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“Deus fez brilhar em nós a sua luz 
para que nela víssemos a imagem 
do esplendor da glória de Deus, 
que se reflete em Cristo, 
sol da vida”.



“É NATAL, nasceu Jesus. 
Sua luz é Céu estrelado.
A Virgem é mistério que a luz
acolhe em seu coração, o Filho 
 Bem-Amado.

Cantam os Anjos sua sinfonia,
harmonia em angélica glória.
São Anjos entoando a Ave-Maria,
primícias de Deus Menino em sua  

 História.

A Virgem Mãe te sorri
e tu lhe sorris, também.
Como é lindo o que eu ouvi
em teu cântico, ó Mãe!

Ó meu Deus Menino, 
és meu Rei e Senhor.
És meu Deus Menino,
meu inocente, Senhor.

Nesta noite de Natal,
toda a criança que nasce
dá ao Pai o sinal
que bem melhor o reconhece.

 Noite de Natal, 
céu estrelado,
que para os Magos foi sinal
de serem, por Deus, chamados.

Céu azul, noite de Esperança,
que é fala de Deus Menino,
sorriso meigo de criança
assinalando o caminho.

Ó estrelinha, sonho meu,
fala do mistério da vida, 
tu que me apontas o céu
em etapa definida.

Tu que carinhosamente me falas
e no meio das trevas és luz,
com teu sorriso me embalas
ou não fosses, desde agora, Jesus.

A Virgem que assim Te concebe
feito luz imaculada,
de Ti todo bem recebe
sendo de Ti, Bem-Amada”.

P. Olímpio, SJ 

(em “Cristo Sentido Único”, 2016)

NOTA: Nesta rubrica -“Presenças Passionistas” -, tem sido habitual 

dar o primeiro lugar à biografia de um dos Santos ou Beatos Pas-

sionistas. Excecionalmente, neste Nº 140 do nosso Boletim, damos 

este primeiro lugar a uma saudação do nosso Superior Geral, diri-

gida a toda a Família Passionista, por ocasião dos 300 anos de fun-

dação da Congregação passionista [1720-2020] e cujo Ano Jubi-

lar teve início a 22 de novembro passado.

EDITORIAL

22 DE NOVEMBRO DE 2020
SAUDAÇÃO DO SUPERIOR GERAL 
POR OCASIÃO DO 300° ANIVERSÁRIO 
DA FUNDAÇÃO DA CONGREGAÇÃO  
PASSIONISTA

Queridos irmãos, irmãs e amigos:

Neste dia tão especial para nós, membros da Famí-
lia Passionista, e todos os que estais relacionados com a 
Congregação Passionista, desde Roma, quero enviar pes-
soalmente uma saudação a todos e a cada um de vós, ao 
comemorar e celebrar o 300º aniversário da fundação da 
Congregação Passionista por São Paulo da Cruz.

Precisamente, no dia 22 de novembro de 1720, o bispo 
de Alessandria, no norte da Itália, D. Arbório Gattinara, 
revestiu Paulo Danei com a túnica de eremita. Depois, 
Paulo retirou-se para um pequeno compartimento (diría-
mos “sala de arrumos) existente na sacristia da igreja de 
São Carlos de Castellazzo. Ali passou quarenta dias de 
retiro. Durante esses dias, registou as suas experiências, 
físicas e espirituais, reconhecendo-as naquilo a que cha-
mamos “Diário Espiritual”. Nesses dias escreveu também 
a primeira Regra dos “Pobres de Jesus”, que mais tarde se 
converteria na “Congregação da Paixão de Jesus Cristo”, 
comumente conhecida como “Passionistas”. Considera-se 
este tempo em Castellazzo como o momento fundacional 
da Congregação Passionista e o seu carisma. 

300 anos depois, neste mesmo dia, 22 de novembro de 
2020, a Congregação Passionista – que agora se estende 
e está presente em mais de 60 países – marca este acon-
tecimento histórico e espiritual com a abertura de um 
Ano Jubilar, uma graça que nos foi concedida pelo Santo 
Padre, o Papa Francisco.

Sim, o Ano Jubilar é um tempo de “graça”: um dom 
gratuito de Deus, da sua vida e do seu amor. Queremos 
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reconhecer e aceitar este dom como uma oportunidade 
e uma chamada a cumprir o desejo do Senhor, que “quer 
que todos os homens se salvem e cheguem ao conheci-
mento da verdade” (1 Tm 2, 4), o que, para São Paulo da 
Cruz se realiza na Paixão de Jesus. A celebração do nosso 
Jubileu é, em primeiro lugar, chamada à conversão 
e oportunidade de renovação e novidade de vida. 
Não podemos deixar passar este momento de graça; pelo 
contrário, aproveitemos a oportunidade de aceitar o ofe-
recimento divino da plenitude da vida. 

O lema que preside o 300º aniversário da fundação 
da nossa Congregação da Paixão é “Renovar a nossa 
missão: Gratidão, Profecia, Esperança”, que implica 
e pressupõe a renovação pessoal e comunitária de 
cada um de nós. Apesar de tudo, lembremo-nos que não 
nos podemos renovar genuinamente com o nosso próprio 
esforço, sem o poder da graça de Deus que nos oferece na 
chamada evangélica à conversão. Este é o caminho a 
seguir. A conversão, a renovação da mente e do coração, 
dirigidas ao Senhor, são uma resposta à graça de Deus 
e garantia da oferta de vida de Deus na sua plenitude.

Contemplando o Crucificado, procuremos escutar na 
oração, identificar e rejeitar (olhando para dentro) tudo o 
que aparece como egoísmo na nossa vida pessoal, comu-
nitária e espiritual. Priorizemos, principalmente, culti-
var “sementes” de auto-esvaziamento (estender a mão) 
que produzam valores fundamentais para a nossa vida 
de hoje: a oração, a contemplação, a meditação, a solidão, 
a vida comunitária, a solidariedade, a inclusão, a hos-
pitalidade, o diálogo, a compaixão, a preocupação pelos 
pobres, a esperança e a reconciliação.

“Que a Paixão de Jesus Cristo 
esteja sempre gravada nos  

nossos corações”!

O Ano jubilar oferece-nos também a oportunidade de apro-
fundar, uma vez mais, as motivações do nosso fundador, São 
Paulo da Cruz, procurando descobrir, através da sua espi-
ritualidade e ensinamentos, o segredo da vida verdadeira 
e o caminho para o coração compassivo e misericordioso de 
Deus que – nos assegura – se encontra na Paixão de Jesus, 
“a obra maior e mais maravilhosa do amor de Deus”. Deste 
modo, a nossa aprendizagem poderá motivar-nos e inspirar-
-nos para sermos missionários contemplativos-apostólicos 
com um renovado entusiasmo, atentos ao Espírito e respon-
dendo aos sinais do nosso tempo, na obediência e no serviço 
à missão salvífica de Deus.

