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A arte é a 
contemplação; 
é o prazer 
do espírito 
que penetra 
a natureza e 
descobre que a 
natureza também 
tem alma” (Auguste Rodin)



UM ANO COM SÃO 
PAULO DA CRUZ 
(22.11.2020 - 31.05.2022)

A PLANTA, BEM FIRME NO INTERIOR 
DA IGREJA, FOI PARTICULARMENTE 
PRODUTIVA. 
EFETIVAMENTE, SÃO NUMEROSOS 
OS RELIGIOSOS QUE ALCANÇARAM A 
SANTIDADE, VIVENDO COM EMPENHO  
E CONSTÂNCIA O ESPÍRITO DE PAULO  
DA CRUZ

A3 de janeiro de 1694 nascia em Ovada (Itália) 
São Paulo da Cruz. Durante todo o ano passado 
e até maio deste ano, os Passionistas celebraram 

o terceiro Centenário da fundação da Congregação, que 
teve lugar a 22 de novembro de 1720. O evento foi cele-
brado com um Jubileu, que teve início a 22 de novembro 
de 2020 e se prorrogou até 31 de maio de 2022. Durante 
este tempo jubilar, bastante condicionado pelo Covid-19, 
pudemos ilustrar, nos seus traços mais salientes, a figura 
de São Paulo da Cruz.

Lê-se no Evangelho: “Pelos frutos se conhecerá a árvore”. 
Paulo da Cruz foi uma árvore repleta de frutos saboro-
sos. A própria Congregação por ele fundada é uma árvore 
plantada na Igreja. Os frutos produzidos são as numero-
sas conversões levadas a efeito com as missões, as con-
fissões, a direção espiritual e as numerosas iniciativas 
dos passionistas.

Benditas férias! Somos imagem 
e semelhança de Deus também 
no descanso.                                                                 
(Extratos, de Élio Gasda).

Sol, calor, praia, serra, sítio. Viajar, conhecer novos 
lugares, respirar outros ares, dormir até mais tarde, 
ir ao cinema, visitar museus. Neste período do ano 
muitas pessoas têm a possibilidade de usufruir das 
merecidas férias. Dias de descanso existem para des-
cansar. As férias são uma forma de ócio criativo. Lazer 
também é repouso.

Desligar-se do trabalho não é apenas uma opção, 
é uma necessidade. A alternância do trabalho e des-
canso está inscrita na natureza humana….

Na Sagrada Escritura o descanso tem a sua ori-
gem no repouso divino do sétimo dia da Criação e 
na libertação da escravidão do Egito. O ápice do ensi-
namento sobre o trabalho é o mandamento do repouso 
sabático. “O descanso permite recordar as obras de 
Deus, da Criação à Redenção, e reconhecer-se a si 
próprios como obra sua. A memória e a experiência 
do sábado constituem um baluarte contra a escravi-
zação do homem ao trabalho, voluntário ou imposto, 
contra toda a forma de exploração, larvada ou mani-
festa. O repouso sabático, mais do que para consen-
tir a participação no culto de Deus, foi instituído em 
defesa do pobre; tem uma função libertadora das dege-
nerações antissociais do trabalho humano”. A ativi-
dade humana deve espelhar-se na ação divina. Tam-
bém no descanso a pessoa humana assemelha-se a 
Deus. Trabalho e descanso são polos da mesma iden-
tidade humana como imagem do Criador…..

A importância do descanso mereceu citação no 
Concílio Vaticano II: “O esforço responsável e árduo 
dedicado ao trabalho deve ser seguido por tempo de 
repouso e descanso que permita cultivar a vida fami-
liar, cultural e religiosa…” (Gaudium et spes, n. 67).

O descanso humaniza. É condição de vida digna. 
Os trabalhadores têm direito de distribuir melhor o 
seu tempo. “As autoridades públicas têm o dever de 
vigiar para que não se subtraia aos cidadãos, por moti-
vos de produtividade económica, o tempo destinado ao 
repouso e ao culto divino”. Se o trabalho é um direito 
fundamental, o descanso é sagrado.
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Porém, os frutos mais vistosos são 
os religiosos que alcançaram a santi-
dade, vivendo com empenho e cons-
tância o espírito do fundador. Mui-
tos deles já foram reconhecidos pela 
Igreja com a beatificação e canoniza-
ção. Outros foram declarados “vene-
ráveis”; outros “servos de Deus”.

Certo dia, um jesuíta, constatando 
uma tamanha florescência de santos, 
disse a alguns passionistas: “Tendo em 
conta que a vossa Congregação surgiu 
apenas há três séculos, e o número 
não muito elevado de religiosos, sois 
proporcionalmente um dos institutos 
mais profícuos de santos”.

O desejo de os numerar a todos é 
irresistível. Mas, como isso já foi feito 
aqui em tempos bastante recentes, 
não vou criar aqui mais uma lada-
inha desnecessária. Limito-me, por 
isso, a selecionar apenas alguns que, 
além de pôr a luz a diferença das suas 
caraterísticas, sublinham também a 
disponibilidade que tiveram em dei-
xar-se plasmar pelo Espírito Santo. 
Caraterísticas estas que encontramos 
em todos os outros servos de Deus. 

São Paulo da Cruz

S. Vicente Maria Strambi

Começamos com São Vicente Maria 
Strambi (1745-1824). Natural de Civi-
tavecchia, é ordenado sacerdote aos 23 

anos em 1767. No ano seguinte conhece 
o Padre Paulo durante uma missão na 
sua cidade natal. Fica fascinado com o 
porte e as pregações do santo. Logo pede 
para ser admitido nos passionistas. O 
servo de Deus acolhe-o de bom grado, 
nutrindo sempre uma grande estima 
por aquele jovem, ao ponto de, antes 
de morrer, lhe dizer: “Padre Vicente, 
recomendo-te a Congregação”. O padre 
Vicente era um ótimo pregador. Teria 
escolhido, com todo o agrado, dedicar-
-se às missões a tempo inteiro. Mas, em 
1801 é nomeado bispo de Macerata e 
Tolentino. Desempenha a sua alta mis-
são com amor, diligência e abnegação. 
Em 1805 as tropas napoleónicas inva-
dem Macerata. É pedido ao bispo de 
jurar fidelidade ao imperador Napo-
leão. Ele nega-se terminantemente a 
fazê-lo e declara diante de todos a sua 
fidelidade ao Papa. Por esta rejeição é 
mandado para o exílio.

Beato Domingos da Mãe de 
Deus (Barberi, 1792-1849).

É o sacerdote que o fundador viu 
durante um êxtase. Logo a seguir, 
exclama com alegria: “Que vi! Que 
vi! Os meus filhos na Inglaterra!”. 
Era um dos seus desejos mais recor-
rentes! Da mesma forma, o padre 
Domingos, enquanto rezava sentiu 
esta voz interior: “Entendi que, antes, 
tinha de estudar e que, seis anos 
depois, teria iniciado o meu minis-
tério apostólico no Norte-Oeste da 
Europa, aonde seria destinado, espe-
cialmente à Inglaterra”. Realmente, 
ele foi até àquele país, onde teve a 
oportunidade de encontrar persona-
lidades ilustres da universidade de 
Oxford. Converteu muitos anglica-
nos ao catolicismo. 

Universidade de Oxford

Entre estes, acolheu a confissão e 
a retratação do futuro cardeal John 
Henry Newman, proclamado santo 
em 2019. A conhecida expressão de 
“Irmãos separados” em uso no diá-
logo ecuménico, foi introduzida pelo 
Beato Domingos Barberi.

São Gabriel de Nossa Senhora 
das Dores (1838-1862). 

É o fruto mais delicioso que a Con-
gregação produziu. Não me alongo 
sobre ele. A sua notoriedade esten-
deu-se a todos os continentes. Pude-o 
constatar pessoalmente deslocan-
do-me “para as celebrações em sua 
honra” na Argentina, na Bélgica, na 
Espanha, em Portugal e em tantos 
outros lugares dentro e fora da Itá-
lia. Tem uma espiritualidade que fas-
cina. Chamam a atenção nele a sere-
nidade e a alegria. Não é por acaso 
que é conhecido como “O Santo do 
sorriso”. Era um enamorado de Nossa 
Senhora das Dores.

São Gabriel de Nossa Senhora das Dores
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Beato Eugénio Bossilkov
(1900-1952). 

Nasce em Bèlene, Bulgária, no ano 
1900. Aos 13 anos entra no seminá-
rio passionista. Aos 26 anos é orde-
nado sacerdote. Depois, vai a Roma, 
obtém o título do doutoramento no 
Pontifício Instituto Oriental com 
a tese “A união da Bulgária com a 
Igreja romana na segunda metade do 
século XIII”. O P. Eugénio possui uma 
vastíssima cultura e fala 13 línguas. 
Com o seu caráter aberto e sociável, 
gosta de dialogar com todos. Também 

com os ortodoxos. Exercendo o minis-
tério de pároco em Russe, os fiéis 
dizem: “Nunca tivemos um sacerdote 
tão amado, estimado e seguido”. Em 
1947 é consagrado bispo. O seu estilo 
de vida não muda. Eugénio tem uma 
profunda espiritualidade. Levanta-
-se todos os dias às quatro e meia, 
permanecendo em profundo recolhi-
mento até às sete e meia. Entretanto 
o partido comunista persegue siste-
maticamente a Igreja. 

