vale de Cambra) 
 Assinante de FP

BEATO 
NICÉFORO DIEZ 
e companheiros, mártires 
Após um percurso acerca da vida e do testemunho de 

vários irmãos passionistas, reconhecidos oficialmente 
pela Igreja Católica como santos ou beatos, apresentamos 
este nosso irmão Nicéforo e vinte e cinco companheiros 
que deram a sua vida pelo Senhor pelo simples facto de 
serem cristãos e religiosos consagrados. São os primeiros 
mártires da Congregação Passionista beatificados por 
João Paulo II a 1 de Outubro de 1989. E nada melhor 
para terminar esta breve e simples passagem por cada 
um deles como falar-vos destes vinte e seis irmãos passio-
nistas num momento em que o Boletim chega às vossas 
mãos por altura da Páscoa em que se celebra a vitória 
da vida sobre a morte.

“Como Jesus, Filho de Deus, manifestou o seu amor 
dando a vida por nós, assim ninguém dá maior prova de 
amor do que aquele que oferece a própria vida por Ele e 
por seus irmãos (LG 42). O martírio, pelo qual o discípulo 
se torna semelhante ao Mestre… e a Ele se conforma no 
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derramamento do sangue, é conside-
rado pela Igreja como um dom insigne 
e prova suprema de amor. 

Em Daimiel (Espanha), pequena 
cidade de uns dezasseis mil habitantes 
e situada a uns cento e cinquenta 
quilómetros a sul de Madrid, os Pas-
sionistas têm uma Casa Religiosa e, 
ao seu cuidado, o Santuário dedicado 
a Cristo da Luz. Ali se conserva e se 
venera um grande Crucifixo. Dele, 
os religiosos recebem, cada dia, luz e 
força para o seu caminho espiritual.

A Comunidade religiosa, em 1936, 
início da guerra civil espanhola, era 
composta por trinta religiosos entre 
sacerdotes, irmãos e estudantes. 
Nenhum deles se tinha metido em 
questões políticas. Porém, viviam 
num clima de instabilidade política 
e de um ódio feroz contra a Igreja.

A esta Comunidade juntou-se o 
Padre Nicéforo Díez , Superior Pro-
vincial, o qual, prevendo dias difíceis 
para os religiosos da Comunidade de 
Daimiel, regressou a Espanha a cinco 
de Junho de 1936, após visitar as 
comunidades religiosas passionistas 
de Venezuela, Cuba e México. 

No dia quinze desse mesmo mês e 
ano (1936), e após uma breve visita 
a Madrid para cumprimentar a sua 
família, reúne com os seus Conselhei-
ros para programar o novo ano escolar. 

O Superior Provincial pretende, 
deste modo, estar bem perto dos seus 
religiosos, sobretudo dos jovens estu-
dantes, para servir de exemplo e para 
os animar em momentos de grande 
turbulência política.

No dia dezoito de Julho deu-se a 
insurreição militar. No dia seguinte, 
domingo, teve lugar a missa das sete 
horas, como habitualmente, mas com 
muito pouca gente. Todas as igrejas de 
Daimiel estavam rodeadas de soldados. 
Fez-se uma busca ao Convento por 
pessoas que iam à procura de armas.

No dia vinte de Julho, o padre 
Justiniano Cuesta e o Irmão Bento 
Solana, convidados pelo Superior da 
Comunidade, dirigem-se aos povos 
vizinhos à procura de notícias mais 
concretas sobre o que se estava a 
passar. Reconhecem-nos – apesar de 
irem vestidos à civil –, e são levados 
pelas milícias para a “Casa do Povo” e 
sujeitos a três horas de interrogatório. 
Ali se convenceram de que a tragédia 
estava iminente.

Na tarde desse mesmo dia, vinte de 
Julho, o Superior pede ao Presidente 
de Daimiel, a proteção de dois homens 
da guarda civil. O Presidente, porém, 
assegura-lhes que nada de mau lhes 
acontecerá.

Na noite desse dia, e após as últi-
mas orações e a bênção do Superior 
Provincial, cada religioso retirou-se 
para o seu quarto para descansar.

Pelas vinte e três e trinta horas a 
Comunidade é acordada, bruscamente, 
por um grupo de milicianos armados 
que ordenam o despejo imediato do 
Convento, dizendo: O convento deve 
servir para outras coisas.

O Superior Provincial, avisado pelo 
porteiro, reúne os religiosos na Igreja. 
Revestido de sobrepeliz e estola, abre o 
sacrário, toma a píxide com as hóstias 
consagradas e volta-se para os seus 
confrades dirigindo-lhes palavras de 
encorajamento e de esperança. Na 
tragédia do momento, a sua voz fere 
o silêncio da noite e acende, como 
viático, no coração dos confrades.

Cidadãos do Calvário, diz, este é 
o nosso Getsémani. Diante da pers-
petiva dolorosa da morte, a nossa 
natureza humana aterroriza-se e 
abate-se, mas Jesus está connosco. 
Estou aqui para vos dar Aquele que 
é a força dos débeis. Jesus, no início 
da sua paixão foi confortado por um 
anjo e eu mesmo me sinto estimulado 
pelo vosso exemplo. Estas palavras do 
Superior Provincial são referidas pelo 
padre Zenone que será encarcerado 
com outros companheiros, mas que 
se salvará da morte.

O Superior Provincial, Padre 
Nicéforo, após estas palavras de cir-
cunstância, dá a todos os presentes 
a absolvição sacramental e recebe-a 
também do Superior da Comunidade, 
Padre Germano. Todos recebem a 
Eucaristia com extraordinária devoção. 
Toda a comunidade passionista se 
preparou para o martírio. Os religiosos 
entregam-se aos milicianos que, fora 
da Igreja, permanecem à sua espera. 
O Padre Nicéforo convida os milicianos 
a que os martirizem naquele mesmo 
lugar e não como coelhos em campo 
aberto. Eles respondem que não pre-
tendem matá-los. Levados dois a dois, 
conduzem-nos até às portas do cemité-
rio. Ali, dão-lhe ordens para abandonar 
a cidade, despedir-se e de não voltar 
atrás. Os religiosos estão cientes de 
que vão caminhando ao encontro do 

martírio. Abraçam-se fraternalmente 
e rever-se-ão no paraíso. Dividem-se 
em grupos (em cada um desses grupos 
havia um sacerdote como sustentáculo 
e conforto para os jovens estudantes) 
e se encaminham em várias direções. 
Antes da última saudação, o Superior 
Provincial entregou a cada religioso 
uma pequena soma de dinheiro para 
eventuais necessidades. Os vinte e 
cinco sofreram o martírio, em lugares 
e modalidades diferentes, sendo os 
primeiros a serem martirizados no 
dia vinte e três de Julho de 1936 e os 
últimos a vinte e três de outubro do 
mesmo ano. Apenas cinco escaparão 
à morte violenta, sendo eles a narrar 
o sucedido. 

Passarei a uma brevíssima biogra-
fia dos vinte seis mártires de Daimiel, 
Espanha.

Dos vinte e seis mártires: sete, 
eram sacerdotes passionistas; quinze, 
eram estudantes, ou seja, já religiosos 
passionistas, mas ainda em período de 
formação e a caminho do sacerdócio; 
quatro, eram irmãos religiosos pas-
sionistas (não sacerdotes).

Esta foi a atitude de cada um deles. 
Sabem que serão perseguidos e de 
que o seu destino é a morte, simples-
mente pelo facto de serem cristãos e 
religiosos.

NICÉFORO DÍEZ (17/2/1893 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1909. Sacerdote em 1916. É o Superior 
corajoso que permanece, junto dos seus 
religiosos, no momento da prova. Foi 
eleito Superior Provincial em 1935. 
Enquanto visitava as comunidades 
passionistas de Venezuela, Cuba e 
México, as turbulências políticas 
chamaram-no a Espanha onde a 23 
de Julho de 1936 foi martirizado.

GERMANO PÉREZ (7/9/1898 a 
23/7/1936). Profissão religiosa em 1915. 
Sacerdote em 1923. Caráter humilde e 
respeitador. Rico de dons intelectuais. 
Foi enviado para Cuba onde exerceu 
o seu apostolado, através da rádio, 
com conferências muito apreciadas, 
sobretudo no campo da doutrina social 
da Igreja. Em 1935 regressa a Espanha 
como Superior da Comunidade de 
Daimiel. Prevendo o pior, sugere a 
transferência dos jovens estudantes 
para Saragoça. Se me prenderem, diz, 
quero morrer com o hábito passionista.

ILDEFONSO GARCIA (15/3/1898 
A 23/10/1936). Profissão religiosa em 
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1914. Feliz pela vida que abraçou. 
Ordenado sacerdote, dedica-se à for-
mação, ao ensino, à pregação e ao 
serviço de Superior na Comunidade 
de Daimiel. Sonha um dia ser mis-
sionário no estrangeiro. Contudo, 
será o diretor-mártir dos estudantes 
mártires. 

FILIPE VALCOBADO (26/5/1874 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1890.Ordenado sacerdote em 1897. Na 
sua terra natal, já sacerdote, dirá: se 
tivesse de escolher agora por mil vezes 
uma congregação, escolheria sempre 
os Passionistas. Trabalhou em Cuba 
e no México. Regressado a Daimiel 
preparou os jovens estudantes para 
o martírio sendo o pai espiritual dos 
mesmos durante sete anos. É o mais 
veterano dos mártires.

JOÃO PEDRO BENGOA 
(16/6/1890 a 25/9/1936). Ordenado 
sacerdote em 1916 em Chicago. 
Após breve apostolado em Cuba é 
chamado a Espanha com o encargo 
de diretor dos Estudantes. Volta mais 
tarde para o México como Superior 
da comunidade de Toluca. Em 1932 
vai para Daimiel como vice superior 
da comunidade. É apreciado pelos 
mesmos vermelhos. Em 6 de agosto 
envia a Roma o seguinte telegrama: 
Comunico a morte de todos os meus 
companheiros juntamente com a de 
Nicéforo no dia 22 do passado mês. 
João Pedro. O jornal “L’Osservatore 
Romano” publica a notícia a 20 de 
Agosto. 

PEDRO LARGO (19/5/1907 a 
25/7/1936). Ordenado sacerdote em 
1932. Como tantos outros seus compa-
nheiros projeta ir para as missões em 
terras longínquas. Foi enviado para 
Melilla, em Marrocos, como ajudante 
do capelão militar. Dele não temos nem 
cartas nem escritos porque todos os 
seus cadernos desapareceram durante 
a guerra civil. Em dezembro de 1935 
foi enviado para Daimiel. Martirizado 
poucos meses depois.

J U S T I N I A N O  C U E S TA 
(19/8/1910 a 23/10/1936). Profissão 
religiosa em 1928. Ordenado sacer-
dote em 1934. No ano seguinte está 
em Daimiel como professor de grego. 
Original e de fácil comunicação, atrai 
a simpatia das crianças da terra, 
tornando-se muito popular. Cultiva 
uma especial devoção à Eucaristia. 

Depois do primeiro fuzilamento em 
Manzanares compõe dois versos nos 
quais exprime o desejo de morrer 
por Cristo.