300 anos depois, apoiados sobre os ombros do nosso Santo 
Fundador e de todos aqueles fiéis religiosos e religiosas pas-
sionistas que nos precederam, desejamos que este Jubileu 
seja uma oportunidade para renovar o nosso compromisso 
e reanimar o nosso envio missionário para manter viva a 
memória da Paixão de Jesus como força vivificadora e sabe-
doria de Deus. Da mesma forma que São Paulo da Cruz, tam-
bém nós estamos convencidos de que na Paixão de Jesus 
podemos encontrar sentido e descobrir possibilidades para 
um futuro renovado. Na Paixão de Jesus encontramos 
esperança para imaginar e ver a vida de maneira diferente!

Que São Paulo da Cruz interceda por nós!

Que a nossa Congregação continue a ser abençoada e 
florescente.

P. Joachim Rego, C.P. 
Superior Geral

Roma, Ss. João e Paulo, 22 de novembro de 2020

PRESENÇAS PASSIONISTAS 3FAMÍLIA PASSIONISTA



De 7 a 11 de Setembro 2020, na 
Casa Geral dos Passionistas, em Roma, 
realizou-se a II Assembleia Provincial 
MAPRAES (Maria Apresentada no 
Templo), onde participaram 50 reli-
giosos, provenientes dA Itália, Indo-
nésia, Filipinas e Portugal. Segue um 
excerto do relatório do Provincial 
à II Assemleia provincial:

«Antes de mais, reconhecemos que 
esta Província é um dom de Deus; 
é o fruto desse discernimento que 
durou vários anos para implemen-
tar, em graça, unidade e comunhão 
- que normalmente indicamos com 
«solidariedade» - para renovar com 
alegria a vocação e missão passio-
nista segundo a espiritualidade de 
S. Paulo da Cruz. O Segundo Capí-
tulo Provincial implementou a esco-
lha da unidade da Província da forma 
expressa na afirmação «como decisão 
fundamental foi aprovada a supera-
ção das Regiões, mas dividindo o ter-
ritório em 4 áreas de animação. […] 
O Capítulo afirmou também que a 
Província MAPRAES é uma do ponto 
de vista da solidariedade na forma-
ção inicial […] é um do ponto de vista 
da solidariedade na economia […] é 
um do ponto de vista da solidarie-
dade do pessoal. 

A concretização da unidade na 
forma e no tempo decididos pelo Capí-
tulo é uma escolha forte que tem cau-
sado repercussões e, por vezes, deso-
rientação e resistência nos religiosos, 
carecendo de uma referência ime-
diata (Região, Superior Regional...). 

Em primeiro lugar, faltou o Superior 
Regional como referente “que anima 
e governa a Região com poder dele-
gado pelo Superior Provincial […]. 
Nem sempre se compreende o pro-
cesso impresso nesta unidade, o sen-
tido das Áreas de Animação, outras 
vezes não se sente parte integrante e 
responsável do processo, a resistência 
se opõe como se fosse uma decisão de 
outrem que luta para integrar a pró-
pria história e a expressão da iden-
tidade anterior de alguém. O pro-
blema fundamental que vejo neste 
processo não é de natureza “estru-
tural”, mas sim de natureza espi-
ritual-existencial ligada à vontade/
capacidade de mudança. O problema 
que está sendo enfrentado não é ape-
nas “como” mudar, mas é muito mais 
profundo: “se” mudar. Se, apesar da 
óbvia insustentabilidade do sistema 
passado, não estivermos convencidos 

de que uma mudança real é neces-
sária e que isso diz respeito a cada 
um de nós.

A proposta nos diversos setores 
para a implantação da unidade foi a 
promoção de processos e não tanto a 
imposição de regulamentações. Quase 
uma transição de estruturas para 
processos. Para renovar as comu-
nidades, é preciso partir da pessoa, 
[…] encontraremos nela a sua rela-
ção constitutiva com os outros e aqui 
a sua vocação para a comunidade. 
Colocar a pessoa – com a sua tensão 
vocacional/relacional-comunitária – 
no centro do interesse e da ação da 
Formação Permanente, pode ser uma 
oportunidade de crescimento ao ati-
var aqueles processos dinâmicos que 
sabem intercetar sua vida, cresci-
mento, desenvolvimento».

Extraído de “MAPRAES Connect”,
Nº 39 – setembro 2020

II Assembleia da Província MAPRAES (Roma)
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Chegamos ao fim!!!!...  
Mas novas etapas nos esperam (talvez!?!)

No passado dia 25 de setembro 
de 2020, os Estudantes portugueses 
André Martinho Correia Azevedo e 
André Michael Almeida Pereira con-
cluíram uma das etapas do percurso 
universitário. Num ambiente sereno, 
proporcionado pelos estudantes e pro-
fessores da Pontifícia Faculdade de 
Teologia da Itália Meridional – Sec-
ção São Tomás de Aquino em Nápoles 
-, os religiosos passionistas defende-
ram as suas teses, tendo sido os dois 
orientados pelo professor Edoardo 
Scognamiglio. Neste sentido o André 
Martinho, centrando-se na Paixão 

de Jesus Cristo, concluiu o primeiro 
ciclo de estudos (que em Portugal cor-
responde ao Mestrado Integrado em 
Teologia) com a tese: “A morte do Mes-
sias de R. E. Brown. Para uma leitura 
teológica-espiritual”. Por sua vez, o 
André Pereira, baseando-se maio-
ritariamente nos dogmas da Incarna-
ção e da Redenção de Jesus Cristo, 
concluiu o segundo ciclo de estudos 
em Dogmática – especialização em 
Cristologia, com a tese: “A vivência 
cristológica da mensagem espiritual 
de Santa Teresa de Lisieux”. A dedica-
ção e o entusiasmo na realização das 

dissertações apresentadas foram con-
sideradas pelos membros do júri, que 
felicitaram os Estudantes pelo empe-
nho, capacidade de pesquisa, clareza 
e determinação nos temas apresen-
tados. Terminadas estas duas eta-
pas, abre-se certamente o entusiasmo 
para continuar a aprofundar outros 
temas e áreas de estudo da teologia, 
de modo a que melhor se possa ser-
vir a Congregação Passionista e todos 
aqueles que Deus colocar no caminho 
dos André’s. 

André Michael Almeida Pereira
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‘Festividades de S. Paulo da Cruz’ – 19 de Outubro
No dia 18 de Outubro, Domingo, foi dia da ‘festa central’, na Paróquia, 

com Missa bem animada. Não foi possível, devido à pandemia, fazer o almoço 
convívio.

Trabalhos em missão- Outubro/Novembro 
Como devem imaginar, a vida em missão exige constante trabalho pasto-

ral, mas também muito trabalho físico de conservação do ‘pouco que temos’. 
Assim sendo, partilhamos convosco alguns dos trabalhos que fizemos de 
manutenção: repintura de capelas, impermeabilização de telhados, manu-
tenções elétricas e afins...

Noticiário de Uíge
‘Curso Bíblico’
27 de Setembro a 2 de Outu-
bro 2020 

Foram 5 dias de formação inten-
siva que se viveu na Paróquia da 
Santa Cruz, com a formação Bíblica 
sob os temas: 1. Introdução ao estudo 
da Bíblia; 2. Leitura Cristocêntrica 
do Novo Testamento; 3. As comuni-
dades paulinas. 