Proíbe as festas religiosas, con-
fisca os bens eclesiásticos, fechas as 
escolas católicas. Os fiéis e o clero 
são vigiados. Também ele. A 17 de 
setembro de 1948 é recebido por Pio 
XII, que lhe diz: “Na Bulgária espe-
ra-te a coroa do martírio”.  Após a 
conversa com o Papa, vai a Santa 
Maria Maior. Diante do ícone da 
imagem da Virgem “Salus Populi 
Romani”, permanece em oração. 
Depois regressa aos Ss. João e Paulo, 
onde confidencia a um irmão de ter 
pedido a Nossa Senhora a graça do 
martírio. 

Todos o aconselham a não regres-
sar à Bulgária. Mas ele: “Eu sou o 
pastor do meu rebanho, não o posso 
abandonar”.

Relíquia do Beato Eugénio Bossilkov

Com esta convicção volta ao país. 
A 3 de outubro, por ordem de Esta-
line, é condenado à morte por fuzila-
mento. Durante a detenção nas prisões 
de Sofia, é permitido aos familiares 
fazerem-lhe uma visita. Dizem-lhe que 
eles irão implorar por ele a clemência. 

Mas Eugénio responde:“Não. O 
Senhor concedeu-me a graça do mar-
tírio. Morro de a vontade pela fé”.
Depois acrescenta: “Não vos preocu-
peis comigo; eu estou assistido pela 
graça de Deus e permaneço fiel a Cristo 
e à Igreja”.

O bispo D. Bossilkov é fuzilado na 
noite do dia 11 de novembro de 1952. 

Alma grande e abençoada por Deus!

(P. Domenico Lanci, tradução do 
italiano por P. Porfírio Sá)
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OS PASSIONISTAS  
NA UCRÂNIA
(Agosto 2022)

Caros amigos, 
Metade das férias ficou para 

trás, e a guerra na Ucrânia já 
dura há quase meio ano. Apesar das 
condições difíceis, os Passionistas de 
Smotrich estão a tomar várias inicia-
tivas para ajudar a comunidade local 
e os refugiados. Como está a situa-
ção na Ucrânia hoje, o que estamos 
a fazer especificamente e que ações 
planeamos levar a cabo, é o que que-
remos dar a conhecer nesta carta 
breve carta.

A situação do povo ucraniano 
é uma vida contínua à sombra da 
guerra, vivida até mesmo nas cida-
des e vilarejos distantes das linhas de 
frente. Nas últimas semanas, mesmo 
na região anteriormente pacífica de 
Podolia, alertas de ataques aéreos 
soaram com frequência, e explosões 
de foguetes derrubados por defesas 
aéreas ucranianas podem ser ouvidas 
em Smotrich. Felizmente, na nossa 
área, nenhum dos mísseis atingiu o 
seu alvo. As maiores vítimas desta 
guerra são as crianças e os jovens. 

Eles estão basicamente fora da escola, 
com poucas interrupções desde 2020. 
Atualmente, universidades, escolas, 
jardins de infância e creches perma-
necem fechadas a partir de 24 de 
fevereiro. Apenas em alguns luga-
res os professores estão a organizar 
o ensino on-line por conta própria. 
Assim, as crianças passam os dias 
em casa – na maioria das vezes sozi-
nhas, porque os pais têm que tra-
balhar. A situação também é difícil 
no serviço de saúde e no sistema de 
atenção aos deficientes. Mesmo antes 
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da guerra, eles não eram muito efi-
cientes, agora há muito caos, e as 
medidas são tomadas de forma ad 
hoc quando possível. O aumento dos 
preços - especialmente da energia e 

da gasolina - também é um problema 
para o povo da Ucrânia (infelizmente, 
afeta muitos outros).

Nos últimos meses, os Passionis-
tas têm vindo a realizar uma série de 

atividades para ajudar os moradores 
da nossa comunidade local, a passa-
rem por este momento difícil.

Casas da esperança
Um projeto que lançamos em maio 

deste ano são as “casas de esperança”. 
Graças ao apoio de muitas pessoas 
de bom coração, conseguimos adqui-
rir três casas, que atualmente estão 

sendo adaptadas para abrigar refu-
giados que perderam tudo por causa 
da guerra e não têm para onde voltar 
(geralmente vêm de cidades destruí-
das e ocupadas pelo exército russo). 

Estão em curso os trabalhos finais 
de adaptação destes edifícios, muitas 
vezes desocupados há muito tempo, 
para acolher novos residentes, o que 
esperamos que aconteça em setembro.

Centro comunitário para crianças e jovens
Percebemos que uma grande preo-

cupação dos pais que têm que tra-
balhar é a relutância em deixar os 
filhos sozinhos. Este é um problema 
que atinge especialmente as grandes 

cidades. Por isso, decidimos usar a 
propriedade adquirida pela Congrega-
ção, na cidade de Khmelnytskyi, para 
organizar ali, com a ajuda dos nossos 
amigos, um centro, onde crianças e 

jovens poderão passar o tempo num 
bom ambiente, sob a cuidado de edu-
cadores que os ajudarão a desenvolver 
os seus talentos por meio da aprendi-
zagem e do entretenimento.

Acampamentos de verão em Tynna
Como tem sido tradição em anos 

anteriores, o acampamento de verão 
para crianças e jovens foi realizado no 
nosso santuário, em Tynna, durante 

todo o mês de julho. A sua organiza-
ção foi possível graças à coragem de 
voluntários da Polónia, que vieram 
para a Ucrânia apesar da guerra. Os 

participantes passaram uma semana 
inteira jogando ativamente e apren-
dendo durante a catequese e ativida-
des educativas.
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Casa da Misericórdia
A Casa da Misericórdia recebe 

constantemente um fluxo de pes-
soas doentes e deficientes, prove-
nientes de áreas de guerra ou em 
risco de guerra. Muitas dessas pes-
soas são trazidas até nós por sacer-
dotes ou famílias porque não encon-
tram ajuda em nenhum outro lugar. 
Recentemente, tem acorrido à nossa 
casa um número considerável de 
invisuais que, entregues aos seus 
próprios meios, não conseguiriam 
ir para os abrigos. Apesar de já ter-
mos ultrapassado o limite de pes-
soas para que a casa foi concebida, 

tentamos não deixar ninguém sem 
ajuda. 

Graças ao apoio dos nossos benfei-
tores, foi possível realizar trabalhos de 
isolamento térmico - tão importante 
antes do inverno que se aproxima - e 
pintura. Para alguns dos trabalhos, 
bem como para outras tarefas, encon-
trou-se emprego na Câmara para os 
refugiados que se estabeleceram em 
Smotrycz.

Enquanto isso, as Filhas da Cari-
dade, que estão a colaborar connosco 
neste trabalho, solicitaram fundos 
para a instalação de um elevador. É 

extremamente necessário no momento, 
pois muitos dos nossos refugiados têm 
problemas de mobilidade. O elevador 
dar-lhes-á a capacidade de se movi-
mentar pela casa de forma indepen-
dente e usar o jardim.

A Casa também tem um centro para 
crianças, e as Irmãs têm-se envolvido 
muito ativamente em ajudar os mais 
novos por meio de oficinas, viagens 
e catequeses. As crianças também 
podem utilizar o playground, centro 
de informática, ludoteca, futebol e 
pingue-pongue de mesa.

Outras formas de assistência
Além das atividades na área ime-

diata, apoiamos constantemente os 
hospitais locais, ajudando os soldados 

enviados para a frente a comprar rou-
pas térmicas e organizando o apoio 
às suas famílias. Desde março que 

também trabalhamos com o Chris-
tian Rescue Service e voluntários para 
ajudar civis na zona de guerra direta.

Planos para o futuro
Um desafio para as atividades que 

estamos a levar a cabo serão os pró-
ximos meses de preparação para o 
inverno. Num futuro próximo, espe-
ramos novos refugiados no nosso con-
vento - já estamos a receber cada vez 
mais pedidos sobre o espaço dispo-
nível de várias organizações. Que-
remos fornecer-lhes não apenas um 
teto para os agasalharem, mas tam-
bém comida. Nos próximos meses, 

também queremos iniciar os prepa-
rativos para a abertura de um cen-
tro em Khmelnytskyi, que exigirá 
obras, pois nossa a casa não está 
totalmente concluída.

Gostaríamos de agradecer a todos 
os doadores pelo seu apoio. Assegura-
mos-vos todas as orações contínuas 
que fluem tanto da Casa da Miseri-
córdia e do nosso convento, como tam-
bém dos nossos amigos ucranianos.

