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«Laudate Si’, mi signore – Louvado sejas, meu 
Senhor», cantava São Francisco de Assis. Neste gra-
cioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum 
se pode comparar, ora a uma irmã, com quem parti-
lhamos a existência, ora a uma boa mãe, que nos aco-
lhe nos seus braços: «Louvado sejas, meu Senhor, pela 
nossa irmã, a mãe terra, que nos sustenta e governa e 
produz variados frutos com flores coloridas e verdu-
ras»… (LS, 1).

 Acho que Francisco é o exemplo por excelência do 
cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, 
vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro 
de todos os que estudam e trabalham no campo da 
ecologia, amado também por muitos que não são cris-
tãos. Manifestou uma atenção particular pela criação 
de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Amava 
e era amado pela sua alegria, a sua dedicação gene-
rosa, o seu coração universal. Era um místico e um 
peregrino que vivia com simplicidade e numa maravi-
lhosa harmonia com Deus, com os outros, com a natu-
reza e consigo mesmo… (LS, 10).

Tal como acontece a uma pessoa quando se ena-
mora por outra, a reação de Francisco, sempre que 
olhava o sol, a lua, ou os minúsculos animais, era can-
tar, envolvendo no seu louvor todas as outras cria-
turas. Entrava em comunicação com toda a criação, 
chegando mesmo a pregar às flores, «convidando-
-as a louvar o Senhor, como se gozassem do dom da 
razão»… (LS, 11).

O urgente desafio de proteger a nossa casa comum 
inclui a preocupação de unir toda a família humana 
na busca de um desenvolvimento sustentável e inte-
gral, pois sabemos que as coisas podem mudar. O 
Criador não nos abandona, nunca recua no seu pro-
jeto de amor, nem se arrepende de nos ter criado. A 
humanidade possui ainda a capacidade de colaborar 
na construção da casa comum… (LS, 13).   

Espero que esta carta encíclica, que se insere no 
magistério social da Igreja, nos ajude a reconhecer a 
grandeza, a urgência e a beleza do desafio que temos 
pela frente… (LS, 15).

No coração deste mundo, permanece presente o 
Senhor da vida que tanto nos ama. Não nos abandona, 
não nos deixa sozinhos, porque se uniu definitivamente 
à nossa Terra e o seu amor leva-nos sempre a encon-
trar novos caminhos. Que Ele seja louvado! (LS, 245).

SANTOS E BEATOS PASSIONISTAS

BEATA EDVIGE CARBONI 
EDITORIAL
“Laudato Si”  
“O cuidado da casa comum”

(Carta Encíclica do Papa Francisco, 2015)

Tenho a alegria de poder levar até vós, leigos e leigas pas-
sionistas, e a todos quantos, de uma maneira ou de outra, 
estais ligados espiritualidade passionista, uma figura que 

pode e deve ser motivo de reflexão e, ao mesmo tempo, incen-
tivo para as vossas/nossas vidas. 

De quem se trata? Da Beata Edvige Carboni, que nas-
ceu em Pozzomagiore, Província de Sassari (Sardenha) 
no dia 2 de maio de 1880 e beatificada no dia 15 de junho 
de 2019. Presidiu à celebração, em nome do Papa Fran-
cisco, o cardeal prefeito da Congregação das Causas dos 
Santos, Ângelo Becciu. 

Desde a sua infância queria entrar para a Vida Reli-
giosa, mas o seu confessor dissuadiu-a, alegando que a 
sua família precisava muito dela, uma vez que a sua mãe 
tinha falecido. Deveria, pois, substituí-la nos afazeres 
domésticos e sustentar os seus irmãos.

Durante a sua juventude era muito piedosa e parti-
cipava todos os dias na Missa, era catequista tanto de 
crianças, como das Irmandades e Movimentos, inclusive 
da Ordem Terceira de São Francisco. Dedicou-se, e muito, 
ao alívio da miséria dos doentes e necessitados.

Uma mulher de Deus que correspondeu ao modelo de 
santidade valorizado pelo Papa Francisco na Exortação 
Apostólica Alegrai-vos e exultai. Trata-se de uma santa 
de ao pé da porta que não realizou obras materiais, mas 
viveu numa admirável comunhão com Cristo, seu esposo.

Possuía, no final da sua infância, dons místicos extraor-
dinários, compreendendo ser amada e predileta do Senhor 
e correspondendo, da melhor maneira, e sempre, a essa 
eleição.

Desejava consagrar-se a Deus na vida religiosa, con-
tudo teve de se ocupar com a assistência aos próprios 
familiares. Acolheu, serenamente, no seu dia-a-dia, a 
vontade de Deus

Amou os pobres e os beneficiou segundo as próprias 
capacidades. Amou, sobretudo, os afastados de Deus e 
ofereceu-se como vítima de reparação por todos.

Viveu o serviço com verdadeiro espírito de obediên-
cia, especialmente para com os seus pais e a irmã Pau-
lina, professora da escola primária. 
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A simplicidade de como viveu estes dons extraordiná-
rios expõe-na à inveja de outros.

Em 1929, Edviges deixou a Sardenha e transferiu-
-se, com a sua família, para a região da Lazio, até 1938, 
data em que se estabeleceu definitivamente em Roma, 
na Via Camilla – uma travessa da Via Appia Nuova –  
e que a sua irmã, Paulina quis, após a morte de Edvi-
ges, em 17 de fevereiro de 1952,  deixar à Congregação 
Passionista. Durante a sua permanência na Via Cami-
lla, começou a frequentar o Santuário da Scala Santa, 
confiado aos Passionistas, inscrevendo-se em 1941 na 
Confraria da Paixão. Segundo o seu principal biógrafo, 
o professor Ernesto Madau, desde aquele dia (inscri-
ção na Confraria da Paixão) torna-se anagraficamente 
(isto é, com todas as letras) uma passionista. No seu 
coração, porém, já o era desde o nascimento. Cooperou 
ativamente na difusão da Revista Passionista Il Cro-
cifisso, sendo seu redator o Padre Inácio Parmeggiani, 
seu último diretor espiritual, o qual, após a sua morte, 
se preocupou em torná-la conhecida à Igreja. Foram 
os Passionistas que levaram para a frente a causa da 
sua beatificação e que se veio a ter lugar no dia 15 de 
Junho de 2019.

Durante a segunda guerra mundial, assistiu os feri-
dos, abandonados e prisioneiros políticos, ofereceu as 
suas mortificações e sacrifícios físicos pela conversão dos 
pecadores e pela salvação de todos, sobretudo por aque-
les que perseguiam os cristãos, no regime comunista. 
Com o seu exemplo e conselhos, conseguiu muitas con-
versões ao cristianismo. 

A personalidade humana e espiritual de Edvige está 
na linha da de Gema Galgani, ainda que com modalida-
des exteriores muito diferentes. Devido a certos aspe-
tos, Edvige é mais próxima à vida de tantas pessoas da 
Família Laical passionista do nosso tempo.  Ela viveu 
o reconhecimento do amor de Deus, dado e recebido, a 
adesão à sua vontade, a sua disponibilidade para o ser-
viço humilde, a caridade para com os pobres, que eram 
o seu amor e forte predileção, a sua participação na Pai-
xão com o assumir o pecado dos outros em verdadeiro 
espírito de gratuidade.

Uma pergunta
Porque fazer memória de uma pessoa humilde que, 

desde o ponto de vista daquilo que o mundo aprecia, pode-
mos defini-la sem interesse, sem importância de maior? 
Não era casada, vivia à sombra da sua irmã Paulina, 
professora primária, não fundou obras de cariz social, 
não foi preponderantemente ativa, nem sequer no campo 

eclesial. Porquê fazer referência a esta mulher, dedicar-
-lhe tempo, numa época, como a nossa, carregada de pro-
blemas e responsabilidades enormes, para as famílias, 
para os jovens, para a humanidade, para o mesmo cos-
mos em que estamos chamados a viver e, hoje, como que 
apertados numa azia mortal? Que interesse poderá ter? 

Não poderemos esquecer que Deus comunica-se-nos não 
através de teorias ou princípios morais, mas sim através 
de pessoas nas quais Ele opera e O deixam operar. Só, e 
para exemplificar, podemos falar dos patriarcas Abraão, 
Isaac e Jacob, que deram origem a um povo portador de 
salvação. Assim os profetas e santos de Israel. No inte-
rior desse povo, desse resto de Israel, estão Maria e José 
e outros personagens que tomaram consciência da vinda 
do Messias, como João Batista, os Apóstolos, os Mártires 
e tantos outros e outras ao longo dos séculos. 

Edvige diz-nos nos seus escritos que, desde pequenina, 
entendeu que Jesus a amava. Na casa da minha avó, diz, 
havia um quadro da “Madonna” com o Menino nos braços. 
Quando me encontrava só, subia a uma cadeira e esten-
dia os braços dizendo: Mamã eu quero-te tanto, tanto… 
dá-me o teu menino para jogar um pouco comigo”.

Mais. Quando em setembro de 1941 rezava a Nossa 
Senhora Auxiliadora, vi-a sentada num trono. Tinha à sua 
volta meninos e meninas. A Virgem chamava outros que 
estavam a jogar. Aproximaram-se e a Virgem estendeu-
-lhes a mão e acariciou-os, dizendo: Pobrezinhos! Estais 
órfãos? Não, responderam estes últimos. Não somos órfãos, 
temos pai e mãe. Sim, repete a Virgem, sois órfãos porque 
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os vossos pais pouco ou nada cuidam de vós para vos dar 
educação cristã. E assim abandonados a vós mesmos, sois 
mais que órfãos, porque os órfãos verdadeiros são para 
se compadecer, mas vós sois os mais órfãos dos órfãos… 
tenho compaixão de vós, inocentes… Como é boa a Vir-
gem Maria.

Quando se propõe uma causa de beatificação para um 
ou uma adolescente ou criança levantam-se grandes dis-
cussões se naquela idade se pode falar de santidade. A 
experiência mostra-nos que, nessa idade, há uma capa-
cidade de acolher os estímulos e os ideais mais puros, o 
que, talvez, não se verifiquem mais tarde. 

A nossa Beata consagrou-se a Deus aos cinco anos e 
a sua vida decorreu de forma coerente no espírito dessa 
consagração, que renovava diariamente. Sua vida foi uma 
vida humilde e de serviço. E nós sabemos que o serviço é 
uma das caraterísticas fundamentais da vida de Cristo e 
do seu Reino. Edvige nada reclamava para si e dedicou-se 
ao serviço ao longo da sua vida. Começou por servir os 
familiares: a mãe doente, a irmã professora e, depois, 
todos os pobres e necessitados que conseguia reunir. 
Dentro desta renúncia, dedicava-se a fazer pequenos 
serviços que o Senhor lhe pedia dia a dia. Para ela era a 
coisa mais normal.

No seu caminho encontrou a tia Giovanna a quem 
assistiu especialmente nos três últimos meses. Depois foi 
a vez da sua mãe, senhora cheia de fé e de paciência ver-
dadeiramente heroicas. Na mesma altura, foi a doença do 
tio, Salvador, e a do irmão Giorgino, mau doente, e que 
ela continuava a tratar sem se lamentar dos seus raspa-
netes. Outro sacrifício particular lhe foi pedido: assistir 
à avó e cuidar de seu pai. Em resumo: viveu servindo e 
serviu amando.