Foram dias intensos de formação, 
mas que encheram de bons conteúdos 
a vida de cada um dos participantes!
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Jubileu passionista  
– 22 de Novembro 

Integrado no início das ‘comemora-
ções mundiais’ dos 300 anos da Con-
gregação Passionista, no Uíge tive-
mos dois grandes momentos de festa 
nas comunidades do Dunga e Pape-
lão. Tudo foi preparado para receber 
o ‘icone passionista’ feito pelas mãos 
do P. Manuel, pois devido à pande-
mia não foi possível trazer o ‘origi-
nal’ a Angola. Parabéns Passionistas!

‘Jornada Mundial dos 
pobres - 30 Novembro

Integrado no Jornada Mundial dos 
pobres, os grupos caritativos da Paró-
quia da Santa Cruz estiveram imbuí-
dos em ações solidárias para com os 
mais necessitados. Este ano a nossa 
juventude ‘mais pequena’ também foi 
ao encontro dos mais pobres dos nos-
sos bairros; a campanha terminou, 
mesmo em tempo de profunda crise, 
‘com um pequeno gesto’, no ‘Lar dos 
idosos do Kituma’, com a ofertas de 
alguns bens alimentares. 

Bem-haja a todos os grupos que 
levaram a caridade ao seu irmã/o!

P. Rui Carvalho
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No dia 19 de outubro deste ano 
2020 celebrámos a Festa de S. Paulo 
da Cruz, nas vésperas do início do ano 
santo/jubilar dos 300 anos da fundação 
da Congregação da Paixão de Jesus 
Cristo.  Esta efeméride, que tem como 
lema “Gratidão, Profecia e Espe-
rança: Renovar a nossa missão”, 
começa a 22 de novembro de 2020 e 
conclui a 1 de janeiro de 2022. Estas 
datas não são aleatórias, mas rechea-
das de um forte simbolismo fundante. 
Na verdade, no dia 22 de novembro 
de 1720, Paulo Danei recebe, das 
mãos de Mons. Gattinara, o hábito 
de ermita e no dia sucessivo, 23 de 
novembro de 1720, inicia o seu retiro 
de quarenta dias, na igreja de S. Car-
los em Castellazzo, que termina a 1 
de janeiro de 1721.

A experiência de Castellazzo é a 
experiência generativa da identidade 
espiritual de Paulo da Cruz e, conse-
quentemente, da Congregação dos 
Passionistas. Na verdade, foi nesta 
circunstância que escreveu, a pedido 
do seu diretor espiritual, o seu diário 
espiritual e, de 2 a 7 de dezembro, a 
primeira versão das Regras da Con-
gregação por ele sonhada. Por isso 
mesmo, esta ocasião é considerada o 

São Paulo da Cruz e o Ano Jubilar da 
Congregação da Paixão  (22.11.2020 - 1.01.2022)

início da Congregação, apesar de cano-
nicamente só ter surgido mais tarde.

Se o ano jubilar pretende ser o 
momento oportuno para renovar a 
nossa missão, enquanto membros 
da família passionista, devemos vol-
tar a estes quarenta dias, revivendo 
a experiência de Castellazzo, para 
aí descobrir os pilares carismáticos 
e espirituais de Paulo da Cruz que 
são e serão os fundamentos da Con-
gregação Passionista: a memória do 
Crucificado, os pobres – a pobreza, a 
solidão, a oração e a penitência.

A memória da Paixão é a intui-
ção fundamental, o ser de Paulo e 
dos Missionários Passionistas. Exis-
timos na Igreja para fazer memória 
da Paixão de Cristo: “a maior e mais 
maravilhosa obra do amor divino” e “o 
remédio mais eficaz contra os males 
de todos os tempos.” Esta intuição 
fundamental traduz-se no voto espe-
cífico de “recordar mais intensamente 
a Paixão do Senhor e de promover 
a sua memória com a palavra e as 
obras” que Paulo da Cruz fez na basí-
lica de Santa Maria Maior de Roma, 
em setembro de 1721, e que todos 
os passionistas fazem no dia da sua 
profissão religiosa. Não nos esqueça-
mos que “a causa dos males de todos 
os tempos é o esquecimento da Pai-
xão de Jesus.”

Os pobres e a pobreza são a opção 
determinante. Paulo da Cruz via o 
nome de Jesus gravado na fronte dos 
pobres. Tal reconhecimento de Cristo 
nos pobres levava-o a desejar que os 
seus religiosos fossem “os pobres de 
Jesus” e a afirmar que “a pobreza é 
a bandeira sob a qual milita toda a 
congregação”.

A solidão, a oração e a penitência 
são a metodologia, as pedras basilares 
do caminho a seguir. A solidão reco-
mendada por São Paulo da Cruz não 
é um alheamento apático do mundo 
onde vivemos, mas um desprendi-
mento do mundo, uma distância crítica 
relativamente aos critérios e projetos 
mundanos, para melhor descobrirmos 

a vontade de Deus. Por isso mesmo, 
ainda é um valor para os dias de hoje. 

Homem de oração, Paulo da Cruz, 
com o seu exemplo e palavra, pediu 
que cada passionista fosse um homem 
de oração e que as comunidades pas-
sionistas fossem escolas de oração, 
ou seja, que favorecessem a íntima 
união com o Pai e a identificação com 
o Crucificado-Ressuscitado, pela ação 
do Espírito Santo e através da medi-
tação diária e prolongada da Paixão 
de Cristo. 

A penitência não se identifica com 
um voluntarismo asceta, mas é um 
caminho de conversão. A verdadeira 
penitência não é o que custa a fazer, 
mas o que fazemos para crescer no 
amor a Deus, aos irmãos e a nós pró-
prios. Claro que isto exige esforço e 
determinação e traduz-se em obras 
exteriores que não esgotam o itine-
rário penitencial. 

Que o Senhor Crucificado, por inter-
cessão de S. Paulo da Cruz, neste ano 
jubilar, faça florescer em nós a memó-
ria do Crucificado, a pobreza, a soli-
dão, a oração e a penitência. Só assim 
seremos verdadeiros passionistas, 
segundo o carisma de Paulo da Cruz!    

Nuno Ventura Martins, cp
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Os Passionistas celebram 300 anos 
de fundação da sua Congregação

Os passionistas consideram o dia 
22 de novembro de 1720 a data de 
nascimento de sua Congregação e 
preparam-se para celebrar o terceiro 
centenário da fundação da mesma.

Paolo Danei, aos vinte e seis anos, 
havia abandonado o comércio, renun-
ciando a uma herança e despediu-se 
da família. Em 22 de novembro de 
1720, foi de encontro ao bispo Fran-
cesco Maria di Gattinara, em Caste-
llazzo Bormida, em Alessandria, para 
vestir o hábito de eremita.

Depois de assumir o nome reli-
giosos de Paulo da Cruz, fechou-se 
num pequeno compartimento, que 
era o depósito das alfaias da Igreja 
de São Carlos, em Castellazzo, e ali 
permaneceu em retiro até ao dia 1 de 
janeiro de 1721.