EUFRÁSIO DE CELIS (13/3/1915 
a 23/10/1936). Profissão religiosa em 
1932. Em 1930 tinha escrito que dese-
java a graça de ser um verdadeiro 
discípulo de Cristo e derramar o san-
gue como seu mártir. Escrevendo ao 
pai em finais de 1935 diz-lhe: Creio 
que o próximo ano será trágico para 
Espanha. Mas ele não vacila. Foi 
martirizado no quarto aniversário 
da sua profissão religiosa.

MAURÍLIO MACHO (15/3/1915 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1932 e, diante de si, a perspetiva do 
sacerdócio, que lhe fortifica a vontade. 
Amado pela sua simplicidade. Um 
companheiro escreve a seu respeito: 
quando, por vezes, os outros o conside-
ravam como uma criança, respondia 
com as palavras de Cristo: se não vos 

tornardes como crianças não entrareis 
no reino dos céus. Vi-o entrar com 
a simplicidade de criança e com a 
fortaleza de mártir.

TOMÁS CUARTERO (22/2/1915 
a 23/10/1936). Profissão religiosa em 
1933. A sua vocação desperta com a 
presença de dois religiosos passionis-
tas, em sua terra natal, na Quaresma 
de 1930. Um caráter voltado para a 
reflexão e a contemplação. Sonha com 
a vida missionária. Porém, falará ao 
mundo inteiro com a voz do martírio.

JOSÉ MARIA CUARTERO 
(29/4/1918 a 23/10/1936). Irmão de 
Tomás, é o mais jovem de todos os 
mártires de Daimiel. Foi martirizado 
um ano após a sua profissão religiosa. 
Caráter extrovertido, alegre e aberto. 
Atrai a simpatia de todos. Os caminhos 
dos dois irmãos nunca mais se sepa-
rariam. No dia 23 de julho, quando 
os religiosos se dividiram em grupos, 
dispersos em várias direções, os dois 
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irmãos encontraram-se no mesmo 
grupo. Foram fuzilados no mesmo 
dia, 23 de outubro de 1936.

JOSÉ ESTALAYO (1/3/1915 a 
23/7/1936). Profissão religiosa em 
1933. Procura imitar a todo o custo a S. 
Gabriel de Nossa Senhora das Dores. 
Também ele, como o jovem santo pas-
sionista, nos momentos de dificuldade 
diz a si mesmo: não quererás vencer-te 
por amor a Maria? Escreveu-se sobre 
ele: Alma simples e ingénua. O Senhor 
apressou-se a transportá-la para os 
jardins do seu Reino. Distinguiu-se 
pela grande devoção à Eucaristia, ao 
Crucifixo e a Nossa Senhora.

JOSÉ OSÉS (29/4/1915 a 
23/7/1936). Profissão religiosa em 
1933. Pouco antes da profissão escre-
via à família, dizendo: Podeis estar 
orgulhosos por ter em breve um filho 
mártir no céu.

JÚLIO MEDIAVILLA (7/5/1915 
A 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1933. É recordado como reservado, 
humilde, silencioso, paciente.

FÉLIX UGALDE (6/11/1915 a 
25/7/1936). Profissão religiosa em 1933. 
No ano 1934, logo que teve conhe-
cimento da morte de religiosos nas 
Astúrias, entre eles um passionista, 
confidencia aos seus pais: Bem-aven-
turados os que são mártires. É uma 
grande graça de Deus poder derramar 
o sangue para testemunhar Cristo.

JOSÉ MARIA RUIZ (3/2/1916 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1933. Escrevendo à família, exprime 
sempre a sua alegria de ser passionista 
e a sua decisão de continuar na vida 
que abraçou.

FULGÊNCIO CALVO (16/1/1917 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1933. Dele dizem que é exemplar, estu-
dioso, de comportamento edificante, 
talentoso, dócil, fervoroso, simples, 
paciente, sincero. Escrevendo à família 
dizia-lhes: Estou muito agradecido ao 
Senhor por me ter chamado ao estado 
religioso. No convento, respira-se paz 
e tranquilidade…como se fôssemos 
um só coração, uma só alma. Somos 
todos irmãos em Cristo… Encontro-me 
bem e estou muito contente.

ONORINO CARRACEDO 
(21/4/1917 a 23/10/1936). Profissão 
religiosa em 1933. De caráter ale-
gre e jovial, espontâneo e vivaz. É 

inexplicável a alegria que sinto, diz, 
ao ver-me já todo de Jesus.

LAURINDO PROAÑO (14/4/1916 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1935. Nas vésperas da sua profissão 
escreve ao irmão: Como é belo unir-me 
a Jesus Crucificado com os laços fortes 
e amorosos do quarto voto… Deverias 
encontrar-te em igual circunstância 
para compreender o que digo. Reza 
por mim ao Senhor.

EPIFÂNIO SIERRA (12/5/1916 a 
23/7/1936). Profissão religiosa em 1935. 
Confidencia a um amigo seu durante 
as férias na sua terra: Quando me 
encontro só com o rebanho ajoelho-me 
e, sem respeito humano, rezo pelo povo 
e para me tornar um dia missionário.

ABÍLIO RAMOS (22/2/1917 a 
23/7/1936). Profissão religiosa em 
1935. Comunica assim a sua profis-
são: Ainda que indigno, Jesus quer 
que O siga. Acompanhá-lo-ei com a 
minha cruz até ao Calvário. Quando 
lhe dizem que começou a revolução, 
comenta: Deus, que me deu a vocação, 
dar-me-á certamente a graça para 
tudo, não excluindo o martírio.

ZACARIAS FERNANDEZ 
(24/5/1917 a 23/7/1936). Profissão 
religiosa em 1935. Menos de dois meses 
antes da sua morte diz: A minha alma 
está submersa na maior paz apesar 
das perseguições. Vejamos se Deus 
quer que alguém seja mártir. Feliz a 
quem lhe tocar. Tocou-lhe a ele.

PAULO MARIA LEOZ (17/2/1882 
a 25/9/1936). Profissão religiosa em 
1909. É irmão religioso. Em 1929 é 
convidado para porteiro de Daimiel. 
Na portaria edifica a toda a gente, 
acolhe a todos com doçura, distribuindo 
esmolas e a palavra da fé. Foi ele 
quem abriu as portas do convento aos 
revolucionários, quando os religiosos 
iniciaram o calvário da cruz e da glória.

BENTO SOLANA (4/1/1898 a 
25/7/1936). Profissão religiosa em 1914. 
É irmão religioso. Trata com muita 
delicadeza os doentes e está sempre 
pronto para lhes fazer companhia 
durante a noite. 

ANACÁRIO BENITO (23/9/1906 
a 23/7/1936). Profissão religiosa em 
1922. Vive a vocação passionista como 
irmão. Contente por entregar a vida ao 
Senhor e à Comunidade nos trabalhos 
manuais. Ama o trabalho e cumpre-o 

com amor. Mostra-se feliz pelo facto 
de estar com os seus irmãos. Amava 
a solidão.

FILIPE RUIZ (10/3/1915 a 
23/7/1936). Profissão religiosa em 
1932. Afável, altruísta, não recusa 
o sacrifício. Trabalha com amor e 
entusiasmo juvenil como alfaiate, 
porteiro e, sobretudo, cozinheiro. Uma 
verdadeira bênção para uma numerosa 
comunidade. Em fevereiro de 1936 foi 
chamado para o serviço militar, mas 
não chegou a comparecer. O martírio 
chegará primeiro. 

Eis, em traços largos, um pouco 
de cada um destes nossos irmãos, de 
quem nos gloriamos, e a quem pedimos 
a sua intercessão, junto do Senhor, 
para que sejamos forte na fé, firmes 
na esperança e alegres no serviço. 

E, para terminar, eis umas breves 
palavras do nosso Papa Francisco 
na Exortação Apostólica Gaudete et 
exsultate em que nos diz: 

Todos somos chamados a ser san-
tos, vivendo com amor e oferecendo o 
próprio testemunho nas ocupações de 
cada dia, onde cada um se encontra. 
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 compe-
tência 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 renunciando 
aos teus interesses pessoais. 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.

A maioria destes nossos irmãos 
passionistas, mártires de Daimiel, 
andava na casa dos vinte e poucos 
anos de idade. Gente muita nova, 
é verdade, mas com que coragem 
souberam olhar a vida. E hoje são 
lembrados e venerados. 

Termino citando o escritor cristão 
Tertuliano com a célebre frase: Sangue 
de mártires semente de cristãos.

Ou, como reza a canção: Por cada 
flor estrangulada há milhões de semen-
tes a florir.

 José Queirós, cp
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1) P. Tiago Veloso apresenta  
o livro “Renovação Divina” do Padre James Mallon

Foi lançado em Portugal o livro “Renovação Divina 
� de uma Paróquia de Manutenção a uma Paróquia 
Missionária” do Padre James Mallon, pela Paulus.

James Mallon é Vigário Episcopal para a Renovação 
Paroquial e Suporte à Liderança na Arquidiocese de Hali-
fax-Yarmouth, Nova Escócia, Canadá. Foi pároco durante 
vários anos na renovada Paróquia de Saint Benedict.

A mensagem da “Renovação Divina” está a ressoar 
no coração de milhares de párocos e leigos um pouco por 
todo o mundo. Inspirou e motivou centenas a entrar em 
ação e a procurar ajuda para a transformação das comu-
nidades católicas, no espírito da renovação iniciada há 
mais de 50 anos no Vaticano II.

O livro “Renovação Divina”, ancorado nos ensinamen-
tos da Igreja e com muitas ideias práticas, é assim um 

manual para a renovação desejada por tantos corações, 
providenciando inspiração, tanto para os párocos como 
para as paróquias.

O P. James Mallon apoia diretamente 50 paróquias 
de todo o mundo, uma em Portugal, através da rede da 
Renovação Divina, para que saiam da pastoral de manu-
tenção e entrem na Missão.

Neste serviço à Igreja, a Renovação Divina não apre-
senta respostas, mas questões que despertam os paro-
quianos e os párocos para que não tenham medo em for-
mar comunidades vibrantes de discípulos-missionários, 
da manutenção à Missão.

A Renovação Divina tem várias formas de ajudar as 
Paróquias:

– livros do Padre James Mallon;
–  entrada na rede, onde existe contacto regular do P. 

James com a Paróquia e coaching com a Equipa de 
Liderança e Pároco;

–  entrada na Associação da Divina Renovação, onde 
existe uma grande variedade de material multimé-
dia, seminários online, acerca de tópicos de lide-
rança, renovação, teologia, equipas;

–  conferências e retiros, um pouco por todo o mundo;
–  podcast gratuito no Youtube.
A Paróquia de Palhais/Santo António está dis-

ponível para dialogar com os párocos e fiéis lei-
gos acerca do ministério da Renovação Divina.É 
tempo de começar a fazer discípulos. O futuro da Igreja 
disso depende.