Faleceu em Roma na noite de 17 de fevereiro de 1952, 
com setenta e dois anos de idade.

Foi beatificada no dia 15 de Junho de 2019.

Terminamos este breve apontamento sobre a nova 
Beata da Família Passionista com uma que outra cita-
ção do seu Diário e outros escritos.

•  Minha filha, quem não ama o pobre, é mentira que 
me ame a mim; quem despreza o pobre, despreza-
-me a mim.

•  Castiga-me e salva todos os meus irmãos.
•  Amo a todos e a ninguém quero mal.
•  Diz-me, bom Jesus, que coisa queres que eu faça, que 

penitência desejas para reparar os meus pecados e 
aqueles dos meus caros irmãos que eu amo tanto? 
Perdoa-lhes, Jesus, porque não sabem aquilo que 
fazem de mal, não compreendem o mal que advém 
às suas almas, como não compreendem a dor que 
tais pecados causam a Ti, seu Deus Criador, Salva-
dor e Redentor mil vezes das suas almas.

•  Jesus é bom. Jesus ama-me, Jesus não me aban-
dona, eu, Jesus, amo-te tanto, amo-te como nunca 
foste amado, quero ter nas minhas mãos todos os 
corações dos homens e todos os darei a Jesus. Do 
meu coração quero fazer uma candeia para perma-
necer sempre acesa diante de Jesus sacramentado. 
Jesus, Jesus, tu sabes quanto te amo. Se me man-
das ao inferno não farei outra coisas do que cantar-
-Te e à Mamã celeste e farei ouvir a minha voz gri-
tando: Jesus, amo-te, Jesus, amo-te ainda que me 
vejas inimiga aos teus olhos; castiga-me quanto qui-
seres, amar-te-ei sempre.

Caro leitor de “Família Passionista”: ao enviar-te este 
Boletim  e ao recebê-lo quero ver-te como um ou uma 
leiga passionista, sobretudo a ti que assumiste um com-
promisso com a Congregação, para que a beatificação de 
Edvige possa ser fonte de bênção e de graça para toda a 
Congregação Passionista e, particularmente, para a Famí-
lia Laical, para que possas ver, juntamente com Gema 
Galgani, um novo testemunho da fecundidade do carisma 
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Da Paróquia de PALHAIS // SANTO ANTÓNIO (Barreiro)

Desde o primeiro momento de 
isolamento social, a Paróquia de 
Palhais/Santo António reinventou 
as suas atividades de modo a con-
tinuar a sua missão de “fazer discí-
pulos-missionários que amam Deus 
e os outros”.

“A Comunidade virtual, como 
família, transformada pelo Espírito 
Santo, continua a amar, rezar, viver 
e servir como discípulos de Jesus e 

se proteja e que continue em cami-
nho nas várias propostas que a Paró-
quia mantém. 

Para além das Eucaristias, transmi-
tidas online todos os dias em diferentes 
horários, a Paróquia continua a 
dinamizar variadas iniciativas 
formativas e de oração, mantendo 
os encontros dos vários grupos ativos 
para todas as faixas etárias.

Os adolescentes e jovens em parti-
cular mantêm os seus encontros online, 
tendo recebido uma mensagem do 
youtuber Wuant, que lhes pediu para 
ficar em casa “como sinal de amor e 
respeito de um pelo outro”.

A Paróquia também se predispõe 
a ajudar as pessoas mais vulnerá-
veis, disponibilizando os seus con-
tactos, para o que for possível ajudar.

“De um dia para o outro, o nosso 
mundo mudou! Queremos chegar a 
todos, aos que procuram, aos discí-
pulos, aos que estão sós, aos doentes, 
aos mais vulneráveis. Estamos jun-
tos.”, pode ler-se no site da paróquia.

Mais informações em paroquia.pt 

missionários do Evangelho, no digi-
tal e no real” informa o pároco, em 
comunicado enviado à Diocese.

Nos primeiros dias, todos os habi-
tantes das freguesias de Santo Antó-
nio da Charneca, Palhais e Coina 
receberam uma carta de encoraja-
mento do Pároco, colocada em todas 
as caixas de correio. No documento, 
o padre Tiago Veloso propõe à comu-
nidade que intensifique a oração, que 

Comunidade do Barreiro continua ativa através da Internet, numa Igreja onde só os 
edifícios se encontram encerrados.

Covid-19: Paróquia de Palhais/Santo António, comunidade virtual em tempos de pandemia

passionista. As duas mostram-se-nos com os estigmas, as 
duas muito, mas muito humildes e, apesar destas cara-
terísticas, são muito diferentes em vários aspetos no 
seu testemunho. Edvige fala-nos de uma vida ordinária, 
vivida na família e no escondimento de uma quotidiani-
dade muito igual a cada um de nós.

Estes os santos de “ao pé da porta”. Não os vemos? 
Somos míopes? Andamos distraídos? Eles e elas estão aí. 
A santidade desceu à planície.

Finalmente, uma breve alusão ao quinto aniversário 
da encíclica “Laudato Sí” do Papa Francisco que ele deseja 
ver celebrada, refletida e vivida por todos, a partir de 
Maio 2020 a Maio 2021. Este quinto aniversário acontece 
a meio de outro momento decisivo – uma pandemia glo-
bal -, tornando-se a mensagem “Laudato Sí” tão profética 
como em 2015. Ela poderá fornecer uma bússola moral 
e espiritual capaz de criar uma nova maneira de viver 
juntos, unidos no amor, compaixão e solidariedade… 
passando assim das agressões, do resolver os conflitos 
pelas próprias mãos, do ver apenas o negativo nos outros, 
quando temos santos e santas de “ao pé da porta” e, porque 
não?, dentro da porta. 

Que a nossa irmã Edvige nos ensine a ver o irmão e 
a irmã naquele e naquela que é descartado, incompreen-
dido, não amado.

Pe José Queirós
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Iniciamos o ano 2020 com os 
melhores auspícios e com a convic-
ção de que seria um ano marcante 
para a nossa presença como Passio-
nistas, em terras angolanas. Mas, 
como sempre acontece, “o homem põe 
e Deus dispõe”. Há, pois, que acatar 
os desígnios insondáveis do Altíssimo. 

E eis-nos confrontados com o 
Corona-vírus que, a todos, nos apa-
nhou de surpresa e fez que tantos 
e tantos projetos caíssem por terra 
ou tivessem de ser programados de 
uma outra forma para serem efetua-
dos. Eis-nos já a mais de metade do 
ano 2020 e ainda não vislumbramos 
o final desta pandemia….

Contudo, há que realçar determi-
nados aspetos da vida e pensar de 
que nada acontece por acaso.  Saber 
tirar coisas boas daquilo que parece 
ser entrave à nossa felicidade, é fruto 
do engenho humano. Tudo depende 
da lupa que utilizamos e do sentido 
que queremos dar à nossa existência. 

Como a todo o mundo, assim tam-
bém a nós, esta pandemia fez-nos 
parar, refletir, rezar mais e melhor, 
viver mais em comunidade e apren-
der a ler, mais e melhor, os sinais 
dos tempos. Nada se perde, tudo se 
transforma…..

Para além de todos os problemas 
surgidos com a Covid-19 no campo do 
relacionamento entre pessoas, há tam-
bém um outro aspeto que, por todo o 
lado - Angola não é exceção -, bateu à 
porta de muitas famílias que se vêm 
a braços com imensas dificuldades 

serviço, nada fácil. As necessidades 
são mais que muitas e será necessá-
rio ir desbravando terreno para uma 
maior e mais eficaz sensibilidade de 
todos para uma causa que é comum. 
Todos sabemos que pregar o Evange-
lho a estômagos vazios é tarefa conde-
nada ao fracasso. Oxalá que a sensibi-
lidade das pessoas de boa vontade, e 
aquelas que são mais conscientes da 
sua responsabilidade como cristãs, 
não fechem os olhos a esta realidade 
gritante. E isto é para todos…..

Há que saber tirar proveito de tudo 
quanto nos acontece pelo caminho. 
Há um ditado que diz: Deus escreve 
direito por linhas tortas. E vamos sair 
desta situação com mais força, com 
mais alegria e dando importância 
àquilo que de verdade é importante. 

Termino com palavras do nosso 
santo fundador, Paulo da Cruz: Não 
quero remar sozinho. Desejo reunir 
companheiros para tornar conhecido 
e amado Cristo Crucificado. 

Não queres ser companheiro neste 
mar tão conturbado? É que juntos 
poderemos remar mais e melhor. 
Pensa nisso.

Pe. José Queirós 

económicas. Não somos nem quere-
mos ser insensíveis a esta realidade 
que nos toca profundamente. Com a 
ajuda de algumas empresas, gene-
rosas nas suas ofertas, temos acor-
rido a muitas crianças em número 
muito elevado (entre duzentas sete-
centas crianças, variando os núme-
ros de dia para dia) todos os dias, dis-
tribuindo um pouco a cada uma. Não 
deixa de ser um pequeno sinal. Isto 
durou um tempo razoável, mas… de 
momento (desde inícios de agosto), a 
fonte secou. Quando voltar a reben-
tar, aqui estaremos para atender os 
mais pequenos e mais vulneráveis 
da sociedade…..

Também, e para finalizar, não posso 
esquecer o pedido feito pelo bispo da 
diocese de Viana, D. Emílio Sumbe-
lelo, ao Irmão Hugo, no sentido de dar 
o seu contributo na direção da Caritas 
Diocesana. A Comunidade aceitou a 
disponibilidade do Ir. Hugo para este 

A COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DE CALUMBO EM TEMPO DE PANDEMIA
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Como em todo o mundo, também 
a Comunidade Passionista de Santa 
Maria da Feira não foi exceção no que 
se refere à luta travada contra o fla-
gelo COVID-19 que assola o mundo 
desde os inícios do ano 2020.

Com início no dia 14 de março, 
como aconteceu em todas as igrejas 
do país, também a nossa foi obrigada 
a encerrar as suas portas a todo o tipo 
de celebrações com participação de 
fiéis e, com elas, cancelados todos os 
atos eclesiais e litúrgicos, como seja 
Eucaristias, Catequese, celebração dos 
Sacramentos e sacramentais, funerais 
e outras celebrações que envolvessem 
a participação de mais de um certo 
número, muito restrito, de pessoas. 

Sob as orientações da Direção Geral 
de Saúde (DGS) e corroborada pelas 
diretrizes da Conferência Episcopal 
Portuguesa (CEP), a Igreja, de uma 
forma geral, parece ter entrado em 
colapso por ter de enfrentar uma situa-
ção de ausência nunca antes vista nem 
imaginada. Mesmo assim, e durante 
todo o tempo em que se mantiveram 
proibidas as celebrações públicas, a 
nossa igreja nunca fechou totalmente 
as suas portas à visita e à devoção 
privada das pessoas que o quiseram 
ou puderam fazer, mantendo sem-
pre o distanciamento de pelo menos 
2 metros; e foram muitas as pessoas 
que o fizeram ao longo de todo o tempo 
de confinamento obrigatório. 

