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Madre Maria Crucifixa de Jesus, (Faustina Geltrude 
Costantini), nasceu em Corneto, hoje, Tarquinia (Viterbo), 
a 18 de agosto de 1713. Era de compleição de delicada, 
naturalmente doce, tranquila, humilde, mansa, devota 
e compassiva para com as pessoas mais necessitadas e 
sofredoras.

Em Família (1713‑1733)
Na infância frequentou a Escola das Mestras Pias Fili‑

ppini, onde se infundia nas crianças uma grande devoção 
a Jesus Crucificados, e as ensinava o modo de fazer ora‑
ção de meditação, a prática das virtudes cristãs, pequenas 
penitências por amor a Jesus, e até costumavam pedir ao 
Crucifixo faze‑las participantes de suas dores com alguma 
chaga oculta para que ninguém o soubesse. (cf. Della Vita 
dela Serva di Dio Lucia Filippini; Roma 1868, pp 63‑64; 
Positio Doc.III; Bergamaschi II, pp.21‑35). Faustina foi 
exemplar em todas estas práticas.

No Mosteiro Passionista (1771‑1787)
Chegou enfim o dia que que o Senhor preparou ‑ três 

de maio de 1771 ‑ deu‑se a fundação do Instituto das 
Monjas Passionistas. Madre Maria Crucifixa revestiu o 
Santo Hábito da Paixão e recebeu o sobrenome de Jesus. 
A seguir realizou‑se a Vestição de suas dez companhei‑
ras, e lhe foi confiada a presidência da Comunidade e 
a formação as Noviças, como representante de Nossa 
Senhora das Dores. O Santo Fundador mostrou‑se ple‑
namente satisfeito com a atuação de sua discípula. No 
ano seguinte, com as demais, professa os Santos Votos e 
suas duas irmãs consanguíneas, religiosas do mosteiro de 
origem, também se transferiram com as devidas licenças. 

Madre Maria 
Cricifixa de 
Jesus
Cofundadora das 
Monjas Passionistas.
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Ir. Luzia Maura 
dos Sagrados Corações, C.P.
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7º Ano da "Laudato Si"
“À luz da preocupação com a crise ambiental do nosso 
tempo e inspirado na encíclica Laudato Sì do Papa 
Francisco, o Capítulo Geral recomenda que todas as 
entidades da Congregação estudem a melhor maneira 
de responder a esta inquietação e comprometam‑se 
em promover ações concretas a esse respeito.”

Mensagem  do  
Superior Geral

Como resposta ao convite do nosso 47º Capítulo 
Geral, com esperançada confiança na vossa colabo‑
ração e cooperação, tenho o prazer de apresentar o 
programa: “Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz”, 
dirigido a toda a Família Passionista. 
O objetivo deste programa é a conversão ecológica e 
evangélica inspirada no nosso compromisso de com‑
partilharmos juntos a receção contemplativa de Lau‑
dato Sì, à luz do nosso carisma passionista. 
Desejamos escutar e sentir o grito da Terra e o grito 
dos pobres e encontrar formas concretas de agir em 
favor da justiça, da solidariedade e da paz.
Quero manifestar a minha gratidão a “Passionist
Solidarity Network” de Louisville, Kentucky (USA), 
que acolheu o compromisso de delinear e preparar 
este programa. Espero sinceramente que todos pos‑
sam comprometer‑se com este programa neste Ano 
Jubilar, que tem como tema: “Renovar a nossa Mis‑
são, Profecia, Esperança”.
Fraternalmente,

Joachim Rego, C.P.

EDITORIAL



Madre Crucifixa assumiu plenamente o teor de vida 
do novo Instituto e deixou todas as penitências extraordi‑
nárias, praticando somente as prescritas pela Regra, pois 
assim lhe ordenara o Senhor. Sua participação nos sofri‑
mentos de Jesus foi ainda mais passiva, mas não menor 
ou menos aflitiva. Isto lhe foi antecipado em visões pro‑
féticas: Numa delas, o Menino Jesus convidou‑a a colo‑
car os pés onde Ele colocava os seus e a conduziu a um 
vasto deserto. Imediatamente desapareceu deixando‑a 
só, na maior aflição. Em outra, o Divino Infante tomou‑a 
pela mão e a conduziu graciosamente ao alto mar, cami‑
nhando sobre as águas, deixando‑a subtamente só em 
meio às ondas. Quando já estava no seu limite Ele se fez 
ver ao longe, sobre uma rocha, velando por ela. Enten‑
deu, então, que deveria passar por muitíssimas águas de 
grandes trabalhos e tribulações, densas trevas, aridez, 
terríveis desolações e abandonos espirituais, horrendas 
tentações diabólicas, perseguições, dores e enfermidades. 

Uma religiosa, sua contemporânea, relata que em 
meio a tanto sofrimento, incluindo a chaga oculta solici‑
tada em criança e a cegueira, era sempre doce e afável, 
de uma alegria serena, ria de bom gosto quando se apre‑
sentavam as ocasiões. (Positio Doc). 

No dia 16 de novembro de 1787, aos 74 anos de idade 
partiu com o Esposo para a glória "Morta che fu, ...sem-
brava un'altra, ed era piü bela morta, che quando stava 
¡TI salute viva (Positio XLVI). Muitas pessoas receberam 
grandes graças e a cura de graves enfermidades por sua 
intercessão. A Igreja reconheceu suas heroicas virtudes 
e deu‑lhe o título de Venerável. 

Convidamos você, como São Gabriel de Nossa Senhora 
das Dores a Santa Gemma Galgam: “Leggi la vita di Maria 
Crocifissa; ti infonderà tanto coraggio e tanta forza”. 

Convidamos também com o seu primeiro biógrafo e 
Diretor Espiritual, Pe. Giovanni Maria de Santo Inácio, 
CP: “Eis que, ... vos apresento a admirável vida da vossa 
Madre Maria Crucifixo, de Jesus, a fim de que, como em 
digno exemplar, possais aprender o modo e a maneira 
pratica para dignamente exercitar as santas virtudes e 
imitar a Vida santíssima de Jesus, por ela fielmente posta 
em prática...” (Positio Doc. XLVI).
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CENTENÁRIO DA CANONIZAÇÃO 
DE SÃO GABRIEL DE NOSSA 
SENHORA DAS DORES

4 de julho de 2021. O Santuário de S. Gabriel acolheu neste dia o Jubileu 
da Família Passionista, organizado por ocasião das celebrações do centenário 
da canonização de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores. Para além dos 
religiosos e religiosas Passionistas, participaram várias centenas de leigos 
que compartilham o carisma passionista, procedentes das regiões dos Abru‑
zos, Marcas, Campânia, Emília Romanha, Úmbria e Lácio. O dia foi animado 
pelo padre Dario Di Giosia, reitor do santuário, que dirigiu a oração perante 
a urna do santo, e pelo padre Luigi Vaninetti, Superior Provincial dos Pas‑
sionistas da Itália, França e Portugal, que pronunciou uma catequese sobre 
o terceiro centenário da fundação da Congregação Passionista (1720‑2020) e 
presidiu depois à missa jubilar. No final da missa todos passaram pela Porta 
Santa da antiga basílica.

 (BIP, Nº 53/54,2021, pá. 23‑24 ‑ Tradução do P. Porfírio Sá)
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Vivência do Natal nas comunidades 
da Paróquia 

Apesar de se sentir a crise financeira de uma maneira 
profunda nas casas das famílias nossas conhecidas, a 
comunidade é ‘sempre muito rica’! Aqui deixamos um 
exemplo dessa criatividade na criação de um presé‑
pio ‘com o que se tem’...

Curso Alpha  
Novembro de 2021  
e Fevereiro de 2022

A Paróquia tem de estar em ‘constante renovação’... 
renovar a Paróquia é ‘renovar’ os seus membros... Foi 
nesse sentido que, em Novembro de 2021, se deu um 
passo de ‘gigante’ na renovação que a Paróquia deseja 
implementar com o início do Curso Alpha, que, a nível 
mundial, já foi feito por mais de 30 milhões de pes‑
soas e em mais de 40 países nos cinco continentes e 
em várias denominações religiosas. Na nossa Paró‑
quia, já está em curso a segunda edição, estando agen‑
dada a terceira para logo após a Páscoa e outra com 
início no mês de Outurbo. Rezemos por estes homens 
e mulheres, jovens e adultos, que querem criar e ter 
‘novo ar fresco’ sobre Deus, Fé e Igreja.

16 Janeiro 2022 
Vigário Episcopal para  
os Religiosos  
P. Manuel Henriques 

D. Joaquim Tyombe, Bispo da Diocese do Uíje, 
nomeou para o cargo de ‘Vigário Episcopal para os 
Religiosos’ o nosso P. Manuel Henriques. Esta nomea‑
ção faz parte das competências diretas do Bispo em 
nomear Vigários para a áreas mais necessárias da sua 

DA MISSÃO DE UÍGE (Angola)
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Diocese. Parabenizamos o P. Manuel e desejamos‑lhe 
profícuo desempenho das suas funções juntos aos reli‑
giosos/as da Diocese de Uíje.

25-27 Fevereiro 2022 
Festa de S. Gabriel  
Festa da Juventude Paroquial

S. Gabriel é padroeiro da Juventude da Paróquia 
da Santa Cruz e a nossa juventude desejou festeja‑
‑lo, num fim de semana, com a Assembleia Paroquial 
da Juventude. Este ano os temas foram dados pelos 
Seminaristas Passionistas, P. Chamero (Passionista a 
residir no Huambo) e P. Martinho (recentemente che‑
gado à comunidade de Uíje). Foram 3 dias intensos 
de formação, partilha e convívio. Parabéns aos nossos 
jovens. Que S. Gabriel a todos vos abençoe.

Quaresma - A título de curiosidade, aqui dei‑
xamos aos leitores do FP os cenários criados para a 
nossa Igreja Paroquial e da capela da Comunidade 
do Papelão.

06 Março 2021 
Retiro de quaresma para a juventude 

P. Martinho orientou o retiro da quaresma para a 
juventude, mais especificamente catequistas e jovens 
do 2º Ano de Crisma. Foi um dia bem vivido e de pro‑
funda reflexão, que teve início com a Eucaristia e 
encerramento com Exposição do Santíssimo Sacra‑
mento. Desejamos bons frutos da reflexão recebida.

A todos os leitores: Votos de uma Santa Páscoa!
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1º Encontro
Realizou-se, no passado dia 29 de janeiro, na Igreja do Seminário 

passionista de Santa Maria da Feira, o primeiro de sete encontros da 
oração dos “Enamorados de Cristo”. 