Continuamos a pedir-vos que jejuem 
e orem pela paz e acabem as opera-
ções violentas neste país atormen-
tado pela guerra.

(Da Internet - 
P. Giuseppe Adobati

Tradução e montagem 
pelo P. Porfírio Sá)
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DA PARÓQUIA DE PALHAIS/SANTO ANTÓNIO
- JOVENS DA PARÓQUIA PASSIONISTA, LIDERADA PELO P. TIAGO VELOSO -

De 31 de julho a 7 de agosto, 32 jovens de Palhais/
Santo António juntaram-se a outros 300 para o 
primeiro Alpha Youth Camp, “uma das melho-

res experiências da minha vida”, como referiu um jovem 
participante. 

Este encontro surgiu como em jeito de intercâmbio 
com Macchia d’Isernia, em vista da Jornada Mundial da 
Juventude. Pelo interesse demonstrado de outras paró-
quias italianas e europeias, num clic tornou-se um Alpha 
Youth Camp.

Ao longo dos dias, na pequena aldeia de 900 habitan-
tes, os jovens tiveram a oportunidade de explorar a vida, 
a fé e a amizade, com o apoio de várias conferências rela-
cionadas com o Espírito Santo, com a teologia do corpo, a 
amizade, o amor, a sexualidade, a liderança e à missão. 

Após as apresentações, houve momentos de partilha em 
pequenos grupos... “criámos uma família, e temos a cer-
teza de que Jesus tem um propósito de vida para todos”, 
disse a Marta, após a semana em Itália.

As tardes foram dedicadas ao convívio, com muitos 
jogos aquáticos, desportos radicais e competições desporti-
vas, onde Portugal conquistou o mundial de voleibol. Mas 
nem mesmo a forte competitividade impediu o Bruno de 
salientar que “lá não existia Babel. Éramos todos um só 
corpo, sem barreiras linguísticas ou culturais”.

As últimas noites do Alpha Youth Camp foram inten-
sas, de evangelização, na cidade de Isernia, onde os jovens 
falaram abertamente sobre Jesus com os jovens e adul-
tos que passeavam pelas ruas e conviviam descontrai-
damente nas mesas de bares e cafés.

A última noite do Alpha Youth Camp, a 6 de agosto, 
foi celebrada numa praça central de Isernia, onde teve 
lugar um longo período de Adoração ao Santíssimo Sacra-
mento, com oração, reflexão e silêncio, apesar do ruído 
de fundo, os jovens afirmam que sentiram “Jesus muito 
perto, a ponto de derramar lágrimas ao sentir o seu 
amor”, disse Tomás. 

O próximo Alpha Youth Camp acontecerá nas véspe-
ras da Jornada Mundial da Juventude. O site está em 
paroquia.pt/jmj

Audiência com o Papa
Na sexta-feira, 5 de agosto, os jovens de Palhais/Santo 

António, juntamente com os restantes jovens do Alpha 
Youth Camp, tiveram uma audiência privada com o Papa 
Francisco, na Sala Clementina do Palácio Apostólico.

O Papa fez algumas perguntas fundamentais para a 
vida: “De onde vimos?... Qual a origem de tudo?... Qual 
o sentido da minha existência?... Porque há tanto sofri-
mento?... Porque sofrem os pequenos e indefesos?” Estas 
perguntas são típicas no Curso Alpha, e são perguntas 
colocadas  pelos jovens que “nasceram num contexto que 
se apresenta como ‘secularizado’, onde a cultura não está 
dominada pela dimensão do sagrado, mas pelas realida-
des do mundo”, disse Francisco. 

O Papa assegurou aos jovens participantes do Alpha 
Youth Camp que “Deus ama muito as perguntas”, “por-
que as respostas são fechadas, as perguntas são abertas. 
Uma pessoa que só vive de respostas é uma pessoa habi-
tuada a fechar, a fechar e a fechar; uma pessoa que vive 
de perguntas é uma pessoa acostumada a abrir, abrir, 
abrir”. De facto, continuou o Papa, “Jesus fez uma per-
gunta aos primeiros discípulos: ‘Que buscais?’ (Jo 1,38). 
Antes de dar respostas – disse o Papa – Jesus ensina a 
fazer uma pergunta essencial: ‘que procuro?’.



Noviços  
MAPRAES  2022

CASTELLAZZO
A 10 de maio, fomos até Castellazzo visitar os 
locais onde o nosso pai fundador cresceu. O diá-
cono mostrou-nos os vários locais que fizeram 
parte da vida do jovem São Paulo, sobretudo a 
cela, na Igreja de São Carlos, onde ele escreveu as 
nossas Regras. Foi um momento muito marcante 
tendo em conta o término do 300º aniversário.

PROFISSÃO PERPÉTUA DO 
IRMÃO GABRIELE LEO
A 15 de maio, foi uma grande celebração em 
Pianezza, porque o Co-irmão Gabriel professou 
os votos perpétuos.
Chegámos de manhã, tanto noviços como estu-
dantes, para o serviço litúrgico na celebração das 
11:3oh, presidida pelo Padre Provincial. Seguiu-
-se um agradável almoço com a comunidade e os 
seus familiares.

40 HORAS CASTELVECCANA
De 29 de abril a 1 de maio estivemos em Cas-
telveccana com o Pe. Pasqualino para a anima-
ção das 40 horas. Estes dias decorreram mais 
ou menos assim: durante a manhã animámos 
a Adoração ao Santíssimo nas várias Igrejas da 
paróquia, envolvendo as pessoas a rezar con-
nosco, a tarde era muito mais animada, organi-
zámos diversos jogos para as crianças, tentando 
diverti-las explicando-lhes o Evangelho, depois 
à noite por vezes também nos divertimos com os 
jovens ou famílias. 
Nestes dias, almoçámos sempre com o pároco, 
enquanto o jantar e após o jantar partilhámos 
com os paroquianos. Foi uma estupenda opor-
tunidade para nos conhecermos uns aos outros. 
No último dia, domingo, nas várias Eucaristias, 
cada um de nós, noviços, partilhou um pequeno 
pensamento. Esta atividade foi, para nós, a pri-
meira pequena experiência de apostolado que 
espiritualmente tanto nos ofereceu.
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Ao falar sobre o nome do ‘Alfa’ Youth Camp, explicou 
que é como o método de evangelização que o inspirou. 
“Alfa é sinónimo de nascimento - disse ele - com o iní-
cio, com a aurora da vida... Cristo é ‘alfa’, isto é o início, 
mas é também o ‘ômega’, isto é, o cumprimento, a ple-
nitude”. Com Ele, unidos a Ele, “cada um de nós se con-
verte numa semente destinada a germinar, crescer e dar 
fruto”. Mas, advertiu o Santo Padre, é necessário segui-
-l’O. E acrescentou:

“Digam não ao egoísmo, ao egocentrismo, a parecer 
mais do que somos. Não. Ser eu mesmo, não se ensober-
becer, nem mesmo se rebaixar, reconhecer-se pelo que se 
é, isso é verdadeira humildade”.

O Papa Francisco dirigiu os seus melhores votos aos 
jovens participantes do Alpha Youth Camp: “que Jesus 
se torne o vosso grande amigo, o vosso companheiro de 
viagem”. E concluiu dizendo “por favor, não sejam foto-
cópias. Que cada um seja original”.

Todos os jovens tiveram oportunidade de cumprimen-
tar pessoalmente o Papa Francisco. 

P. Tiago Veloso



Passionistas

VISITA AOS LUGARES DE S. PAULO
De 25 de maio a 1 de junho, realizámos uma peregri-
nação aos lugares de S. Paulo da Cruz. A nossa primeira 
paragem foi em Lucca, no Santuário de Santa Gemma, 
onde ficámos alojados perto das nossas monjas. 
Depois seguimos para o Monte Argentário, passando a 
noite no Retiro da Apresentação e também caminhámos 
até ao retiro de São José. O Pe. Max Anselmi, durante 
estes dias, proporcionou-nos encontros formativos.
Do Monte Argentário mudámo-nos para Vetralla, onde 
compartilhámos alguns momentos de espiritualidade 
passionista com o Pe. Adolfo Lippi. Depois fomos a para 
Roma, ficámos em Santi Giovanni e Paolo e participá-
mos no encerramento solene do Jubileu. De Roma, pas-
sámos para Moricone, aqui o Padre Alessandro Ciciliani 
concluiu connosco o curso sobre a História da Congrega-
ção que tinha iniciado em Janeiro. No regresso, parámos 
para almoçar na comunidade de Casalecchio.

EM CONTACTO COM A NATURFZA...
Entre os meses julho e agosto, tivemos a oportunidade 
de fazer várias caminhadas entre lagos e montanhas; 
sugestivas foram as Ilhas Borromee no meio de opulen-
tas vilas dos anos 70 no meio de jardins repletos de flo-
res e vistas deslumbrantes. Mas as montanhas não são 
menos impressionantes: estivemos tanto no Monte Rosa 
como no Monte Leone (muito próximo da fronteira com 
a Suíça). Foi verdadeiramente maravilhoso celebrar a 
Eucaristia no meio da natureza florida, animais, ria-
chos de água, tudo perto de glaciares.