Por outro lado, foi possível a trans-
missão diária da Eucaristia, a partir 
da capela interna do Seminário, atra-
vés da rede social Facebook, “Passio-
nistas Portugal” ou “Passionistas.pt”. 
Todos os dias, de segunda a sábado, às 

19.00 horas, foi possí-
vel a milhares de pes-
soas acompanharem a 
transmissão da Euca-
ristia ferial, seguida 
da recitação de Véspe-
ras, primeiro, e a ora-
ção do Terço durante 
o mês de maio e, aos 
domingos, às 10.00h., 
a transmissão da 
Eucaristia domini-
cal. Foram às deze-
nas os testemunhos 
de gratidão, recebi-
dos diariamente de 
pessoas que reagiam a este serviço 
prestado a uma enorme quantidade 
de fiéis que, habitualmente, frequen-
tam a igreja do Seminário, e não só. 

Desta forma, foi vivido e partilhado 
também o mês de maio, dedicado espe-
cialmente à veneração da Virgem Maria; 
a Semana Santa, o Tríduo Pascal e a 
Páscoa da Ressurreição. E assim foram 
vividos os 3 estados de emergência, 
proclamados pelo Sr. Presidente da 
República e o estado de calamidade, 
decretado pelo Governo, até ao dia 30 
de maio, em que foram abertas nova-
mente as portas das igrejas às cele-
brações comunitárias, ficando mesmo 
assim sujeitas a uma série de restri-
ções emanadas pela CEP, como sejam: 
equipas de acolhimento, uso obrigató-
rio de máscara, distanciamento de 2 
metros entre as pessoas, desinfeção 
das mãos, comunhão na mão, entradas, 
saídas e movimentação interior sujei-
tas a sinalética apropriada, etc. Para 
facilitar a participação de um maior 
número de pessoas que, diversamente, 

não poderiam ter lugar na assembleia 
por restrição numérica das presen-
ças, foi permitida a celebração ou a 
participação nos espaços exteriores 
dos templos, o que no nosso caso não 
aconteceu, mas contando com as cinco 
Eucaristias pró-dominicais habituais, 
acrescidas de mais uma celebração 
aos domingos, às 20.00h. Durante o 
período semanal, a celebração eucarís-
tica das 7.30 e das 19.00 horas, como 
habitualmente durante todo o ano. 
Gradualmente, tem-se vindo a alar-
gar timidamente o número de pessoas 
participantes nos funerais e na cele-
bração de outros atos religiosos, assim 
como o acesso dos fiéis ao sacramento 
da Reconciliação, embora sujeitos ao 
uso da máscara e à interposição de 
um separador em acrílico nas mesas 
dos respetivos locais da celebração. 

Comunitariamente, apesar das res-
trições impostas pelas circunstâncias, 
o confinamento tornou possível uma 
vivência mais acentuada da partici-
pação dos Religiosos na oração e nos 
atos comunitários e, particularmente, 
no incremento da partilha da vida fra-
terna. Há males que vêm por bem: 
haja, pelo menos, algo de positivo em 
toda esta situação de luta anti-COVID 
que o mundo está a travar, longe de 
se saber até quando. 

Que o Senhor, Deus Céu, e Nossa 
Senhora de Fátima a todos nos ajude 
a libertar-nos deste flagelo que, em 
todo o mundo já infetou mais de 26 
milhões de pessoas, ceifou a vida a 
mais de 900 mil e que tantas famí-
lias tem destruído, física, psíquica e 
economicamente. 

P. Porfírio Sá

A COMUNIDADE DE SANTA MARIA DA FEIRA FACE À PANDEMIA POR COVID-19
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Foi no 17 de Julho de 2020, em 
Nakuro/Molo (Kenya) por volta das 
10.40h que os nossos lábios foram 
abertos e a nossa boca proclamou o 
“Sim” a Deus, à Igreja e, de forma 
particular, à Congregação da Paixão 
(Passionistas).  

Depois de uma experiência vivida de 
noviciado durante um ano no Kenya, 
na província de Bomet, município de 
Sotik, os nossos corações foram mol-
dados e a nossa personalidade trans-
formada, pelo que, a presença do Cru-
cificado, a vida e os ensinamentos do 
nosso fundador, S. Paulo da Cruz, res-
plandecem mais claramente nas nos-
sas vidas e, de forma particular, no 
nosso quotidiano. Todo esse processo 
de desenvolvimento, espiritual, emo-
cional e social, foi devido aos incansá-
veis apoios e ensinamentos do nosso 

Mestre, Frei Samuel, do seu assistente, 
Pe. Zacarias e, de forma especial, os 
apoios incondicionais das comunida-
des passionistas em Angola.   

O contexto social, totalmente per-
turbado pela pandemia do Corona-
-vírus não impediu que nos compro-
metêssemos de todo coração com esta 
família religiosa, através da profissão 
religiosa, presidida pelo reverendo 
Padre Andrew, vice-Provincial da vice-
-Província Charles Lwanga-Kenya. 

Foi uma celebração bastante sim-
ples, no interior da comunidade, 
atendendo às restrições impostas por 
causa da pandemia, uma manhã de 
sexta-feira com um clima bastante 
frio como é típico da região. Toda-
via, foi uma profissão muito anima-
dora e desejável, tudo porque estáva-
mos totalmente resplandecidos com 

Primeira Profissão dos Noviços 
de Angola vista por um dos 
intervenientes (17.07.2020)

O imperioso volume do chamamento vocacional 
proporcionou a exímia resposta: “yes my Lord, here I am!” 
(Sim meu Senhor, aqui estou!).

a luz de Nosso Senhor Jesus Cristo 
e sua Mãe Maria Santíssima, além 
de sermos brindados com a presença 
de outros religiosos passionistas da 
vice-Província do Kenya e religiosas 
convidadas.  

Confesso, em particular, que lacri-
mejei quando de repente dava o meu 
“Sim” e pensava nos meus irmãos de 
caminhada que, por ordem do destino, 
não estavam connosco no dia em que 
desejávamos estar todos juntos.  

“A Profissão não é um ponto de 
chegada, mas sim o ponto de par-
tida”! Quero dizer com isto que esta-
mos prontos para anunciar os misté-
rios da Paixão, Morte e Ressurreição 
de Cristo e nos deixamos tocar pelo 
rosto do próximo. 

C. Wilson Muongo
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Trata-se de mais um jovem que 
quer seriamente enveredar pelo cami-
nho do serviço e da entrega ao Senhor 
na Congregação da Paixão (Passio-
nistas): o jovem JOÃO MANUEL 
DA SILVA REBELO. Nascido em São 
João de Ver, concelho de Santa Maria 
da Feira, em 1999 - e concluídos os 
estudos de humanidades no Seminá-
rio de Santa Maria da Feira e três 
anos de filosofia/teologia na UCP de 
Braga, integrado na comunidade de 
Barroselas, como Postulante -, partiu 

no dia 19 de Agosto de 2020, rumo 
à comunidade de Caravate (VA), na 
Itália, onde o espera o ano de Novi-
ciado; um ano de uma mais profunda 
experiência espiritual e de um maior 
conhecimento e empenhamento da e 
na vida passionista. 

“Família Passionista” deseja ao 
João Manuel um Ano de Noviciado 
com muito proveito, culminando com 
a integração na vida Passionista atra-
vés da Profissão Religiosa.

P. Porfírio

“Re-novar”, eis que eu faço novas todas as coisas (Ap 21,5)

O dom da vocação passionista 
chama-nos a isto: entregar a nossa 
vida nas mãos d’Aquele que tudo pode 
e tudo dá, daquele que por Amor mor-
reu por nós e que com a sua ressur-
reição fez novas todas as coisas (Ap 
21,5). Neste caminho somos como os 
Apóstolos, caminhamos lado-a-lado e 
procuramos viver ao estilo e jeito do 
Crucificado, para lembrar ao Homem 
de hoje que o nosso nada, quando 
encontra o tudo de Deus, não pode ficar 
indiferente. A vocação passionista é 
isto mesmo, o encontro com o Homem 
da Cruz que nos chama a viver perto 
dos crucificados de hoje, a viver perto 
das dores dos homens. E olhando para 
a Cruz, percebermos que há um Deus 
que nos ama, que há um Deus que 
não se poupou por nós. É este o sonho 
que nos move: ser Cristo a viver em 
nós (Gal 2,20) para que Cristo viva 
no mundo. 

Foi com este sonho que nos dias 4 
e 5 de setembro, nós os Estudantes 
passionistas da província MAPRAES 
renovamos os nossos votos: 4 por-
tugueses, o André Pereira, o André 
Martinho, o Humberto Silva e o Luís 
Martins juntamente com 11 italianos 
que caminham junto connosco. Ao 
mesmo tempo alegrámo-nos também 
pelo início do noviciado por parte do 
João Rebelo, em Caravate (perto de 
Milão), no dia 8 de setembro. Durante 
este ano, o João poderá, juntamente 
com outros dois jovens italianos, apro-
fundar a história dos passionistas e 

o seu carisma na esperança de que, no final do noviciado, o Senhor confirme 
a obra que neles começou. 

Somos, assim, jovens como todos os outros, temos defeitos e qualidades; só 
que também somos apaixonados pelo Homem da Cruz. E este Homem apai-
xonado também por nós, é o nosso ideal e nós queremos ser a sua imagem, 
aqui, hoje, e aonde quer que Ele nos envie.

Co. André Martinho

Mais um “Jornaleiro” para a vinha... 
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Ano Especial dedicado à

Encíclica ‘Laudato Si’ (maio 2020 - maio 2021)

Hoje é o quinto aniversário da Encíclica Laudato si’, com a qual se procurou chamar 
a atenção para o grito da Terra e dos pobres. Graças à iniciativa do Dicastério para 
o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, a Semana Laudato si’, que acaba-
mos de celebrar, continuará num Ano especial de aniversário da Laudato si’, de 24 
de maio deste ano a 24 de maio do próximo ano. Convido todas as pessoas de boa von-
tade a aderirem ao cuidado da nossa casa comum e dos nossos irmãos e irmãs mais 
frágeis. Seria bom rezar a seguinte oração dedicada a este Ano.

Vaticano, 24 de maio de 2020 
Papa Francisco

Por Isabella Piro/Mariangela Jaguraba
 – Cidade do Vaticano

A ecologia integral torna-se 
um novo paradigma da justiça, 
porque a natureza não é 
uma “mera moldura” da vida 
humana: este é o coração da 
segunda Encíclica do Papa 
Francisco, “Laudato Si’, sobre o 
cuidado da Casa comum”.

Assinada pelo Pontífice em 24 
de maio de 2015, Solenidade 
de Pentecostes, e divulgada 
em 18 de junho do mesmo 
ano, o documento está no 
centro, até ao próximo 
domingo, da “Semana” especial 
que comemora seu quinto 
aniversário. Dividida em seis 
capítulos, a Encíclica, que leva 
o título da invocação de São 
Francisco de Assis no “Cântico 
das criaturas”, reúne, na 
ótica da colegialidade, várias 
reflexões das Conferências 
Episcopais do mundo e se 
conclui com duas orações, uma 
inter-religiosa e uma cristã, 
pela proteção da Criação.
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Título extraído do Cântico das Criaturas de São 
Francisco de Assis

“Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra”: Francisco de 
Roma coloca-se na esteira de Francisco de Assis para explicar a importân-
cia de uma ecologia integral que se torna um novo paradigma de justiça, 
em que a preocupação com a natureza, a equidade para com os pobres, 
o compromisso com a sociedade, são inseparáveis. Nos seis capítulos da 
encíclica, o Papa evidencia que a nossa terra, maltratada e saqueada, 
requer uma “conversão ecológica”, uma “mudança de rumo”, para que o 
homem possa assumir a responsabilidade de “cuidar da casa comum”. 
Um compromisso que também inclui a erradicação da miséria, atenção 
aos pobres e o acesso igual para todos, aos recursos do Planeta.