 Jornal da Diocese de Setúbal

2) Sacerdote canadiano esteve na Paróquia de Palhais e Santo António 
O sacerdote canadiano James Mallon, autor 

da obra “Renovação divina � de uma paróquia de 
manutenção a uma paróquia missionária� e vigá-
rio episcopal para a renovação paroquial da Arqui-
diocese de Halifax-Yarmouth, Canadá, esteve na 
Paróquia de Palhais/Santo António de 8 a 11 de 
fevereiro de 2020.

A Paróquia de Palhais/Santo António é uma das 62 
paróquias apoiadas pelo Padre James Mallon e pela sua 
equipa, tendo em vista a construção de uma paróquia 
de discípulos-missionários, tão pedida por Jesus e pelos 
Papas mais recentes.

Da PARÓQUIA de PALHAIS / SANTO ANTÓNIO
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"A primazia da evangelização"
A realidade ocidental mostra que a generalidade das 

paróquias não está centrada em converter e transfor-
mar, mas focadas na mera manutenção, pregando aos 
“mesmos de sempre” e de uma forma que só os “pra-
ticantes” percebem, sem atenção à real evangelização 
(EG 27). Apesar disso, existe um sentimento de insatis-
fação entre os crentes, uma sensação de que tudo pode 
ser diferente e melhor.

O Papa Francisco pede a toda a Igreja mais entu-
siasmo e vitalidade na evangelização (EG 17), usando 
“os meios necessários para avançar no caminho de uma 
conversão pastoral e missionária, que não pode deixar 
as coisas como estão” (EG 25). Para ajudar as paróquias 
a dar passos ousados, criativos, generosos e com cora-
gem (EG 33), o Padre James Mallon – com a sua equipa 
– criou o Ministério da Renovação Divina, acompanhando 
paróquias de todo o mundo no caminho de conversão/
renovação, “com o sonho missionário de chegar a todos” 
(EG 31). A Renovação Divina pretende que 2.000.000 de 
discípulos surja cada ano, durante os próximos 10 anos, 
em 35.000 paróquias.

A Renovação Divina assenta os seus princípios em 
três chaves fundamentais: primazia da evangelização, 
uma melhor liderança, capacitados pelo poder do Espí-
rito Santo. A Eucaristia é a coroa deste tripé. 

O padre James Mallon esteve em Portugal para parti-
cipar no Enovar20, no qual também esteve o padre Tiago 
Veloso, da Paróquia de Palhais/Santo António.

“Temos de sair da zona de conforto”
O Padre James Mallon esteve nas eucaristias de 

Santo António da Charneca e Palhais no dia 9 de feve-
reiro. Foi acolhido com muito entusiasmo e escutado com 
bastante atenção.

O sacerdote recordou a todos que o amor chama-nos 
sempre a sair da zona de conforto: “Deus ama-nos. Ama-
-nos tanto que saiu da sua zona de conforto e fez-se um 
de nós. Ele ama-nos tanto que, mesmo sendo um de nós, 

foi ainda mais longe da sua zona de conforto. E deu a 
sua vida, abraçou a morte. Deus ama-nos, antes de nós 
o amarmos.”.

“Nós amamos Deus, como resposta ao Seu amor por 
nós. E o amor faz-nos sair das seguranças.”. O Padre 
James partilhou o que acontece muitas vezes com os 
cristãos da sua paróquia: “Nós vamos muitas vezes à 
igreja e dizemos ‘venha a mim o meu reino’, ‘seja feita 
a minha vontade’. Isto não acontece aqui, pois não?” – 
perguntou. “Estamos aqui por Ele, para fazer a Sua von-
tade”, afirmou.

“No Canadá as pessoas sentam-se sempre no mesmo 
lugar na igreja, durante anos, e não conhecem a pes-
soa que está ao seu lado. É por isso que temos de sair 
da nossa zona de conforto”, afirmou, para amar e aco-
lher toda a gente.

Num mundo de guerras, doenças, violência, ódio, somos 
chamados a ser uma luz. Uma pequena luz ilumina as 
trevas mais escuras: “vejam como o céu aqui tem mais 
estrelas que o céu em Lisboa! A luz é mais forte na escu-
ridão” e “quero que saibam que a vossa luz está a brilhar 
com muita intensidade. Existem pessoas em muitas par-
tes do mundo que conhecem a vossa paróquia. Ouvem his-
tórias desta paróquia de Portugal. Algo está a acontecer! 
É por isso que estou muito feliz por estar aqui. Estou a 
ver algo a acontecer. Estão a crescer na consciência que 
Deus vos ama, a responder ao seu amor e a crescer no 
amor uns aos outros. Quero agradecer o vosso “sim” a 
Deus e ao vosso pároco. Continuem! Ámen?”, terminou 
assim a sua homilia na Paróquia.

Os paroquianos sentiram nas palavras do Padre James 
que algo grande está a acontecer e que o sonho de Deus, 
que deseja transformar o mundo, pode tornar-se reali-
dade também na Paróquia de Palhais/Santo António, 
como está a acontecer em diversas paróquias acompa-
nhadas pelo Padre James Mallon.

 Padre Tiago Veloso, 
 Pároco de Palhais/Santo António
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Entre os dias 6 e 13 de fevereiro 
os religiosos passionistas: Pasqua-
lino Salini, Gaetano Cagnazo, Andrea 
Deida, André Pereira e Carlo Romano 
(re)encontraram-se em Caravate para 
viver uma semana de exercícios espi-
rituais. Vindos das diferentes comu-
nidades onde se encontram a fazer 
a sua formação inicial viveram uma 
semana rica a nível humano e espi-
ritual. Esta semana, orientada pelo 
Padre Marco Panseri, foi uma semana 
de encontro, de reflexão e de parti-
lha, tendo como ponto de referência 
São Paulo da Cruz. Unidos a esta 
figura histórica e atual, abordaram 
as seguintes temáticas: 

– A relação com Deus e com 
os outros: podemos fazer muitas 
questões a nós mesmos e aos outros, 
mas chegamos sempre à conclusão 
de que é Deus que nos procura, que 
vem ao nosso encontro. Desse encon-
tro, através da oração e da vivência 
quotidiana centrada no amor, nasce 
a nossa intimidade com Ele. E nesta 
intimidade podemos e devemos fazer 
esta questão: «De que forma posso des-
cobrir o motivo porque somos chama-
dos irmãos?» 

– A solidão, a oração e a 
pobreza: três elementos diferentes 
da nossa vida, mas que se unem para 
uma melhor relação com Deus, com 
o próximo e com o mundo. A pala-
vra “solidão”, à partida, causa-nos 
algum medo. Mas, em sentido cris-
tão, devemos olhar a solidão como a 
relação que Jesus estabelece com seu 
Pai; que deve ser vivida também por 
cada um de nós. Pois no momento da 

crucifixão Jesus parece que está sozi-
nho, mas na verdade está em comu-
nhão com o seu Pai, quando diz: “Meu 
Deus, meu Deus, porque me abando-
naste!”. A solidão torna-nos livres, por-
que nos leva a concentrar no que ver-
dadeiramente é necessário. A oração 
é o meio, por excelência, com o qual 
Jesus dialoga com Deus. Também nós 
devemos encontrar espaços de encon-
tros/oração com Jesus. O encontro 
com Jesus não é um dever (horários 
determinados), mas sim uma rela-
ção amorosa que vive do instante. É 
nestes instantes que descobrimos a 
nossa pobreza, e a sua beleza, por-
que ninguém se realiza sozinho. A 
pobreza é bela quando, na verdade, 
nos sentimos uma alma pequenina, 
que se abandona constantemente a 
Deus. Naquela semana de exercícios 
recordamos as palavras de Jesus: 
«Felizes os pobres», porque confiam 
na graça do Senhor. 

– O apostolado e a Memoria 
Passionis: livres interiormente, sabe-
mos reconhecer que é bom e gratifi-
cante oferecer aquilo que me foi dado. 
Para melhor compreender esta doa-
ção temos, como exemplo, Jesus e 
os seus Santos. É em Jesus Cruci-
ficado que nós vemos que Deus nos 
ama sem “ses…” nem “mas…” Fazer 
memória da Paixão é ir além da teo-
ria, é um estilo de vida, que os olhos 
do mundo tem todo o direito de ver. 
Fomos convidados a anunciar conti-
nuamente a Paixão de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Para tal é necessário: 
fazer memória, meditar a Paixão, sen-
tir-se participante da Paixão e depois 
anunciá-la. Quando falamos do apos-
tolado e de fazer memória da Paixão 
é importante termos consciência da 
Misericórdia de Deus: reconhecer-
mos a nossa fragilidade e simulta-
neamente os braços abertos do Pai 
que está sempre disponível para nos 
acolher, abraçar e escutar. 

– A salvação: durante a nossa pere-
grinação terrena deve crescer em nós 
o desejo quotidiano de sermos sempre 
pessoas novas, tendo consciência de 
que o homem velho que em nós existe 
deixará algumas marcas, “morre” de 
uma forma progressiva. Na nossa rela-
ção com Deus não devemos querer as 

coisas de forma imediata. É bom que 
cuidemos da nossa casa interior. Para 
aí descobrir como São Paulo da Cruz: 
que a nossa meta final é nascer para 
o Céu; que devemos esvaziar-nos de 
nós mesmos (morte mística); e ser 
obedientes ao Pai Celeste para um 
melhor serviço: humilde e gratuito. 
Todos nós temos o desejo interior de 
um dia repousar plenamente no cora-
ção amoroso de Deus. 

– Maria na vida de São Paulo 
da Cruz: Na cruz Jesus oferece-nos 
o Seu Espírito e Maria, como Mãe. 
A Mãe de todas as horas: a Mãe da 
esperança e a Mãe das dores. Maria 
sustem-nos na fé, porque ela é corre-
dentora. São Paulo da Cruz convida-
-nos a ser devotos de Maria, a encon-
trar refúgio no seu coração e a seguir 
o seu exemplo de serviço e doação. 

Terminamos esta semana num 
espírito fraterno de unidade e de ale-
gria. Com a esperança de sermos 
anunciadores da Paixão, primeiro 
nas nossas comunidades religiosas. 
Para que depois estejamos mais for-
talecidos para bem acolher, compreen-
der e mostrar o caminho de Jesus a 
cada alma que se cruzar connosco ao 
longo da vida. Foi uma semana feliz 
para todos nós. Partimos um boca-
dinho mais ricos e com o desejo de 
responder a esta pergunta: «Jesus 
Cristo, que palavras e gestos posso 
usar para viver e dar a conhecer a 
Tua Paixão por nós?». 

André Michael Almeida Pereira

Semana Espiritual em Castellazzo
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JUVENTUDE 
PASSIONISTA EM FOCO

No dia 21 de Dezembro realizou-
-se a Ceia de Natal da Juventude 
Passionista, no Seminário de Santa 
Maria da Feira, que teve a presença 
de cerca de 70 elementos, pertencen-
tes aos Acólitos da Cruz, Juve-Passio 
(representados pelas diferentes célu-
las: Bússola, NASA+ e VIVE), SVE’s 
(Serviço de Voluntariado Europeu) e 
do Voluntariado Passionista. 