Quarenta dias como Jesus no 
deserto. Alimentando-se de pão e 
água, fornecidos por amigos através 
da única janela de frente para a rua, 
entre consolações e desolações, escre-
veu as “Regras dos Pobres de Jesus”, 
a Congregação que tinha em mente 
fundar, in nuce, dos Passionistas.

No seu diário, regista: “Escrevia 
tão rápido como se houvesse alguém 
na cadeira a ditar-me”.

Passaram-se alguns anos de via-
gem, dificuldades, fracassos, prova-
ções, antes de obter do Papa Bento 

XIII,  em 1725, a permis-
são, vivae vocis oraculo, para «reunir 
companheiros» e conseguir construir o 
primeiro «retiro» (convento) em 1737, 
no Monte Argentario.

Mobilização espiritual
Os passionistas consideram o dia 22 de 

novembro de 1720 a data de nascimento da 
sua Congregação e preparam-se para cele-
brar o terceiro centenário da fundação da 
mesma. O anúncio foi feito pelo padre Joa-
chim Xavier Rego, o Superior Geral, recém 
reeleito para um segundo mandato, durante 
as primeiras Vésperas da festa do funda-
dor São Paulo da Cruz, em 18 de outubro 
passado, pedindo a mobilização espiritual 

de toda a família passionista, que também 
inclui uma Congregação monástica, cinco 
institutos femininos e movimentos laicais.

 
Memória da Paixão de Jesus

Padre Rego fez questão de logo 
frisar que o centenário “não é a cele-
bração da nossa grandeza ou dos nos-
sos sucessos, mas sim a celebração 
das bênçãos de Deus, concedidas ao 
longo desses três séculos e da fideli-
dade de inúmeros passionistas que, 
não obstante as suas fraquezas e fra-
gilidades humanas, com a oferta da 
própria vida e com sua missão, man-
tiveram viva a memória da Paixão de 
Jesus como ato generoso e concreto 
do amor de Deus pela humanidade.

O Superior Geral acrescentou que 
esta recorrência tricentenária não deve 
reduzir-se a uma simples comemo-
ração histórica, ocasião para colocar 
alguma lápide ou erigir um memorial, 
mas é o momento de crescimento espi-
ritual, para aprofundar e atualizar o 
carisma de São Paulo da Cruz, forta-
lecer a identidade passionista, relan-
çar o apostolado e dar à Congregação 
um rosto evangélico, belo e atraente. 

Fidelidade criativa
A Congregação passionista enve-

lhece e diminui em áreas históricas 
(Europa, América do Norte, Austrália) 

e cresce na Ásia e na África; está em 
equilíbrio na América Latina. Tem 
necessidade de reorientar-se a fim 
de renovar em «fidelidade criativa» o 
carisma passionista, que se resume nas 
palavras do fundador «manter viva no 
povo a memória da Paixão de Jesus 
Cristo», porque - acrescentava Paulo 
da Cruz - «a paixão é a maior e mais 
maravilhosa obra do amor divino e o 
remédio para todos os males”.

Jubileu
Por esta razão, o Superior Geral 

anunciou que pedirá um Jubileu Espe-
cial passionista para o aniversário dos 
trezentos anos, sugerindo para ele o 
tema: “Renovar a nossa missão: grati-
dão, profecia, esperança”, assim expli-
cando: “O ‘quem somos’ e ‘o que faze-
mos’ estão interligados” e, por isto, 
“renovar a nossa missão” comporta 
a renovação da vida em comunidade, 
porque – concluiu padre Rego – a ati-
vidade apostólica é uma expressão da 
vida comunitária”, ou melhor ainda, a 
vida fraterna em comunidade é a pri-
meira forma de apostolado. 

(Ciro Benedettini - Cidade do 
Vaticano, em L’Osservatore Romano, 

com data anterior ao início do 
Jubileu)
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O Santo Padre, o Papa Francisco, 
acolhendo o pedido do Superior Geral 
dos Passionistas – Pe. Joachim Rego, 
CP, no dia 14 de setembro de 2020 – 
Festa da Exaltação da Santa Cruz, 
concedeu indulgência plenária aos 
fiéis que participarem nas cele-
brações jubilares dos 300 anos do 
Jubileu de Fundação da Congre-
gação da Paixão de Jesus Cristo, 
de 22 de novembro de 2020 a 1 
de janeiro de 2022. Para adquiri-
-la são necessárias as condições habi-
tuais de confissão sacramental, 
comunhão eucarística e oração 
segundo as intenções do Papa.

Durante o ano jubilar, em todos 
os conventos e mosteiros da Congre-
gação da Paixão de Jesus Cristo, os 
religiosos e monjas podem escolher 
um dia, em quatro circunstâncias 
diferentes para os fiéis lucrarem as 
indulgências. 

Outra forma de se adquirir a indulgência é passando um tempo adequado 
diante dos restos mortais do Santo Fundador (relíquia), em devota medita-
ção para concluir com a oração do Pai Nosso, com o Credo, com a oração a 
Nosso Senhor Jesus Crucificado, à Bem-Aventurada Virgem Maria das Dores 
e a São Paulo da Cruz.

Indulgência Plenária por ocasião do Jubileu dos 
300 anos de Fundação

Início do Noviciado MAPRAES 2020-2021
Domingo, 6 de setembro, na igreja 

do convento de Caravate, às 9.30, foi 
celebrada a Santa Missa de abertura 
do ano de Noviciado. Presidiu a cele-
bração o P. Rosario Fontana, Consul-
tor para a Formação e, juntamente, 
concelebraram o P. Marco Panzeri, 
Mestre de Noviços, o P. Felice Milani 
e o P. Perluigi Poli. Esteve presente 
também o Irmão  Emilio Boneschi. 

Alguns leigos passionistas ani-
maram muito bem o canto na litur-
gia, na qual participaram numerosos 
fiéis (obviamente com o necessário 
distanciamento).

Os três noviços Emmanuele Ras-
telli, João Manuel da Silva Rebelo 
(de S. João de Ver, S. M. da Feira) e 
Marco Proietti manifestaram o seu 
desejo de consagrar a própria vida 
na Congregação Passionista e rece-
beram as nossas Constituições. 

Ao Padre Mestre e à Comunidade de Caravate a nossa oração para as 
novas funções e aos noviços para que façam um bom caminho nas pegadas 
de São Paulo da Cruz.

Por Michele Messi (Tradução de Porfírio Sá)
Em “Ultime Notizie dal Sito Mapraes”
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Instituição dos Ministérios de Leitor e Acólito
No passado dia 29 de Novembro, 

1º domingo de Advento, foram ins-
tituídos 5 leitores (Mirko, Fabio, 
Andrea, Giuseppe e Gianluca) e 4 
acólitos (Salvatore, Nicola, Luís Mar-
tins e Giovanni) do grupo de estu-
dantes da Província MAPRAES. A 
celebração, que decorreu no coro alto 
do convento passionista de Nápoles, 

devido às atuais restrições pandé-
micas, contou somente com a pre-
sença dos religiosos da comunidade. 
A celebração foi presidida pelo P. 
Matteo, Diretor dos estudantes, e 
animada pelos próprios estudantes. 
Após a homilia, os 5 candidatos ao 
leitorado receberam das mãos do 
P. Matteo a Bíblia, que significa a 

Palavra de Deus que os novos lei-
tores são chamados a proclamar e a 
anunciar, enquanto os candidatos ao 
acolitado receberam os vasos sagra-
dos (cálice com vinho ou patena), 
alfaias que são chamados a utili-
zar no serviço ao Altar.