Defesa da natureza incompatível com a justificativa 
do aborto

Diante de tudo isso, explica a Encíclica, é necessária uma “revolução 
cultural corajosa” que mantenha em primeiro plano o valor e a proteção 
de toda vida humana, porque a defesa da natureza “é incompatível com 
a justificativa do aborto” e “o abuso de qualquer criatura é contrário à 
dignidade humana”. O Papa também reitera a necessidade de tutelar o 
trabalho, parte do significado da vida nesta terra, e pede o diálogo entre 
política e economia, em nome do bem comum. No âmbito internacional, 
o Pontífice não poupa um julgamento severo sobre as cúpulas mundiais 
relativas ao ambiente que dececionaram as expectativas por falta de deci-
são política. No âmbito nacional, no entanto, Francisco exorta a política 
a sair da lógica do lucro imediato e da corrupção, em nome de proces-
sos de tomada de decisão honestos e transparentes. Em essência, o que 
é necessário é uma nova economia, mais atenta à ética.

Formação para uma ecologia integral
Certamente, sublinha a Encíclica, é preciso investir na formação para 

uma ecologia integral, para compreender que o ambiente é um dom de 
Deus, uma herança comum a ser administrada, não para ser destruída. 
Bastam até pequenos gestos quotidianos: fazer uma coleta seletiva, não 
desperdiçar água e comida, apagar as luzes desnecessárias, cobrir-se um 
pouco mais em vez de ligar o aquecedor. Dessa forma, sentiremos que 
“temos uma responsabilidade para com os outros e com o mundo e que 
vale a pena ser bons e honestos”. Por fim, a Encíclica convida-nos a olhar 
os Sacramentos, em particular para a Eucaristia, que “une o céu e a terra 
e nos orienta a ser guardiões de toda a Criação”. E então “Laudato si’”, 
conclui o Papa Francisco, porque “além do sol, no final, nos encontrare-
mos face a face com a beleza de Deus”.

A partir de 24 de maio, começa um Ano Especial
No próximo domingo, 24 de maio, realizar-se-á uma “oração comum 

pela terra e pela humanidade”. Terá início um Ano Especial dedicado à 
‘Laudato si’, promovido pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento 
Humano Integral, marcado por vários encontros sobre o tema da ecolo-
gia integral. O Ano Especial encerrará em 2021, mas tem como objetivo 
propor um compromisso público comum com a “sustentabilidade total”, a 
ser alcançada em 7 anos. Estão envolvidas as famílias, dioceses, ordens 
religiosas, universidades, escolas, unidades de saúde e o mundo dos negó-
cios, com especial atenção às empresas agrícolas.

Laudato

Si
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Oração 
Deus de amor,  
Criador do céu, da terra e de tudo o que neles existe  
abre as nossas mentes e toca os nossos corações,  
para que possamos fazer parte do teu dom da criação.
Nestes tempos difíceis, 
mostra-te presente aos necessitados, 
especialmente os mais pobres e os mais vulneráveis. 
Ajuda-nos a mostrar a nossa solidariedade criativa 
ao enfrentar as consequências desta pandemia global. 
Torna-nos corajosos para aceitar 
as mudanças que procuram o bem comum. 
Que agora, mais que nunca, possamos sentir 
que estamos todos unidos 
e que dependemos uns dos outros.
Faz com que possamos ouvir e responder 
ao grito da terra e ao grito dos pobres. 
Que os sofrimentos atuais 
possam ser as dores do parto 
de um mundo mais fraterno e sustentável. 
Sob o olhar amoroso de Maria Auxiliadora, 
Te pedimos por Cristo, nosso Senhor.
Ámen.

Cântico das Criaturas
Altíssimo, omnipotente, bom Senhor,
a ti o louvor, a glória, a honra e toda a bênção.
A ti só, Altíssimo, se hão de prestar 
e nenhum homem é digno de te nomear.
Louvado sejas, ó meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente,  
o meu senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumias. 
E ele é belo e radiante, com grande esplendor: 
de ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Lua e as Estrelas: 
no céu as acendeste, claras, e preciosas e belas.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Vento e pelo Ar, 
e Nuvens, e Sereno, e todo o tempo, 
por quem dás às tuas criaturas o sustento.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela irmã Água,
que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. 
Louvado sejas, ó meu Senhor, pelo irmão Fogo,
pelo qual alumias a noite:
e ele é belo, e jucundo, e robusto e forte.
Louvado sejas, ó meu Senhor, pela nossa irmã a mãe Terra,
que nos sustenta e governa, e produz variados frutos,
com flores coloridas, e verduras.
Louvado sejas, ó meu Senhor, 
por aqueles que perdoam por teu amor 
e suportam enfermidades e tribulações.
Bem-aventurados aqueles que as suportam em paz,
pois por ti, Altíssimo, serão coroados.
Louvado sejas, ó meu Senhor, por nossa irmã a Morte corporal,  
à qual nenhum homem vivente pode escapar:
Ai daqueles que morrem em pecado mortal! 
Bem-aventurados aqueles que cumpriram a tua santíssima vontade,  
porque a segunda morte não lhes fará mal.
Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças
e servi-o com grande humildade…

q

Laudato

Si
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CARTA AOS(ÀS) COLABORADORES(AS) 
DE “FAMÍLIA PASSIONISTA”

"FAMÍLIA PASSIONISTA"
MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS

Santa Maria da Feira, 2 de junho 2020

Amigas(os) Colaboradoras(es),

Na qualidade de diretor do Boletim FAMÍLIA PASSIONISTA, e em nome de 
todos os Passionistas de Portugal e Angola, escrevo-vos, em primeiro lugar, para 
ser o portador de uma grande SAUDAÇÃO a cada um de vós.

SAUDAÇÃO, porém, que não quer significar apenas uma palavra mais do 
vocabulário que sempre cai bem junto das pessoas amigas com quem nos relacio-
namos. Não. Com esta SAUDAÇÃO, queremos, prioritária e unicamente, ser por-
tadores do nosso sentimento de GRATIDÃO para convosco, na sequência do tra-
balho que tendes vindo a realizar junto dos assinantes do Boletim da vossa área. 
Um trabalho difícil e, diríamos até, não muito simpático, especialmente aquando 
da cobrança da respetiva quota junto das mesmas pessoas. A dificuldade da vida 
para muitos, a idade avançada para outros, o desaparecimento físico de alguns e 
até, por vezes, a má vontade para tantos outros, constituem, certamente, as vos-
sas maiores dificuldades no desempenho desta missão que vos tem sido pedida. 
São quilómetros a pé, à chuva ou ao sol, é o bater à porta de tanta gente que, 
muitas vezes, antes quereria não atender - especialmente neste tempo de pande-
mia, sujeitos a tantas restrições e cuidados -, são circunstâncias a exigir da vossa 
parte um grande espírito de sacrifício e de entrega à causa missionária:  levar 
uma mensagem passionista às pessoas. 

Nós, embora pareçamos estar distantes da realidade, acreditai: vós sois objeto 
da nossa constante atenção e apreço pelo que fazeis. A nossa gratidão poderá não se 
manifestar muito com palavras, porque é sobretudo com a nossa amizade e oração 
que vos acompanhamos nesta tarefa. Temos consciência da delicadeza e do sacri-
fício que supõe o vosso trabalho de andar de porta em porta, não só distribuindo o 
Boletim, mas sobretudo fazendo a coleta da quota da assinatura. Sabemo-lo bem 
e, por isso, é que lhe damos valor; e, certamente, é por isso também que conti-
nuais a prestar este valioso serviço à causa do Evangelho e da Congregação Pas-
sionista que, precisamente neste ano, celebra os 300 anos da sua fundação (1720-
2020), sendo esta celebração que motiva, especialmente, a presente comunicação. 

Como sinal exterior da nossa Gratidão, acompanhada da renovação do pedido 
a continuardes com o mesmo entusiasmo e empenhamento esta missão, juntamos 
uma pequena biografia de S. Paulo da Cruz, Fundador da nossa Congregação, na 
certeza de que a sua leitura irá renovar a vossa vontade de continuardes este vosso 
trabalho “missionário”. É nesse sentido que invocamos a sua intercessão, a fim de 
encontrardes nele a força e a coragem necessárias para a melhor realização deste 
vosso serviço. Que S. Paulo da Cruz vos abençoe e vos ajude neste vosso caminhar.

Mais lá para o fim do mês recebereis o Nº 138 do nosso Boletim FP, o corres-
pondente a este trimestre (abril-junho). Levai-o com amor até junto das pessoas 
que o assinam e, se alguma o recusar, não vos inquieteis. Poupar-vos-á esse sacri-
fício para a próxima vez.

Invocando sobre todos e cada um de vós as bênçãos de Deus e a proteção de 
S. Paulo da Cruz, 

somos, com grande estima e apreço,
Pelos Passionistasq

“A CRUZ
       É A NOSSA ÂNCORA
  NA TEMPESTADE”

(Papa Francisco)
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UMA LUTA MUITO 
ESPECIAL

NOTA DA REDAÇÃO

Com data de 2 de junho de 2020, escreve-
mos uma carta aos Colaboradores do nosso 
Boletim “Família Passionista”, como reconhe-
cimento pelo seu trabalho de distribuição do 
mesmo nas suas áreas de residência. A carta 
foi enviada particularmente a cada um(a), mas 
era nossa intenção torná-la pública através 
da sua publicação no Boletim anterior, o que, 
por lapso nosso, não aconteceu. E, por isso 
mesmo, aqui estamos agora a dar conheci-
mento dela a todos os leitores do Boletim, 
não só para que dela tomem conhecimento, 
mas, sobretudo, para que todos possam 
igualmente “colaborar”, recebendo amavel-
mente estas pessoas e proporcionando-lhes 
sentimentos de alegria e de felicidade apesar 
de todas as dificuldades que, eventualmente, 
possam encontrar na realização deste tarefa 
missionária que lhe é pedida.

Si
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Caríssimos,
É com muita alegria que oferecemos nestas páginas o fruto da proposta encaminhada a todos os conselheiros 

e aos grupos da Coordenadora Monica Cogliando, no dia 31 de março e 8 de maio de 2020.
As perguntas contidas nessa carta convidaram-nos a entender como, neste momento difícil, “tudo se pode tornar 

para nós uma manifestação de um tempo de graça”, vivendo numa dimensão de ouvir a voz de Deus que nos que 
nos fala e revela a história da nossa salvação”. Uma ênfase que nos recorda a grande conclusão de um romance 
importante de George Bernanos: “Tudo é graça” (Diário de um Pároco de aldeia).