Foi um excelente momento de oração onde o objetivo fulcral foi dei‑
xarmos que, não só as palavras de Jesus ressoassem em nós, mas tam‑
bém, permitirmos que as interpelações de São Paulo da Cruz, fundador 
da Congregação Passionista, nos levassem a contemplar ainda mais de 
perto a obra do Amor de Deus pela humanidade. E assim foi!

A oração dos “Enamorados de Cristo” acontecerá em sete encontros, 
sendo que em cada um deles o tema será sempre uma das últimas sete 
palavras de Jesus na cruz. Neste primeiro encontro, o tema vivido foi o 
perdão (“Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem” (Lc 23, 34) e 
acerca deste, recordamos algumas das palavras de São Paulo da Cruz 
num dos seus vários escritos, enquanto contemplávamos o exemplo claro 
do grande Amor de Deus por nós: a Cruz. 

Sabemos que as palavras de Jesus são tudo menos tranquilizadoras (“Eu vim 
trazer o fogo sobre a terra.”), que nos tentam e nos põem em crise. Mas também 
acreditamos que são palavras de “espírito e vida”, palavras “de ida eterna” e que 
nos ressuscitam. Neste sentido, desejamos que cada encontro da Oração dos “Ena-
morados de Cristo” seja simples, contemplativo e transformante. Que, tal como reza 
o Passionista, o amor de Deus toque no coração de cada um de nós e que a espiri-
tualidade dos “Enamorados de Cristo” crucificado, tal como carinhosamente gos-
tava de afirmar São Paulo da Cruz, esteja ancorada na adoração da Cruz. 

Até ao próximo encontro!

2º Encontro
No passado sábado, dia 19 de Fevereiro, realizou‑se o segundo dos 

sete encontros da “oração dos Enamorados de Cristo”! Que excelente 
momento de oração foi!

Estes encontros levam‑nos a refletir sobre as últimas sete palavras 
de Jesus na cruz. Neste segundo momento de oração, o tema foi: “Hoje, 
estarás comigo no paraíso”.

Com a ajuda da meditação do salmo, da proclamação do evangelho e 
dos escritos de São Paulo, refletimos que Deus não veio chamar os sãos, 
mas os doentes; não veio chamar os ricos, mas sim os pobres...os doen‑
tes e pobres de espírito. Sim, porque muitas vezes o que nos dificulta a 
nossa caminhada até ao Pai é isto mesmo: vivermos pobres em espírito, 
sem umildade, sem nos abandonarmos em Deus e sem caminharmos de 
mão dada com Jesus...Ele, que nos guia tão bem nesta caminhada! Tal 
como São Paulo da Cruz nos diz, “Empenhai‑vos com a graça santíssima 
de Jesus Cristo, por morar continuamente dentro de vós mesmos, numa 
verdadeira solidão interior, para chegardes a ser verdadeiros adorado‑
res do Sumo Bem, em espírito e verdade. Tudo isto, consegui‑lo‑eis se 
vos tornardes cada vez mais pequenos, porque Deus ama as almas sim‑
ples(…)” (Lettere IV, 226‑227, Roma 1924). Cantamos, rezamos, medita‑
mos e adoramos…adoramos com os nossos olhos e o nosso coração dire‑
cionados para a Cruz, a maior prova de amor de Deus!

Até ao próximo encontro!

Oração dos
“Enamorados de Cristo”



Vaticano divulga documentos preparatórios do  

Sínodo dos Bispos
07 set, 2021 - 17:34 • Ana Lisboa

São duas ferramentas desenvolvidas pelo Secretariado‑Geral do Sínodo dos Bispos para a primeira fase do iti‑
nerário sinodal que decorre a partir do próximo mês de outubro ao nível de cada diocese.

A Santa Sé publicou esta ter‑
ça‑feira dois documentos com 
vista à preparação do Sínodo 

dos Bispos, que vai decorrer em outu‑
bro de 2023.

Trata‑se do Documento Preparató‑
rio intitulado “Para uma Igreja sino‑
dal: comunhão, participação e mis‑
são” e do Vade‑mécum que fornecem 
indicações e sugestões sobre o pro‑
cesso de escuta e discernimento, que 
as igrejas locais farão, após a aber‑
tura da fase inicial do Sínodo no dia 
9 de outubro pelo Papa Francisco, 
em Roma, e no dia 17 de outubro nas 
Igrejas particulares.

Na base das duas publicações há 
uma questão fundamental: “Como é 
que este ‘caminhar juntos’ se realiza 
hoje em diferentes níveis (do local ao 
universal) que permite à Igreja de 
anunciar o Evangelho, de acordo com 
a missão que lhe foi confiada? Que 
passos o Espírito nos convida a dar 
para crescermos como Igreja sinodal”?

Para responder a esta pergunta, a 
Secretaria do Sínodo salienta a neces‑
sidade de “viver um processo eclesial 
participativo e inclusivo” que ofereça 
a cada um, “de maneira particular 

àqueles que se encontram à mar‑
gem, a oportunidade de se expressar 
e ser ouvido”.

Em seguida, reconhecer e 
apreciar a variedade de carismas 
e examinar a forma “como a 
responsabilidade e o poder são 
vividos na Igreja”.

É ainda solicitado a “credenciar a 
comunidade cristã como um sujeito 
credível e parceiro fiável” em percur‑
sos de diálogo, reconciliação, inclusão 
e participação. E também para “rege‑
nerar as relações” com representan‑
tes de outras confissões, organiza‑
ções da sociedade civil e movimentos 
populares.

O objetivo deste documento pre‑
paratório é “contribuir para colocar 
em movimento as ideias, as ener‑
gias e a criatividade de todos aque‑
les que participarem no itinerário e 
facilitar a partilha dos frutos do seu 
compromisso”.

O outro documento, o Vade‑mécum, 
foi concebido como um “manual” que 
oferece “apoio prático” aos diocesanos. 

inclui orações online, exemplos de Síno‑
dos e um glossário de termos para o 
processo sinodal. Não se trata de “um 
livro de regras, mas “um guia para 
apoiar os esforços de cada Igreja local”.

Esta publicação faz referência ine‑
vitavelmente à pandemia da Covid.19, 
uma “tragédia global” que despertou, 
por algum tempo, a consciência de 
“uma comunidade mundial que viaja 
no mesmo barco, onde o mal de um 
prejudica a todos”.

É uma situação que, “não obstante 
as grandes diferenças irmana toda a 
família humana, desafia a capacidade 
da Igreja de acompanhar as pessoas e 
as comunidades a reler experiências 
de luto e sofrimento, que desmasca‑
raram muitas falsas certezas e a cul‑
tivar a esperança e a fé na bondade 
do Criador e da sua criação”.

O Documento Preparatório pode 
ser conhecido no site dedicado ao 
Sínodo e o Vade‑mécum aqui.

O caminho para o Sínodo dos Bis‑
pos inicia‑se a 9 de outubro próximo, 
em Roma, com o Papa Francisco e 
culminará com uma Assembleia no 
Vaticano em 2023.

SÍNODO 2023

Foto: Claudio Peri/EPA
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17 out, 2021 - 09:07 • Ecclesia
Começa oficialmente este domingo o processo sinodal em muitas dioceses. Conheça a hora e local das celebra‑

ções em Portugal.

As dioceses portuguesas vão 
assinalar, a partir de domingo, a 
fase inicial de consulta e mobi‑

lização das comunidades católicas no 
processo sinodal convocado pelo Papa, 
que decorre até 2023.

A auscultação das Igrejas locais 
é uma etapa inédita, desenhada pelo 
Papa Francisco, que pediu a cada 
bispo que replicasse a celebração de 
abertura que decorreu no Vaticano, a 
9 e 10 de outubro, com uma cerimó‑
nia diocesana.

A Santa Sé pediu ainda que cada 
diocese tenha “uma pessoa ou uma 
equipa de contacto para liderar a fase 
local de escuta”. 

As respostas recolhidas podem 
ser enviadas para Roma e devem 
ser entregues à respetiva Conferên‑
cia Episcopal até abril de 2022, para 
uma síntese nacional.

O Vaticano explica, no guia prá‑
tico (vademécum) distribuído em 
todo o mundo que “a finalidade da 
primeira fase do caminho sinodal 
é favorecer um amplo processo de 
consulta”, com atenção à “voz dos 
pobres e dos excluídos, não somente 

daqueles que desempenham alguma 
função ou responsabilidade” na pró‑
pria Igreja.

Os responsáveis diocesanos são cha‑
mados a “tentar o máximo de inclu‑
são e participação, chegando ao maior 
número de pessoas possível, e especial‑
mente às que se encontram na peri‑
feria e que, muitas vezes, são excluí‑
das e esquecidas”.

Apesar de se sublinhar a impor‑
tância de integrar o processo em cada 
diocese, “qualquer grupo ou indivíduo” 
que não tenha oportunidade de o fazer 
a nível local pode enviar os seus con‑
tributos diretamente para a Secreta‑
ria‑Geral do Sínodo dos Bispos.

O percurso para a celebração do 
Sínodo está dividido em três fases, 
entre outubro de 2021 e outubro de 
2023, passando por uma fase dioce‑
sana e outra continental, que dará 
vida a dois instrumentos de traba‑
lho diferentes distintos, antes da fase 
definitiva, ao nível mundial.

A assembleia convocada pelo Papa 
Francisco tem como tema ‘Por uma 
Igreja sinodal: comunhão, participa‑
ção e missão’.

A Conferência Episcopal Portu‑
guesa (CEP) promove uma reunião 
pré‑sinodal, coincidindo com a sua 
Assembleia Plenária de primavera, 
em abril de 2022.

O padre Manuel Barbosa, secre‑
tário da CEP, falou esta terça‑feira 
num processo que “envolve todas as 
dimensões da Igreja” e onde “todos 
têm voz”.

“Todas as dioceses estão a traba‑
lhar nesse sentido, têm já uma pes‑
soa de contacto e algumas já consti‑
tuíram e divulgaram as chamadas 
equipas sinodais”, acrescentou. 

A Secretaria‑Geral do Sínodo sub‑
linha que o Papa Francisco “está a 
convidar todos os batizados a par‑
ticipar neste processo sinodal, que 
começa a nível diocesano”, pedindo 
especial atenção às “mulheres, pessoas 
com deficiência, refugiados, migran‑
tes, idosos, pessoas que vivem na 
pobreza, católicos que raramente ou 
nunca praticam a sua fé” e as novas 
gerações.