CURSOS
Neste último período do ano, realizámos o curso sobre 
as Constituições com o Maestro, Padre Marco Pan-
zeri e concluímos o curso de guitarra com Alessan-
dra Torretta.

PRÓXIMOS APONTAMENTOS
• 22 - 28 Agosto: Exercícios Espirituais Lourdes
• 4 Setembro: Primeira Profissão
Os Noviços pedem a todos que os acompanhem nes-
tas importantes etapas através da oração, para que 
possam, cada vez mais, encarnar o carisma da paixão.

BASELLA
A 26 de junho, estivemos em Basella para partilharmos 
juntos um dia dedicado à família passionista. Foi tam-
bém uma oportunidade para celebrarmos o 25° aniver-
sário da Primeira Missa do Pe. Antonio Brambilla. Após 
a catequese matinal do Pe. Massimo Granieri, seguiu-
-se a Santa Missa e finalmente o almoço.

PRESENÇAS PASSIONISTAS 9FAMÍLIA PASSIONISTA
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Já vai longe o dia 2 de julho de 
1972, quando o, então, diácono 
passionista - P. Laureano Alves 

Pereira - acedia ao grau do presbite-
rado na igreja dos Missionários Pas-
sionistas de Barroselas, pelas mãos 
do então Arcebispo de Braga, D. Fran-
cisco Maria da Silva.  

Volvidos 50 Anos, é o mesmo P. 
Laureano que - agora em 2022, no 
mesmo dia e na mesma Igreja -, cele-
bra as Bodas de Ouro sacerdotais. 
Certamente, vemo-lo agora, já não 
com aquela agilidade e destreza dos 
seus 25 anos de então, mas sempre 
com o mesmo entusiasmo e vontade 
de trabalhar pelo Reino, apesar dos 
seus já 75 anos de vida. A acom-
panhá-lo nesta efeméride, de cará-
ter mais privado, alguns dos seus 
irmãos da Congregação. Não tantos 
como seria de esperar, mas aqueles 
a quem foi possível estar presentes, 
tendo em conta as diversas circuns-
tâncias que dificultaram essa presença 
mais numerosa, mas na certeza de 
que todos estiveram presentes espi-
ritualmente e através dos meios de 
comunicação, pelos quais manifes-
taram a sua alegria e fraternidade 
sacerdotal e religiosa. De qualquer 
forma, embora na sua simplicidade, 
o P. Laureano presidiu a Eucaristia, 
ladeado pelo Consultor da Área Oeste 
da nossa Província – P. Paulo Correia 
–, pelo P. Avelino, vice Superior da 
comunidade de Barroselas e conce-
lebrada pelos restantes colegas pre-
sentes. À homilia, baseado no Evan-
gelho do Domingo XIV, expôs uma 
série de considerações sobre o envio 
missionário ao qual todos teremos 
de responder com prontidão e gene-
rosidade. Ao mesmo tempo, apelou 
fortemente à necessidade da oração 
pelas vocações ao sacerdócio ministe-
rial, tendo em conta, especialmente 
nos tempos atuais, quando há tanta 
escassez de Sacerdotes diocesanos, 
tendo estes de recorrer cada vez com 

50 ANOS
de Vida Sacerdotal

BODAS DE OURO SACERDOTAIS
P. LAUREANO ALVES PEREIRA

mais frequência à disponibilidade dos 
nossos religiosos. Motivo porque se 
impõe a necessidade cada vez mais 
premente de pedirmos ao “Senhor 
da Messe para que envie mais ope-
rários para a sua messe”.

Um almoço convívio lautamente 
servido pelas funcionárias da mesma 
comunidade passionista de Barrose-
las, concluiu a celebração destas Bodas 
de Ouro sacerdotais do P. Laureano, 
vivida na maior intimidade da comu-
nidade passionista. Para o exterior, 
fiéis, familiares e amigos, a celebra-
ção decorreu no dia seguinte, Domingo 
XIV do Ano C., com o almoço/conví-
vio servido nas instalações do Grupo 
São Paulo.

Recuando um pouco no tempo, 
aqui se registam alguns dados 
biográficos do P. Laureano:
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Nasce aos 12.07.1947 em Alvarães, 
concelho de Viana do Castelo, então 
diocese de Braga, de José Pereira e de 
Maria de Nazaré Alves de Azevedo.

Com apenas 11 anos entrou para 
o Seminário, então a funcionar em 
Arcos de Valdevez, onde concluiu o 
chamado curso dos liceus. O Noviciado 
e a Profissão religiosa, na comuni-
dade passionista de Barroselas, nos 
anos 1963 e 1964, respetivamente. 
Seguiu-se a ordenação diaconal na 
comunidade passionista de Zaragoza 
e a ordenação presbiteral em Barro-
selas, nos anos 1971/1972, também 
respetivamente. Determinadas cir-
cunstâncias obrigaram a que o P. Lau-
reano concluísse os estudos superio-
res de filosofia e teologia como um 
autêntico caracol: sempre de malas 
aviadas, de um lado para o outro: 
entre os anos 1964 e 68, primeiro 

em Mondovì, na Itália setentrional; 
depois, entre os anos 1968 e 72, em S. 
Gabriel (Isola del Gran Sasso, Itália), 
seguidamente, em Las Presas e em 
Zaragoza (Espanha). E, finalmente, 
entre os anos 1977 e 78, especiali-
zação em Pastoral Juvenil, em Bar-
celona e, entre 1984 e 85, Teologia 
Espiritual, em Roma.

Ao longos destes cinquenta anos 
de sacerdócio, para além do ministé-
rio apostólico a que se dedicou, con-
forme as possibilidades que os diver-
sos cargos lhe permitiam, exerceu 
diversos serviços na Congregação, a 
saber: Superior em quase todas as 
comunidades, Pároco e vice Pároco 
em Palhais/Santo António da Char-
neca, Consultor provincial, Diretor 
e vice Diretor do nosso Seminário 
Menor, Professor de Moral no Liceu, 
Diretor dos Religiosos professos em 

Portugal e em Roma, Diretor espi-
ritual do nosso Seminário Menor e 
do Seminário Maior do Porto, Auxi-
liar do Mestre de Noviços e Superior 
provincial durante dois mandatos. 
Atualmente, é Superior da Comuni-
dade de Barroselas, com uma ativi-
dade intensa de pregação e de outras 
celebrações em diversas paróquias 
das redondezas. 

Enfim, um sacerdote de corpo 
inteiro, dado à Igreja e à Congrega-
ção com todo o entusiasmo e sentido 
de entrega. Damos, por isso mesmo, 
graças a Deus por todo o trabalho que 
tem desenvolvido em prol da Congre-
gação, um pouco em todos os seus 
setores, pedindo também a Deus que 
o guarde, o conserve e lhe dê saúde 
para poder continuar connosco ainda 
por muito anos.

P. Porfírio Sá
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1. Assim, neste corrente ano 2022:
A) No seminário de Nossa Senhora 

de Fátima, em Barroselas, iniciam o 
período de Postulantado – uma inser-
ção mais direta na vida da comuni-
dade religiosa e preparação para o 
Noviciado -, dois candidatos, prove-
nientes, um deles, do nosso Seminário 
da Feira, – o CELSO GOMES CAR-
VALHO –, natural de Gião (Feira), 
com 18 anos e o 12º anos de escolari-
dade aprovado; 

B) O segundo – TIAGO ANDRÉ 
BARROS DE PAIVA –, natural de 
Rio Meão (Feira), com 24 anos, for-
mado e professor de música. 

2. Em Caravate (Itália), no dia 
4 de Setembro, após o ano de novi-
ciado, emitiu a sua primeira Profis-
são Religiosa o noviço –  JOSÉ HEN-
RIQUE TOMÉ MOREIRA –, natural 
de Cucujães, com 21 anos de idade. 

3. No mesmo dia, agora em Calumbo 
(Angola), e também após o ano de 
noviciado na Tanzânia, emitiu igual-
mente a sua primeira Profissão reli-
giosa o noviço angolano – FERNANDO 
FRANCISCO PACA –, com 30 anos 
de idade. 

4. No dia 2 de setembro, no Semi-
nário de Barroselas, renovou a sua 
profissão religiosa – o LUÍS MIGUEL 
PINTO MARTINS –, natural de S. 
João de Ver (Feira), com 25 anos, tendo 
já concluído o curso institucional de 
Teologia em Nápoles. Irá residir na 
comunidade passionista de Barroselas. 

5. No dia 4 de setembro, após o 
primeiro ano de profissão, renovou, 
em Caravate, a mesma profissão – o 
JOÃO MANUEL REBELO –, natu-
ral de São João de Ver (Feira), com 
23 anos, 2º ano de Teologia. 