A tarde começou com os preparati-
vos para a Ceia, sempre num espírito 
de colaboração e entreajuda. Ao final 
da tarde decorreu a celebração e par-
ticipação na Eucaristia, onde imperou 
a fé, a alegria e a partilha. Seguiu-se 
a refeição, sempre animada e bas-
tante interativa devido às diferentes 

SÃO GABRIEL 2020
·  No f im-

-de -semana 
seguinte ao dia 
litúrgico de S. 
Gabriel de N. 
S. das Dores (27 
de Fevereiro), a 
Juventude Pas-
sionista celebrou 
a festa do seu 

padroeiro, este ano sobre o tema: 
“Jovem, levanta-te!” (cf. Lc 7, 14). Foi 
de 28 de Fevereiro a 1 de Março, em 
Santa Maria da Feira, com um car-
taz cheio de propostas para os jovens 
se encontrarem com Deus. 

· Começou na Sexta-feira, à noite, 
com a oração de Taizé, no Castelo, 
onde o grupo coral das 8h dinami-
zou o canto, favorecendo a adoração 
da cruz (naquela que era a 1.ª Sexta-
-feira da Quaresma).

· No Sábado de manhã, dois moni-
tores dos fuzileiros (acompanhados do 
capelão Passionista) orientaram o boo-
tcamp, onde souberam o que é viver 
em equipa, sob o seu comando. Depois 
do almoço partilhado, foi tempo para 

atividades organizadas pelos vários 
grupos. Houve ainda a habitual troca 
de presentes entre os vários elementos, 
tendo a noite culminado com um diver-
tido e (nem sempre) afinado karaoke.

Fica o enorme agradecimento a 
todos os elementos que participaram 

descobrir “quem roubou S. Gabriel”, 
num jogo de pistas que levou os par-
ticipantes do Seminário ao Europar-
que. De salientar que os Escuteiros 
(do agrupamento 640 S. Paulo da 
Cruz), que prepararam este caça ao 
tesouro, esconderam tão bem o santo, 
que quase ninguém o encontrava … Já 
depois do jantar, foi tempo do show-
case na cripta do Seminário, onde 
houve muita música de: Coral das 
10h, Eu & Ele, Anagrama, Meloma-
nia e Red Light Carpet. 

· No Domingo, o dia começou com a 
Eucaristia, seguindo as tentações de 

e colaboraram ativamente para que 

esta Ceia fosse possível, tornando 

este evento memorável pela diver-

são e afetos gerados.

Com muita gratidão e amor,

Marlene Monteiro

Jesus e as nossas, tal como S. Gabriel 
que resistiu em entrar no convento 
e seguir a Vida Consagrada. Depois, 
houve tempo para um instaroom, 
onde para além das fotos, prevaleceu 
a boa disposição. Da parte da tarde, a 
festa culminou com o XXVIII Sarau, 
em que os grupos (células: Bússola 
e VIVE [JuvePassio], Seminaristas, 
Voluntariado Passionista, Gólgota 
Juvenil e Devotos dos Sagrados Cora-
ções) demonstraram as suas perfor-
mances e foram agraciados com um 
“S. Gabriel de melhor…”, atribuídos 
pelo júri. O vencedor VIVE!

PASTORAL JUVENIL E ANIMAÇÃO VOCACIONAL
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300 ANOS DA CONGREGAÇÃO DA PAIXÃO
 (Passionistas) 1720-2020

Celebrar os 300 anos da fundação da Congregação Pas-
sionista é, acima de tudo, a celebração de um carisma:

Carisma (do grego kharisma = favor, dom divino[1]). 
Em religião, é o conjunto dos dons espirituais extraor-
dinários (inspiração, aspeto do Evangelho a evidenciar, 
etc.) outorgados por Deus a indivíduos ou a grupos.

Carisma esse que devemos proclamar com palavras 
e obras. Assim, o foco do tricentenário deve ser o promo-
ver o carisma e não a instituição. É o Carisma que aju-
dará a renovação da Missão de proclamar o Evangelho 
da Paixão. Por isso, o lema deste tricentenário é: “Reno-
var a nossa Missão: Gratidão, Profecia, Esperança”.

Assim, as celebrações devem desenvolver-se em volta 
dos seguintes objetivos: 

– Aprofundar o compromisso de manter viva a Memó-
ria da Paixão de Jesus como a máxima expressão do amor 
de Deus para todos os povos e toda a criação;

– Encontrar formas novas e contemporâneas de pro-
mover esta Memória (Memoria Passionis);

– Renovar a Missão de proclamar o Evangelho da 
Paixão.

Voltando ao lema, vejamos a dimensão da GRATIDÃO:
A primeira das três palavras do logotipo do nosso 

Jubileu leva-nos diretamente ao coração do carisma de 
Passionistas, cujo conteúdo se define claramente com a 
expressão Memoria Passionis –”Memória da Paixão de 
Cristo”. Memória e paixão estão ligadas por uma relação 
profunda. O bispo francês Jean-Baptiste Massillon, con-
temporâneo do nosso Fundador, deixou escrito este pen-
samento: Gratidão é a memória do coração.

S. Paulo da Cruz falava do nosso voto deste modo: “Os 
religiosos devem promover a grata memória da paixão 
e da morte de Jesus Cristo nosso Senhor”. Assim, a gra-
tidão deriva da própria memória que fazemos do amor 
crucificado do nosso Redentor. Numa oração da tradição, 
recitava-se assim: “Agradeço-Te, Senhor Jesus Cristo, 
por teres morrido por mim. Não deixes que se percam o 
teu sangue e as dores que sofreste por mim”. Deste modo, 
uma grata memória da Paixão de Cristo torna-se o cen-
tro do carisma Passionista, através do qual a Congrega-
ção encontra o seu lugar na Igreja.

“A Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
sempre gravada nos nossos corações”.

Esta saudação, que vem do próprio S. Paulo da Cruz, 
contém já implicitamente uma atitude da gratidão. Gra-

tidão essa que deve estar sempre 
presente (impressa) nos nossos 
corações.

SÍMBOLO 
PASSIONISTA (JXP)

Coração e Cruz, unidos com o sagrado nome de Jesus, 
formam a base do símbolo que os passionistas levam no 
hábito. É, de certa forma, a “marca de fábrica” pela qual 
um passionista pode ser reconhecido externamente. 

Este sinal, colocado no hábito sobre o coração, é um 
chamamento contínuo para interiorizar o Mistério da 
Paixão e Morte de Jesus Cristo e, através desta memó-
ria, potenciar em nós o crescimento de uma profunda 
gratidão. Memória da Paixão, que deve levar-nos a um 
reconhecimento cheio de gratidão pelo amor salvador de 
Cristo, na sua paixão, pela Redenção do mundo e, que 
ao mesmo, tempo nos empurre definitivamente a procla-
mar o Evangelho da Paixão como uma mensagem alegre 
e como um convite à gratidão.

Embora num tempo em que o ser humano apenas se 
vê como sujeito de direitos, é fundamental conceber a 
existência em jeito de “gratuidade”. Gratuidade pela exis-
tência, pelo dom da vida e outros, que nos façam enten-
der que temos que agradecer. Não podemos deixar de nos 
surpreendermos e agradecer pelos muitos grandes ou 
pequenos milagres de Deus na vida de cada um de nós.

Nestes 300 anos da fundação da Congregação é impor-
tante agradecer ao Senhor o carisma de São Paulo da 
Cruz, a vocação pessoal como Passionistas ou Leigos Pas-
sionistas e por todo o bem que tantos religiosos e leigos 
foram capazes de fazer no mundo. Ao olhar o rico patri-
mónio de muitos santos, beatos e veneráveis que vive-
ram nestes 300 anos e ao verificar que hoje tantos outros 
continuam a doar as suas vidas nas mais diversas mis-
sões, devemos ser gratos.

Queremos olhar com gratidão também em vista do o 
futuro. Sem deixarmos de ser realistas e conscientes dos 
problemas da Igreja e do mundo, sabemos, pela fé, que 
Deus quer o bem para nós e que Ele nos prepara para 
recebê-lo, desde que procuremos seguir a Sua vontade. 
É por isso que olhamos para o futuro com uma confiança 
cheia de gratidão que nos dá esperança.

P. Paulo Correia.
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Conforme foi publicitado nos jor-
nais locais e nas redes sociais, teve 
lugar no salão de festas do Seminá-
rio Passionista de Santa Maria da 
Feira, no dia 2.02.2020, a Apresenta-
ção pública do livro MEMÓRIAS DE 
UMA ‘MISSÃO’ EM ANGOLA, cujo 
autor é o P. Porfírio Sá, da Comuni-
dade passionista de Santa Maria da 
Feira. Através desta publicação, o 
P. Porfírio - passados 25 anos desde 
quando pisou solo angolano pela pri-
meira vez (5.08.1994), e tendo pre-

sente o trabalho desenvolvido durante 
12 anos pelos Passionistas na Paró-
quia/Missão de Quimbele, província e 
diocese de Uíge – apresenta-nos uma 
síntese dos eventos mais emblemá-
ticos da ação missionária decorrida 
entre os anos 1991-2003. 

Para presidir ao evento do res-
petivo lançamento, foi convidado 
expressamente o Bispo emérito da 
diocese de Viana, Angola, a exercer, 
na altura dos acontecimentos, car-
gos de muita responsabilidade quer 

na diocese de Luanda como na paró-
quia de Santo António, na mesma 
cidade e diocese.

Manifestando, desde a primeira 
hora, uma grande estima e admira-
ção pelo trabalho que os Passionis-
tas exerceram naquela parcela do 
país, desígnios providenciais fize-
ram com que o então, Frei Joaquim 
Lopes, fosse nomeado bispo titu-
lar para a recém-criada diocese de 
Viana, na periferia de Luanda, onde 
os passionistas trabalham pastoral-
mente, há dez anos, como responsá-
veis da paróquia e Santuário de S. 
José de Calumbo.

Não se vislumbrou melhor escolha 
para presidir ao evento em causa. E 
o Sr. D. Joaquim Lopes, na sua inter-
venção de fundo, transmitiu a todos 
os presentes, em grande número, não 
só uma grande capacidade de con-
textualização dos acontecimentos, 
como também e, sobretudo, um elo-
quente testemunho de fé e de expe-
riência missionária, antes como padre 
e, depois, como bispo da diocese de 
Viana.

Da mesma forma aconteceu com a 
apresentação da publicação, a cargo do 
seu autor, P. Porfírio, focalizando que 
todos os episódios narrados querem 
ser única e simplesmente, um teste-
munho vivo e experiencial de quem 
passou por eles. Não quis, porém, 
guardá-los apenas para constar nos 
arquivos da Congregação passionista, 
mas partilhá-los, deste modo, com mui-
tas outras pessoas que mais de perto 
se sentiram ou se sentem envolvidas 
pelo espírito e pelo carisma missio-
nário desempenhado pelos Passionis-
tas numa “das parcelas mais vastas 
e mais pobres de Angola”.