“É importante que os batizados 
escutem a voz de outras pessoas do 
seu contexto local, incluindo pessoas 

Dioceses inauguram

fase inédita
de consulta local, 

por decisão do Papa Jovens a participar no sínodo de 2018. 
Foto: Ricardo Perna/Família Cristã
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Oração pelo Sínodo
Eis‑nos aqui, diante de Vós, Espírito Santo!
Eis‑nos aqui, reunidos em vosso nome!
Só a Vós temos por Guia:
vinde a nós, ficai connosco,
e dignai‑Vos habitar em nossos corações.
Ensinai‑nos o rumo a seguir
e como caminhar juntos até à meta. 
Nós somos débeis e pecadores:
não permitais que sejamos causadores da desordem;
que a ignorância não nos desvie do caminho,
nem as simpatias humanas ou o preconceito nos tornem parciais.
Que sejamos um em Vós, 
caminhando juntos para a vida eterna,
sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça.
Nós vo‑lo pedimos a Vós,
que agis sempre em toda a parte,
em comunhão com o Pai e o Filho,
pelos séculos dos séculos. Amen.

de consulta local, 
Jovens a participar no sínodo de 2018. 
Foto: Ricardo Perna/Família Cristã

que abandonaram a prática da fé, pes‑
soas de outras tradições de fé, pessoas 
sem crença religiosa, etc.”, acrescenta 
o manual deste processo.

Segundo a Santa Sé, mais do que 
“simplesmente responder a um ques‑
tionário”, a fase diocesana desti‑
na‑se a “oferecer ao maior número 
possível de pessoas uma verdadeira 
experiência sinodal de se escuta‑
rem umas às outras e de caminha‑
rem em conjunto, guiadas pelo Espí‑
rito Santo”. 

Segundo a Santa Sé, mais do que 
“simplesmente responder a um ques‑
tionário”, a fase diocesana destina‑se 
a “oferecer ao maior número possível 

de pessoas uma verdadeira experiên‑
cia sinodal de se escutarem umas às 

outras e de caminharem em conjunto, 
guiadas pelo Espírito Santo”.
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INÍCIO DO CAMINHO SINODAL  
NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA DA FEIRA

NOTA DA REDAÇÃO: Oficialmente, o “Caminho Sinodal” na comunidade cristã passionista de Santa Maria da Feira foi 
apresentado no dia 6 de março pelo Superior da comunidade, P. João Paulo, seguindo-se a reunião de Grupos, que registaram 
as várias opiniões e sugestões de um bom número de pessoas participantes.

A comunidade Passionista de 
Santa Maria da Feira, nas euca‑
ristias do fim de semana, de 19 

e 20 de fevereiro, assinalou o início da 
sua caminhada sinodal.

Como é do conhecimento geral, 
o Papa Francisco convocou a Igreja 
para um processo sinodal, sob o mote 
“Por uma Igreja sinodal: comunhão, 
participação e missão”. Este cami‑
nho iniciou‑se solenemente nos dias 
9 e10 de outubro de 2021, em Roma, 
e conduzirá à XVI Assembleia Geral 
Ordinária do Sínodo dos Bispos, em 
outubro de 2023.  Este Sínodo não é 
apenas mais um encontro cheio de 
discursos e relatórios escritos. Trata‑
‑se de um processo onde se pretende 
fazer verdadeiramente caminho em 
conjunto. Como Igreja, iremos escu‑
tar‑nos uns aos outros, dialogar, rezar 
juntos, discernir em comunidade e 
tomar decisões conjuntas com o pro‑
pósito de anunciar o Evangelho de 
Jesus Cristo ao mundo.

Para assinalar o início da cami‑
nhada sinodal desta comunidade, em 
todas as eucaristias, foram entroni‑
zados três símbolos que nos sugerem 
as atitudes sapienciais que deverão 
acompanhar os fiéis neste processo. 
A vela com o logotipo deste sínodo 
convida à oração ardente, na qual 
imploramos, ao Senhor Ressuscitado, 
o dom do Espírito Santo Paráclito. A 
Sagrada Escritura indica que um ver‑
dadeiro processo sinodal é aquele que 
procura escutar a Palavra que Deus 
nos dirige no hoje da nossa histó‑
ria. O ícone de Nossa Senhora apre‑
senta‑nos o seu exemplo inspirador: 
Ela é aquela que ouve a Palavra de 
Deus e lhe dá corpo, através da força 
do Espírito.

No decorrer das celebrações euca‑
rísticas, os sacerdotes apresentaram 
o processo sinodal em curso e convi‑
daram as pessoas para o primeiro 

encontro sinodal, a realizar no dia 6 de março, pelas 16 horas. No final da 
celebração, foi entregue uma folha, com a questão fundamental do sínodo e 
com os dez núcleos temáticos a aprofundar, para que todos se possam pre‑
parar, através da oração e da reflexão, e dar o seu contributo.  

P. Nuno Ventura
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ESCUTA CRISTO…
I ENCONTRO

No dia 15 de janeiro, quatro jovens participaram no 
encontro “Escuta Cristo” a fim de conhecerem um pouco 
mais sobre o Fundador dos Passionistas, São Paulo da 
Cruz. Depois de um momento de entretenimento, tanto 
na nossa sala de jogos como, num modo mais competi‑
tivo, na PlayStation 3, foi hora “de falar de coisas sérias” 
e dar uma ideia de como Deus despertou em São Paulo 
da Cruz o desejo e o vigor de fundar uma Congregação 
para anunciar o Amor de Deus por nós. 

Depois de reforçadas as forças com o almoço e mais 
um bocado de descontração, vem a atividade física! Com 
a ajuda 

de quem sabe, fez‑se um bocado de desporto no nosso 
campo de futebol. Afinal de contas, escutar Cristo é mais 
do que um constante aprender, é um desafio, tal como a 
atividade física!

Voltaremos a juntar‑nos no próximo mês! 

II ENCONTRO
Nos passados dias 11 e 12 de fevereiro, vários jovens 

de diferentes idades voltaram a juntar‑se, para mais um 
encontro de “Escuta Cristo”, com o intuito de refletir 
sobre a vida em oração e a crença em Deus.

A atividade iniciou com um momento de lazer, atra‑
vés da visualização de um filme que realça a esperança 
da vida baseada na fé, na confiança e no amor de Deus. 
A manhã do dia 12 começou com uma pequena reflexão 
sobre o que representa para cada um a palavra oração. 
Através de uma partilha de ideias, concluímos que a ora‑
ção é uma maneira de conversar com Deus, uma comu‑
nicação ativa com Deus. Após este momento, recitamos 
uma parte da liturgia das horas, que consiste na oração 
quotidiana, em diversos momentos do dia, através de sal‑
mos e cânticos, da leitura de passagens bíblicas e da ele‑
vação de preces a Deus.

Ainda antes da hora de almoço, meditamos sobre a voca‑
ção que cada um pode ter: a sacerdotal, a consagrada e a 
matrimonial. Todas têm como objetivo manifestar o amor 
de Deus pela vida. Também refletimos sobre a importân‑
cia de viver, confiar e ter esperança na nossa fé em Deus.

Recuperadas as forças com o almoço, voltou‑se às ati‑
vidades de lazer com a prática de exercício, no período da 
tarde, no campo de futebol. “Escuta Cristo” é muito mais 
do que uma atividade de reflexão sobre aquilo que Deus 
tem para nos dizer. É um meio de aprender a anunciar 
Cristo ao mundo, de aprender a viver segundo as suas 
leis e de confiar na sua palavra.

Gostamos muito da atividade. Agradecemos do fundo 
do coração o convite que nos foi feito para participar nesta 
iniciativa, onde dedicamos um pouco mais de nós a Deus. 

Beatriz Magalhães
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Primeira Sessão
Que se está a passar com a 

Nossa casa comum?

Paixão Pela Terra
Sabedoria da Cruz

Um programa de formação e de ação
de seis sessões para implicar 
a Família Passionista na Laudato Sì’

“O objetivo não é recolher informação ou satisfazer a nossa curio-
sidade, mas tomar a dolorosa consciência, atrever-nos a converter 
em sofrimento pessoal o que se passa no mundo, e assim reconhe-
cer qual é a contribuição que cada um pode aportar”

(Papa Francisco )

Manter viva a Memória da Paixão no século XXI
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Manter viva a Memória da Paixão no século XXI

Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz

A Família Passionista mundial    envolver-se na Laudato Sì

SESSÃO

1
Cuidar da criação de Deus Cuidar da criação de Deus   Abraçar a justiça do Evangelho Abraçar a justiça do Evangelho  Renovar o Carisma PassioniRenovar o Carisma Passionistasta

Objetivo 
da Primeira 

Sessão:

Despertar e prestar atenção ao que está 
a acontecer na nossa casa comum

Embrace the Message

Laudato Sì – Introdução e Capítulo 1
- Que se está a passar na nossa casa comum?

A realidade do problema e 
la necessidade de agir
No capítulo inicial da Laudato Sì, o Papa Francisco deixa 
muito claro que não nega a mudança climática. Efetiva-
mente, dedica todo o capítulo a relatar cuidadosamente o 
que está a acontecer no nosso planeta, enfrentando-nos com 
suficientes factos e estatísticas que a realidade da mudança 
climática global é irrefutável, questões “que hoje nos 
causam inquietação e já não se podem esconder debaixo do 
tapete” (LS 19). Examina a contaminação do ar, do solo e 
da água, assim como a contaminação causada pelos resídu-
os, e observa  que “a Terra, nossa casa, parece transfor-
mar-se mais num imenso depósito de lixo” (LS 21). O Papa 
presta muita atenção à menor disponibilidade de água limpa 
e fresca. Proporciona uma análise mordaz da custosa perda 
de biodiversidade através da destruição de florestas tropic-
ais, pântanos e recifes de coral.

Ao longo de todo o capítulo, e de toda a Laudato Sì, 
encontra-se o persistente argumento de Francisco de que os 
pobres sofrem de maneira desproporcionada as consequên-
cias da mudança climática e a degradação ambiental. Seus 
são “os milhões de mortes prematuras (LS 20). São as mul-
tidões que “não possuem outras possibilidades económicas 
nem outros recursos que lhes permitam adaptar-se aos 
impactos climáticos ou enfrentar situações catastróficas”, 
realidades pelas quais “são forçados a emigrar com grande 
incerteza quanto ao futuro da sua vida e dos seus filhos”.  O 
pior de tudo é que o seu desespero se vai agravando perante 
a “indiferença geral” das pessoas que, na sua comodidade 
e segurança, sentem pouca responsabilidade pelos seus ir-
mãos e irmãs que sofrem (LS 25). “Com efeito, na hora da 
implementação concreta, [os pobres] permanece frequent-
emente no último lugar” (LS 49).