P. José Gregório (Nápoles)
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Sonhava ser enfermeira, mas 
acabou por tratar mais das almas do 
que dos corpos. Teresa é professora 
e Irmã. Vive para os outros. Apesar 
da situação difícil em que se encon-
tra o seu país, a Libéria, acredita que 
tudo vai melhorar. Talvez por isso, 
pela certeza que lhe enche o cora-
ção, a Irmã Teresa oferece a todos o 
melhor de si. A começar pelo sorriso 
franco e aberto…

Num retrato breve da Libéria 
cabem quase todos os fantasmas: 
pobreza, violência, guerra, doenças 
e morte. A esperança média de vida 
não ultrapassa os 45 anos. É terrí-
vel. A morte ensombra tudo e todos. 
Está presente em todas as esqui-
nas, em todos os lugares. Quando o 
mundo festejou a passagem de milé-
nio, a Libéria estava em guerra civil. 
Foram trinta anos de violência que 
não desapareceram mesmo depois de 
as armas se terem calado. Há cica-
trizes que falam com uma eloquên-
cia que não se encontra nas palavras. 
Quase metade da população é analfa-
beta e subnutrida. A guerra foi ape-
nas uma das tragédias que aportou a 
este país africano, o único que não foi 
colonizado por nenhuma nação euro-
peia. Além da guerra, houve o Ébola, 
uma temível epidemia que, na ver-
dade, nunca foi erradicada. E agora, 
há também o coronavírus. É dema-
siado. Parece demasiado. No entanto, 
há quem consiga olhar para tudo isto 

sem desanimar. A Irmã Teresa olha sempre para o futuro mesmo quando 
está a falar do passado. “Nos últimos trinta anos o nosso país passou por 
uma guerra civil devastadora e uma epidemia terrível de Ébola. Contudo, 
os últimos anos deram-nos esperança de que tudo irá melhorar com a graça 
de Deus.” Teresa pertence à congregação das Irmãs da Sagrada Família. É 
ela que nos abre a porta da casa de formação onde vive e trabalha, numa 
pequena aldeia rodeada de floresta.

Pobreza escancarada
No início da sua caminhada de fé, Teresa tinha um sonho. Queria ser 

enfermeira. A mestra das noviças levou-a, no entanto, para outro caminho. 
Devia ser professora. “Ela dizia que eu devia ir para o ensino porque era 
melhor nessa área. É por isso que sou professora…” Hoje, Teresa dá aulas às 
jovens que sonham também seguir a vida religiosa, mas também às crianças 
na escola primária, no liceu e até na universidade. Apesar de tantas aulas, 
sobra-lhe ainda tempo para acompanhar as outras irmãs nas visitas a casa 
das pessoas nas aldeias encravadas no meio das florestas. “A nossa priori-
dade é trabalhar com as famílias. Durante as nossas visitas, rezamos com 
elas…” A Libéria é um dos 10 países mais pobres do mundo. Essa pobreza 
está escancarada nas casas das pessoas que as irmãs visitam todos os dias. A 
presença destas irmãs é essencial na Libéria. Elas levam esperança mesmo 
quando a vida continua ensombrada por todos os fantasmas. Até o da guerra. 
O combate à pobreza é, hoje em dia, a batalha principal deste país africano. 
A Irmã Teresa vive para os outros. Não sendo enfermeira, como chegou a 
sonhar, tem curado muitas enfermidades ao longo dos anos: a tristeza, o 
desânimo e a frustração de quem sente a vida armadilhada pela fome, pela 
doença e pela morte. A todos os que andam tristes, a Irmã Teresa oferece-
-lhes a esperança que lhe nasce no coração e que a faz sorrir contagiando os 
outros. O trabalho da congregação das Irmãs da Sagrada Família é apoiado 
pela Fundação AIS. “Acreditamos que as nossas visitas ajudam as famílias 
a estar mais perto de Deus”, diz-nos, sempre sorrindo, a Irmã Teresa. “Tudo 
isto é possível graças a si! Obrigado AIS!”

Paulo Aido | www.fundacao-ais.pt

A história de Teresa, uma religiosa num dos países mais pobres do mundo 

A Irmã do sorriso
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Encontro (mensal) - Rise UP
Na noite de 7 de Novembro, a 

JUVEntude PASSIOnista reuniu, 
voltando aos encontros digitais. Desta 
vez, orientou-nos o Rise UP (https://
www.lisboa2023.org/pt/preparacao), 
como itinerário jovem de prepara-
ção para as Jornadas Mundiais da 
Juventude de Lisboa 2023.

Sendo o primeiro Sábado do 
mês, estreou também uma pro-
posta de oração (https://soundcloud.
com/passo-a-rezar /7-novem-
bro-2020-jmj2023?in=passo-a-

JUVE-PASSIO EM FOCO

Queridos irmãos e irmãs,

É com muita alegria que o grupo do Voluntariado Pas-
sionista apresenta um dos seus mais recentes projetos: 
a revista “Sem Margens”.

Trata-se de uma revista em papel de publicação tri-
mestral, auxiliada por uma componente digital, que pre-
tende contribuir para a construção de um mundo melhor, 
mais consciente, mais solidário e mais sustentável. 

Ao longo deste mês de novembro lançamos a nossa 
primeira edição; nela damos a conhecer o Voluntariado 
Passionista, a sua história, evolução e a visão dos seus 
fundadores.

Além da partilha de um pouco do que somos, esta edição 
da revista Sem Margens pretende contribuir para a con-
cretização de outro projeto que nos toca bastante o cora-
ção: a restauração e ampliação da Escola de Ensino Pri-
mário 5082 em Calumbo, Angola, localidade de destino dos 
voluntários enviados anualmente pelo Voluntariado Passio-
nista em Missões Ad Gentes de curta duração. Assim, toda 
a receita angariada pela venda da nossa revista reverterá 
inteiramente para a restauração da Escola de Calumbo.

É com esta visão consciente e missionária que apelamos 
à vossa solidariedade e à vossa curiosidade face ao nosso 
projeto. Podem encontrar o “Sem Margens” na livraria do 
seminário de Santa Maria da Feira – pronto a espalhar 

a mensagem e o propósito do Voluntariado Passionista 
– mas o seu alcance só será atingido se chegar ao pensa-
mento e ao coração de cada um de nós, pois cada publi-
cação conseguida será mérito de quem está no terreno 
mas também de todos aqueles que alimentam o sonho 
e permitem a sua concretização muito para além das 
margens e horizontes que o ser humano pode imaginar!