Nessa perspetiva, as contribuições que chegaram à secretaria, são certamente um belo e importante testemunho, 
e estamos convictos de que podem exprimir um autêntico desejo de participação partilhada para superar as distân-
cias e valorizar as diferenças como fator de crescimento, também neste momento histórico tão complexo e dramático.

Ao ler os escritos que nos foram enviados, podemos apreciar a variedade, riqueza e profundidade que às vezes 
surgem diante da sensibilidade e experiências caraterizadas pela sua origem, forma e conteúdo diversificados.

Uma última observação: um esforço importante e louvável foi feito para providenciar as traduções. Um sin-
cero agradecimento àqueles que cuidaram disso e ao secretário Enzo, que trabalhou duro para preparar o Bole-
tim de Notícias e coordenar tudo.

Boa e proveitosa leitura.
Que a Paixão do Senhor esteja sempre nos nossos corações.

P. António Brambilla

Testemunhos / Experiências / Reflexões

NB. Pela grande extensão dos textos, seguem-se apenas os Testemunhos dos elementos representativos dos Grupos 
da Família Laical Passionista em Portugal

ANABELA VIEIRA 
(JuvePassio)

Do ponto de vista da paixão, o que 
é que estamos a compreender? Tudo 
isto pôs à prova a minha resistência 
física, psicológica e social. Também 
me revelou as minhas fraquezas e 
vulnerabilidade. Fez-me compreen-
der que não sou nada sozinha, vejo as 
pessoas mais solidárias, mais preo-
cupadas com o bem-estar do outro. 
No fundo, somos mais Igreja. Esta-
mos mais conscientes de ser “Povo de 

Deus”, que enfrenta os desafios atuais 
com coragem e colocando a nossa 
esperança em Cristo e na humani-
dade. Onde (pessoas, experiências) é 
visível a vitalidade e a criatividade 
desta “Paixão”, que vai para além dos 
espaços restritos da nossa compreen-
são humana e limitada?! É visível na 
nossa entrega a quem nos é confiado, 
sendo eu auxiliar de geriatria, tive que 
organizar a minha vida em função do 
meu trabalho, que não podiam abdi-
car de mim. Onde tivemos de traba-
lhar 7 dias seguidos, onde a entrega 
e a entreajuda teve que ser maior em 
tudo o que fizemos. Os idosos olha-
vam para nós tristes, muitos deles 
não compreendendo o que se estava 
a passar e porque os familiares não 
os visitavam, porque nós usávamos 
máscaras, porque não lhes podíamos 
dar um abraço, porque não podíamos 
tocar/acariciar sem ser com luvas.... 
Tantos medos deles, de abandono, de 
falta de afeto. E nós, de muitas vezes 
nos sentirmos impotentes face a tudo 

isto que estávamos a viver, a minha 
vontade muitas vezes era dar aquele 
abraço, e ainda dei alguns, apesar 
de me ser dito que não o podia fazer. 
Também cantei, rezei para os acal-
mar e, no fundo, para me acalmar a 
mim também. Estes dias não foram 
fáceis, porque tinha que estar lá, mas 
também levava a preocupação comigo 
dos meus que ficavam em casa. Mas 
foi esta Paixão ao outro que me deu 
sempre forças nestes últimos 2 meses 
de confinamento. 

Quais as relações de proximidade 
entre religiosos e leigos, no interior da 
comunidade religiosa e dos grupos 
laicas?  *Celebração da Eucaristia, 
*Vigília pelas vocações, *Reuniões de 
tema da Juventude, *Terço, *Novena 
a Santa Gema... Claro, isto tudo em 
contexto de confinamento. 

Existiram experiências de serviço 
ou de “procurar estar perto” dos lei-
gos e religiosos? 

- Existiram; a Juventude Pas-
sionista continuou a fazer as suas 
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reuniões mensais via online, assim 
como os jovens participaram nas lei-
turas da vigília pelas vocações. Tam-
bém eu procurava falar com os jovens 
ou por mensagem ou por telemóvel, 
ver se estavam bem e colocar-me ao 
dispor se precisassem de mim. Ten-
tamos estar presentes de alguma 
forma. Mesmo ente eles, os jovens 
procuraram estar presentes na vida 
de outros jovens. Aqui deixo a minha 
partilha pessoal e em nome da juven-
tude passionista, um bem-haja, e S. 
Paulo da Cruz rogai por nós.

 Anabela Vieira  
(Grupo JuvePassio)

CARMINHO SOARES 
(Gólgotha)

Nestes tempos em que o mundo, 
conforme o conhecemos, mudou, exi-
giram uma força física e interior que 
desconhecíamos. Fez-nos recordar o 
que Jesus sofreu nos quarenta dias, 
no deserto. Aprendemos a lutar con-
tra o mal da doença, do afastamento 
social, das dificuldades financeiras, 
mas também a viver na Fé, na Cari-
dade e na Esperança. A minha mis-
são familiar, neste contexto de pan-
demia, foi manter em segurança a 
minha mãe, com 80 anos, e o meu 
irmão com Trissomia 21. Pude ficar 
em casa em teletrabalho, o que me 
permitiu velar por eles. Não foi fácil, 
porque o medo está sempre presente 
em qualquer ato do quotidiano. Mas 
a nossa Fé ajudou-nos a perseve-
rar. Os Missionários Passionistas de 
Santa Maria da Feira estão sempre 
“junto” de nós através do Facebook, 
onde pudemos assistir às Celebra-
ções Pascais e às Eucaristias Domi-
nicais. Surgiu uma nova iniciativa, 
o Podcast, “Ora Pois”, com reflexões 
diárias durante a Quaresma, que nos 
preparou de uma forma diferente 
do habitual para a Ressurreição do 
Senhor. Em casa, assistimos pela 
televisão às celebrações do Vaticano e 

do Santuário de Fátima. Como disse 
o Padre Carlos Cabecinhas, Reitor 
do Santuário de Fátima, numa das 
homilias, “cada família é uma Igreja 
doméstica”; nunca esta expressão 
teve tanto sentido!... A Quaresma e 
a Semana Maior, para o Grupo Gól-
gota, foram muito difíceis porque, 
em vinte e nove anos, nunca deixa-
mos de fazer as Recriações Históricas 
dos Últimos Dias de Jesus, em Santa 
Maria da Feira. Mas, mais uma vez 
as novas tecnologias aproximaram-
-nos: assistimos pela internet a três 
filmes das nossas encenações de anos 
anteriores: Entrada Triunfal de Jesus 
em Jerusalém (Domingo de Ramos), 
Última Ceia (Quarta-Feira Santa) e 
Via Sacra (Sexta-Feira Santa). Tenho 
a certeza que vamos ultrapassar este 
momento negro da História da Huma-
nidade, com uma Fé renovada. 

Carminho Soares  
(Grupo Gólgota)

EVA NEVES  
(LMP)

- O que fazem/dizem, e como vivem 
os Passionistas, leigos e religiosos, neste 
tempo de paixão da história, seja do 
ponto de vista pessoal e/ou do cami-
nho dos grupos laicais?... 

Neste tempo novo da história atual, 
eu, como Leiga da Família Passionista 
Laical (LMP), tenho vivido estas últi-
mas 10 semanas de uma forma dife-
renciada, mas com muita Esperança 
e Fé, muito presentes através da ora-
ção. ORAÇÃO, não digo constante, 
mas muito presente e contínua. Para 
isso, tem servido o grupo dos LMP, 
criado no WhatsApp e ainda todas 
as orações que posso ouvir e fazer 
através dos meios audiovisuais. O 
apoio dos Padres do Seminário Pas-
sionista tem sido fundamental e cru-
cial para sentirmos que estamos mais 
em casa “do Pai e perto da “Cruz”. 

As reflexões do Padre Nuno todos os 
dias e o “Ora pois”, do Padre César, 
foram uma ajuda preciosa para não 
nos sentirmos sós, mas acompanha-
dos e conduzidos. 

- Do ponto de vista da experiên-
cia da Paixão, o que é que estamos a 
compreender?... 

A Paixão de Cristo sempre perma-
necerá um mistério na vida de todos 
nós, mas estou certa que, com a ajuda 
da reflexão e o alargar dos nossos hori-
zontes nesta nova era do século XXI, 
será possível perceber que Cristo 
e a sua Paixão são as experiências 
mais enriquecedoras que existem. O 
Amor da Paixão de Jesus Cristo 
é um ensinamento fundamental nas 
nossas vidas. 

- Onde (pessoas, experiências) è 
visível a vitalidade e a criatividade 
desta “Paixão”, que vai para além dos 
espaços restritos da nossa compreen-
são humana e limitada?... 

Esta é uma pergunta difícil de res-
ponder, pois como nós sabemos “Deus 
escreve direito por linhas tortas” 
e “Nada acontece por acaso”, e 
pergunta-te “para quê”, e não “Por-
quê”? Estas poderão ser algumas das 
interrogações e afirmações que coloca-
mos todos os dias, e só quem acredita 
no amor de deus consegue perceber 
para além da compreensão humana. 
Sem amor de deus nada faz sentido 
e não existe caminho. 

- Quais as relações de proximidade 
entre religiosos e leigos, no interior 
da comunidade religiosa e dos gru-
pos laicais? 

As minhas relações de proximidade 
com os religiosos e leigos, no interior 
da comunidade religiosa e dos grupos 
laicais, é a melhor possível. A minha 
vida passa pela presença contínua junto 
da comunidade Passionista de Santa 
Maria da Feira - prestando o serviço 
de leitora, de MEC, de colaboradora 
no CPM  (Curso de Preparação para 
o Matrimónio ) e tudo aquilo que for 
necessário. É uma bênção poder ser-
vir junto da comunidade e também 
no grupo LMP. Faz-me feliz e preen-
chida dar ao próximo e ajudar o neces-
sitado através do sorriso, da oração. 

- Existiram experiências de ser-
viço ou de “procurar estar perto” dos, 
e entre, leigos e religiosos? 

As experiências vividas nestas 
semanas de confinamento foram sobre-
tudo, e principalmente, através da 
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comunhão, com os diretos e grava-
ções de todas as Celebrações, Orações 
e Meditações feitas no Facebook, que 
permitiram uma maior aproximação 
de todos os que habitualmente nos 
rodeavam. Sendo que as Celebra-
ções vividas desta forma, são total-
mente diferentes, mas, mesmo assim, 
ricas de conteúdo e mensagem. Foi e 
é para mim fundamental manter-me 
ligada à Comunidade Religiosa, pois 
só assim conseguirei ser feliz. Estou 
muito grata a DEUS por ter colocado 
no meu caminho a Comunidade Pas-
sionista e todos os movimentos Lai-
cais que me proporcionam ensina-
mentos, crescimento e maturidade, 
juntamente com todos os Irmãos. 