6. Finalmente, quando este número 
do nosso Boletim estiver “nas bancas”, 
teremos mais um sacerdote ordenado 
– o diácono ANDRÉ MARTINHO 
CORREIA AZEVEDO-, natural de 
Cesar (Oliveira de Azeméis), com 34 
anos de idade, a integrar atualmente 
a comunidade de Uíje (Angola). 

“Família Passionista” regozija-se 
com estas “novas” aquisições, fazendo 
votos para que estas vocações perseve-
rem e sejam fiéisao seu compromisso, 
procurando ser também estímulo e tes-
temunho para que outros lhes sigam 
os passos na entrega alegre generosa 
ao serviço da Igreja e da Congrega-
ção Passionista.                                                                       

P. Porfírio Sá

VOCAÇÕES PASSIONISTAS 
ÁREA OESTE (PROVÍNCIA MAPRAES)

Felizmente, nem tudo é negativo no que se refere a vocações à vida Passionista na Área da nossa 
Província. Para além do único seminarista que está determinado a continuar no Seminário Menor de 
Santa Maria da Feira no próximo ano letivo 2022-2023, - o GUILHERME PINTO -, de Válega, as coisas 
vão avançando melhor noutros quadrantes com bastantes expetativas e esperanças.
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Eu, Fernando Francisco Paca, fiz o 
meu noviciado na Tanzânia; cheguei 
no dia 20 de julho de 2021 a Arusha 
(Tanzânia), na comunidade de estu-
dantes de Filosofia, que era consti-
tuída por 3 religiosos.

No dia 12 de agosto de 2021 entrei na 
comunidade do noviciado de Dodoma, 
concretamente em Itololo, e no dia 15 
do mesmo mês começamos o noviciado. 
Foi um momento de formação e ora-
ção que nos ajudou a conhecer a Con-
gregação da Paixão de Jesus Cristo.

A comunidade era constituída por 3 
religiosos, cujo Reitor é o Pe. Anngelbert 

Kilasara e 2 Formadores: o mestre Pe. 
Francisco (italiano) e o ecónomo, Pe. 
Marcelo (tanzaniano); 8 noviços: 5 
tanzanianos, 1 zambiano, 1 zimbab-
wiano e 1 angolano.

Durante toda está experiência tive-
mos a sorte de conhecer muitos Pas-
sionistas, padres e irmãos de diversos 
pontos do mundo. Foi um ano muito 
importante na minha vida, aprendi 
muito com a experiência e ensinei o 
pouco que sei.

A nossa caminhada foi muito posi-
tiva: demos o nosso melhor para o 
aperfeiçoamento da personalidade.

A primeira profissão dos meus 
companheiros de noviciado foi a 15 de 
agosto de 2022, na Tanzânia, enquanto 
que eu professei, em Angola, no san-
tuário São José de Calumbo, no dia 
4 de setembro deste ano.

Confesso que estou feliz nesta 
minha nova etapa da caminhada. 
Agradeço a Deus o que tem feito na 
minha vida; agradeço também à 
minha família pelo apoio; agradeço 
também aos Passionistas pelo apoio 
incondicional.

Um grande abraço a todos. Esta-
mos unidos no amor de Cristo!

DE CALUMBO, o eco do Fernando Paca
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Servem as páginas desta revista, Vila da Feira, para partilhar com quem a 
lê, algumas palavras de gratidão para com uma conceituada Congregação 
Religiosa da cidade de Santa Maria da Feira, a ‘Congregação da Paixão 

de Jesus Cristo’, fundada em 1720 e conhecida como “Passionistas”, que partilha 
com alegria a vivência na fé”.

É este o parágrafo inicial com que 
o colunista - António Madureira - ini-
cia o seu longo apontamento sobre os 
“Passionistas” no número e páginas 
da Revista citada, recheado de inú-
meras fotos, que ilustram este seu 
belíssimo trabalho de homenagem 
e gratidão.

Começa o autor por dizer que a 
fé tem de ser “alimentada”, sendo 
esta, precisamente, a caraterística 
das Instituições Religiosas, formadas 
por pessoas que vivem, dedicam-se e 
professam a vivência de uma religião, 
em virtude de uma crença ou de uma 
espiritualidade e onde a meditação, 
a oração e outras práticas religiosas 
são exercidas de acordo com a opção 
individual de cada um. 

Citando o site http://passionistas.
pt/santa maria-da-feira/, António 
Madureira introduz a história desta 
Congregação com um breve aponta-
mento sobre a data e as circunstân-
cias que trouxeram os Passionistas 
para “Vila da Feira”, que aconteceu no 
dia 17 de abril de 1965, com entrada 
solene a 9 de maio do mesmo ano e a 
bênção da primeira pedra do futuro 
Seminário no dia 30 de junho de 1968, 
celebração presidida por D. Floren-
tino Andrade e Silva, Administrador 
Apostólico da diocese do Porto. 

Segue-se a informação da admis-
são do primeiro grupo de seminaris-
tas, em nº de 23, a 28 de setembro de 
1970, o início, a segunda fase e o fim 
das obras, que se prolongam desde 
1968 até julho de 1982.

Após esta espécie de introdu-
ção, o autor adentra-se agora no 
estudo daquele que foi o Fundador 

SÃO PAULO DA CRUZ,
PRESBÍTERO E FUNDADOR

DA CONGREGAÇÃO DA  
PAIXÃO DE JESUS CRISTO.

Em Vila da Feira, Terra 
de Santa Maria, Ano 21. 
Número 61.  Junho 2022 
(pgs. 215-229)
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da Congregação dos Passionistas, São 
Paulo da Cruz: nascimento, família, 
vocação, itinerário espiritual e apos-
tólico, passos de fundação e elevação 
aos graus da santidade.

Nascido em Ovada (região do Pie-
monte) a 3 de janeiro de 1694, Paulo 
Francisco Danei (nome de batismo) 
teve, principalmente, na sua mãe 
uma mulher extremamente piedosa e 
cheia de amor de Deus, que o educou 
com todo o esmero na fé em Deus e no 
amor a Jesus Cristo, principalmente 
com a meditação sobre a sua Paixão 
e Morte. Foi no mistério da Paixão 
do Senhor onde melhor a sua mãe o 
ensinou a procurar “a força para supe-
rar todas as provas e dificuldades”. 

 “Ainda menino de poucos anos” - 
continua António Madureira -, Paulo 
“entregou-se aos exercícios da oração 
e penitência; o seu lugar predileto era 
a Igreja, ora para acolitar o sacerdote 
no altar, ora para visitar nosso Senhor 
no Santíssimo Sacramento”. Foi num 
destes momentos, ouvindo a prega-
ção de um sacerdote que o Senhor o 
iluminou relativamente ao amor de 
Cristo Crucificado, momento a que 
ele chamou de “conversão”.

Após várias vicissitudes, uma 
visão de Maria Santíssima, vestida 
de negro, deu-lhe a conhecer o hábito, 
o emblema e o estilo de vida da futura 
Congregação com que Paulo sempre 
sonhou e que teria por carisma viver 

e anunciar a Paixão do Salvador. Hábito da Paixão de que Paulo se revestiu 
a 22 de novembro de 1720, considerando os Passionistas ser esse o dia da 
fundação da Congregação. 

Uma experiência mística de 40 dias de retiro na sacristia da igreja de S. 
Carlos, em Castellazzo, faz com que ele escrevesse aquele a que chamamos 
“Diário Espiritual”, escrevendo também um esboço das Regras destinadas 
a possíveis companheiros, aos quais chamou de “Pobres de Jesus” (primeiro 
nome da Congregação Passionista). Concluída essa experiência, o Bispo auto-
rizou-o a viver como eremita na ermida de S. Estêvão, em Castellazzo, e a 
realizar apostolado como leigo.

Após uma tentativa, aliás frustrada, de se encontrar pessoalmente com o 
Papa, em Roma, para lhe pedir a aprovação das Regras e da nova Congrega-
ção, retira-se, com o seu irmão João Batista, para o Monte Argentário, perto 
de Orbetello, onde a fama do seu zelo apostólico, da sua vida mortificada e 
santa fizeram com que fossem aceites às Ordens Sacerdotais. Entretanto, do 
Papa Bento XIII obteve a licença para “reunir companheiros”.

Voltando para o Monte Argentário, os dois santos irmãos meteram mãos 
à obra, construindo o primeiro convento que inauguraram em 1737. Oficial-
mente, a Congregação foi aprovada pelo Papa Bento XIV em 1741, ao qual 
se atribui este dito: “Esta Ordem que, a nosso ver, devia antes de todas ser a 
primeira, acaba de ser aprovada por último”. O mesmo Paulo da Cruz (título 
que assumiu após a sua consagração), foi, naturalmente, nomeado o seu pri-
meiro Superior Geral.