Inês Bastos, 
Voluntariado Passionista

VOLUNTARIADO PASSIONISTA

-rezar%2Fsets%2Fnovos-passos) que continuará até ao encontro dos jovens 
com o Papa no nosso país.

Aos participantes foram dados aos símbolos que os acompanharão como 
peregrinos jovens, havendo nos dias 28 e 29 deste mês uma missão de volun-
tariado, a nível nacional.

P. Bruno Dinis, Passionista
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ORAÇÃO

Julguei, Senhor, que Te amava

quando, erguendo as mãos, rezava

as orações que aprendi.

Néscia que fui! Ignorava

que, para amar-Te, bastava

Enamorar-me de Ti,

e dizer dentro da alma:

Senhor, eu estou aqui,

hoje e sempre, quero amar-Te

e mostrar em toda a parte

o tesouro, a linda palma

que, por amar-Te, colhi.

Sou toda Tua, Senhor,

Mas aumenta o meu amor!

NATAL 2020

Aquela gruta, escura e tão fria,

usada para ser curral de gado,

foi refúgio de José e Maria

que nela se acolheram, cansados.

Tão fria a noite! O vento a soprar!

Cai a neve, abundante e gelada.

Após dias de tanto caminhar,

a gruta foi abrigo abençoado.

Mas o silêncio e a escuridão

mudaram-se em cânticos e luz:

Cantam os Anjos em adoração

junto da Virgem repousa Jesus.

E os pastores, p’lo Anjo avisados,

correm à gruta, cheios de fervor.

Levam-lhe leite, pão e mel dourado

para oferecer a Nosso Senhor.

ORATÓRIO

Numa cómoda de pinho,

tenho um oratório feito

sobre coberta de linho,

bordado bem a preceito.

Santos, anjos pequeninos,

a Virgem, velas e flores,

ao centro uma lamparina,

junto à cruz do Redentor.

Da cruz pende, sofredor,

o Rei de todo o mundo

espalhando Seu Amor,

apesar de moribundo.

Acesa de noite e dia,

diante do Redentor,

a lamparina alumia

o nosso Deus e Senhor.

De manhã, ao levantar,

ajoelho frente à Cruz,

tal como à noite, ao deitar,

e digo: a bênção, Jesus!

Vivo assim em companhia

de Jesus e seus eleitos,

com quem falo todo o dia

e à noite, no meu leito.

Espaço aberto
aos poetas da nossa casa
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CANSAÇO

Já não sei rezar! Estou tão cansada!

Já só sei murmurar: Deus, aqui estou.

Das tuas mãos aceito, conformada,

a dor que faz de mim isto que sou.

Já não sei chorar. Estou tão cansada!

Todas as minhas lágrimas secaram:

Em torrente, nas faces derramadas,

até que, esgotadas, se estancaram.

Nem, mesmo, sei sofrer, de tão cansada.

Não sei se é dor ou exaltação

esta dor que me traz crucificada,

em cada dia e hora de aflição.

E até nem sei viver! Estou tão cansada!...

Meu Deus, ouve a minha oração!

Só queria dormir, aconchegada

no calor da concha da tua mão!

aos poetas da nossa casa

AO MEU CRUCIFIXO ANTIGO

Pregado numa cruz, velha e manchada, 

encontrei-Te, Senhor, em solidão.

Teu Santo Corpo, além de macerado,

estava sujo, como o negro chão.

E, nem sequer “as vestes repartiram”:

“Está velho, sujo, e não vale nada!”

E, tua dor, decerto, nem a viram,

ali Te deixando abandonado.

Peguei-Te com amor de quem é mãe.

Deitei-te e, com carinho, Te limpei: 

O rosto, os membros e a cruz também.

Depois sorri e os Teus pés beijei.

Num oratório, enfim, Te coloquei.

Fui buscar flores p’ra Te perfumar.

Então a lamparina alumiei

e, ali, fiquei rezando, a chorar.

Emília Pinto
Assinante de FP – Porto
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ACONTECEU

PASSARAM PARA A CASA DO PAI:

†  5.09.2020:  MANUEL JOAQUIM FERNANDES, Benfeitor dos Pas-
sionistas (S. Maria da Feira)

†  20.10.2020: ALCÍNIO PEREIRA, Assinantes de FP (Tregosa (BCL)

†  3.11.2020: MANUEL DOMINGOS HENRIQUE VILARINHO, pai 
do Colaborador de FP, Celso Vilarinho, (Junqueira (Vale de Cambra)

†  11.11.2020: JOSÉ DE JESUS LIMA RIBEIRO (Dr.), Assi-
nante de FP  (Forjães-Esposende)

†  16.11.2020, LURDES DO ROSÁRIO LIMA DIAS, assinante 
de 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 verdadeira Alegria e Felicidade!

ALEXANDRE DA SILVA 
ANACLETO (Linda-a-Velha), 30€

ALICE DE SÁ SILVA 
PINTO (Rio Meão), 10€

ANA MARIA DOS SANTOS 
MENDES (Assinantes “devotos”: 
Lomba-Gondomar), 100€

ANÓNIMO (Braga), 30€

ANÓNIMO (Cesar), 10€

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

ARMANDA CARVALHO 
SALSA ALMEIDA (Braga), 20€

ARNALDO FERNANDES 
DE ALMEIDA (Santa 
Maria da Feira), 10€

CAPELANIA DE COELHOSA 
(Vale de Cambra, 29€

CAPELANIA DE DUAS 
IGREJAS (Romariz-VFR), 10€

CAPELANIA DE GUILHOVAI 
(S. João de Ovar), 100€

CAPELANIA DE MACINHATA 
(Vale de Cambra), 40,40€

CAPELANIA DE NADAIS 
(Escapães), 26,85€

CAPELANIA DE SÃO 
MIGUEL (Válega), 30€

CAPELANIA DO SOBRAL 
(S. João de Ovar), 30€

CRISTINA PEREIRA, 20€

CRISTINA PEREIRA (FP 
vendido na Igreja do S. Coração 
de Jesus-Linda-a-Velha), 77.76€

DEOLINDA DA SILVA PEIXOTO 
E SOUSA (Castelo de Paiva), 20€

DIAMANTINO OLIVEIRA 
COSTA RIBEIRO (ASPA)-
(Nogueira do Cravo-OAZ), 5€

ESTER REIS (S. João 
da Madeira), 20€

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

FERNANDO SOARES 
RESENDE (Romariz), 20€

IGREJA PAROQUIAL DE 
TRAVANCA (Travanca-
VFR), 28,66€

IMAGEM DE NOSSA SENHORA 
DAS DORES (Argoncilhe), 60€

JOSÉ DOMINGOS VIEIRA 
ROCHA ARAÚJO (ASPA)-
(Torre-VCT), 50€

LEONTINA PEDROSO 
(Linda-a-Velha), 30€

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA 
LARANJEIRA + AMOROSA 
E MARIA CRISTINA (S. 
João da Madeira), 30€