Eva Neves  
(LMP)

PAULA MOTA  
(Gólgotha)

De uma coisa tenho a certeza: 
estamos a viver momentos, minu-
tos, horas, …, uma vida diferente. 
Estamos a reaprender uma vida dife-
rente, onde nos “impõem” compor-
tamentos que não nos deviam ser 
próprios, principalmente enquanto 
cristãos. A nível pessoal, tem sido 
um desafio constante, todos os dias, 
visto a roupa de professora da minha 
filha, mãe, esposa, dona de casa, irmã, 
filha, profissional, amiga, … desafio 
a minha paciência, todos as emoções 
estão à flor da pele, tenho constan-
temente de apelar ao bom senso da 
minha inteligência emocional e fazer 
um exercício de respiração profundo 
e recomeçar, sempre dentro de uma 
pequena variedade de compartimen-
tos da minha casa. Os dias parecem 
todos iguais, as notícias parecem um 
disco riscado que não sai do mesmo. 
Tento manter rotinas, mas …. Muitas 
vezes também falta a força e a pres-
são é muita sobre os ombros, pois não 
posso falhar com todas as profissões 
que visto diariamente e que trazem 

uma enorme responsabilidade na sua 
nota de rodapé. Enquanto Gólgota, 
tem sido muito difícil: adiar a concre-
tização de objetivos únicos na vida da 
Associação, uma incerteza de futuro, 
uma vivencia e um recordar à distân-
cia de momentos únicos que tanto nos 
caracterizam como grupo: a Celebra-
ção da Páscoa, com as recriações da 
Entrada Triunfal, Última Ceia e Via 
Sacra. A ausência do calor humano, 
da agitação, das atividades, da par-
tilha, da reflexão. A certeza diz que 
tudo será diferente, e a esperança 
revela que vamos recomeçar em breve e 
certamente encontraremos os melhores 
caminhos para continuarmos a nossa 
missão e anunciar e viver a Paixão 
do Cristo Ressuscitado que tanto nos 
identifica. Sempre disse, logo nos pri-
meiros dias do início desta quaren-
tena, que tudo tem sempre um lado 
bom. Pois, a nossa fé também nos 
conduz a vermos mais longe e a olhar 
para o lado bom da vida. A valorizar 
a vida em toda a sua plenitude. O 
nosso Cristo Crucificado é o verda-
deiro exemplo. Este isolamento trouxe 
uma aproximação ainda maior junto 
da minha família de casa, a partici-
par mais em atividades conjuntas, a 
viver mais com a minha filha, o meu 
marido, todos os dias a manter con-
tacto telefónico com os pais, irmã, 
sogros, amigos, .... uma necessidade 
de saber se todos os que me rodeiam 
estavam bem.... Deixei por completo 
o passo apressado do dia-a-dia, que 
devia ter sempre 48 horas e não 24. 
A ganhar espaço no meu tempo para 
o silêncio, para a reflexão, para saber 
escutar. Sim, pois, escutar.... Fazer 
silêncio! Dou por mim a assistir e a 
fazer catequese todos os sábados com 
a minha filha…. Sem dúvida o lado 
bom, onde refletimos em conjunto, reza-
mos em conjunto! Uma das melhores 
heranças que o nosso irmão Gabriel, 
Passionista, nos deixou, foi a sua tão 
conhecida frase: “É dando-se que se 
é”! Nesta fase das nossas vidas, mais 
do que nunca, somos chamados a con-
cretizá-la e sempre com o alento e a 
certeza de que Cristo está connosco e 
se manifesta diariamente nos rostos 
de quem “luta” na linha da frente, de 
quem põe ao serviço dos outros todo 
o seu melhor, de quem tenta recome-
çar, de quem sofre calado dentro de 
portas, de quem chora pela perda dos 
seus, de quem.... Por isso, o caminho 

da fé, a vivência em Cristo Ressus-
citado não ficou nem pode ficar de 
quarentena. O amanhã pode ser, e 
o hoje já está diferente, mas Cristo, 
continua Vivo em nós, e essa enorme 
força inexplicável deve fazer mover 
as nossas maiores turbinas interio-
res e enfrentar sem medo os novos 
desafios, e continuarmos a sermos 
Gólgotas, Família Passionista, Lei-
gos, o melhor que sabemos”. 

Paula Mota  
(Grupo Gólgota)

RICARDO MARQUES 
(Gólgotha)

Neste momento de incerteza e 
dúvida, encontramo-nos como os dis-
cípulos e as mulheres seguidoras de 
Jesus, em Sábado Santo. A morte 
instalou-se, o medo toma conta de nós, 
parece que estamos abandonados, mas 
acreditamos que tudo vai ficar bem. 
Neste momento de desconfinamento 
somos as mulheres que vão ao túmulo, 
a pedra não está na frente, mas não 
sabemos o que aconteceu, aguardamos 
a boa notícia. Os grupos laicais neste 
momento adaptam-se aos encontros 
novos, com as novas tecnologias, com 
o acompanhamento espiritual dos 
Religiosos Passionistas. 

Ricardo Marques  
(Grupo Gólgota).

ANA MARIA MENDES 
(LMP)
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O grupo dos Devotos do Sagrado 
Coração de Jesus e do Coração Ima-
culado de Maria, tem-se reunido dia-
riamente pelo facebook para rezar o 
terço, sendo que a Ana Maria se reúne 
por vídeo chamada com uma família 
por dia e em direto com os restantes 
elementos do grupo, possibilita que 
todos se unam numa só causa, fazer 
caminhada até ao Pai. A altura da 
Páscoa foi vivida com maior profun-
didade, onde se refletiu sobre a Pai-
xão, os passos de Jesus a caminho do 
calvário, as dores de Jesus e Maria e 
sobre a Misericórdia Divina. 

Como elementos do grupo Lei-
gos Missionários Passionistas par-
ticipamos no retiro dinamizado pelo 
Padre Nuno, via Facebook, com o tema 
“Acompanhar Jesus na sua Paixão”, 
assistimos às reflexões por ele dina-
mizadas na preparação para a Páscoa 
e a novena de Santa Gema Galgani.

Ana Maria Mendes (LMP)

JORGE OLIVEIRA  
(LMP)

Caros leigos Passionistas, 
Em especial Mónica Cogliandro-

-coordenadora Leiga MAPRAES
A oração é um epicentro em que 

tudo o que nos rodeia só faz sentido 
se estivermos em sintonia com Deus! 
É como o ar que respiramos, sem ele, 
nossos órgãos deixam de funcionar 
e não cumprem o dever para o qual 
foram criados.

Assim, com o surgimento desta 
pandemia “covid 19” a vida de todos 
nós vai levar uma mudança tão pro-
funda que jamais a imaginaríamos! 

Mas atenção: não é novidade nenhuma 
para o nosso grupo “Devotos do Sagrado 
Coração de Jesus e do Coração Ima-
culado de Maria” pois ao longo dos 
anos eramos avisados que algo ter-
rível, maléfico, nunca antes visto e 
cito a Ana Maria “peço a Deus na sua 
imensa misericórdia nos proteja de 
toda a espécie de mal”.

Quando tomamos realmente noção 
da gravidade desta terrível peste e 
atendendo que os estados de todo o 
mundo estavam a tomar precauções 
e cuidados como o encerramento de 
Fronteiras o cancelamento de Voos, 
tudo o que era animação ou convívios 
estavam a ser proibidos com o pas-
sar do tempo.

Cada dia que passa a situação 
agrava-se e através da TV vamos 
observando e sentindo que o mundo 
está a parar muito rapidamente e da 
noite para o dia estamos confinados a 
ficar em casa, não podemos circular 
livremente, os templos são forçados 
a encerrar e o mundo pára!!!!

Nesta fase a Ana Maria com a sua 
calma, com a sua forma de raciocinar 
toma a iniciativa de oração através 
das redes sociais, rezar em direto com 
todo o grupo e uma família em par-
ticular em cada dia Recordando-nos 
como rezavam os primeiros cristãos 
nas catacumbas tirou se daí a ideia 
de oração através das redes sociais 
e assim chegar a todas as famílias 
do grupo e acompanhando os sacer-
dotes Passionistas em todos os seus 
trabalhos.

Através das redes sociais a Ana 
Maria acompanhava os doentes, con-
versando com eles, mesmo os mais ido-
sos, aqueles que tinham fome ou falta 
de carinho chamava-os a sua casa.

4 de abril temos o primeiro direto: 
eram 8h00 da manhã e quando entra o 
direto, logo muitos corações surgem no 
seu ecrã e não mais pararam durante 
toda a oração. Era importante para 
todos saber que estávamos em oração, 
em união, pedindo a Deus por todos 
nós, por aqueles que partiram e pro-
teção a Nossa Senhora que interceda 
pela Santa Igreja e todos os que se 
encontram na frente da batalha con-
tra esta peste o coronavírus.

Em muito especial, A Ana Maria 
procurou todo o tempo escutar aquele 
que chorava e que ninguém entrasse 
em desespero. A experiência criou emo-
ção no grupo, embora não estivéssemos 

fisicamente juntos, estávamos com a 
porta aberta à oração, ao sentimento 
de Amor de Deus e nossa Senhora, 
nossa Mãe, com muita necessidade 
da Eucaristia que desejamos que rea-
bram quanto antes.

Jorge Oliveira (LMP)

VANDA VIEIRA  
(LMP)

Neste período de pandemia, a neces-
sidade de reforçar a nossa fé no Deus 
da vida, levou-nos a reinventar formas 
de encontro individual e em Comuni-
dade. Com a ajuda das redes sociais e 
com o contributo generoso dos nossos 
irmãos Passionistas e Leigos, podemos 
celebrar a nossa Fé através de várias 
partilhas diárias tais como: Eucaris-
tias, meditações e outros momentos 
de oração, que nos proporcionam o 
encontro com o Pai. Vivemos num 
clima de incerteza e de sofrimento, 
sentimo-nos frágeis perante os nossos 
medos e resistências, neste momento 
somos chamados a reconhecer a pre-
sença de Jesus Ressuscitado no meio 
de nós. Aquele que nos acompanha, 
sofre connosco e nos convida a cami-
nhar com Ele. O que mais me emo-
ciona é olhar para a Cruz e ver os 
crucificados deste momento, pessoas 
a viver um pesadelo que parece inter-
minável, cuja cura é uma incógnita, 
e não poder fazer mais do que tê-los 
presente nas minhas orações. Olho 
para este tempo como uma oportuni-
dade de mudança, para redirecionar 
a minha vida, com o objetivo de não 
me afastar do caminho que escolhi, 
seguir e agradecer tudo o que Deus 
me presenteou ao pequeno pormenor. 

Vanda Vieira  
(LMP)
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Na tarde de 25 de Julho (dia do Apóstolo S. Tiago Maior, conhecido como 
peregrino), na mata do Seminário da Feira, a JUVE-PASSIO reuniu para ava-
liar o ano. O encontro começou com uma dinâmica para que os membros das 
células (Bússola, NASA+ e VIVE) interagissem. Depois de uma primeira parte 
com os animadores das respetivas células, houve um tempo para a avaliação con-
junta, que desembocou na celebração da Eucaristia. Como nas primeiras comu-
nidades cristãs, depois da acção de graças seguiu-se uma refeição partilhada. 
Feito o ponto de situação do ano lectivo/pastoral que estava a terminar, deu-se 
algum apontamento para o próximo ano, com uma afirmação do Papa Francisco:

Queridos jovens, ficarei feliz vendo-vos correr mais rápido do que os lentos 
e medrosos. Correi «atraídos por aquele Rosto tão amado, que adoramos na 

sagrada Eucaristia e reconhecemos 
na carne do irmão que sofre. O Espí-
rito Santo vos impulsione nesta cor-
rida para a frente. A Igreja precisa do 
vosso ímpeto, das vossas intuições, da 
vossa fé. Nós temos necessidade disto! 
E quando chegardes aonde nós ainda 
não chegamos, tende a paciência de 
esperar por nós» (Cristo Vive, n.º 299).