Francisco conclui este capítulo inicial com o que agora 
deveria ser óbvio: “Basta, porém, olhar a realidade com 
sinceridade para ver que há uma grande deterioração da 
nossa casa comum” (LS 61). E termina com uma observa-
ção do Papa João Paulo II que deveria preocupar a nossa 
consciência: “Se o olhar percorre as regiões do nosso 
planeta, apercebemo-nos depressa de que a humanidade 
frustrou a expetativa divina” (LS 61).

“Esta irmã (a nossa casa comum) clama contra o mal que lhe 
provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens 
que Deus nela colocou. Crescemos a pensar que éramos seus 
proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violên-
cia, que está no coração humano ferido pelo pecado, vislumbra-
-se nos sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar 
e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados 
e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que 
«geme e sofre as dores do parto.” (Rm 8, 2) (LS 2)

“Infelizmente, muitos esforços na busca de soluções concretas 
para a crise ambiental acabam, com frequência, frustrados não 
só pela recusa dos poderosos, mas também pelo desinteresse 
dos outros. As atitudes que dificultam os caminhos de solu-
ção, mesmo entre os crentes, vão da negação do problema à 
indiferença, à resignação acomodada ou à confiança cega nas 
soluções técnicos. Precisamos de nova solidariedade universal. 
[…] Todos podemos colaborar, como instrumentos de Deus, no 
cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura, experiên-
cia, iniciativas e capacidades.” (LS 14)

“Mas, contemplando o mundo, apercebemo-nos de que este 
nível de intervenção humana, muitas vezes ao serviço da finança 
e do consumismo, faz com que esta Terra onde vivemos se torne 
realmente menos rica e bela, cada vez mais limitada e cinzenta, 
enquanto ao mesmo tempo o desenvolvimento da tecnologia e 
das ofertas de consumo continua a avançar sem limites. Assim, 
parece que nos iludimos de poder substituir uma beleza insuprí-
vel e irrecuperável por outra criada por nós” (LS 34)

“Guiados pelo magistério da Igreja e movidos 
pela nossa consagração à Paixão de Cristo, 
esforçamo-nos por que a nossa vida e o nosso 
apostolado sejam um sinal verdadeiro e crível 
pela causa da justiça e da dignidade humana”

(Const. 72) 
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Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz

Cuidar da criação de Deus Cuidar da criação de Deus   Abraçar a justiça do Evangelho Abraçar a justiça do Evangelho  Renovar o Carisma PassioniRenovar o Carisma Passionistasta

Considerar os problemas

Água
Água sagrada
A água é essencial para a vida. Se a vida é 
sagrada, então tudo o que a sustenta é sagrado.
Oceanos, rios, lagos e riachos formam parte da maravilhosa 
criação de Deus. Olhando para o nosso planeta azul desde 
o espaço, poderia parecer que temos muita água. Mas so-
mente o 1% está disponível para o consumo humano. Uma 
vez que há mais de 7 mil milhões de seres humanos, sem 
mencionar as plantas e outros animais que dependem da 
água para viver, devemos aprender a compartilhar e usar a 
água de maneira inteligente.

Como administradores de Deus, somos chamados a cuidar 
este dom sagrado. Devemos aprender a proteger a água 
(não contaminar) e usá-la com cuidado (conservar, não 
desperdiçar). Esse será o nosso objetivo nesta sessão.

A crise mundial da água é um dos maiores problemas de 
saúde pública do nosso tempo. Milhões de mulheres e 
crianças passam horas todos os dias a percorrer quilómetros 
para buscar água. Quase o 10% da população mundial care-
ce de acesso à água potável. Aproximadamente 1,6 milhões 
de pessoas morrem anualmente por ter consumido, inevi-
tavelmente, água contaminada. O facto de termos acesso à 
água não significa que possamos desperdiçá-la.

Na Laudato Sì, o Papa Francisco chama a nossa atenção so-
bre problemas ambientais específicos. O diálogo comunitário 
para esta sessão convida-nos a considerar como usar a água 
de maneira responsável e com gratidão, tendo em conta os 
muitos que sofrem pela falta deste recurso essencial.

Água: O que diz a Igreja?
Laudato Sì centra-se nas disparidades do acesso, na qualidade 
e no uso da água entre as partes mais ricas e industrializadas do 
mundo e as populações mais pobres. Identifica cinco problemas 
chave da água:
• Falta de acesso à água potável “indispensável para a vida humana 

e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos” (LS 28).
• Desafios para a produção de alimentos devido a secas e disparidades 

na disponibilidade da água e “pobreza da água social” (LS 28).
• Prevalência e doenças relacionadas com a água que afetam os pobres (LS 29). 
• Contaminação das águas subterrâneas (LS 29).
• A tendência à privatização e mercantilização de um recurso descrito 

como “um direito humano básico, fundamental e universal” (LS 30).

O acesso à água potável e em quantidade suficiente é um 
direito humano básico
“Na realidade, o acesso à água potável e segura é um direito humano 
essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência 
das pessoas e, portanto, é condição para o exercício dos outros direi-
tos humanos. Este mundo tem uma grave dívida social para com os 
pobres que não tem acesso à água potável, porque isto é negar-lhes o 
direito à vida radicado na sua dignidade inalienável” (LS 30)

Acorda e não desperdices água.

“Um problema particularmente sério é o da qualidade da água dis-
ponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os 
pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo 
as causadas por micro-organismos e substâncias químicas” (LS 30)

A qualidade da água é uma questão ética

“Um problema particularmente sério é o da qualidade da água dis-
ponível para os pobres, que diariamente ceifa muitas vidas. Entre os 
pobres, são frequentes as doenças relacionadas com a água, incluindo 
as causadas por micro-organismos e substâncias químicas” (LS 29)

“E pela irmã água, preciosa no seu candor, que é útil, casta e humilde: 
  louvado sejas meu Senhor!” – S. Francisco de Assis

Manter viva a Memória da Paixão no século XXI

O cuidado a ter com a água é um tema crítico do nosso tempo. Nesta sessão 
consideramos os problemas da água no mundo apresentados na Laudato Sì.

“Pela sua própria natureza, a água não pode ser tomada como mais um bem 
entre muitos e deve ser usada de maneira racional e solidária com os outros”
     – Compêndio da Doutrina Social da Igreja, nº 484

Uma pessoa em cada 10 
carece de acesso à água 
potável, limpa e segura. 
Milhões de mulheres 
e crianças passam 
horas todos os dias 
percorrendo quilómetros 
para buscar água.
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Paixão pela Terra, Sabedoria da Cruz

Participar no diálogo

Debate comunitário
A finalidade do diálogo é ajudar-nos, como indivíduos e como comunidade, a responder à paixão pela Terra, cuidando melhor a criação de 
Deus, abraçando a justiça evangélica e renovando o nosso compromisso com o carisma passionista no contexto da Laudato Sì. Está previsto 
dedicar aproximadamente o 30% do tempo da reunião à pergunta # 6 para debater e discernir os passos de ação sugeridos na página 5.

Oraçao
Pode-se começar com a “oração em união com a criação” 
de Laudato Sì (pág 7) e, seguidamente, três minutos de silên-
cio, invocando o Espírito para abençoar a reunião. A sessão 
pode concluir com a oração para proteger a água (Pág 4).

Perguntas para guiar o diálogo
O título da encíclica está inspirado no Cântico das criaturas 
de São Francisco de Assis, que nos recorda que “a nossa 
casa comum se pode comparar, ora a uma irmã, com quem 
partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe 
nos seus braços” ( LS 1). O Papa Francisco acrescenta: 
“Esta irmã clama…entre os pobres mais abandonados e 
maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, 
que geme e sofre as dores do parto” (LS 2). – Estás de acor-
do com o Papa em que a Terra, nossa casa comum, “geme 
e sofre as dores de parto”? – Que evidência podes oferecer 
para apoiar a sua opinião?  

O Papa Francisco chama a atenção sobre atitudes obstrucio-
nistas, inclusive por parte dos crentes, que vão desde a nega-
ção do problema até à indiferença (LS 14). – Que processo 
seguiste para despertares para o problema da crise ambiental?

O Papa Francisco fala da sabedoria do seu amigo, o patriar-
ca ecuménico Bartolomeu: “Porque «um crime contra a 
natureza é um crime contra nós mesmos e um pecado contra 
Deus»” (LS 8).
- Consideras, como o Papa, que as questões ambientais são 
problemas e desafios éticos, morais e até espirituais?

O Papa Francisco quer que nos atrevamos “a transformar 
em sofrimento pessoal aquilo que acontece ao mundo e, as-
sim, reconhecer a contribuição que cada um lhe pode dar” 
(LS 19). – Alguma vez fizeste a experiência de um dano à 
criação de Deus até ao ponto de te ter causado sofrimento 
pessoal?... – Podes identificar uma conexão entre o carisma 
passionista e a mensagem Laudato Sì?

Laudato Si’ chama a nossa atenção para alguns dos proble-
mas ambientais mais urgentes com que se enfrenta a família 
humana. Cada sessão deste programa destaca um dos proble-
mas críticos. Esta sessão centra-se na crise mundial da água 
e de como usar a água de maneira responsável e agradecida, 
tendo em conta os muitos que sofrem pela falta deste recurso 
essencial. O Papa sublinha que vivemos num mundo inter-
dependente, “sendo preciso revigorar a consciência de que 
somos uma única família humana” (LS 52). Ao considerar 
como usar a água da maneira mais cuidadosa e conservado-
ra, - qual é a nossa responsabilidade para com os membros 
da família humana, dada esta interdependência?...

Formação de um plano de ação
“A humanidade é chamada a tomar consciência da necessi-
dade de mudanças de estilos de vida, de produção e de con-
sumo” para mostrar verdadeiramente o nosso cuidado com a 
criação (LS 23). Considera a lista de opções da página 5.
• Com que ações pessoais te podes comprometer individu-

almente?
• Que ações comunitárias podemos implementar juntos para 

cuidar melhor uns dos outros e da criação?

Oração
Deus Criador,
as tuas águas refrescam os nossos corpos, e dão vida à terra.
Da dureza do nosso coração
faz surgir as águas da compaixão e do cuidado.
Abre os nossos corações para a crise da água no nosso mundo.
Guia-nos para formas que reduzam o seu desperdício
e o consumo excessivo dos seus recursos.
Ensina-nos a usar sabiamente as nossas águas, que são sagradas.
Amen.