Termina o autor do texto (a quem os Passionistas estão infinitamente gra-
tos por esta enorme deferência em tão prestigiada revista) afirmando que “a 
finalidade da Ordem fundada por S. Paulo da Cruz, é, pela pregação de mis-
sões, implantar e firmar nos corações o amor de Deus por meio da meditação 
da Sagrada Paixão e Morte de Jesus Cristo. Todos os seus religiosos, aos três 
votos comuns, acrescentam um quarto, pelo qual se obrigam a trabalhar pela 
propagação, entre os fiéis, da devoção à Sagrada Paixão”. 

S. Paulo da Cruz despediu-se do mundo com a idade de 81 anos, a 18 de 
outubro de 1775. A sua Congregação, chamada de “Passionistas”, “continua 
florescente, no vigor e no espírito do seu Fundador, espalhada por diversos 
lugares do mundo”.

P. Porfírio Sá



1º) 15 ANOS, É TEMPO DE AVALIAR – CONTRIBUA 
PARA A ESTRATÉGIA DA ROSTO SOLIDÁRIO!

A todas as pessoas que se reco-
nhecem e como reconhecem a ROSTO 
SOLIDÁRIO:

Foi em 2007 que, a partir da Con-
gregação Passionista em Santa Maria 
da Feira e de um grupo de pessoas 
da comunidade local, nasceu a Rosto 
Solidário. 

Em 15 anos milhares de pessoas 
como associadas, doadoras, voluntárias, 
beneficiárias e colaboradoras construí-
ram e procuraram, dia após dia, respon-
der ao propósito que, desde a origem, 
se propuseram cumprir. Vivem-se tem-
pos desafiantes e, em breve, é impor-
tante repensar o futuro. Por agora, a 
Rosto Solidário pretende avaliar o 
presente sem esquecer o seu cami-
nho. Vimos assim solicitar e animar a 

todas aquelas pessoas que se sentem 
parte da Rosto Solidário, ou próximas 
desta, a disporem de alguns minutos 
para contribuírem e enviarem o seu 

feedback para Padre Paulo Gomes, 
presidencia@rostosolidaro.pt.

A Rosto Solidário agradece a par-
ticipação de todos, com a esperança 
de que no futuro continuem a cami-
nhar juntos!

Obrigado, 
Paulo Gomes Sousa

2º) CAMPANHA DE 
SOLIDARIEDADE COM A 
UCRÂNIA 

A 24 de Fevereiro, as tropas rus-
sas invadiram a Ucrânia, iniciando a 
guerra. Esta ofensiva contra a nação 
ucraniana levou à destruição de muitas 
localidades e ao grande êxodo de civis.

Como a região onde se encontram 
os Missionários Passionistas, em Smo-
trych, tem-se mantido pacífica, foi-se 
podendo acolher várias dezenas de 
pessoas que fogem das regiões afe-
tadas por operações militares.

Para além das 25 a 30 pessoas 
(idosos, doentes e deficientes) que se 
encontravam em abrigo permanente 
nas instalações da Casa da Misericór-
dia, estas instalações servem atual-
mente também de refúgio de guerra 
para muitos. Alguns dos que chegam 
pernoitam, outros encontram um lugar 
de descanso durante alguns dias, antes 
de decidirem o que fazer a seguir, mas 
muitos ficam com a esperança de que 
a situação melhore. 

É nesse sentido que se propor-
ciona a todos os recém-chegados o 
que é necessário para sobreviver, pois 
muitas dessas pessoas não têm pra-
ticamente nada. 

O donativo de 12.750€, reunido 
de Março a Junho pela campanha 
de Apoio à Ucrânia que a Rosto Soli-
dário levou a cabo, chegou para aju-
dar as cerca de 52 pessoas que se 

15 anos
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mantêm nas instalações dos Pas-
sionistas. Este apoio, já agradecido 
formalmente pelo responsável Pro-
vincial dos Passionistas da Ucrânia 
(Frei Lukasz Andrzejewski CP), ser-
virá para dar resposta à alimentação, 
medicação, outros materiais médicos 
e de higiene.

Os trabalhos de apoio não seriam 
possíveis sem a ajuda de muitas pes-
soas como as que participaram nesta 
campanha ou aquelas que o fazem 
com uma palavra amável ou outro 
tipo de donativos.

Futuro incerto, 
mas esperançoso.
O mundo em que vivemos está a 

mudar de forma extremamente dinâ-
mica e a situação na Ucrânia tem 
vindo a agravar-se. 

O maior desafio é a situação demo-
gráfica e a migração de pessoas de 
aldeias e cidades para grandes cen-
tros e para o estrangeiro. Smotrych 
e as cidades circundantes começam 
também a despovoar-se. Daí a deci-
são de abrir-se um novo apoio numa 
cidade maior. 

As necessidades são enormes e as 
possibilidades dos Passionistas no 
terreno modestas, mas com a ajuda 
de toda a família Passionista, pensa-
-se conseguir dar o melhor suporte a 
esta situação de crise, mas também 
de esperança.

3º) CONHEÇA O 
CÓDIGO DE CONDUTA 
SUBSCRITO PELA 
ROSTO SOLIDÁRIO

A Rosto Solidário, como associada 
da Plataforma Portuguesa das 
ONGD, faz parte do processo de imple-
mentação do Código de Conduta das 
ONGD e subscreveu-o em maio de 2022.

De forma melhorar e potenciar o 
trabalho das ONGD, desde 2011, a 
Plataforma Portuguesa das ONGD 
tem vindo a refletir sobre as questões 
de ética e as suas bases de conduta 
através de um processo inclusivo e 
participativo que envolveu ampla-
mente as suas associadas.

Deste processo, surgiu o Código 
de Conduta da Plataforma Por-
tuguesa das ONGD – aprovado em 
2017 – um documento que formaliza 
um conjunto de procedimentos e valo-
res que as ONGD devem respeitar no 
seu trabalho. 

O código de conduta irá contri-
buir para o desenho e implementa-
ção de estratégias públicas de comu-
nicação que incorporem os valores e 
boas práticas definidas internacio-
nalmente sobre o tema.

É neste contexto e com este obje-
tivo que todas as organizações asso-
ciadas da Plataforma Portuguesa das 
ONGD, incluindo a Rosto Solidário, 
atravessam um processo de autoava-
liação e diagnóstico das suas práti-
cas e condutas internas e externas, 
para que se identifique necessidades 
de melhoria, bem como prioridades.

Mais do que um momento parti-
lha e aprendizagem, a implementa-
ção deste processo é convite à refle-
xão, à análise e à ação das ONGD.

Fique a conhecer o Código de 
Conduta das ONGD no Website da 
Rosto Solidário.

Poderá entrar em contacto com 
a Rosto Solidário para mais infor-
mações sobre este processo e sua 
evolução.

Suzana Quintal

EXPRESSÕES DA FAMÍLIA PASSIONISTA 17FAMÍLIA PASSIONISTA



Remonta a 8 de julho de 2018 o dia em que se cele-
brou pela última vez o encontro anual da “Famí-
lia Passionista”. Na origem deste interregno, como 

todos infelizmente se recordarão, esteve o falecimento do 
P. Pires - 10/07/2019 -, primeiro, e a pandemia do Covid-
19 que se abateu sobre todos nós, um pouco por todo o 
mundo, depois.

E, embora este flagelo ainda não estivesse totalmente 
debelado, também no nosso país, achamos, porém, que 
estaríamos já em condições generalizadas de recomeçar 
esta bela iniciativa de reunirmos à volta de um palco, 
erguido à sombra das árvores da nossa mata, um número 
possivelmente mais numeroso de pessoas que, de alguma 
forma, fazem parte desta grande Família, a Congregação 
dos Passionistas em Portugal.

E assim aconteceu. 
Em consonância com o programa previamente agen-

dado, e como sempre tem acontecido, iniciou-se a festa 
à volta do altar, com a celebração da Eucaristia que, aos 
domingos, é celebrada na igreja, às 12 horas. Em subs-
tituição do Superior Provincial, presidiu o seu Conse-
lheiro para a nossa Área, o P. Paulo Correia, tendo con-
celebrado vários sacerdotes passionistas, provenientes 
da maior parte das nossas comunidades de Portugal-I-
tália-Angola. À homilia, o celebrante teceu as melhores 
considerações, baseadas na Palavra de Deus, correspon-
dente ao XV Domingo do Tempo Comum e, muito con-
cretamente, sobre a parábola do bom Samaritano apre-
sentada pelo evangelista São Lucas. Paralelamente, fez 
realçar a missão evangelizadora da Igreja, protagoni-
zada hoje por tês Voluntárias passionistas que se prepa-
raram para o efeito e que, brevemente, prestarão o seu 
serviço missionário no âmbito da Missão passionista do 
Calumbo, em Angola. São elas: a Solange Diana Bran-
dão Oliveira, a Joana Patrícia da Silva Gomes e a Inês 
Margarida Gonçalves Bastos. 

À exortação do testemunho cristão que estas três 
jovens se aprestam a levar àquela gente da Missão, 
seguiu-se a oração do Envio Missionário e a entrega do 
símbolo passionista, como sinal da missão que escolhe-
ram e a que são chamadas a testemunhar: o “amor infi-
nito de Deus, manifestado principalmente na Paixão do 
seu Filho Jesus, a obra mais maravilhosa do seu amor”.