Com o P. César Costa a desempe-
nhar o papel de apresentador oficial 
do ato de lançamento desta obra, este 
começou pela projeção de um breve 
vídeo – dedicado especialmente ao 
saudoso Irmão Gabriel, certamente o 
maior pioneiro e animador do traba-
lho desenvolvido em Quimbele, mas 
representando todos os missionários 

que por lá passaram –, este foi igual-
mente solenizado por três interven-
ções musicais da professora e cantora 
lírica Mafalda Campos, acompanhada 
ao piano pelo professor Marcelo, que 
arrancaram largos e generosos aplau-
sos por parte do público presente, 
em várias dezenas de pessoas, ami-
gas dos passionistas e especialmente 
interessadas no conhecimento mais 
profundo da atividade missionária 
da Congregação em Angola. .

Logo após a intervenção dos dois 
oradores – o Sr. D. Joaquim e o P. Por-
fírio – seguiu-se uma longa sessão 
de autógrafos dispensados pelo autor 
da obra a quem adquiriu o livro, pra-
ticamente o auditório na sua totali-
dade, ao preço mais reduzido, cha-
mado “de lançamento”, contra o preço 
de capa, a efetuar a partir da Pás-
coa. Isto aconteceu, enquanto se ser-
viu a todos os presentes um “porto 
de honra”, devidamente acompa-
nhado pela bela fogaça feirense e 
mais alguma doçaria local.

Edições Passionistas: 
“Memórias de uma ‘Missão’ em Angola” 

Para quantos não puderam estar 
fisicamente presentes, uma breve 
ficha técnica da obra:

·  Título: MEMÓRIAS DE UMA 
“MISSÃO” EM ANGOLA;

·  Autor: P. Porfírio Sá, cp
·  Capa e contracapa, impressão e 
acabamento: Lusoimpress.com

·  Badanas: na capa esquerda: per-
fil biográfico do P. Porfírio; na 
contracapa: outras obras tra-
duzidas ou coordenadas pelo 
mesmo autor;

·  Páginas: 290; fotos a cores: 65.
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“Cantares ao Menino”
O Grupo Folclórico São Paulo 

de Barroselas, um sector do Grupo 
São Paulo, comemora no ano 2020 
as bodas de ouro da sua fundação. 
Para assinalar esta efeméridade foi 
elaborado um programa com um con-
junto de atividades significativas que 
permitam agradecer o passado, viver 
o presente e projetar o futuro deste 
grupo nascido em 1970, à sombra 
do Seminário de Nossa Senhora de 
Fátima dos Missionários Passionis-
tas, em Barroselas. 

A primeira dessas atividades foi o 
evento “Cantares ao Menino” que se 
realizou no passado dia 26 de Janeiro, 
na igreja dos Passionistas em Barro-
selas, pelas 15h30. 

O Grupo Folclórico S. Paulo e outros 
três grupos convidados - a Associa-
ção de divulgação tradicional de For-
jães, as Cantadeiras do Vale do Neiva 

e o Grupo Coral Vozes Soltas - pre-
sentearam os fiéis que encheram a 
igreja, com uma seleção de cânti-
cos tradicionais do Natal. Através 
do canto popular, baseado no motivo 
religioso do Deus-Menino, os grupos 
presentes ajudaram os presentes a 

recordarem-se não só da História do 
Natal, mas também das tradições 
populares associadas a esta época. 
Foi um momento recheado de quali-
dade que deliciou os presentes pelo 
tema em si, mas também pela qua-
lidade das atuações. 

50 anos da fundação 
do Grupo Folclórico 
São Paulo

No passado dia 16 de fevereiro, 
pelas 16 horas, na sede do Grupo São 
Paulo da Cruz, teve lugar a Sessão 
Solene Comemorativa dos 50 anos da 
fundação do Grupo Folclórico São Paulo. 

A comissão de Honra deste evento 
era constituída pelos seguintes elemen-
tos: Pe Paulo Jorge Martins Correia, 

GRUPO S. PAULO DA CRUZ
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cp (Consultor provincial MAPRAES e animador da área 
oeste), José Maria Cunha Costa (Presidente da Câmara 
Municipal de Viana do Castelo); Pe Manuel de Passos 
da Silva (Pároco de Barroselas e Carvoeiro), Rui Miguel 
Barbosa Sousa (Presidente da União de freguesias de 
Barroselas e Carvoeiro); Sofia de Lurdes Rosas da Silva 
(Presidente da Assembleia da União de freguesias de 
Barroselas e Carvoeiro); Pe Manuel de Passos da Silva 
(Pároco de Barroselas e Carvoeiro), Alberto Rego (Presi-
dente da Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho - 
AGFAM); Rogério Cesário Cunha Pereira (Vice-Presidente 
do Grupo São Paulo da Cruz) e Pe Nuno Filipe Ventura 
Martins, cp (Presidente do Grupo São Paulo da Cruz).

Além da presença da comissão de honra que presi-
diu este momento, muitos outros convidados estiveram 
presentes, dos quais destacamos a presença do Sr. Vítor 
Manuel Castro Lemos (vice-presidente da Câmara Muni-
cipal de Viana do Castelo), da Sra. Vereadora Maria José 
Afonso Guerreiro da Silva, bem como de inúmeras asso-
ciações do Vale do Neiva e amigos do Grupo.

No decorrer da Sessão Solene, onde foi apresentado o 
programa comemorativo das Bodas de Ouro, o Sr. Rogé-
rio Pereira e a Dona Delfina Pereira forma homenagea-
dos, uma vez que durante 50 anos, ininterruptamente, 
entregaram-se ao Grupo S. Paulo. 

O Presidente da Câmara Municipal de Viana, na sua 
intervenção, salientou a importância dos grupos folcló-
ricos na perseveração da cultura popular e agradeceu 
todo o trabalho e dedicação do grupo folclórico São Paulo. 

Ao terminar a Sessão Solene, o P. Nuno Ventura, pre-
sidente da direção enunciou os três grandes objetivos 
deste ano comemorativo: recordar agradecidos o pas-
sado, viver com paixão o presente e abraçar com espe-
rança o futuro. Neste contexto, elencou os três grandes 
desafios que o grupo cinquentenário enfrenta: a comu-
nhão num tempo de individualismo exacerbado, o traba-
lho/dedicação ante a tentação do facilitismo e a fé crista 
num mundo laicista.

Missão do Voluntariado 
Passionista em Calumbo (Angola)

A 18 de Janeiro de 2020, o Voluntariado Passionista 
irá enviar mais três voluntários para realizar Missão Ad 
Gentes, mais concretamente em Calumbo, no município 
de Viana, pertencente à província de Luanda, em Angola.

Carlos Calisto, David Tavares, residentes na Paróquia 
de São Cristóvão de Ovar, e Regina Silva, da Paróquia de 
Pigeiros, irão partir em Missão pelo período de dois meses, 
com regresso a 19 de Março de 2020.

O Voluntariado Passionista surgiu da união entre os Mis-
sionários Passionistas e a ONGD Rosto Solidário, ambos 
localizados em Santa Maria da Feira. Realiza ações de 
Voluntariado em Portugal e Angola. 

A Missão em Portugal envolve a ligação com diferentes 
Instituições, com intervenção junto de crianças ou idosos, 
sendo que o grupo de voluntariado realiza várias visitas ao 
longo do ano, promovendo e desenvolvendo diversas ativi-
dades, procurando ir de encontro às necessidades de cada 
organização. Promovem, também, iniciativas de solidarie-
dade junto das comunidades locais. 

Dedicam-se também à Missão Ad Gentes, um dos gran-
des focos do grupo, que consiste na realização de Missões 
de curta e média duração em Angola. Desde há vários anos 
que são enviados voluntários para Angola, mais concreta-
mente para Calumbo, local onde os Voluntários Missioná-
rios assumem alguns projetos de cooperação para o desen-
volvimento, tal como irá acontecer com o Carlos, David e 
Regina. As suas tarefas diárias irão envolver: 

- Dinamização da Biblioteca Imbondeiro do Saber, loca-
lizada na Missão Passionista de S. José de Calumbo, em 
constante atualização e crescimento graças aos livros doa-
dos ao longo do ano; 

- Explicações e apoio ao estudo, contribuindo para a alfa-
betização e minimização das dificuldades de aprendizagem 
dos vários alunos que se deslocam à Biblioteca;

- Realização de ações de formação sobre temáticas diver-
sas, no âmbito da formação e experiência profissional de 
cada Voluntário, na Prisão de Kakila e com os Seminaristas.

A Missa de envio dos Voluntários está marcada para dia 
5 de Janeiro (Domingo), às 10:00h, no Seminário da Con-
gregação dos Missionários Passionistas, em Santa Maria 
da Feira.

O Voluntariado Passionista convida à participação desta 
Eucaristia, de forma a nos unirmos ao Carlos, David e 
Regina, com alegria, amor e fé no coração, num abraço que 
se prolongará e manterá em Calumbo, pois quem parte em 
Missão, nunca vai só!

 “O Voluntariado Passionista está em missão de olhos 
abertos, com o coração sensível e com as mãos postas no 
mundo.”
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2) Carnaval na casa dos 
pobres de Coimbra

No passado domingo, dia 23 de 
Fevereiro, o grupo do Voluntariado 
Passionista deslocou-se a Coimbra 
para uma nova e renovada Missão na 
Casa dos Pobres. À chegada, fomos 
recebidos com a contagiante alegria e 
carinho que tão bem carateriza todas 
as colaboradoras da Instituição. E, 
mal passamos aquela longa porta de 
vidro da entrada, sentimos um novo 
bater nos nossos corações, como se 
por uns momentos todos vivêssemos 
no mesmo compasso: o compasso do 
afeto, da ternura, ali representado 
no reencontro com os nossos amigos 
da Casa dos Pobres. 

A alegria com que cada um nos 
recebe é indiscritível. Enquanto aju-
damos a servir os últimos almoços, 
dizem-nos que já tinham saudades 
nossas, agarram as nossas mãos e 
depressa procuram o nosso abraço. 
Dão-nos muitos beijinhos, dizem-nos 
que somos bonitos e olham-nos nos 
olhos como se fôssemos amigos de 
longa data. Rapidamente nos relem-
bramos das suas brincadeiras e dife-
rentes personalidades: o Sr. Fernando, 
que gosta de ficar perto da máquina 
do café; a D. Augusta, que gosta de 
percorrer os cantos da casa e de nos 
mostrar o atelier e os novos traba-
lhos; o Sr. Carlos, que canta sempre o 
bonito fado de Coimbra, com o acom-
panhamento do Sr. Moisés na gui-
tarra; a D. Alice, que nos dá muitos 
beijinhos e agarra sempre as nossas 
mãos; o Sr. António e a D. Rosa, que 
acompanham-nos sempre por entre 
as brincadeiras do grupo; ... Cada um 

Missão do 
Voluntariado 
Passionista 
em Portugal

1) Natal na casa dos pobres 
de Coimbra

No passado domingo, dia 15 de 
Dezembro, o Voluntariado Passio-
nista rumou até Coimbra, para visi-
tar os idosos da Casa dos Pobres e se 
juntar à Festa da Família, que teve 
como sentimento em destaque o Amor.

E foi Amor que levamos e senti-
mos a cada segundo, pelo carinho de 
quem tão bem nos recebe e nos faz 
sentir em casa. 