Manter viva a Memória da Paixão no século XXI Página     4
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Enviar ao www.passiochristi.org informações sobre o plano de ação de tua 
entidade/comunidade/grupo. Estas informações deverão ser copiadas e pu-
blicadas on line para formar uma Plataforma de Ação passionista Laudato Si.

VOCAÇÃO E MISSÃO 17FAMÍLIA PASSIONISTA



ANO XXXVI – N.º 145
JANEIRO ‑ FEVEREIRO ‑ MARÇO 2022EXPRESSÕES DA FAMÍLIA PASSIONISTA18

3º Encontro

A experiência de Castellazzo comporta 5 temas: 
oração, solidão, Paixão de Cristo, pobreza e peni‑
tência. Abrimos as portas a 2022 com o tema: a solidão. 

O primeiro impacto pode ser de estranheza, pois existem outros 
temas tão ou mais oportunos para explorar logo no início do ano. 
De facto, tudo depende da interpretação que damos a esta temá-
tica. A solidão não se limita a um caráter menos bom, muito pelo 
contrário, pode ser vista de uma forma muito positiva e essen-
cial nas nossas vidas. 

Fomos abraçados pela natureza da mata do Seminá‑
rio de Santa Maria da Feira que se fazia acompanhar por 
longos raios de sol, proporcionado assim um ambiente 
profícuo a uma liberdade de pensamento e bem‑estar ao 
ar livre. Estavam assim reunidas as condições para dar 
início ao encontro do mês de janeiro.

A solidão não é sinónimo de estar sozinho, mas antes 
a capacidade de criar um distanciamento crítico sobre o 
exterior para estarmos em comunhão connosco e com o Pai.

Assim fez Jesus, nas muitas vezes que subiu ao monte 
para orar. Podemos interpretá‑la como a capacidade de 
olhar para dentro para conseguir identificar o que se 
passa. Assim sendo, é importante saber discernir e perce‑
ber que a nossa vida é a consequência das nossas escolhas.

São estas escolhas que moldam as nossas vidas e o seu resul-
tado é o reflexo das opções que tomamos. Saber executar estas 
escolhas nem sempre é fácil. Surge aqui uma dualidade que é 
importante ser esclarecida neste distanciamento crítico para um 

processo de escolha em liberdade: inspiração e sugestão. A ins-
piração está relacionada diretamente com a voz de Deus que nos 
conduz para a vida, empurra-nos para o bem deixando-nos em 
plena liberdade. Por sua vez, a sugestão é aquilo que me quer 
afastar da minha missão, impõe-se com mais violência e de uma 
forma confusa. Empurra-me para o mal (muitas vezes disfarçado 
de bem) com violência. 

Esta ambiguidade traduz‑se no bom espírito (o Espí‑
rito de Deus) que respeita a minha liberdade, procura a 
verdade, encoraja, fortalece e tranquiliza. Por outro lado, 
o mau espírito obriga, confunde, provoca medo do pas‑
sado e do futuro, divide e fecha a pessoa no seu orgulho.

Trago dois exemplos sobre o Espírito de Deus em nós. 
Um recai nas bem‑aventuranças que se iniciam com a 
palavra “Felizes...”. Depois, o segundo exemplo incide 
sobre o primeiro mandamento da Lei de Deus em duas 
palavras: “Adorar e Amar...”.

A nossa vida tem o sabor que nós lhe dermos, o sabor 
da felicidade e do amor. É através desta comunhão com 
a graça de Deus que podemos senti‑la em tudo o que nos 
abre aos outros e ao mundo, interior ou exterior.

E tu, que sabor tem a tua vida? Se pudesses escolher, 
escolherias a vida que tens hoje?

Tiago Barros

Experiência de Castellazzo 
Para Seminaristas e Jovens Vocacionados
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4º Encontro 

Na tarde do dia 19 de fevereiro, um grupo de 16 jovens 
reuniu‑se, no seminário passionista de Santa Maria 
da Feira, para mais um encontro da “Experiên‑

cia de Castellazzo”, encontro este que nos está a ajudar 
a reviver a experiência de S. Paulo da Cruz, no seu retiro 
de 40 dias na Igreja de S. Carlos em Castellazzo. Neste 
encontro de fevereiro, refletimos na parte inicial da Pai‑
xão de Cristo, ou seja, o Prelúdio, a Última Ceia e o Get‑
sémani, através do método da Lectio Divina. 

A Paixão de Cristo é a parte final da vida de Jesus. 
Podemos considerar que ela vai da Última Ceia, em 
Quinta‑Feira Santa, até ao momento da morte de Cristo 
na Cruz, na Sexta‑Feira Santa. No entanto, a Paixão de 
Cristo, para ser justamente compreendida, tem de ser 
lida à luz da Ressurreição.  São Paulo da Cruz via na 
cruz muito mais do que sofrimento e morte. A Cruz de 
Cristo revela a verdade do ser humano pecador cheio de 
ódio, maldade, raiva, violência e caprichos. Mas a Cruz 
também revela a verdade do Deus do Amor e do Perdão. 
Na Paixão de Cristo, encontramos o perdão infinito dos 
pecados, o conforto no sofrimento, a revigorização da fé, 
a esperança de encontrar o caminho da felicidade na fé 
e o amor de Deus para com os Homens. Cristo é crucifi‑
cado de braços abertos para acolher, consolar e proteger 
todos os cristãos.

O prelúdio da Paixão de Cristo, segundo S. Mateus, 
revela a importância do verbo entregar nos episódios 
da Paixão. Deus entrega o seu filho primogénito, Jesus 
entrega‑se pela humanidade e entrega o seu Espírito. Na 
casa do leproso, em Betânia, ocorre um presságio sobre 
a morte de Jesus. Uma mulher unge Jesus, antecipando 
a sua sepultura. Em contraponto a este gesto generoso, 
temos a mesquinhez de Judas que se propõe a trair Jesus. 

Na narração da última ceia, S. Mateus inicia descre‑
vendo o momento em que Jesus manda dois dos seus 

discípulos até a cidade para fazerem os preparativos da 
Páscoa. Quando Jesus está sentado com os doze á mesa, 
anuncia a traição de um dos seus discípulos. S. Mateus 
apresenta de maneira diferente a resposta que Judas e os 
discípulos dão a este anúncio de Jesus. Se  os onze refe‑
rem‑se a Jesus como “Senhor”, demonstrando o respeito 
e a autoridade que Jesus tinha nas suas vidas, Judas 
chama‑lhe  unicamente “Mestre”. Ou seja, Jesus já não é 
para Judas o Senhor da sua vida. Durante a última ceia, 
Jesus institui o sacramento da eucaristia. São quatro as 
ações que Jesus realiza, ações essas que foram repetidas 
ininterruptamente pela Igreja e que estruturam a cele‑
bração e a espiritualidade eucarística: tomar, dar gra‑
ças, partir e dar.

Após a última ceia, Jesus e os discípulos dirigem‑se 
para o Monte das Oliveiras, onde Cristo anuncia a disper‑
são dos discípulos na hora da Paixão e a sua ressurreição. 
No entanto, Pedro, com falta de humildade e excesso de 
confiança e orgulho,  não aceita a advertência de Jesus. 
Chegados ao Getsémani, Jesus afasta‑se dos discípulos, 
mas pede‑lhe que orem e vigiem, ou seja, que estejam pre‑
parados e acordados. Após esta recomendação, Jesus ini‑
cia um momento intenso de oração.  A sua oração é uma 
oração filial, sincera, confiante e persistente. 

Quando Jesus é preso pelos servos dos Sumo‑sacer‑
dotes, S. Mateus cita o beijo traidor de Judas e a res‑
posta violenta de um dos presentes. Após a sua deten‑
ção, Jesus é abandonado por todos, mas permanece fiel 
a Deus e à sua missão.

O próximo encontro da experiência de Castellazzo 
será em março e versará sobre os restantes momentos 
da Paixão de Cristo, “a maior e mais maravilhosa obra 
do amor de Deus” (S. Paulo da Cruz).

Beatriz Magalhães
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Prece, Fernando Pessoa” 
No domingo dia 06, na Eucaristia 

das 19h, o grupo do Voluntariado Pas‑
sionista enviou o diácono André Mar‑
tinho em Missão para Angola. Até à 
data, este nosso amigo orientava o 
grupo. Despedimo‑nos com saudade, 
mas com a certeza que ele fará a dife‑
rença num sitio que muito precisa de 
ajuda. O grupo agradece todo o cari‑
nho e disponibilidade que demonstrou.

Ao longo do tempo o Voluntariado 
Passionista vai ganhando e perdendo 
membros, vai mudando as atividades e 
a forma como trabalha, mas o que não 
muda são os seus ideais. Sabemos que 
quem nos guia tem um papel funda‑
mental na nossa orientação, por isso 
temos a certeza que, nas mãos do Padre 
Francisco, iremos estar bem entregues.

O padre Francisco, assumindo agora este trabalho de orientação do grupo, 
trará consigo novas ideias, novas discussões e novos pontos de vista.  Pelas 
palavras do próprio: “Juntos formaremos uma casa de família. É desta forma 
que entendo o voluntariado, em especial o Passionista. Juntos formaremos 
uma família que trabalhará por uma causa: as pessoas.”

Encontro de Formação
Na passada sexta feira, dia 11 de fevereiro, estivemos reunidos em for‑

mação, para discutir o tema da Oração.
Oração pode ter significados diferentes para as pessoas, como comprova‑

mos nas nossas discussões, mas dois pontos são lineares: a entrega e con‑
fiança. Para existir entrega é necessário existir o abandono de nós próprios, 
para que possamos nos entregar plenamente nas mãos de Deus. Para isso é 
necessário confiar n’Ele. Todo este processo não é fácil e requer, por parte do 
Ser Humano, em primeiro lugar vontade e em segundo coragem.

Continuamos unidos na graça de Deus, acreditando que Ele nos orien‑
tará para o caminho de luz.

Pelo Voluntariado Passionista,
Joana Gomes

Despedida do assistente P. André Martinho

“Senhor... Que a minha vida 
seja digna da tua presença.  E 
meu corpo seja digno da terra, 

tua cama. Que minha alma 
possa aparecer diante de ti 

como um filho que volta ao lar.
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S. GABRIEL 2022 - Festa da Juventude
Nos dias 26 e 27 de fevereiro, após 

2 anos de pandemia, a igreja passio‑
nista de S. Maria da Feira voltou a 
encher‑se de jovens para celebrar a 
festa de Francesco Possenti ‑ São 
Gabriel, padroeiro da juventude.