P. Bruno Dinis

JUVE-PASSIO EM FOCO

No dia 26 de Julho, os elementos do Voluntariado Passionista passaram 
o dia no Clube de Caçadores de Avanca, sediada no lugar de Quinta Nova, 
freguesia de Avanca.

O propósito deste encontro, ele foi de convívio, de reflexão e partilha rela-
tivamente à logística e organização interna, às formações, aos eventos rea-
lizados ao longo da temporada de trabalho, à recolha de fundos, aos proje-
tos e ao espírito de equipa. 

Rodeados pela natureza, foram diversos os momentos de reflexão indi-
vidual e em grupo, assim como momentos de união e convívio, procurando 

em cada um de nós explorar e poten-
ciar o caminho de fé, entrega e amor 
pelo próximo. 

Como conclusão, partilham-se as 
palavras dos elementos que entraram 
no último ano, a propósito desta ati-
vidade de reflexão:

“Ao longo do último ano tivemos 
a oportunidade de conhecer e viver 
o espírito do Voluntariado Passio-
nista. Percebemos que a sua Missão 
transcende qualquer um dos proble-
mas aqui apontados. E, por isso, cre-
mos que todos têm solução e que essa 
solução está ao nosso alcance: basta 
organização, compromisso, partilha 
de ideias e alegria no coração!”

Estas palavras espelham aquela 
que deve ser a tónica que nos une e 
nos move: o Amor… à causa, à Missão, 
às pessoas. D(o)armo-nos ao outro! 
Porque Deus é Amor!

Com muita gratidão e amor,
Voluntariado Passionista

VP’ra além de ti   26 de Julho de 2020
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ACONTECEU
ANIVERSÁRIO

9.07.2020: JUDITE MIRANDA PEREIRA – 100 Anos 
– É Assinante de “Família Passionista” e Mãe da Cola-
boradora Helena Almeida (Barroselas/Tregosa).

“Família Passionista” endereça à centenária aniversa‑
riante a continuação de muita saúde para que possa con‑
tinuar entre nós ainda por muito tempo. Ao mesmo tempo, 
com ela, agradece ao Criador o dom da vida, para que O 
possa louvar e servir ainda por muitos anos nesta terra.

BODAS DE PRATA MATRIMONIAIS (25º Aniversário)

19.08.2020 – JOSÉ SAMPAIO E SUZANA, Filho e nora da Assinante 
de FP Fernanda Sampaio e pais da Acólita Raquel Sampaio (Santa Maria 
da Feira).

FORAM CHAMADOS PARA A CASA DO PAI

†  16.08.2020 - CELESTE GOMES DOS SANTOS, Assinante de FP, e 
tia do P. Fernando Tavares (S. Miguel †do Mato (Arouca).

 
“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!

ANA ROSA 
MOREIRA DOS 
SANTOS, 20€

ANÓNIMO 
(Braga),30€

ANÓNIMO 
(Fajóes), 20€

ANTÓNIO 
RESENDE DE 
JESUS, 20€

ARMANDA 
CARVALHO 
SALSA ALMEIDA 
(Braga), 20€

ASSINANTES DE 
VITORINO DE 
PIÃES, 192,8€

CAPELANIA DA 
COELHOSA - (Vale 
de Cambra), 22,36€

CAPELANIA 
DE ALDRIZ 
(Argoncilhe), 47,8€

CAPELANIA DE 
DUAS IGREJAS 
(Romariz), 16€

CAPELANIA DE 
GUILHOVAI  (S. 
João de Ovar), 73€

CAPELANIA DE 
MACINHATA (Vale 
de Cambra), 45€

CAPELANIA 
DE S. MIGUEL 
(Válega), 40€

CAPELANIA DO 
SOBRAL (S. JOÃO 
DE OVAR), 30€

CAPELANIA 
DOS CORVOS 
(Anais), 30€

CARLOS ALBERTO 
DE SOUSA 
CARNEIRO,15€

CRISTINA PEREIRA 
(Assinantes de 
Linda-a-Velha), 50€ 
+ 20€ (pessoal)

ELISA MARTINS 
DE SÁ / MANUEL 
FERNANDES 
(Barroselas)20€

ELSA MAGALHÃES 
DOS ANJOS 
BATISTA, 20€

EMÍLIA ALCINDA 
DE CARVALHO 
MOREIRA PINTO 
(Porto), 20€

FERNANDO JESUS 
LEITE (Assinantes 
de Souto), 47,55€

FERNANDO 
SOARES 
RESENDE, 20€

IGREJA DOS 
MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS 
(Feira), 412,13€

IGREJA 
PAROQUIAL DE 
TRAVANCA, 33.5€

ILDA REIS 
SOARES, 10€

IMAGEM DE 
NOSSA SENHORA 
DAS DORES 
(Feira), 70€

IRIA DE FÁTIMA 
ALVES DOS 
SANTOS, 10€

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

JOAQUIM 
CARVALHO 
GOMES, 30€

LEOPOLDINA 
VIEIRA 
RODRIGUES, 20€

LUCIANA COSTA 
BARBOSA, 30€

MARIA ADELAIDE 
FERNANDES 
MATEUS, 20€

MARIA ADÉLIA 
TEIXEIRA 
LARANJEIRA 
(S. São João da 
Madeira),10€

MARIA 
ANTONIETA 
MOREIRA PITA 
BERNEAUD, 20€

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

MARIA DE 
LURDES MOREIRA 
FERNANDES 
BRANDÃO 
(Assinantes 
de Alvarães e 
pessoal), 65€

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

MARIA DO 
CARMO OLIVEIRA 
MARTINS 
(Assinantes de 
Escariz), 100€

MARIA DO 
CÉU MOREIRA 
RIBEIRO, 10€

MARIA ERCÍLIA 
PINHO SOARES 
(Assinantes de S. 
João de Ver), 75€

MARIA FERNANDA 
CASTRO E 
SOUSA, 10€

MARIA FERNANDA 
FERREIRA COSTA 
(Assinantes de 
Barroselas), 425€

MARIA LUÍSA 
TEIXEIRA, 20€

MARIA ROSINDA 
CAMPELO 
(Assinantes de 
Poiares), 80€

MAXIMINO 
JOAQUIM 
LEITE, 10€

NÃO REGISTADO: 
ALEXANDRE 
DA SILVA 
ANACLETO, 30€

NÃO REGISTADO: 
ARLINDA RIBEIRO 
(Fragoso), 20€

NÃO REGISTADO: 
COLABORADORA 
(Eventual) de 
Lourosa, 97,48€

NÃO REGISTADO: 
FERNANDA 
(De Santo André-
Feira), 20€

NÃO REGISTADO: 
IGREJA DO S. 
CORAÇÃO DE 
JESUS, 25,10€

NÃO REGISTADO: 
M. MAGALHÃES, 25€

NÃO REGISTADO: 
MANUEL GRADIM 
OLIVEIRA, 100€

NÃO REGISTADO: 
MARIA ADELINA 
BARBOSA, 10€

NÃO REGISTADO: 
MARIA APOLÓNIA 
PEREIRA, 30€

NÃO REGISTADO: 
MARIA DE 
FÁTIMA (?), 20€

PARÓQUIA 
DE ESPARGO 
(Assinantes de 
Espargo), 30€

PAULA DA 
CRUZ AMORIM 
CARNEIRO DOS 
SANTOS, 12€

ROSA MARIA 
PORTELA DA 
ROCHA FAMILIAR 
(Assinantes de 
Fornos), 280€

ROSINDA 
MARQUES GRAÇA 
BATISTA, 50€

SANTUÁRIO 
SENHORA DA 
SAÚDE (Vale de 
Cambra), 84,77€

SOFIA SIMEÃO, 10€

TÂNIA CORREIA 
(Assinantes de 
Navió), 28€

ULTREIA DE 
S. MARIA DA 
FEIRA, 40€

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

Assim: DONATIVOS (de 22.06.2020 a 15.09.2020):

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 assi-
nantes. 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 esti-
ver assim devidamente preenchida, o Boletim 
é devolvido à procedência. É favor comunicar-
-nos as eventuais correções efetuadas a fim de 
procedermos à respetiva alteração na nossa 
base de dados.
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A     aldeia de Ayar-Mbalom, na 
Nigéria, é pequena, pobre e sem 
importância. Quase não vem 

no mapa. Há dois anos, porém, o seu 
nome correu mundo por causa de um 
ataque na sua igreja quando decorria 
a celebração da missa. Foi um ata-
que brutal. Dezanove cristãos foram 
assassinados a tiro, entre os quais dois 
sacerdotes. A Irmã Anna estava na 
Austrália quando recebeu a notícia… 

Dia 24 de Abril de 2018. A Irmã 
Anna Abba estava em Brisbane, na 
Austrália, quando recebeu uma cha-
mada telefónica da Nigéria. A igreja de 
Santo Inácio, em Ayar-Mbalom, tinha 
sido atacada por homens armados. 
Do outro lado da linha falavam em 
massacre, em muitos mortos, entre 
os quais os Padres Jopseph Gor e 
Félix Toyolaha. Anna Abba, superiora-
-geral das Irmãs da Natividade, uma 
congregação feminina cuja principal 
missão é servir e ajudar os pobres e 
marginalizados da Nigéria, ficou em 
choque. Ela conhecia muito bem não 
só os dois sacerdotes como todas as 
pessoas da aldeia, da comunidade de 
Ayar-Mbalom. A casa das irmãs fica 
muito perto da igreja. Talvez a menos 
de cem passos de distância. Ela pró-
pria poderia ter sido uma das vítimas 
e só não estava na igreja por mero 
acaso… tinha ido à Austrália para 
uma conferência…

O ataque à igreja
Ainda não eram 6 horas da manhã, 

já a missa tinha começado naquela 

terça-feira, quando os paroquianos 
foram sobressaltados pelos gritos 
dos atacantes. Foi tudo muito rápido. 
Homens armados – mais tarde saber-
-se-ia que eram pastores fulani – 
entraram na igreja aos tiros procu-
rando matar o maior número possível 
de pessoas. Os Padres Joseph Gor e 
Félix Tyolaha foram dois dos alvos. 
Morreram mais 17 fiéis. “Foi um mas-
sacre.” Para a Irmã Anna Abba, não 
restou qualquer dúvida de que os ata-
cantes quiseram dar um golpe pro-
fundo naquela pequena aldeia cristã. 
Foi um ataque deliberado. Era a pri-
meira missa da manhã, a missa que 
reunia grande parte da população. O 
dia começava sempre assim, na igreja, 
com a comunidade reunida em oração. 
“Foi um massacre”, resumiu a Irmã 
Anna. Depois dos tiros na igreja, os 
pastores fulani dirigiram-se ainda 
para o centro da aldeia e atacaram, 
queimaram e destruíram mais de 
60 casas e celeiros. Foi propositado. 