Após a nossa chegada e receção 
plena de afetos, realizou-se a Euca-
ristia na Capela da Casa dos Pobres, 
conduzida pelo Padre Bruno Dinis, 
momento emocionante para todos os 
presentes, onde a Fé, Carinho e Amor 
foram experienciados em grande escala. 

Seguiu-se o almoço e, depois deste, 
deu-se início ao “Abraço em Família” 
que englobou a receção das famílias 
dos idosos e atividades desenvolvi-
das pelo Gabinete de Apoio à Pes-
soa Idosa e ao Cuidador (GAPIC), o 
7.º ano de Catequese da Paróquia de 
São Martinho do Bispo e o Volunta-
riado Passionista. Para além do tea-
tro alusivo ao nascimento de Jesus 
e alguns momentos de comédia, can-
tamos diversas músicas com os ido-
sos e deixamos a nossa mensagem de 
Natal… a nossa mensagem de Amor: 

“Nós vimos cá para aumentar 
esta Família. Somos como filhos que 

regressam a casa para os vossos bra-
ços. Todos passamos o ano inquietos e 
ansiosos pelos momentos que passa-
mos convosco. E são tão especiais. É 
um amor incondicional. Sabemos que 
nada temos para vos dar, mas damos 
tudo de nós e sabemos que nada têm 
para nos dar, mas enchem-nos de ale-
gria e saímos daqui sempre de coração 
cheio e a pensar na próxima vez. E é 
tão bom podermos abraçar-vos, con-
versar convosco, saber das vossas 
histórias, ouvir o vosso “silêncio”, 
tocar nas vossas faces e mãos, par-
tilhar refeições, dançar e cantar. E 
como numa família, também parti-
lhamos o que vos aflige e preocupa, 
o que fariam diferente e o que não 
podem mais mudar. Sabemos que é 
pouquinho, mas é de todo o coração 
e assim alimentamo-nos para poder-
mos prosseguir esta caminhada que 
é a vida e esperamos tornar a vossa 
um bocadinho melhor.”

Ao final da tarde, e com o coração 
bem apertado, despedimo-nos de todos, 
já com saudades desta nossa família 
que nos faz transbordar de felicidade!
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à sua maneira, todos nos fazem sentir em casa, na casa 
e no coração de cada um.

Partilhado todo o carinho do reencontro, e já depois do 
almoço, é tempo da celebração da Eucaristia na Capela do 
Lar. E nada mais é necessário além da presença de cada 
idoso e da fé que cada um carrega. Ao olharmos de perto 
as fragilidades dos nossos amigos da Casa dos Pobres, 
há um longo momento em que verdadeiramente, nós, os 
voluntários, nos afastamos das nossas questões internas, 
das preocupações do dia-a-dia. Nesse momento, somos 
apenas um coração ao serviço de Deus, mas um coração 
que é transmissor de fé, amor e esperança. É tudo isto 
que sentimos quando nos deparamos com a mais débil 
condição humana, enquanto acompanhamos o Padre 
Bruno na comunhão aos idosos acamados. Sabemos que 
ouvem a nossa “música” e que os seus corações descan-
sam e serenam ao ritmo da fé. Sabemos que o coração é 
renovado em esperança e o corpo alimentado nas suas 
forças. Nesse momento, o tempo pára. 

Terminada a Eucaristia e comunhão, é tempo de per-
correr, com os idosos, os jardins e a horta da Casa dos 
Pobres e apanhar o maravilhoso sol de Coimbra. É tempo 
de ouvir as novas e antigas histórias dos mais velhos. 
Mostram-nos as suas máscaras de carnaval, falam-nos 
da sua juventude e das dores que agora sentem. Entre 
confidências, dizem-nos que o mais difícil é a solidão 
que por vezes se instala. Muitas vezes, acompanhamos 
os seus silêncios apenas com as mãos dadas e um sor-
riso no rosto. E, quando nos despedimos, depois de ouvir 
cantar o fado de Coimbra, perguntam sempre “então e 
quando cá voltam?”… Na verdade, os nossos corações já 
são parte desta casa. E é também essa a pergunta que 
fica a ecoar em nós!

 Com muita gratidão e amor,
 Voluntariado Passionista

Comunidade Passionista  
de Santa Maria da Feira 

MEDIDAS DE CONTENÇÃO E PREVENÇÃO 
DO CONTÁGIO POR COVID-19

Tendo em conta as recomendações da Direção-Geral 
da Saúde, a recente Declaração de Pandemia por parte 
da Organização Mundial de Saúde e em conformidade 
com as diretivas da Conferência Episcopal Portuguesa 
e com as orientações da nossa Diocese do Porto, ado-
tamos as seguintes medidas de contenção: 

EUCARISTIAS
– Ficam suspensas, a partir de sábado, dia 14 de 

março e até aviso em contrário, todas as celebrações 
de Missas, com a participação do Povo. Em alternativa, 
podem fazer um tempo pessoal e familiar de oração e 
acompanhar pela Televisão aos domingos, às 10.30h 
na RTP 1 e a TVI às 11h00.

– A nossa Comunidade celebrará diariamente a 
Eucaristia pelas intenções agendadas, e irá partilhar 
em direto, pelo fcebook Passionistas Portugal, de 
segunda-feira a sábado às 19h e aos domingos às 10h.

– A nossa Igreja permanecerá aberta durante o dia, 
recordando que devem garantir a distância física de, 
pelo menos, 2 metros.

CONFISSÕES
– Os horários semanais de atendimento em confis-

sões na nossa igreja, assim como todas as datas pre-
vistas para as Confissões quaresmais em toda a Viga-
raria da Feira, incluindo as propostas para os vários 
grupos de Catequese, estão canceladas, com datas a 
anunciar após a Páscoa.

OUTRAS ATIVIDADES
– Ficam, de imediato e até aviso em contrário, sus-

pensas todas as atividades e encontros: Catequese, 
recitação diária do Terço do Rosário, Via Sacra, Lec-
tio divina, reuniões dos diferentes grupos e movimen-
tos eclesiais, assim como a iniciativa 24 Horas para o 
Senhor (que poderemos acompanhar pelas redes sociais).

– Continuamos a propor que vivamos este tempo, em 
casa e em família, com as propostas que estão ao nosso 
alcance, das quais destacamos o Ora, pois!, o podcast 
dos Passionistas em Portugal que poderão encontrar 
no site dos Passionistas.

QUARENTENA FORÇADA, QUARESMA REFORÇADA
“Estas medidas não cancelam a Quaresma. Pelo 

contrário, impelem-nos a vivê-la de forma mais radi-
cal, cultivando a virtude da humildade, renovando a 
prática da fraternidade solidária, valorizando os laços 
afetivos familiares, fazendo da nossa casa uma Igreja 
doméstica, optando por um estilo de vida mais sóbrio e 
centrado no essencial. Temos uma oportunidade única 
para voltar à leitura pessoal e à meditação da Pala-
vra de Deus e a outras práticas de oração em família”.
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ALDA SOUSA 
TAVARES (S. Maria 
da Feira), 35€