MARIA DE FÁTIMA 
COELHO SOUSA NEVES 
(Santa Maria da Feira), 10€

MARIA ELISABETE COSTA 
SOUSA (Vila Verde), 20€

MARIA IDALINA 
OLIVEIRA CANDOSA (S. 
João de Ver-VFR), 10€

MARIA LUÍSA RODRIGUES 
DA SILVA (Linda-a-Velha), 20€

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

MARIA ODETE DIAS 
DE OLIVEIRA CASTRO 
(Cortegaça-OVR), 25€

MARIA TERESA CARVALHO 
(Linda-a-Velha), 10€

NÃO REGISTADO: (Col. 
de Lourosa), 40€

NÃO REGISTADO: ANA 
MARIA (?), 20€

NÃO REGISTADO: 
LUCIANA AURÉLIA, 40€

NÃO REGISTADO: MARIA 
AUGUSTA (Junqueira-VLC), 20€

NÃO REGISTADO: SÉRGIO 
EMANUEL PEREIRA, 80€

PARÓQUIA DE ESPARGO 
(VFR), 30€

ROSA MARIA PORTELA DA 
ROCHA FAMILIAR (Assinantes 
de Fornos-VFR), 150€

SEMINÁRIO DA SANTA CRUZ 
(Santa Maria da Feira), 339.43€

SILVINA DOMINGUES 
(Linda-a-Velha), 20€

Solidariedade: mealheiro do Boletim “Família Passionista”
Continuamos a registar os Donativos para o Boletim chegados até nós, ora diretamente 
dos seus Leitores, ora através dos(as) Colaboradores(as), da distribuição nas Paróquias e 
Capelanias. 
Através deste registo, queremos, principalmente, levar até aos nossos leitores a confirma-
ção e garantia de que as suas ofertas chegaram ao seu destino e que não ficaram, even-
tualmente, pelo caminho.  
O nosso muito ‘Bem-Haja’ a todos aqueles que nos ajudam a manter a publicação do Boletim.
Assim: DONATIVOS (de 15.09.2020 a 10.12.2020):

OFERTAS PARA O BOLETIM “FP” E MORADAS”
Quem quiser enviar a sua oferta para o boletim por transferência bancária, deverá 
fazê-lo através do novo IBAN: PT (50) 0079 0000 0834 3144 10342
Para controlo das ofertas, pedimos que, ao fazerem a transferência, façam mencionar o nome 
da pessoa a quem o Boletim é destinado (e não apenas o nome de quem envia a oferta, que pode 
ser uma pessoa diferente). 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. Para contactos: boletim@passionistas.pt - 
porfiriomartinsdesa@gmail.com ou francisco.oliveira2@gmail.com, ou ainda, pelo ende-
reço postal: “Família Passionista” – Av. Fortunato Meneres, 47 – 4520-163 SANTA MARIA DA 
FEIRA. No caso de a oferta ter outro destino ou outra motivação, deve ser especificado vez por vez.

Continuamos, com alguma frequência, a 
receber Boletins devolvidos ao remetente. 
Isto deve-se à não atualização da morada 
de alguns assinantes. Para uma morada 
correta, faz falta o nome da pessoa, o nome 
da rua, o nº da caixa de correio ou da casa, 
os Códigos postais e a terra correspondente. 
Se a morada não estiver assim devidamente 
preenchida, o Boletim é devolvido à proce-
dência. É favor comunicar-nos as eventuais 
correções efetuadas a fim de procedermos à 
respetiva alteração na nossa base de dados.
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Padre Pier Luigi 
Maccalli esteve 
sequestrado dois 
anos e oito meses

Foi libertado há três semanas no Mali depois de ter sido sequestrado no Níger, 
em fevereiro de 2018. Na primeira grande entrevista já em Itália, o padre Pier 
Luigi recorda como tudo se passou. O rapto, o dia-a-dia em cativeiro, o silêncio do 
deserto, as ave-marias rezadas com um terço feito de cordas, e a libertação. Foram 
cerca de mil dias sob a ameaça de jihadistas. Um tempo impossível de esquecer... 

Em cerca de trinta minutos, o padre Pier Luigi Maccalli fala, perante as câma-
ras de TV do programa “La minute interview”, da Sociedade das Missões Africanas, 
do tempo de sequestro às mãos de um grupo terrorista no Mali. Libertado há três 
semanas, o missionário italiano, de 59 anos de idade, reconhece estar ainda “um 
pouco confuso” com tanta alegria e emoção”. O rapto aconteceu a 17 de setembro de 
2018. Estava em casa, na paróquia, em Bomoanga. Ouviu barulho, foi investigar 
e deparou-se com homens armados. “Gritei, foi uma confusão.” Amarraram-lhe as 
mãos. Era o começo do cativeiro que iria prolongar-se até Outubro de 2020. “Pre-
parei-me para morrer, mas disse para mim que talvez não fosse o caso. Respeita-
vam-me. Era o velho, chamavam-me ‘shébani’ – o velho – o objetivo era mais con-
verter-me ao Islão.” Ao fim de algum tempo, o padre Pier Luigi foi perdendo noção 
do local onde se encontrava. “A zona era deserta… sem nada… e eu pensava: ‘onde 
vamos? Onde estamos?’ E aí chorei.” (…) Senti-me perdido. Foi um momento de 
angústia e disse: ‘Senhor, onde estás?’” Apesar de tudo, o padre Pier Luigi sentia o 
conforto da presença de Deus. “Estava… perdido. Mas, graças a Deus, nunca me 
senti abandonado. Sim, gritei com Deus, zanguei-me com Ele, mas sentia que Ele 
estava presente e que podia falar com Ele porque foi a Sua presença que me sus-
teve em todas as horas.” No cativeiro havia algumas rotinas. “O tempo era longo”, 
diz o missionário italiano. E começava com o raiar do sol. “Quando me tiravam as 
correntes que tinha nos pés durante a noite, levantava-me, fazia uma pequena ‘toi-
lette’, podia andar um pouco, rezava o terço que tinha feito com uma corda, depois ia 
aquecer água, tínhamos uma pequena reserva de cebolas e outras coisas para cozi-
nhar, e pronto, cuidávamos do lume e tínhamos… havia um outro refém – Nicolas 
– trocávamos algumas palavras, havia sempre qualquer coisa a dizer…” 

A libertação
Almoçavam cedo, descansavam do calor debaixo de alguma árvore… “Nunca 

tivemos outro tipo de abrigo…” “A tarde era ainda mais longa…” Depois, no serão, 
“rezava mais um terço até ao pôr-do-sol… o sol nascia, o sol punha-se, a noite era 
sempre um céu estrelado lindo, sobretudo no Sara, no deserto… e falávamos com as 
estrelas, punham-nos as correntes e esperávamos pelo dia seguinte.” O anúncio da 
libertação aconteceu no dia 6 de outubro. Dois dias depois, deixou o acampamento. 