Marcaram presença a JuvePas‑
sio, os Devotos do Sagrado Coração 
de Jesus e do Imaculado Coração de 
Maria, um grupo da catequese de 
Lamas, Gólgota Juvenil, Seminaristas 
passionistas, uma jovem da paróquia 
de Linda a Velha, o GASPC (Grupo 
de Acólitos Passionistas de Barrose‑
las) e ainda um jovem italiano.

Ao longo do fim de semana foram 
várias as atividades realizadas com 
o objetivo de os jovens viajarem pela 

vida de São Gabriel. A festa iniciou, 
no sábado à tarde, com uma cami‑
nhada pela cidade de Santa Maria 
da Feira na descoberta da vida do 
nosso santo através das cartas que 
trocou com a sua irmã. O ponto alto 
desta atividade foi a oração pelos 
doentes e pela paz no mundo, reali‑
zada em frente do hospital. À noite 
prosseguiu com um inédito Talk‑show 
baseado no tema da festa: “Levan-
ta-te e testemunha”. Contou com 
os convidados: Rui Paixão (artista), 
Fernando Batista (Risoterapeuta) e 
Abdul Manga (Centro Cultural Islâ‑
mico do Porto). 

A tradicional Eucaristia dos jovens 
foi o pontapé de saída na programação 

do Domingo, que terminou com o XXX 
Sarau São Gabriel. O sarau contou 
com diversas atuações, das quais o 
Gólgota Juvenil se sagrou vencedor, 
e ainda um quizz que pôs à prova os 
conhecimentos de todos os grupos 
presentes.Gabriel, apesar de todos os 
obstáculos na sua vida, foi um grande 
devoto de Nossa Senhora das Dores 
e, mesmo morrendo muito cedo, ape‑
nas com 24 anos, conseguiu deixar as 
suas vivências como exemplo para 
todos. O santo do sorriso é padroeiro 
da juventude passionista e padroeiro 
da juventude italiana e é, através 
do seu testemunho, que estes jovens 
querem continuar a contagiar a sua 
fé (por Mariana Resende).



ALBINA QUINTELA 
(Assinantes de Barroselas), 420€

ALBERTINA MOTA 
(Assinantes de Durrães), 80€

ALDA SOUSA TAVARES 
(S. Maria da Feira), 30€

ALZIRA PINHO 
RODRIGUES (Válega), 10€

AMÁLIA BASTOS 
VALADARES (Linda-
a-Velha), 80€

ANA MARIA DANTAS 
(Carvoeiro/Vacaria), 20€

ANA MARIA DOS SANTOS 
MENDES (Pessoal e Assinantes 
Devotos SS. Corações), 100€

ANÓNIMO (?), 11,70€

ANÓNIMO (Braga), 30€

ANÓNIMO (Vila 
Chã- Barreiro), 5€

ANTÓNIO PAIS E 
SILVA (Avanca), 15€

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

ARMINDA ADELINA 
N. OLIVEIRA (Assinantes 
de Argoncilhe), 602,50€

AURÉLIO BARBOSA PUGA 
(Tregosa-Andorra), 20€

AURORA SILVA (Assinantes 
de Lourosa), 30€

BALTAZAR CORREIA 
(Junqueira), 20€

CAPELANIA DA COELHOSA 
(Castelões), 78,45€

CAPELANIA DA SENHORA 
DA HORA (S. João de Ver), 30€

CAPELANIA DE ALDRIZ 
(Argoncilhe), 50€

CAPELANIA DE DUAS 
IGREJAS (Romariz), 34€

CAPELANIA DE GUILHOVAI  
(São João de Ovar), 90€

CAPELANIA DE MACINHATA 
(Castelões), 34,10€

CAPELANIA DE Nª SENHORA 
DO CAMPO (Argoncilhe), 80€

CAPELANIA DE NADAIS 
(Escapães), 127€

CAPELANIA DE 
S. MIGUEL (Válega), 31€

CAPELANIA DO SOBRAL 
(S. João de Ovar), 22€

CAPELANIA DOS CORVOS 
(Anais/Barroselas), 40€

CAROLINA AUGUSTA 
SOARES DE PINHO 
(Castelões), 10€

CLARINDA MARIA 
PINHO MARTA (S. António 
da Charneca), 20€

COMUNIDADE PAROQUIAL 
DA PENALVA (S. António 
Charneca), 15€

CRISTINA PEREIRA 
(Linda-a-Velha), 40€

DANIEL TAVARES 
CORREIA (Junqueira), 10€

DAVID GONÇALVES ARAÚJO 
(ASPA)-(Portimão), 400€

DELFIM HENRIQUES 
PEREIRA (Assinantes 
de Louredo), 25€

DIOGO FERREIRA SANTOS 
(ASPA)-(Guizande), 20€

FÁTIMA SILVA (Coina-
Barreiro), 5€

FERNANDA ALVES DE 
BARROS (Assinantes 
de Mozelos), 145€

FERNANDA ALVES DE 
BARROS (Oferta pessoal), 70€

FERNANDO FARIA MOREIRA 
(Santa Maria da Feira), 20€

FERNANDO JESUS 
LEITE (Assinantes de 
Souto/Mosteirô), 81€

FERNANDO ROGÉRIO 
CONCEIÇÃO (Assinantes 
da Feira), 20€

FRANCISCO ALBERTO 
NOGUEIRA PINTO (S. 
António Charneca), 30 €

HERMÍNIA ESCUDEIRO 
(Barreiro), 20€

IRENE CONCEIÇÃO 
GODINHO DE MATOS 
(S. João de Ovar), 10€

IRIA DE FÁTIMA ALVES 
DOS SANTOS COELHO 
(Cortegaça), 20€

ISABEL RODRIGUES DOS 
SANTOS (CAPELA)-(S. Paio 
de Oleiros), 20€

ISAURA MOREIRA DIAS 
PINHO (Fajões), 50€

JOÃO SOUSA (S. António 
Charneca), 20€

JOAQUIM CARLOS SANTOS 
PAIVA (ASPA), 15€

JORGE DA COSTA PINHO 
(Cursilhistas de OAZ), 48€

JOSÉ ALBERTO GIL 
(Alcabideche), 10€

JOSÉ ALVES (S. António 
Charneca), 10€

JOSÉ ALVES CARDETAS 
(S. António Charneca), 50€

JOSÉ AUGUSTO T. OLIVEIRA 
E SILVA (Sanfins), 50€

JOSÉ CARDOSO RIBEIRO 
(Linda-a-Velha), 200€

JOSÉ FERNANDO PAIS 
E SILVA (Avanca), 20€

Solidariedade: mealheiro do Boletim “Família Passionista”
Continuamos a registar os Donativos para o Boletim chegados até nós, ora diretamente dos seus Leito‑
res, 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 garan‑
tia de que as suas ofertas chegaram ao seu destino e que não ficaram, eventualmente, pelo caminho.
As despesas com a impressão e despacho do Boletim são avultadas, ultrapassando os 3.500€, para uma 
tiragem de 4.500 exemplares: AJUDE‑NOS, COM A SUA OFERTA, A SUPORTÁ‑LAS! PARA TODOS 
O NOSSO MUITO BEM‑HAJA!
DONATIVOS (desde 20.12.2021 a 21.03.2022)

> Ofertas para o Boletim
Quem quiser enviar a sua oferta por transferência bancária, poderá fazê‑lo 
através do IBAN: PT (50) 0079 0000 0834 3144 10342.

Para melhor controlo das ofertas e sua proveniência, pedimos que, ao fazerem 
a transferência, façam mencionar o nome da pessoa a quem o Boletim é ende‑
reçado (e não apenas o nome de quem faz a transferência, que pode ser uma 
pessoa diferente). Da mesma forma, qualquer outro donativo em contante, por 
cheque ou vale do correio, se não quiser manter o anonimato, é conveniente 
fazê‑lo acompanhar do nome e morada a quem o boletim é endereçado. Para 
contactos: boletim@passionistas.pt, porfiriomartinsdesa@gmail.com ou fran‑
cisco.oliveira2@gmail.com

> Endereço postal (morada)
Continuamos, com alguma frequência, a receber Boletins devol‑
vidos ao remetente. Isto deve‑se à não atualização da morada 
de alguns assinantes. Para a morada correta, é preciso o nome 
da pessoa, o nome da rua, o nº da caixa de correio ou da casa, 
nº do apartamento (E., F. ou D.), os códigos postais e a fregue‑
sia correspondente. Se os campos da morada não estiverem 
assim devidamente preenchidos, o Boletim é devolvido à pro‑
cedência. É favor comunicar‑nos as eventuais alterações efe‑
tuadas  a fim de procedermos à respetiva atualização na nossa 
base de dados.
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JOSÉ MACHADO 
(S. António Charneca), 10€

JOSÉ MARIA CABRAL 
(Fornos de Algodres), 10€

JOSÉ MARTINS 
(Junqueira), 20€

LAURINDA OLIVEIRA 
(Coina-Barreiro), 20€

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

LÚCIA MARIA GOMES 
FERNANDES (Feira), 20€

LUÍSA RAQUEL CASTRO 
FIGUEIREDO (Avanca), 20€

MANUEL DA SILVA 
RIBEIRO (Lourosa), 20€

MANUEL GONÇALVES 
SANTOS (Arrifana), 30€

MARCO CONCEIÇÃO 
GOMES (ASPA)-(Lobão), 20€

MARGARIDA DA 
CONCEIÇÃO OLIVEIRA 
(Suiça), 25€

MARGARIDA SILVA 
(S. António Charneca), 10€

MARIA ADELAIDE 
COELHO CARNEIRO 
(S. António Charneca), 10€

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

MARIA ADÉLIA TEIXEIRA 
LARANJEIRA (Assinantes 
de S. João da Madeira), 30€

MARIA ALICE JESUS SÁ 
(Assinantes da Feira), 60€

MARIA BRÍZIDA NEVES 
(Barreiro), 15€

MARIA CLEMENTINA PAIS 
E SILVA (Válega), 20€

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

MARIA DA CONCEIÇÃO 
GOUVEIA PERICÃO 
(Almada), 20€

MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARTINS DA SILVA 
(Assinantes de Mansores), 30€