Terminada Eucaristia que, embora celebrada fora 
do seu ambiente habitual, foi participada com o maior 
respeito, mas também com muita alegria, contribuindo 
para isso as vozes límpidas e cristalinas dos e das jovens 
e adolescentes do Grupo Coral da missa das 10, que lhe 
deram um especial colorido e beleza, foi a corrida aos far-
néis, que já eram bem horas de satisfazer as exigências 
estomacais. Aqui, salve-se quem puder: cada um defen-
deu-se como pôde, ora deitando mão ao que se trouxe 
de casa, ora procurando refúgio nos restaurantes locais, 
ora acorrendo aos balcões montados pelo Grupo Gólgota, 

onde foram peritos na confeção e fornecimento da refei-
ção aos desprevenidos. A verdade é que ninguém ficou, 
como diz o nosso povo, com a “barriguinha a dar horas”.

Por volta das 15:00 horas, teve início a tarde recrea-
tiva e cultural. Primeiro, com a subida ao palco do Grupo 
de Danças e Cantares do Orfeão da Feira, que patentea-
ram ao público os belos trajes, danças e cantigas destas 
zonas das Terras da Feira.

Seguidamente, foi a vez da exibição do SLand-up 
Comedy, com a participação do seu animador Joel Ricardo 
Santos, que animou a “plateia” com lindas piadas e belas 
histórias.

Finalmente, foi a vez do já bem conhecido Grupo Fol-
clórico S. Paulo, de Barroselas, que, mais uma vez nos 
exibiu garbosamente os ricos trajes, as belas cantigas e 
as maravilhosa danças típicas da zona do Vale do Neiva, 
entre os concelhos de Viana do Castelo e Barcelos. 

Enfim, pese embora o pouco tempo disponível para 
decidir da realização ou não, também este ano, da festa/
convívio das pessoas que, de perto ou de mais longe, se 
sentem parte integrante da Família Passionista, acha-
mos que valeu a pena. Um dia para reencontrar amigos, 
reviver amizades e partilhar um carisma que anima esta 
grande Família que tem por pai e Fundador um grande 
Homem, que foi S. Paulo da Cruz. Que ele, do céu, nos 

“FAMÍLIA PASSIONISTA” EM FESTA
(Santa Maria da Feira, 10.07.2022)
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abençoe e fortaleça os laços de amizade e de comunhão 
que nos une todos em Cristo e este “Crucificado”. 

Bem-haja a todos aqueles que acorreram ao Seminá-
rio da Feira em mais uma festa da Família Passionista 
neste dia 10 de julho de 2022, com um enorme abraço, 

despedindo-nos até ao próximo ano se as circunstâncias 
o permitirem.

 Obrigado a todos. 

Reportagem e montagem de P. Porfírio Sá 
Fotos de Paulo La Salette
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ALBERTINA MOTA 
(Assinantes de Durrães), 50€

ANA MARIA NUNES R. 
COSTA (Santo António 
da Charneca), 20€

ANÓNIMO (Braga), 30€

ANTÓNIO JOAQUIM 
DA ROCHA COELHO 
(Mozelos-VFR), 50€

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

ARMINDO MARTINS 
(Linda-a-Velha), 20€

AURORA MARIA DE 
JESUS E SILVA (Assinantes 
de Lourosa), 35€

CÂNDIDA DA CONCEIÇÃO 
FARINHA SOUSA 
(Linda-a-Velha), 50€

CAPELANIA DA COELHOSA 
(Vale de Cambra), 26,07€

CAPELANIA DA SENHORA 
DA HORA (S. João de Ver), 33€

CAPELANIA DE ALDRIZ 
(Argoncilhe), 60€

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

CAPELANIA DE MACINHATA 
(Vale de Cambra), 40.20€

CAPELANIA DE NOSSA 
SENHORA DO CAMPO 
(Argoncilhe), 50€

CAPELANIA DE S. 
MIGUEL (Válega), 33€

CORINA (Assinantes 
de Barroselas), 40€

DÁLIA RIBEIRO MIRANDA 
(Coina-Barreiro), 10€

DANIEL TAVARES CORREIA 
(Junqueira-VLC), 10€

DELFIM MANUEL OLIVEIRA 
DA SILVA (Arrifana), 20€

EDGAR EZEQUIEL 
MARTINS CORREIA 
(ASPA) (Junqueira), 20€

ELISA DANIELA MARTINS 
CORREIA (Assinantes 
da Junqueira), 155€

IGREJA DO S.C. DE JESUS 
(Linda-a-Velha), 30€

IGREJA PAROQUIAL 
DE FORNOS (Rosa Maria 
P. Familiar), 150€

IGREJA PAROQUIAL DE 
TRAVANCA, 37.35€

ILDA REIS SOARES 
(S. João de Ver), 10€

IMAGENS DE N. SENHORA 
DAS DORES, 42.57€

ISABEL VIEIRA GOMES 
PARENTE (Algés), 40€

JOSÉ MARIA GONÇALVES 
SAMPAIO (ASPA)-
(Porto Salvo), 100€

JUVENTUDE GOMES 
DE AZEVEDO (S. João 
da Madeira), 30€

MANUEL ANTÓNIO 
FERNANDES SOBREIRO 
(ASPA)-(Famalicão-NZR), 50€

MANUEL BARBOSA 
FERNANDES (Barroselas), 20€

MARIA ADELAIDE O. 
GONÇALVES CRUZ (Santo 
André-Barreiro), 5€

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

MARIA AMOROSA 
PINHO SILVA ALVES 
(Cesar-OAZ), 50€

MARIA AUGUSTA LEITE 
DE SÁ (Covilhã), 20€

MARIA DA CONCEIÇÃO 
GONÇALVES FÉLIX 
(Fragoso-BCL), 10€

MARIA DA PURIFICAÇÃO 
HENRIQUES (Linda-
a-Velha), 40€

MARIA DE FÁTIMA 
PIRES (Palhais-Brr), 10€

MARIA DE LURDES 
MARQUES JESUS (Santo 
António da Charneca), 10€

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

MARIA GLÓRIA DE JESUS E 
SÁ (Santa Maria da Feira), 10€

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

MARIA LUÍSA TEIXEIRA 
(S. João da Madeira), 40€

MARIA ODETE 
BASTOS (Santo António 
da Charneca), 20€

MARIA TERESA COSTA 
VITAL TORRES VASCO 
(Linda-a-Velha), 100€

MISSIONÁRIOS 
PASSIONISTAS (Santo 
António da Charneca), 20€

PAULA DA CRUZ 
AMORIM C. DOS SANTOS 
(Assinantes de Fiães), 13€

PARÓQUIA DE 
ESPARGO (Assinantes 
de Espargo-VFR), 50€

MARIA ROSINDA REGO 
CAMPELO (assinantes de 
Poiares (PTL), 105€

RUI RAMIRO RIBEIRO 
REIS + MARIA DO CÉU 
(Fornos-VFR) (?), 20€

SANTUÁRIO SENHORA 
DA SAÚDE (Vale de 
Cambra), 60,04€

SEMINÁRIO DA SANTA 
CRUZ (Santa Maria 
da Feira), 197,80€

SIMÃO PEDRO DIAS 
SANTOS (ASPA) (Santa 
Maria da Feira), 50€

SOFIA SEMIÃO (Linda-
a-Velha), 30.15€

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.
DONATIVOS (desde 20.06 a 12.09.2022): 

ATENÇÃO! 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 do(a) Assinante ou 
do(a) Colaborador(a) que consta na folha de rosto.

COMUNICADO: Para evitar confusões, será preferível enviar o próprio donativo por Caixa Multibanco, 
utilizando o nº da Entidade 21721; o nº de Referência, na folha de rosto e o Montante (oferta livre).

ATENÇÃO ao endereço postal (morada):
Continuamos, com alguma frequência, a receber Boletins devolvidos ao remetente. Isto deve-se à não atualização da morada de alguns assi-
nantes. 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 freguesia correspondente. Se os campos da morada não estiverem assim devidamente preenchidos, o Boletim é devolvido 
à procedência. É favor comunicar-nos as eventuais alterações efetuadas a fim de procedermos à respetiva atualização na nossa base de dados.

FORAM CHAMADOS À CASA DO PAI:
† 28.06.2022: MARIA ALCINDA FARIA, Assinante de “Família Passio-
nista” (Tregosa-Barcelos)
† 12.08.2022: ROSA ODETE RIBEIRO MIRANDA, Assinante de Família 
Passionista” (Tregosa- Barcelos)

ACONTECEU

“FAMÍLIA PASSIONISTA” é solidária 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

9.07.2022: JUDITE MIRANDA PEREIRA (102 Anos), mãe da 
Colaboradora Maria Helena Almeida (Tregosa – Barcelos) e assi-
nante de F.P.