ÁLVARO (Cidade Sol- 
Santo António), 220€

AMÉLIA DA 
CONCEIÇÃO 
FONTES (Fiães), 20€

AMÉRICO DE PINHO 
MATOS (Válega), 50€

AMOROSA 
CONCEIÇÃO 
ALMEIDA COSTA (S. 
João da Madeira), 5€

ANA MARIA DANTAS 
LIMA (Carvoeiro), 20€

ANA MARIA DOS 
SANTOS MENDES 
(Assinantes da Lomba/
Gondomar), 120€

ANA PAULA 
PIRES CARDOSO 
(Arrifana), 5€

Anónimo (Oliveira 
de Azeméis), 20€

Anónimo (Braga), 30€

ANTÓNIO DA SILVA 
SANTOS (ASPA)-
Canedo), 20€

ARMANDA 
CARVALHO SALSA 
ALMEIDA (Braga), 20€

ARMANDO MARQUES 
E ALDINA MARQUES 
(Linda-a-Velha), 20€

ARMINDA ADELINA 
NOGUEIRA 
OLIVEIRA, (Assinantes 
de Argoncilhe), 650€

BALTAZAR CORREIA 
(Junqueira), 20€

CÂNDIDO 
CAMPOS FREITAS 
(Custóias), 10€

CAPELANIA DA 
PRAIA (Esmoriz), 37€

CAPELANIA DA 
SENHORA DA HORA 
(S. João de Ver), 20€

CAPELANIA 
DE ALDRIZ 
(Argoncilhe), 100€

CAPELANIA DE 
FIÃES (Fiães), 10€

CAPELANIA DE 
GUILHOVAI (S. João 
de Ovar), 140€

CAPELANIA DE 
MACINHATA 
(Castelões), 49,15€

CAPELANIA DE S. 
MIGUEL (S. Miguel 
de Válega), 40€

CAPELANIA DO 
SOBRAL (S. João 
de ovar), 31,50€

CAROLINA AUGUSTA 
SOARES DE PINHO 
(Vale Cambra), 10€

CÉU (Penalva/Santo 
António), 18€

DAVID GONÇALVES 
ARAÚJO + JULIE 
MARGARET (ASPA) 
– (Portimão), 200€

DAVID MIGUEL DIAS 
SILVA (ASPA)-(Vale 
de Cambra), 40€

ELISA DANIELA 
MARTINS CORREIA 
(Assinantes da 
Junqueira), 250€

EMÍLIA ALCINDA 
DE C. MOREIRA 
PINTO (Porto), 15€

FERNANDA ALVES DE 
BARROS (Assinantes 
de Moselos), 221€

FERNANDO DE 
ALMEIDA E CUNHA 
(S. Maria da Feira), 10€

FERNANDO JESUS 
LEITE (Assinantes 
de Souto), 67,8€

FERNANDO JOAQUIM 
SANTOS RESENDE 
(ASPA)-(Fornos), 20€

FERNANDO 
SOARES RESENDE 
(Romariz), 20€

GASPAR (Santo 
António), 25,50€

IGREJA PAROQUIAL 
DE TRAVANCA, 41,49€

IMAGEM DE 
N. SENHORA 
DAS DORES 
(Argoncilhe), 45€

JOSÉ CORREIA 
(Junqueira), 20€

JOSÉ ALBERTO 
B. GIL (Cascais), 10€

JOSÉ MANUEL PINTO 
FONTES (ASPA)-
(Canedo), 20€

JOSÉ MARIA 
L. CABRAL (Fornos 
de Algodres), 5€

JOSÉ MARIA DA 
SILVA LOPES 
(Braga), 15€

JOSÉ MARTINS 
(Junqueira), 20€

LUÍS BRANCO 
MIRATEJO (Santo 
António), 20€

JOSÉ MARIA 
L. CABRAL (Fornos 
de Algodres), 5€

MANUEL (Vila Chã-
Santo António),29€

MANUEL DA SILVA 
RIBEIRO (Lourosa), 20€

MANUEL 
GONÇALVES SANTOS 
(Arrifana), 30€

MARCÍLIA DE JESUS 
(Agualonga), 30€

MARIA ADELAIDE 
DIAS SILVA (Assinantes 
de Fajões), 300€

MARIA ADÉLIA 
TEIXEIRA 
LARANJEIRA 
(Assinantes de S. João 
da Madeira), 50€

MARIA ALICE JESUS 
SÁ (Assinantes de S. 
Maria da Feira), 60€

MARIA ÂNGELA 
DE JESUS (São 
João de Ver), 20€

MARIA ANTÓNIO 
BRANQUINHO 
NARCISO BILRO 
(Cova da Piedade), 5€

MARIA CLEMENTINA 
PAIS E SILVA (Própria 
e Assinantes de Válega/
Avanca), 105€

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

MARIA DA 
CONCEIÇÃO GOMES 
DE OLIVEIRA 
(Lourosa), 10€

MARIA DA 
CONCEIÇÃO 
GOUVEIA PERICÃO 
(Almada), 20€

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

MARIA DOS REIS 
(Cortes do Meio), 30€

MARIA EDITE 
MOREIRA (Assinantes 
de Fermedo), 210€

MARIA EMÍLIA 
GOMES DE ALMEIDA 
(Arrifana), 5€

MARIA FERNANDA 
FERREIRA COSTA 
(Assinantes de 
Barroselas), 300€

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

MARIA HELENA 
CAMPINES SOARES 
(Assinantes de Antuzede/
Coimbra), 455€

MARIA HELENA DOS 
SANTOS LEITE (Vila 
de Cucujães), 20€

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

MARIA HELENA 
MIRANDA ALMEIDA 
(Assinantes de 
Tregosa), 230€

MARIA ISABEL DE 
OLIVEIRA PINTO 
(S. João de Ver), 20€

MARIA LUÍSA 
RODRIGUES DA SILVA 
(Linda-a-Velha), 10€

MARIA LUISA 
TEIXEIRA (S. João 
da Madeira), 20€

MARIA RITA 
ALVES VILA (Foros 
da Amora), 5€

MARIA ROSA DE SÁ 
(S. Maria da Feira), 100€

MARIA SUSETE 
LOPES (Lisboa), 20€

MARIA TERESA 
CARVALHO (Linda-
a-Velha), 10€
MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS 
(S.to António da 
Charneca), 3€
PADRE ANTÓNIO 
JORGE DA TORRE 
(Pároco de Amonde), 50€
PADRE ERNESTO 
FARIA (Pároco de 
Tregosa), 20€
PADRE TOMÁS 
CARIDADE VIEIRA 
(ASPA)-(Fontão), 70€
PÁROCO DE 
ALVARÃES , 25€
PARÓQUIA DE 
ESPARGO, 45€
PAULA CRISTINA 
FERREIRA MOTA 
(S. Maria da Feira), 20€
ROSA MARIA 
PORTELA DA ROCHA 
FAMILIAR (Assinantes 
de Fornos), 160€
SANTUÁRIO 
SENHORA DA SAÚDE 
(Vale de Cambra), 79,09€
SEMINÁRIO DOS 
PASSIONISTAS 
(S. Maria da 
Feira), 366,99€
SEMINÁRIO DOS 
PASSIONISTAS 
(Barroselas), 130,55€
TIAGO BRUNO DOS 
SANTOS RESENDE 
(Fornos), 15€
TUI (Palhais), 200€
VÍTOR DA 
SILVA VALENTE 
(Avanca), 20€
ZITA ANJOS (Coina 
- S.to António), 13€

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 (15.12.2019 a 15.03.2020):

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 0079 0000 0834 3144 10342
Para controlo das ofertas em referência à nossa base de dados, pedi-
mos que, ao fazerem a transferência, façam mencionar o nome e ende-
reço 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. Contactos: 
boletim@passionistas.pt ou porfiriomartinsdesa@gmail.com ou 
francisco.oliveira2@gmail.com ou, pelo endereço postal: “Famí-
lia Passionista” – Av. Fortunato Meneres, 47 – 4520-163 SANTA 
MARIA DA FEIRA. No caso da oferta ter outro destino ou outra moti-
vação, deve ser especificado vez por vez.

ACONTECEU
FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI
†  2.01.2020: ADELINO GONÇALVES DA COSTA, Assinante de FP 

(Barroselas – VCT)
†  22.01.2020: P. TOMÁS CARIDADE VIEIRA, Assinante 

e Benfeitor de FP (Fontão-PTL)

BODAS DE OURO MATRIMONIAIS
11.01.2020: MARIA HELENA DOS SANTOS + MANUEL COELHO 
(Arrifana-VFR)

“FAMÍLIA PASSIONISTA” solidariza-se com as alegrias e tristezas de 
todos os seus Leitores. Que o bom Deus a todos conceda a sua Graça e a 
sua Paz, fontes da verdadeira Felicidade!
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Tem um sorriso bonito. É nova 
ainda mas a sua vida transformou-se 
por completo quando o marido mor-
reu num dos inúmeros combates que 
se têm travado nestes últimos oito 
anos de guerra na Síria. Nesse dia, 
o mundo desabou para Rasha Draizy. 
Viúva, com dois filhos pequenos, como 
iria ela sobreviver? 

A chaleira ao lume começa a vibrar, 
sinal de que a água já está a ferver. 
Quem chega a casa de Rasha Draizy 
sente um ambiente de calma, de tran-
quilidade, que não dá para imaginar 
o sofrimento por que já passou esta 
jovem mulher, mãe de dois filhos e 
viúva desde que, há um par de anos, 
o marido morreu numa explosão num 
dos inúmeros combates que se têm 
travado na Síria nestes já longos oito 
anos de guerra. Rasha vive com os dois 
filhos numa aldeia no chamado Vale 
dos Cristãos. Quando o marido mor-
reu parecia-lhe impossível sobreviver. 
Não só sobreviver à dor da perda mas 
ter a capacidade para ultrapassar as 
dificuldades do dia-a-dia. O marido 
trabalhava como motorista. Ele era 
o sustento da casa. No dia em que 
a explosão ceifou a vida ao marido 
de Rasha ela ficou sem saber o que 
fazer. Ainda hoje é com alguma per-
plexidade que fala nesse dia trágico 
que a enlutou para sempre. "Fiquei 

sozinha, mãe de duas crianças. Não 
tinha rendimentos nem ninguém que 
nos sustentasse."
De mãos vazias

Ali, no Vale dos Cristãos, no norte 
da Síria, não haverá uma única pes-
soa que não tenha histórias de sofri-
mento, de perseguição, de violência. 
Os anos de guerra não destruíram ape-
nas cidades inteiras. Martirizaram a 
própria população. Todas as pessoas, 
sem exceção, estão de alguma forma 
feridas no corpo ou na alma. Ninguém 
sobrevive sem qualquer cicatriz a 
tanta barbárie. Rasha ficou de mãos 
vazias com dois filhos para criar. O 
que fazer? "No início foi muito difícil. 
Fiquei sem nada", reconhece Rasha 
Draizy. Valeu a ajuda da Igreja. Valeu-
-lhe, em concreto, a ajuda da Fun-
dação AIS. Rasha Draizy e os dois 
filhos, Michael e Rachel, são exem-
plo de como a generosidade dos ben-
feitores e amigos da Ajuda à Igreja 
que Sofre chega aos quatro cantos 
do mundo. A chaleira ao lume é ape-
nas o sinal de que ali, naquela casa 
no Vale dos Cristãos, na Síria, a vida 

corre com normalidade. Um retrato 
grande, pendurado numa parede, lem-
bra a todos, todos os dias, o sorriso 
do marido de Rasha, o sorriso do pai 
de Michael e Rachel. A vida continua. 
"A ajuda que recebemos da Funda-
ção AIS foi o único apoio que me sus-
tentou, a mim e aos meus filhos", diz 
Rasha, com a voz já um pouco como-
vida. "Eles não faltaram um único dia 
às aulas. O Michael está no 6º ano e 
a Rachel no terceiro. Eles são muito 
inteligentes e passam sempre com a 
nota máxima."

Muito obrigado 
Mãe e pai ao mesmo tempo, Rasha 

sabe que os Cristãos são uma mino-
ria na Síria e que têm vivido tempos 
muito complexos, muito conturbados. 
Mas sabe também que a fé em Jesus, 
que lhe corre nas veias há tantas gera-
ções, é um património insubstituível. 
Os oito anos que a Síria leva já de 
guerra têm sido tempos de provação 
mas também têm permitido ancorar 
ainda mais as raízes da fé. Por isso, 
Rasha assume todos os dias o seu 
papel de mãe, pai e também de cate-
quista. "Tento incutir a fé nos meus 
filhos. A nossa fé deu-nos a força nes-
tes tempos difíceis", explica, antes 
de agradecer a ajuda que tem rece-
bido através da Fundação AIS e que 
tem permitido a sobrevivência no 
dia-a-dia. "Quero agradecer às pes-
soas que nos estão a ajudar. A vossa 
ajuda realmente muda vidas. Eu e 
os meus filhos somos testemunhas 
disso. Muito obrigado". 

 Paulo Aido
www.fundacao-ais.pt

A FORÇA DA FÉ
Síria: A vida difícil de Rasha 
Draizy no Vale dos Cristãos
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MEDITAÇÃO
O caminho de Jesus é o caminho 

da Cruz, caminho que não termina 
na morte, mas que atravessando a 
morte conduz à Ressurreição. Como 
nos recorda a Imitação de Cristo, “toda 
a vida de Cristo foi Cruz e martírio.” 
Comprova esta centralidade da Pai-
xão de Cristo, o extenso lugar que ela 
ocupa nas narrações evangélicas, ao 
ponto de podermos afirmar que os 
evangelhos são as “histórias da Paixão, 
com uma introdução pormenorizada” 
(M. Kähler). No entanto, o valor salví-
fico do caminho da Cruz de Jesus não 
está no sofrimento pelo sofrimento, 
mas no Amor que não consome, mas 
se consome. Jesus, tendo amado os 
seus que estavam no mundo, amou-os 
até à consumação (Jo 13, 1). “A per-
feição do Deus Cristão manifesta-se 
nas imperfeições que Ele assume por 
nosso amor: a finitude do sofrimento, 
a dor extrema da morte, a fraqueza 
da pobreza, o cansaço e a incerteza 
do amanhã, são outros tantos luga-
res, onde Ele mostra o Seu amor, per-
feito até à consumação total do dom” 
(Bruno Forte).

Se o caminho de Jesus foi o caminho 
da Cruz, outro não pode ser o cami-
nho do seu discípulo que o caminho da 

Cruz: Se alguém quer vir após mim, 
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, 
dia após dia, e siga-me (Lc 9, 23). 
“Os cristãos sabem que devem viver 
no sinal da cruz as obras e os dias 
do seu caminho […], nada está mais 
longe da imagem do discípulo do Cru-
cificado do que uma Igreja tranquila 
e segura, confiante nos seus meios e 
nas suas influências” (Bruno Forte). 
Mas, o que comporta seguir o Cruci-
ficado pelo caminho da Cruz?

Em primeiro lugar, o seguimento 
do Senhor Crucificado exige a renún-
cia a si mesmo, ou seja, a capacidade 
de deixar de pensar em si mesmo, a 
capacidade de colocar o tu antes do 
eu! Seguir o caminho da Cruz implica 
a renúncia a todo o egoísmo e a todas 
as escolhas ditadas pelo próprio inte-
resse! Para os seguidores do Crucifi-
cado, os outros estão antes do eu! Os 
discípulos da Cruz são aqueles que 
amam a fundo perdido!