MARIA DA CONCEIÇÃO 
PAIS E SILVA (Avanca), 10€

MARIA DA CONCEIÇÃO 
SILVA COSTA ALMEIDA 
(Avanca), 20€

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

MARIA DE LURDES PAIS 
E SILVA (Avanca), 10€

MARIA DEOLINDA 
AZEVEDO SILVA (Santo 
André-Barreiro), 10€

MARIA DO CARMO 
OLIVEIRA MARTINS 
(Assinantes de 
Escariz-ARC),145€

MARIA DO CARMO 
RODRIGUES FONSECA 
(Assinantes de Castelões/
Srª Saúde), 100€

MARIA DO CÉU MOREIRA 
RIBEIRO (Oiã), 20€

MARIA EDITE MOREIRA 
(Assinantes de Fermedo), 115€

MARIA FERREIRA DOS 
ANJOS MOREIRA (Assinantes 
de Romariz), 332€

MARIA GRAÇA 
SEQUEIRA S. TOSTÃO 
(Coina-Barreiro), 10€

MARIA HELENA 
ANDRADE DA COSTA (S. 
João da Madeira), 40€

MARIA HELENA DOS 
SANTOS LEITE (Cucujães), 10€

MARIA HELENA MIRANDA 
ALMEIDA (Assinantes de 
Tregosa/Barcelos), 281,20€

MARIA ISABEL ROCHA 
GONÇALVES (Assinantes 
de Escariz-ARC), 170€

MARIA JOSÉ PAIS E 
SILVA (Avanca), 10€

MARIA LEONOR 
RIBEIRO COELHO 
(Vieira do Minho), 60€

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

MARIA MANUELA 
LEITE (Ovar), 15€

MARIA MANUELA LOBÃO 
FERREIRA (Linda-a-Velha), 50€

MARIA OLÍMPIA SÁ DA 
COSTA (Esmoriz), 30€

MARIA ROSA DE 
SÁ (Feira), 50€

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

MAXIMINO JOAQUIM 
LEITE (Mosteirô), 10€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Amélia Bastos Gomes), 10€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Ana Maria Branco), 20€

NÃO IDENTIFICADO 
(Transf. Ana Maria Jorge 
Ribeiro Alves), 15€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Armando Ferreira), 50€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Aurélio Bastos Gomes), 10€

NÃO IDENTIFICADO 
(Transf. Hélia Fátima 
Moreira Cunha), 100€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Hermínia Moura Ribeiro), 20€

NÃO IDENTIFICADO 
(Transf. João Castro), 50€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Luciana Aurélia Barbosa), 20€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Margarida Major), 30€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Maria Adelaide Cruz), 5€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Maria Azevedo), 200€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Maria Machado), 10€

NÃO IDENTIFICADO 
(Transf. Maria Pereira), 10€

NÃO IDENTIFICADO (Transf. 
Sónia da Rocha Monteiro), 25€

ORLANDO DA SILVA 
SÁ (França), 150€

PÁROCO DE LOUROSA 
(Lourosa), 20€

PARÓQUIA DE ESPARGO 
(Assinantes de Espargo), 45€

PULA CRUZ AMORIM 
CARNEIRO (Assinantes 
de Fiães), 490€

ROGÉRIO DA SILVA 
MACIEL (Barroselas), 40€

ROSA MARIA PORTELA 
DA ROCHA FAMILIAR 
(Assinantes de Fornos), 170€

ROSINDA MARQUES GRAÇA 
BATISTA (Linda-a-Velha), 50€

SANTUÁRIO Srª DA 
SAÚDE (Castelões), 55€

SEMINÁRIO DA SANTA 
CRUZ (Santa Maria 
da Feira), 462€

SEMINÁRIO N. S. FÁTIMA 
(Barroselas), 160€

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

TIAGO BRUNO DOS SANTOS 
RESENDE (Fornos), 20€

VÍTOR DA SILVA 
VALENTE (Avanca), 20€
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“FAMÍLIA PASSIONISTA” solidariza-se com as alegrias e tristezas de todos os seus Leitores. Que o bom Deus a todos conceda 
a sua Paz, fonte da verdadeira Felicidade! Informações para boletim@passionistas.pt

ACONTECEU

PARTIRAM PARA A CASA DO PAI

† 18.12.2021:  JOSÉ MARIA GONÇALVES PEREIRA, pai do 
assinante de F.P. José Duarte Maciel Pereira (Tregosa)

† 30.01.2022:  EURICO ARCÁDIO TORRES VASCO, marido 
de Teresa Vasco, assinante de F.P. (Linda-a-Velha)

† 05.02.2022:  MARIA MANUELA FARIA, Assinante de F.P. 
(Tregosa)

† 15.02.2022:  BELMIRA GONÇALVES DA SILVA, Assinante 
de F.P. (Tregosa)

† 18.02.2022:  IRMÃ MARIA ALICE ROCHA 
SALGUEIRO 
(Fátima), Assinante de F.P. e irmã do 
Irmão passionista, Eduardo da Rocha 
Laurindo (Vacaria-Carvoeiro).



Todos os dias chegam novos rela‑
tos, histórias de padres e irmãs 
que, com a invasão da Ucrâ‑

nia, se transformaram em verdadei‑
ros soldados da paz, ajudando, cui‑
dando dos mais frágeis, convertendo 
igrejas e conventos em ‘bunkers’ que 
acolhem e protegem as pessoas das 
bombas, da morte. Eles são os novos 
heróis de uma Igreja que nunca dei‑
xou de estar presente nos momentos 
mais difíceis da história ucraniana. 

A guerra na Ucrânia começou na 
madrugada de 24 de Fevereiro. Dias 
antes de a invasão das tropas russas 
ter começado, a Fundação AIS fez 
uma conferência, via Internet, sobre 
a situação muito problemática que já 
se estava a viver. E um dos convida‑
dos foi o Arcebispo Primaz da Igreja 
Greco‑Católica Ucraniana. As pala‑
vras de D. Sviatoslav Shevchuk são 
um refúgio neste tempo de tragédia 
na Europa. Disse ele que, indepen‑
dentemente da evolução dos acon‑
tecimentos, a Igreja iria continuar 
sempre junto do povo. Ele não podia 
adivinhar, então, que a invasão já 
estaria decidida, mas sabia que, se a 
guerra chegasse, como chegou, qual 
iria ser a resposta de padres e de 
irmãs perante a tragédia que se pro‑
nunciava. E falou especialmente das 
regiões de Donetsk e Luhansk, ter‑
ritórios ocupados desde 2014, situa‑
ção que, de alguma forma, foi o ras‑
tilho que justificou a invasão. “Tenho 
de dizer que os padres que estão lá 
são os heróis do nosso tempo. Tenho 
de dizer isso! E vai continuar a ser 

assim. Não vamos fugir. Vamos ficar 
com o nosso povo…” E ficaram. E a 
Fundação AIS, que está profunda‑
mente ligada à vida da Igreja na Ucrâ‑
nia há mais de 40 anos, tem recebido 
inúmeros testemunhos dessa pre‑
sença na linha da frente, no meio de 
ruas que se transformaram em cam‑
pos de batalha, em igrejas e conven‑
tos que abriram as suas portas para 
acolher as populações em fuga, espe‑
cialmente idosos, mulheres e crian‑
ças, pois os homens foram mobiliza‑
dos para a guerra, para os combates. 
É o caso do Pe. Pauline Roman Laba. 
Ele está em Browary, um subúrbio da 
capital, Kiev. Laba assistiu aos pri‑
meiros ataques com mísseis à capi‑
tal ucraniana e transformou a cave 
da igreja num improvisado ‘bunker’. 
Quando falou para a Fundação AIS, 
estavam lá cerca de oitenta pessoas. 
“Hoje acordei às cinco da manhã com 
um ataque de mísseis. Durante os pri‑
meiros ataques à nossa localidade, 
sete pessoas morreram e cerca de 17 
ficaram feridas. Durante o dia ouvi 
ataques aéreos à cidade aí umas sete 
vezes… Muitas pessoas de Browary 
abandonaram as suas casas e parti‑
ram para a zona oeste do país.” 

“Rezem pela Ucrânia...”
São relatos que se assemelham 

aos dos jornalistas que partiram tam‑
bém para a Ucrânia para contarem 
ao mundo os horrores da guerra. Mas 
Laba não é repórter. É apenas um 
dos muitos sacerdotes de que falava 
D. Sviatoslav Shevchuk. Na altura, 

quando o Padre Roman Laba ligou a 
câmara do computador para gravar 
a sua mensagem, a Igreja tinha‑se 
transformado também num lugar 
muito especial. “Muitas pessoas vie‑
ram até à nossa paróquia à procura 
de ajuda e de refúgio, pois criámos 
abrigos de emergência na casa paro‑
quial e na igreja que está ainda em 
construção… Neste momento temos 
por aqui cerca de 80 pessoas, desde 
paroquianos a pessoas que vivem 
em prédios aqui na zona.” A mensa‑
gem, de menos de dois minutos, ter‑
minou com um apelo. Um apelo que 
se repete em todas as outras mensa‑
gens que se dirigem ao mundo através 
da Fundação AIS: “Por favor, rezem 
pela Ucrânia. Muito obrigado!” Infe‑
lizmente, desde a madrugada de 24 
de Fevereiro que a guerra chegou, 
brutal, com uma dimensão inespe‑
rada. Mas, na Ucrânia, os padres e 
as irmãs continuam no seu posto, ao 
lado dos que mais sofrem, ao lado 
dos que choram, dos que viram o 
seu país ser invadido e o chão ficar 
manchado de sangue… A guerra, 
com o todo o seu horror, entrou‑nos 
pela casa dentro na madrugada de 
quinta‑feira, 24 de Fevereiro. Logo 
pela manhã desse mesmo dia, com a 
urgência imposta pelas circunstân‑
cias, a Fundação AIS anunciava que 
ia avançar também com um pacote 
de ajuda extraordinária no valor de 
1 milhão de euros. Uma ajuda para 
a Igreja da Ucrânia. Uma ajuda para 
os heróis do nosso tempo.