Toda a violência
A aldeia de Ayar-Mbalom pertence 

à diocese de Makurdi, ao estado de 
Benue, no chamado “Middle Belt”, 
uma região central da Nigéria que 
faz a transição entre o norte, maio-
ritariamente muçulmano, e o sul, 
onde predomina a religião cristã. 

A MORTE NUM FIM DO MUNDO
Há muito tempo que essa zona cen-
tral da Nigéria é palco de ataques de 
pastores de etnia fulani contra agri-
cultores cristãos. Segundo o último 
relatório sobre a liberdade religiosa 
no mundo, publicado em 2018 pela 
Fundação AIS, esses ataques provo-
caram, só na última década, “vários 
milhares de mortos”. De facto, como 
se não bastasse a violência extrema 
contra os cristãos no norte do país, 
onde o grupo terrorista Boko Haram 
pretende instaurar um ‘califado’, tam-
bém em toda a zona central da Nigé-
ria tem vindo a agravar-se um pro-
fundo sentimento de insegurança 
pela sucessão de ataques dos pasto-
res fulani e pela forma negligente, 
por vezes mesmo criminosa, como as 
autoridades defendem as populações.

Tudo mais longe…
Depois do massacre na Igreja de 

Santo Inácio, os habitantes de Ayar-
-Mbalom ficaram de luto. Não havia 
família que não chorasse um ente-
-querido, um amigo ou um vizinho. 
Ficaram de luto e com medo. Uma 
parte das suas vidas desmoronou 
naquela madrugada em que o chão 
da igreja se manchou com o sangue 
de 19 cristãos. Uma parte do mundo 
dos habitantes daquela aldeia morreu 
também ali. Perdeu-se a confiança, 

Há dois anos, 19 cristãos morreram no ataque a uma Igreja na Nigéria
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em estado de choque. Conhecia aquela 
igreja como a palma das suas mãos, 
conhecia os dois sacerdotes e prati-
camente todos os homens, mulheres 
e crianças que foram assassinados 
naquela terça-feira de manhã. A Irmã 
Anna estava na Austrália, onde tinha 
ido fazer umas conferências. A via-
gem de regresso era dali a seis dias. 
Pediram-lhe, por favor, para ficar 
mais um tempo na Austrália. Seria 
mais seguro, mais prudente. Pode-
ria haver um novo ataque… Mas a 
Irmã Anna disse que não. Precisava 
de voltar para a sua terra, para estar 
junto dos seus. “Não tenho medo…”A 
aldeia de Ayar-Mbalom, na Nigéria, 
é pequena, pobre e sem importância. 
Quase não vem no mapa. Há dois anos, 
o seu nome correu mundo por causa 
do ataque durante a missa. A igreja 
de Ayar-Mbalom nunca fechou portas. 

Essa é a maior homenagem que se 
pode fazer aos 19 cristãos que perde-
ram a vida no dia 24 de Abril de 2018. 
Há precisamente dois anos.

Paulo Aido 
www.fundacao-ais.pt

perderam-se sorrisos, a alegria de 
viver. Aquela aldeia fica quase num 
fim do mundo. Por falta de estradas 
e de pontes, uma viagem que deveria 
demorar pouco mais de trinta minutos 
obriga a uma caminhada de mais de 
seis horas. Se tudo estava já distante, 
mais longe ficou depois do assassi-
nato dos Padres Joseph Gor e Félix 
Tyolaha. Por alguma razão eram tão 
queridos da população local. Os dois 
poços que abastecem a aldeia de água 
foram iniciativa deles, assim como a 
escola, o berçário e ainda a capela. 
A clínica médica que existe na zona 
foi também construída pela diocese. 
Agora é tudo mais difícil. Parece que 
ficou tudo ainda mais longe. 

Olhar e ver
O ataque foi a 24 de Abril de 2018. 

Faz esta sexta-feira dois anos. Parece 
que foi ontem. O medo subsiste. Em 
Agosto do ano passado, outro sacer-
dote foi assassinado a tiro, desta vez 
na diocese de Enugu. Já este ano, na 
primeira semana de Março, e após 
uma série de ataques no norte do 
país, com aldeias varridas a tiro e 

deixadas em chamas, e depois de 
contabilizados mais de 50 mortos, a 
Igreja Católica mobilizou centenas 
de fiéis para uma inédita manifes-
tação de protesto pelo terror a que 
os cristãos estão sujeitos na Nigéria. 
São os ataques terroristas do Boko 
Haram no norte, a violência dos pas-
tores fulani, na região centro, e, um 
pouco por todo o país, uma onda de 
raptos e de assaltos que está a assus-
tar fortemente toda a população. Na 
ocasião, D. Augustine Akubeze, pre-
sidente da Conferência Episcopal, fez 
um apelo à comunidade internacio-
nal para “ajudar a Nigéria”, e pediu 
ao mundo para estar atento às “lágri-
mas e dores dos cristãos perseguidos 
e indefesos” neste país africano. É 
preciso que o mundo descubra, disse 
o Arcebispo, “que as pessoas estão a 
morrer todos os dias na Nigéria da 
mesma maneira que estão a morrer 
na Síria”. É preciso ver. 

“Não tenho medo…”
Quando recebeu o telefonema sobre 

o massacre na igreja de Santo Inácio 
em Ayar-Mbalom, a Irmã Anna ficou 



HORIZONTES DA PAIXÃO

VIA SACRA: 
O caminho de Cristo. 

O nosso caminho.
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LEITURA

Quando amanheceu, reuniu-se o Conselho dos anciãos do 
povo, sumos sacerdotes e doutores da Lei, que o levaram ao seu 
tribunal. Disseram-lhe: “Declara-nos se Tu és o Messias.” Ele 
respondeu-lhes: “Se vo-lo disser, não me acreditareis e, se vos 
perguntar, não respondereis. Mas doravante, o Filho do Homem 
vai sentar-se à direita de Deus todo-poderoso.”

 Disseram todos: “Tu és, então, o Filho de Deus?» Ele res-
pondeu-lhes: «Vós o dizeis; Eu sou.”

Então, exclamaram: “Que necessidade temos já de testemu-
nhas? Nós próprios o ouvimos da sua boca” (Lc 22, 66-71).

III ESTAÇÃO: 
JESUS É CONDENADO PELO 
SINÉDRIO



MEDITAÇÃO 

Depois da sua prisão, Jesus é conduzido ao Sinédrio. Aí ocorre o Seu pro-
cesso religioso. “Os setenta e um membros do sinédrio, a instituição máxima 
hebraica, estão reunidos em semicírculo à volta de Jesus. Inicia-se a audiên-
cia que compreende o procedimento habitual das sessões judiciárias: a verifi-
cação da identidade, os motivos da acusação e os testemunhos” (Gianfranco 
Ravasi). Tal descrição até nos faz pensar num processo justo e legal. No 
entanto, a sentença já estava tomada antes do início da sessão. Jesus com 
as suas atitudes que nascem daquela liberdade que obedece unicamente a 
Deus, pôs em questão a estrutura social de então, bem como as suas certezas 
religiosas. Por isso mesmo, tinha de morrer, nem que para isto se tenha de 
apelar a testemunhas falsas. Um conselho que exteriormente aparenta jus-
tiça e devoção, mas que está minado pela injustiça, decide a morte do justo, 
recorrendo à mentira. “No lugar estabelecido pelo direito, na casa da sabe-
doria, no espaço reservado à confissão do Deus da verdade, Jesus é julgado 
réu de morte porque disse e fez a verdade” (Enzo Bianchi).

 Também hoje é mais fácil denegrir, retirar credibilidade, matar do que 
se deixar interrogar e converter. Qual é a postura que adotamos ante aquelas 
pessoas que, com o seu estilo de vida coerente e a sua palavra clarividente, 
põem a nu a falsidade dos nossos esquemas e convidam-nos à mudança? Aco-
lhemos as suas advertências como graça e fonte de mudança ou apressamo-
-nos a descredibilizá-los e a eliminá-los para que não nos incomodem?

 Diante dos acusadores ferozes, Jesus mantém um silêncio eloquente. 
O silêncio de Jesus é o silêncio do ‘Servo Sofredor’. Num clima de preconcei-
tos e prejuízos, tudo o que uma pessoa diz será mal entendido e usado contra 
ela. Manter o silêncio nestas ocasiões é apostar na humildade que constrói a 
paz e rejeitar a verborreia do orgulho que adensa os conflitos e a violência.

O eloquente silêncio de Cristo só é quebrado ante a interrogação sobre a 
sua identidade: “Tu és, então, o Filho de Deus?” Há respostas que não pode-
mos esquivar-nos de dar, pois dizem a verdade de nós próprios. Num mundo 
em que a perseguição aos cristãos é uma realidade que se encontra ao virar 
da esquina, a coragem do testemunho de Jesus não deixa de nos interpelar e 
convida-nos a, mesmo nas situações mais adversas, dar o nosso firme teste-
munho da Verdade que é Cristo. “A cada novo horror ou crime devemos opor 
um novo fragmento da verdade e de bondade que conquistamos em nós mes-
mos. Podemos sofrer, mas não devemos sucumbir” (Etty Hillesum).

ORAÇÃO

Senhor Jesus que conheceste a 
incompreensão e a perseguição injusta, 
olha para a tua Igreja que ainda hoje 
é perseguida simplesmente por anun-
ciar a Verdade que és Tu. Concede-nos 
o Espírito de fortaleza para, sempre 
e em toda a parte, darmos testemu-
nho da nossa identidade cristã. Per-
doa-nos todas as vezes que, movidos 
pelos nossos preconceitos e prejuízos, 
condenamos os outros, simplesmente 
porque nos incomodavam. Ensina-nos 
a “fazer silêncio naquelas situações … 
onde uma autodefesa representaria 
um comportamento orgulhoso” (Carlo 
Maria Martini) e, por isso mesmo, uma 
ameaça à paz. Vós que sois Deus com 
o Pai na unidade do Espírito Santo.

P. Nuno Ventura Martins, cp
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NÃO ESQUEÇA

IV TRIMESTRE 2020

OUTUBRO
 � DIA 6: Beato Isidoro de Loor, Passionista
 � DIA 7: Nossa Senhora do Rosário
 � DIA 9: S. Inocêncio Canoura, Passionista
 � DIA 19: SÃO PAULO DA CRUZ, Fundador 

da Congregação Passionista
 � DIA 22: São João Paulo II

NOVEMBRO
 � DIA 1: Solenidade de Todos os Santos
 � DIA 2: Comemoração de todos os Fiéis 

Defuntos
 � DIA 3: Beato Pio Campidelli, Passionista
 � DIA 13: Beato Eugénio Bossilkov, bispo 

Passion.
 � DIA 18: Beato Grimoaldo Santamaria, 

Passionista
 � DIA 22: NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 

REI DO UNIVERSO 
 � DIA 29: I Domingo do Advento 

DEZEMBRO
 � DIA 8: Imaculada Conceição de Maria
 � DIA 9: Beato Bernardo Maria Silvestrelli, 

Passion.
 � DIA 25: NATAL DO SENHOR
 � DIA 27: Sagrada Família de Jesus, Maria e 

José
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Louvado sejas, 
ó meu Senhor,
pela irmã Água, 
que é tão útil
e humilde,
preciosa e casta”

São Francisco de Assis

“
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