Seguir o Crucificado, comporta 
também o tomar a Cruz não só uma 
vez, mas todos os dias. No entanto, 
devemos aclarar uma ambiguidade 
que uma teologia doente introduziu 
na espiritualidade de não poucos cris-
tãos. A Cruz que Jesus nos convida 
a tomar não é a cruz do sofrimento 
injusto provocado pela prepotência 

e arrogância de alguns. Essa é uma 
cruz que deve ser eliminada. Pre-
gar atitudes de resignação ante esse 
tipo de sofrimento outra coisa não 
é do que colaborar com as estrutu-
ras de pecado. A Cruz que Jesus nos 
convida a tomar todos os dias foi a 
Cruz que ele próprio tomou, ou seja, 
a Cruz da fidelidade e do amor a Deus 
e ao próximo, vividos até às últimas 
consequências.

Por último, o caminho da Cruz exige 
o seguimento de Jesus. Quão conso-
ladora é esta exigência. Na verdade, 
através dela sabemos que o Senhor 
não nos envia a nenhum lugar ao qual 
Ele não chegue primeiro e que nunca 
nos deixa abandonados no caminho. 
O Senhor nos precede e nos acompa-
nha na nossa ação. A única coisa que 
nos pede é que sigamos os seus pas-
sos com a fidelidade criativa própria 
do Espírito.

Possa esta Via-Sacra que estamos 
prestes a iniciar, memória daquele 
caminho que Jesus percorreu na pri-
meira sexta-feira santa da história, 
ajudar-nos a descobrir a verdadeira 
identidade do Deus cristão. Na ver-
dade, “se quisermos saber quem é Deus, 
devemos ajoelhar-nos aos pés da Cruz” 
(J. Moltmann). Só assim, poderemos 
escolher o caminho a seguir. “Perante 

VIA SACRA:
O caminho de Cristo.

O nosso caminho.
INTRODUÇÃO GERAL
LEITURA
Naquele tempo, Jesus acrescentou: O Filho do Homem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos-
-sacerdotes e pelos doutores da Lei, tem de ser morto e, ao terceiro dia, ressuscitar. Depois, dirigindo-se a todos, disse: 
Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me (Lc 9, 22-23).

HORIZONTES DA PAIXÃO
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a cruz de Jesus todos somos chama-
dos a escolher de que lado ficamos: 
ou com Ele, aceitando que o amor, 
por vezes, é também difícil; ou com 
os que O crucificaram” (Carlo Maria 
Martini). Seguir o Crucificado exige 
a opção fundamental pelos “que são 
os ‘crucificados de hoje’ pela injustiça, 
pela ausência do sentido profundo da 
existência humana, pela fome de paz, 
de verdade e de vida” (nº 65 da Regra 
e Constituições da Congregação da 
Paixão de Jesus Cristo). O caminho 
da Cruz revela que “não é o caminho 
que é difícil, é o difícil que é o cami-
nho!” (Pavel Evdokimov).

Deixemos que seja São Paulo da 
Cruz, o fundador dos Missionários 
Passionistas, que via o nome de Jesus 
inscrito na fronte dos pobres, a dar-
-nos as indicações finais ao come-
çarmos este piedoso exercício: “des-
canse sobre o seu divino Lado, que é 
a fonte do santo Amor”. Na verdade, 
“a Paixão de Cristo é a maior obra do 
amor divino” e “o remédio mais efi-
caz contra os males de todos os tem-
pos”. Por isso, “na Paixão de Cristo 
não há engano. Quem se aconselha 
com o Crucificado jamais erra”.

ORAÇÃO
Concede-me, Senhor Jesus, mente 
aberta que compreenda; espírito 
generoso que aceite; coração deli-
cado que ame; ombros fortes que 
sustentem; mãos delicadas que 
acariciem; pés firmes que trans-
portem a tua, a minha, a nossa 
Cruz de amor e salvação! Vós que 
sois Deus com o Pai na unidade do 
Espírito Santo.

I ESTAÇÃO
- Jesus no Horto 
das Oliveiras
LEITURA

Saiu então e foi, como de costume, 
para o Monte das Oliveiras. E os dis-
cípulos seguiram também com Ele. 
Quando chegou ao local, disse-lhes: 
Orai, para que não entreis em tenta-
ção”. Depois afastou-se deles, à dis-
tância de um tiro de pedra, aproxi-
madamente; e, pondo-se de joelhos, 

começou a orar, dizendo: Pai, se qui-
seres, afasta de mim este cálice; con-
tudo, não se faça a minha vontade, 
mas a tua. Então, vindo do Céu, apa-
receu-lhe um anjo que o confortava. 
Cheio de angústia, pôs-se a orar mais 
instantemente, e o suor tornou-se-
-lhe como grossas gotas de sangue, 
que caíam na terra. Depois de orar, 
levantou-se e foi ter com os discípu-
los, encontrando-os a dormir, devido 
à tristeza. Disse-lhes: Porque dor-
mis? Levantai-vos e orai, para que 
não entreis em tentação (Lc 22, 39-46).

MEDITAÇÃO
Chegou a hora do combate deci-

sivo. Jesus entra em agonia, em luta 
interior. Essa mesma luta que tan-
tas vezes atormenta o nosso cora-
ção. Este mistério da Vida de Jesus 
prova a verdade da sua encarnação e 
da sua solidariedade connosco. “Não 
temos um Sumo Sacerdote que não 
possa compadecer-se das nossas fra-
quezas, pois Ele foi provado em tudo 
como nós, exceto no pecado” (Heb 4, 
15). O exemplo e as palavras que Jesus 
dirige aos seus discípulos são o auxí-
lio oportuno para as horas de agonia.

Jesus reza e pede para rezarmos 
uma oração filial, sincera e generosa. 
Uma oração filial, porque mesmo na 
noite da dúvida, do medo e da angús-
tia, continua a dirigir-se a Deus como 
seu Pai, que o ama, nunca o aban-
dona e é puro amor. A Ele, com sin-
ceridade, apresenta a sua angústia e 
o seu drama, pedindo-lhe que o livre 
dessa hora. Não é o eu ideal que reza. 
É o eu real que se deve colocar com 
verdade e humildade diante de Deus. 
No entanto, na oração não basta a 
sinceridade, é necessária também a 
generosidade, a aceitação efetiva da 
vontade de Deus na nossa vida. Não 
rezamos para convencer Deus das 
nossas vontades, tantas vezes egoís-
tas e mesquinhas, rezamos para des-
cobrir a vontade de Deus e adquirir-
mos as forças para a pôr em prática.

Jesus, no Getsémani, também adota 
e recomenda uma atitude de vigilân-
cia, de abstenção do sono, de “lucidez 
interior, inteligência, capacidade crí-
tica, presença na história, não distra-
ção e não dissipação” (Enzo Bianchi). 
Jesus, ao pedir-nos para vigiar, está 
a pedir-nos para não andarmos pela 
vida a dormir. Pede que estejamos 
atentos à nossa vida, à forma como 

estamos a viver e a cumprir a von-
tade de Deus.

Contudo, Jesus não nos auxilia 
somente com o seu exemplo e as suas 
palavras, mas também com a sua pre-
sença e com a sua graça. Ele é o Deus 
da Consolação que nos concede a sua 
graça. Ela é a força necessária para 
superar os obstáculos. Foi esta a expe-
riência de São Paulo: “três vezes pedi 
ao Senhor que o afastasse de mim. 
Mas Ele respondeu-me: ‘Basta-te a 
minha graça, porque a força mani-
festa-se na fraqueza’. (2 Cor 12, 8-9).

A agonia de Jesus não é uma his-
tória de ontem. Cristo “estará em 
agonia até ao fim do mundo” (Blaise 
Pascal). A experiência amarga do sofri-
mento vivido solitariamente é uma 
constante e exige que pratiquemos, 
sem demora, o ministério da conso-
lação. Só assim seremos para os nos-
sos irmãos que sofrem o que o anjo 
foi para Jesus.

ORAÇÃO
Senhor Jesus, tu que experimen-
taste a agonia, não nos abando-
nes nas nossas noites de tentação 
e de angústia. Nesses momentos, 
a vontade principal é a fuga, por-
que “somos oprimidos pelos fan-
tasmas que se agitam no nosso 
coração e que tornam a oração um 
peso” (Carlo Maria Martini). Per-
manece junto de nós, ajuda-nos a 
fazer nossa a tua oração vigilante 
e sustem-nos com a tua Graça que 
não nos salva das dificuldades, mas 
nas dificuldades.

P. Nuno Ventura Martins cp
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I)
A Páscoa está a chegar
Post Quaresma longa e dura
De sofrimento sem par 
Indo às raias da loucura.

Mas era mister sofrer
Neste caminho da Cruz
Para poder merecer
Entrar no Reino da Luz.

Tanta dor, tanta agonia,
Sedes sem água, sem luz!
O espírito em vigia,
A alma sempre na Cruz. 

Mas a tristeza acabou.
E, hoje, há alegria,
Pois Jesus ressuscitou
Enfim, ao terceiro dia!

NÃO ESQUEÇA

II TRIMESTRE 2020

ABRIL
 � DIA 5: Domingo de Ramos 

na Paixão do Senhor
 � DIA 9: Quinta‑Feira da Semana Santa 
 � DIA 10: Sexta‑Feira da Paixão do Senhor
 � DIA 12: Solenidade da Páscoa /

Ressurreição do Senhor
 � DIA 24: Chagas Gloriosas de 

N. S. J. C. (Passionistas)

MAIO
 � DIA 1: São José Operário
 � DIA 13: Nª Srª de Fátima
 � DIA 16: Santa Gema Galgani
 � DIA 24: Solenidade da 

Ascensão do Senhor 
 � DIA 31: Solenidade do Pentecostes

JUNHO
 � DIA 7: Solenidade da SS. Trindade
 � DIA 10: Encontro nacional dos ASPAS
 � DIA 11: Solenidade do SS.mo 

Corpo e Sangue de Cristo 
 � DIA 12: Beato Lourenço Maria 

Salvi (Passionista) 
 � DIA 19: Sagrado Coração de Jesus
 � DIA 24: Nascimento de S. João Batista
 � DIA 29: Solenidade de S. Pedro e S. Paulo

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

IBAN: PT 50 0079 0000 0834 3144 10342

Emília Pinto (Assinante 
de FP – 87 anos)

II)
A natureza em luto, a chorar
Tal como nós, hoje, em cada instante
Des que me lembro sei bem recordar
A imensa dor da Sexta-feira Santa.

A dor da morte de um Deus-Irmão
Por seu tão grande amor sacrificado
P’ra levar ao Pai, no seu coração
os seus irmãos pecadores, mas amados.

Mas eu espero, eu sei: Ele virá;
Há de voltar em glória e alegria
Após três dias do seu passamento.

Vencida a morte, Ele regressará!
Virá passados apenas três dias,
Cumprindo assim seu prometimento!

PÁSCOA DE JESUS: 
Aleluia! Aleluia!
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