PauloAido | www.fundacao-ais.pt

Ucrânia: A Igreja na linha da frente no apoio às vítimas da guerra

Os novos heróis

SOS UCRÂNIA  “Estamos prontos a acolher as pessoas nas igrejas e a dar-lhes comida e água”

ANO XXXVI – N.º 145
JANEIRO ‑ FEVEREIRO ‑ MARÇO 2022PALAVRAS PARA O CAMINHO24



É com indisfarçável medo e ansie‑
dade que um punhado de mulhe‑
res, algumas já relativamente 

idosas, vivem o dia‑a‑dia desde que a 
guerra começou na Ucrânia. Mas estas 
são mulheres muito especiais. São reli‑
giosas que, por causa da ameaça dos 
bombardeamentos, passam agora as 
noites em abrigos, em ‘bunkers’. Uma 
delas confidenciou‑nos que nunca na 
vida tinha rezado tanto… 

Estão no norte da Ucrânia. É tudo 
o que se pode dizer sobre a sua loca‑
lização para não as colocar em risco. 
São religiosas, passam o dia num 
convento que tem estado de portas 
abertas para todos os que precisam 
de ajuda, de apoio, às vezes apenas 
de um pouco de ternura. Isso é quase 
tudo o que as irmãs têm para dar. E é 
tanto… No meio da devastação cau‑
sada pela guerra, para quem está em 
fuga, para quem perdeu tudo o que 
possuía, para quem está assustado, 
como pode ser precioso um simples 
sorriso, um olhar afectuoso, uma 
palavra carinhosa… A porta do con‑
vento está aberta durante o dia – tem 
estado aberta, pois ninguém sabe 
como será o amanhã. Mas com as 
noites já é diferente. As irmãs foram 
aconselhadas a pernoitarem numa 
cave existente no próprio edifício. É 
mais seguro. Mas, por uma questão de 
prudência, elas dormem com os seus 
hábitos e véus, prontas para aban‑
donar o local se os bombardeamen‑
tos se tornarem mais ameaçadores. 

Magda Kaczmarek, responsável de 
projectos da Fundação AIS para a 
Ucrânia, tem passado os dias ao tele‑
fone. Ela está em permanente con‑
tacto com padres, bispos, religiosas. 
Magda é ponte segura entre a Igreja 
ucraniana e o mundo cá fora. Nos 
últimos dias, ela tem falado várias 
vezes com as irmãs deste convento 
situado no norte do país. “As irmãs 
estão cheias de medo e de ansiedade, 
mas também se sentem sustentadas 
pela oração e por uma onda mundial 
de solidariedade”, diz‑nos Magda 
após mais uma chamada telefónica. 
Do outro lado da linha estão mulhe‑
res muito especiais, que nestes dias 
se transformaram no porto de abrigo 
de toda uma comunidade. A sereni‑
dade das irmãs é um bálsamo para 
quem chega.  “As irmãs estão agora 
a acolher três famílias no convento, 
pessoas que receavam muito pelas 
suas vidas…” 

Farol de esperança 
Para as irmãs, acolher pessoas 

no convento não é tarefa nova. Mas 
agora, tornou‑se uma missão espe‑
cial. E as irmãs transformaram‑se 
num farol de esperança numa cidade 
sitiada pelo medo e pelas bombas. 
Como nos relata Magda Kaczmarek, 
por ali, no norte da Ucrânia, na cidade 
onde vivem estas irmãs, as pessoas já 
dizem que só irão permanecer por ali 
enquanto elas ficarem. Ninguém sabe 
por quanto mais tempo o convento irá 

manter‑se de portas abertas. Ainda 
recentemente caíram várias bombas 
nas redondezas matando uma jovem 
família. As noites são mais perigosas. 
Por isso, as irmãs passaram a refu‑
giar‑se em abrigos antiaéreos exis‑
tentes na zona. Desde então, esses 
abrigos passaram a ser como que um 
prolongamento do convento. Quem por 
lá passa já não estranha ver aquelas 
mulheres a dedilharem Ave‑Marias e 
a rezarem os salmos. Uma das irmãs 
confidenciou mesmo a Magda Kacz‑
marek que nunca tinha rezado tanto 
na vida como agora, desde que come‑
çou na guerra… No convento impro‑
visado no abrigo antiaéreo, as ora‑
ções das irmãs contagiam todos. A 
promessa de Deus que chega com as 
orações dá a todos uma força vital. A 
presença destas irmãs é um consolo 
para estas populações. Nas suas ora‑
ções, as irmãs pedem proteção contra 
os perigos da guerra, contra a violên‑
cia dos bombardeamentos, contra a 
destruição que está a assolar todo o 
país. A simples presença por ali des‑
tas mulheres consagradas a Deus, 
algumas já de idade avançada, con‑
forta e anima como só o amor verda‑
deiro consegue fazer. As irmãs pouco 
mais têm para dar do que a ternura 
dos seus sorrisos e a certeza da sua 
presença. Mas isso, parecendo pouco, 
é imenso numa Ucrânia devastada 
pela guerra. 

Paulo Aido

Irmãs são exemplo de coragem nestes dias de guerra na Ucrânia

O convento num ‘bunker’

 IBAN: PT50 0269 0109 0020 0029 1608 8            MB Way 918 125 574
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HORIZONTES DA PAIXÃO

VIA SACRA: 
O caminho de Cristo. 

O nosso caminho.
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LEITURA

“Seguiam Jesus uma grande multidão de povo e umas mulhe‑
res que batiam no peito e se lamentavam por Ele. Jesus voltou‑
‑se para elas e disse‑lhes: ‘Filhas de Jerusalém, não choreis por 
mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos; pois 
virão dias em que se dirá: ‘Felizes as estéreis, os ventres que 
não geraram e os peitos que não amamentaram. Hão de, então, 
dizer aos montes: Caí sobre nós! E às colinas: Cobri‑nos! Porque, 
se tratam assim a árvore verde, o que não acontecerá à seca?” 
(Lc 23, 27‑31).

IX ESTAÇÃO: 
JESUS ENCONTRA AS MULHERES 
DE JERUSALÉM 



MEDITAÇÃO 

O evangelista Lucas atesta que, durante a sua vida pública, Jesus era 
servido por algumas mulheres (Cf. Lc 8, 1‑3). Também agora, na sua cami‑
nhada para o Calvário, as mulheres continuam a servir o Senhor. Os precon‑
ceitos e estereótipos afirmam que as mulheres são o sexo fraco. No entanto, 
elas são fortes e corajosas. Quando todos abandonam e fogem, elas perma‑
necem com a eloquência da bondade.

Estas mulheres, ao verem o estado lastimoso de Jesus, começaram a cho‑
rar e o Senhor, ao vê‑las chorar, tem para com elas palavras de conforto e de 
séria advertência. Palavras de conforto, porque, “até mesmo na sua agonia, 
Ele sente profundamente a dor que será a delas, quando Jerusalém for des‑
truída. Jesus sente‑se tocado até às entranhas pela dor das pessoas” (Timothy 
Radcliffe). Mas também palavras de advertência, porque “não adianta com‑
padecer‑se com palavras e sentimentalmente dos sofrimentos deste mundo, 
enquanto a nossa vida continua como sempre” (Ratzinger). Também nós, ao 
vermos situações de sofrimento e de injustiça, nos impressionamos e algu‑
mas vezes até podemos derramar alguma lágrima. Como às mulheres de 
Jerusalém, Jesus também nos adverte que não basta comover‑nos ante as 
situações de injustiça. É necessário atuar, é necessário fazer alguma coisa, 
é necessária a conversão.

Contudo, a tradição recorda outro encontro de Jesus com uma mulher no 
caminho do calvário que não se pode definir como um sentimentalismo esté‑
ril sem incidência prática. A tradição diz que a Verónica se aproximou de 
Jesus com um lenço para lhe limpar o sangue e suor do rosto. “É a imagem da 
mulher boa que, quando os corações estão perturbados e no meio da escuridão, 
mantem a coragem da bondade e não permite que o seu coração naufrague 
nas trevas” (Ratzinger). A Verónica descobre naquele rosto ensanguentado 
e maltratado o rosto de Deus. A exemplo dela e de S. Paulo da Cruz, que via 
o nome de Jesus gravado na fronte dos pobres, temos de reconhecer o rosto 
de Deus nos que mais sofrem. Este gesto da Verónica foi recompensado pelo 
Senhor. Naquele lenço, ficou impresso o rosto do Homem das dores. Reside 
aqui a explicação do nome desta mulher: Verónica, verdadeira imagem.

Mas, como poderemos entender a relação desta mulher com a verdadeira 
imagem de Jesus? Se reduzíssemos esta relação ao facto de ela ter ficado 
com o rosto de Cristo impresso no seu lenço estaríamos  a reduzi‑la a pouco. 
A Verónica relaciona‑se com a verdadeira imagem de Deus pelo seu gesto de 
coragem e caridade. Se Deus é amor, cada gesto de amor é uma manifesta‑
ção de Deus ao mundo (cf. 1 Jo 4, 7‑8). Cada vez que realizamos um gesto de 
amor estamos a mostrar ao mundo o verdadeiro rosto de Deus. Deus revela‑
‑se hoje ao mundo através do amor operoso e concreto dos cristãos.

ORAÇÃO

Senhor Jesus, na tua caminhada 
para o calvário, foste confortado pela 
ternura feminina que não se deixa 
corromper pela violência dos solda‑
dos e pelo medo dos discípulos. Dou‑
‑te graças pela presença discreta, 
mas imprescindível do génio femi‑
nino na tua Igreja. Perdoa‑nos todas 
as vezes que não fomos sensíveis à 
dor dos irmãos ou que nos contenta‑
mos com lágrimas fingidas que nada 
fazem para mudar a situação. Conta‑
gia‑nos a sensibilidade, a coragem e 
a ternura da Verónica, pois só assim 
seremos verdadeiras imagens de Deus 
neste mundo. Vós que sois Deus com 
o Pai na unidade do Espírito Santo. 

P. Nuno Ventura Martins, cp
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Deus!
e meu

Senhor
Meu

(Jo 20, 28)

“
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NÃO ESQUEÇA
II TRIMESTRE 2022

ABRIL
 � DIA 10: Domingo de Ramos na Paixão do 

Senhor

 � DIA 14: Quinta‑feira da Semana Santa

 � DIA 15: Sexta‑feira da Paixão do Senhor

 � DIA 17: Domingo de Páscoa da 
Ressurreição do Senhor

 � DIA 24: Domingo II da Páscoa ou da 
Divina Misericórdia

MAIO
 � DIA 1: Domingo III da Páscoa (S. José 

Operário; Dia da Mãe)

 � DIA 13: Virgem Santa Maria do Rosário 
de Fátima

 � Dia 16: Santa Gema Galgani, leiga 
passionista

 � DIA 29: Ascensão do Senhor

JUNHO
 � DIA 5: Domingo de Pentecostes

 � DIA 10: S. Anjo da Guarda de Portugal

 � DIA 12: Santíssima Trindade

 � Dia 16: Santíssimo Corpo e Sangue de 
Cristo

 � DIA 23: Nascimento de S. João Batista

 � DIA 24: Sagrado Coração de Jesus

 � DIA 29: S. Pedro e S. Paulo, Apóstolos 
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