“Fomos ter a um lugar com arbus-
tos e aí encontrámos Sophie 
Petronin, a refém francesa e o 
senhor Soumaïla Cissé, um polí-
tico do Mali que tinha sido rap-
tado há seis meses.” Dali até 
ao aeroporto de Tessalit ainda 
apanharam uma tempestade 
de areia e chuva. No aeroporto 
estava já um avião militar que 
levou até Bamako, a capital do 
Mali, o padre Pier Luigi e o outro 
ex-refém italiano. Chegaram a 
Roma na quinta-feira, 8 de Outu-
bro. Nessa manhã o padre Pier 
Luigi voltou a celebrar a Euca-
ristia. Na entrevista, Pier Luigi 
Maccalli agradece a solidarie-
dade e as orações de todos pela 
sua libertação. E pede para se 
continuar a rezar pois há outras 
pessoas em cativeiro. É o caso 
da irmã Gloria Narvaez Argoti. 
A libertação do padre Pier Luigi 
foi uma vitória do bem contra o 
mal. Uma vitória que tem de nos 
comprometer cada vez mais no 
apoio a estas comunidades cristãs 
acossadas por terroristas, víti-
mas de violência. Ajudar estes 
sacerdotes, estas irmãs, estes 
cristãos é a melhor maneira de 
agradecermos a coragem do padre 
Pier Luigi nestes dois anos e oito 
meses de cativeiro. 

Paulo Aido 
www.fundacao-ais.pt

morrerpara
Preparei-me“

”
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HORIZONTES DA PAIXÃO

VIA SACRA: 
O caminho de Cristo. 

O nosso caminho.
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LEITURA

Apoderando-se, então, de Jesus, levaram-no e introduziram-
-no em casa do Sumo Sacerdote. Pedro seguia de longe. Tendo 
acendido uma fogueira no meio do pátio, sentaram-se e Pedro 
sentou-se no meio deles. Ora, uma criada, ao vê-lo sentado ao 
lume, fitando-o, disse: “Este também estava com Ele”. Mas 
Pedro negou-o, dizendo: “Não o conheço, mulher”. Pouco depois, 
disse outro, ao vê-lo: “Tu também és dos tais”. Mas Pedro disse: 
“Homem, não sou”. Cerca de uma hora mais tarde, um outro 
afirmou com insistência: “Com certeza este estava com Ele; 
além disso, é galileu”. Pedro respondeu: “Homem, não sei o que 
dizes”. E, no mesmo instante, estando ele ainda a falar, cantou 
um galo. Voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro; e Pedro 
recordou-se da palavra do Senhor, quando lhe disse: “Hoje, antes 
de o galo cantar, irás negar-me três vezes”. E, vindo para fora, 
chorou amargamente (Lc 22, 54-62).

IV ESTAÇÃO: 
JESUS É RENEGADO POR PEDRO



MEDITAÇÃO 

Mais uma cena perturbadora de traição, abandono e negação. Desta vez, 
é Pedro, aquele que um dia tinha deixado tudo para seguir Jesus, aquele 
que um dia fez tão bela profissão de fé acerca do Cristo e que não admitia 
que o seu amor e a sua fidelidade ao Mestre fossem postos em causa, aquele 
a quem foi confiada a missão de fortalecer a fé dos seus irmãos. Ei-lo agora 
medroso e acobardado, a negar não uma, mas três vezes e em crescendo o 
Senhor Jesus.

Mas como terá chegado Pedro a esta traição? Como pode Pedro vacilar 
na sua fé? Três foram os erros que levaram Pedro à negação: o seu orgulho 
cego e irreal, o seu seguimento sem adesão total e o colocar-se em ambien-
tes perigosos.

Mas, poderá o pecado, a negação ter a última palavra? Não! A última pala-
vra pertence a Deus e a palavra de Deus é sempre uma palavra de miseri-
córdia, de perdão, de ressurreição. Ainda Pedro não tinha acabado de negar 
e já, como o havia predito Jesus, um galo cantava e, nesse mesmo instante, 
o Senhor fixou o seu olhar misericordioso em Pedro.

O canto do galo não bastou para despertar Pedro. De nada serve a denún-
cia fria e acusadora do pecado senão para conduzir ao desespero que carate-
riza o sentido de culpa. Pedro descobriu a sua verdade, o seu pecado, à luz 
do olhar misericordioso de Jesus e isto fez toda a diferença. “Como é o olhar 
de Jesus? O seu olhar é profético e poético … Não olha com fingida condes-
cendência para quem finge ignorar as nossas feridas, a nossa existência, mas 
sabe-as acolher e trabalhar … Para Cristo olhar e amar são a mesma coisa” 
(Ermes Ronchi). 

E nesse instante, começa a nascer, entre lágrimas, o novo dia da vida nova. 
“Pelas minhas lágrimas, conto uma história” (Roland Barthes). “As lágrimas 
são aquilo que permite a alguém ser santo, depois de ter sido homem” (Cio-
ran). A Igreja está fundada sobre Pedro, mas Pedro não está fundado em si 
próprio, mas na misericórdia e no perdão de Jesus. O lugar eminente que 
Pedro ocupa na comunidade cristã recorda-nos a importância da misericórdia 
nas nossas vidas. Como nos recorda Santo Ambrósio, a Igreja “além da água, 
possui as lágrimas: a água do Batismo; as lágrimas da Penitência”. Também 
nós no dia-a-dia consumamos pequenas grandes traições. Mas também a nós 
é oferecida a misericórdia, a graça do recomeço, porque “viver é esta infinita 
paciência de recomeçar” (Ermes Ronchi), sob o olhar misericordioso de Deus.

ORAÇÃO

Senhor Jesus, a história de Pedro 
é a minha própria história. Também 
eu, guiado pelo orgulho, de cedência 
em cedência, encaminhei-me para 
precipícios que resvalaram na nega-
ção da nossa amizade. Se ainda aqui 
estou devo-o à tua misericórdia que 
tudo perdoa e tudo reconstrói. Obri-
gado pelo teu perdão ressuscitador. 
Ajuda-me a nunca mais pecar, mas, 
se por debilidade ou mesmo por mal-
dade, te negar, volta-me a olhar com 
misericórdia, pois só assim, entre as 
lágrimas da penitência, poderei reto-
mar o caminho. Vós que sois Deus com 
o Pai na unidade do Espírito Santo.

P. Nuno Ventura Martins, cp
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NÃO ESQUEÇA

I TRIMESTRE 2021

JANEIRO
 � DIA 1: Santa Maria, Mãe de Deus – dia 

mundial da Paz
 � DIA 5: São Carlos Houben – passionista

FEVEREIRO
 � DIA 2: Apresentação do Senhor ‑ dia do 

Consagrado
 � DIA 12: Comemoração Solene da Paixão – 

titular da Congregação passionista
 � DIA 17: Quarta feira de cinzas – início da 

Quaresma
 � DIA 27: S. Gabriel de Nª Sª das Dores – 

passionista 

MARÇO
 � DIA 19: São José, Esposo da Virgem Maria 

– dia do pai
 � DIA 25: Anunciação do Senhor
 � DIA 28: Domingo de Ramos na Paixão do 

Senhor
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Ó Virgem gloriosa, Mãe de Deus,
Ó filha predileta do Altíssimo,
Habitou em teu seio virginal
Aquele que o mundo todo não contém,
Ó Virgem, que à luz deste a luz do mundo, 
Senhora, Mãe de Cristo e nossa Mãe!

“

”
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