ANIVERSÁRIO
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Calendário parede 
Passionistas 2023

Características:

8 páginas no formato 240x340mm 
• agrafado no topo com furo 
de 5mm • Impresso a 4 cores, 
metalizados e flurescentes • tintas 
ecológicas • verniz aromatizado

livraria.passionista@gmail.com

Já disponível!
Faça o seu pedido na  
Livraria Edições Passionistas

256 364 656

AJUDE A FORMAR
UM MISSIONÁRIO PASSIONISTA!
1. BOLSAS DE ESTUDO

BOLSA DE COLABORADOR ...................................... 500,00 €
BOLSA DE BENFEITOR ............................................... 3.750,00 €
BOLSA DE BENFEITOR INSIGNE ................... 10.000,00 €

BENEFÍCIOS ESPIRITUAIS

> Oração diária pelos Benfeitores, vivos e falecidos, em todas as casas 
da Congregação.

> 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos 
Benfeitores vivos.

> 1 Missa mensal, em todas as casas da Congregação, pelos 
Benfeitores falecidos.

> 3 Missas no mês de novembro, em todas as casas da Congregação, 
pelos Benfeitores falecidos.

> 1 Missa todos os domingos, às 12 horas, no Seminário de Santa Maria 
da Feira, pelos Benfeitores vivos e falecidos. 

> 1 Trintário Gregoriano pelos Benfeitores Insignes, celebrado após o 
seu falecimento.

N.B. 
* A Bolsa pode ser individual ou coletiva (famílias, grupos de pessoas, movimentos, 

paróquias, etc…) e as quantias podem perfazer-se em várias prestações.
* O doador pode atribuir um nome (por ex. de uma Santo) à Bolsa que fundou.
* Disponibilizam-se, para quem o solicitar, recibos para efeitos de IRS, conforme 

legislação em vigor.

2. INTENÇÕES DE MISSAS
Os MISSIONÁRIOS PASSIONISTAS carecem de Intenções de Missas 
suficientes para as suas necessidades e dos Missionários em Angola. 
Agradecemos, por isso, aos Reverendos Párocos e fiéis que nos 
confiem o número de Intenções de Missas que lhes seja possível, 
com a garantia de serem celebradas individualmente nas nossas 
Comunidades.

NOTA:
Para o efeito, ligue para 256 364 656. Ou prefira a tranferência  pelo 
IBAN: PT50 0079 0000 0834 3144 10148 ou MBWAY 967 014 190
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Hoje estamos imersos numa atmosfera de indiferença e, apesar de 
vivermos lado a lado, uma barreira invisível nos separa uns dos 
outros. Vivemos frente a frente uns com os outros e, no entanto, 

não nos encontramos. Contudo, existem pequenos segredo capazes de aba-
ter esta barreira. Indico apenas três muito simples:

O primeiro é aquele de chamar, se possível, as pessoas pelo nome. Isto, 
parecendo que não, tem um poder mágico. Tanto, que os homens estariam 
dispostos a tudo para o ver aparecer nas páginas dos jornais. 

O segundo é aquele de dar importância aos outros, uma vez que o 
nosso maior desejo é o de nos sentirmos amados. Por isso, quando encon-
tres alguém, pergunta-te a ti mesmo: “Que qualidade tem esta pessoa que 
poderia louvar?”. E, se descobres nele um aspeto positivo, coloca-o since-
ramente em relevo. De facto, afirma um especialista em dinâmicas rela-
cionais. “Toda a gente que encontramos sente-se superior a nós nalguma 
coisa, e de um modo seguro para chegar ao seu coração. É o de lhe fazer-
mos ver que lhe reconhecemos esta suposta superioridade” (Dale Carnegie).

“É a pessoa que não se interessa pelos outros aquela que tem maiores 
dificuldades na vida - acrescenta Alfred Adler, o psicanalista vienês, discí-
pulo de Freud – e que acarreta mais malefícios ao próximo. E são estes os 
indivíduos que fracassam nos seus projetos”. Então, se queres ter sucesso 
nos relacionamentos, tens de te interessar pelos outros. Fazemos mais 
amigos em poucos minutos mostrando interesse por quem está perto de 
nós do que em muitos anos preocupados por induzir os outros a se inte-
ressarem por nós. 

Finalmente, o terceiro segredo é o mais fácil de aplicar. Consiste em 
sorrir sempre. Isso mesmo. Se queres que os outros fiquem contentes por 
estarem contigo, é necessário que também tu demonstres a felicidade de 
estares em sua companhia. O sorriso fala melhor do que mil palavras: 
“Muito gosto, estou feliz por te ver!”. Treina-te, sorrindo todas as vezes 
que entres na vida social. Acolhe com um sorriso os amigos, os clientes, os 
colaboradores, os alunos, os professores… Se, entretanto, desempenhas 
uma atividade pública, não te podes permitir de envolver os outros nos 
teus estados de alma negativos. Aos outros deves oferecer sempre a parte 
melhor. Aquilo que é público de ser sempre diligentemente distinto do pri-
vado. “Um homem que não sabe sorrir não deveria nunca abrir uma loja”, 
diz um provérbio chinês.

Note-se que tal exercício é proveitoso, antes de mais a quem sorri, por-
que ajuda a restabelecer a harmonia interior. O sorriso, de facto, denota 
automaticamente um estado de bem-estar em ti e nos outros, mesmo a 
nível biológico. É assim. Com a contração dos nervos faciais, provocada 
pelo riso, ativa-se na hipófise a secreção das endorfinas, substâncias que 
estimulam um sentido de satisfação.

Lembra-te que, numa certa medida, o ser felizes depende de nós. De 
facto, entre a mente e o comportamento, explica o psicólogo James, existe 
uma recíproca cumplicidade. O sentimento cria a atitude exterior e vice-
-versa. Se estou feliz, rio-me. Mas é verdade também o contrário: se me 
rio, acabo por ser feliz. “A ação parece seguir o estado de alma – afirma o 
mesmo James – mas, na verdade, ação e estado de alma são contemporâ-
neos”. Daí se conclui que muita gente é feliz porque o quer ser.

Então, comecemos por nos treinarmos a sorrir do fundo do coração. Dei-
xemos sair para fora a parte harmónica de nós para a poder trazer para 
a vida social. E repitamos de vez em quando a nós mesmos as palavras 
de William James: “Se sou feliz, sorrio, mas se sorrio acabo por ser feliz”

Luciano Verdone, 
(Tradução do italiano 
e montagem por P. 
Porfírio Sá, em L’Eco di 
San Gabriele, nº 7-8 de 
julho de 2022, Ano 110)
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às vítimas do terrorismo  
de Cabo Delgado, 
em Moçambique

“Tudo pelos outros”
Foi invulgar. Cerca de 7000 

pessoas, vítimas da violência terro-
rista em Cabo Delgado, participaram 
numa ação missionária promovida 
pela Comunidade Shalom e apoiada 
pela Fundação AIS. Seis campos de 
deslocados foram palco deste pro-
jeto que se explica em duas simples 
palavras: evangelização e socorro… 
Foi em fevereiro. Numa altura em 
que os ventos da violência e do ter-
rorismo voltaram a soprar no norte 
de Moçambique, vale a pena recor-
dar esta iniciativa… 

Verónica Abraão, de 83 anos, tem 
um sorriso luminoso que lhe faz quase 
desaparecer as rugas do rosto. Ela 
vive num campo de deslocados em 
Montepuez, na província de Cabo Del-
gado. Verónica vivia longe dali, em 
Muatide, quando os ataques dos ter-
roristas se tornaram muito frequen-
tes. “A única alternativa era fugir. 
Juntamente com outras pessoas, fugi 

para o mato e acabei por cair num 
buraco… Fomos à procura de um ria-
cho, para conseguir água para beber”, 
explica. Ficaram três dias meio escon-
didos até que se decidiram a avan-
çar para uma estrada onde apanha-
riam boleia, primeiro até à vila de 
Mueda e depois até Montepuez, ao 
campo de deslocados. O campo é um 
somatório de casas construídas com 
paus entrelaçados, colmo e barro. 
Alberto Nyangu vive também por 
lá e também é deslocado. Alberto e 
Verónica participaram em fevereiro 
numa iniciativa da Comunidade Sha-
lom que abrangeu um total de cinco 
campos de deslocados na região de 
Montepuez. Ao todo, foram cerca de 
1500 famílias, cerca de 7000 pessoas 
que se cruzaram com os missioná-
rios da Igreja, apoiados pela Fun-
dação AIS. No final da iniciativa, 
Alberto Tomás Nyangu, de 30 anos 
de idade, fez questão de “agradecer 

muito” a forma como se sentiu aco-
lhido. “Queria agradecer muito a 
forma como foi distribuída a alimen-
tação, tratando-nos com dignidade e 
amor.” Esta iniciativa da Igreja pode 
resumir-se a duas simples palavras: 
evangelização e socorro.  A região 
de Montepuez é terra de missão, de 
primeira evangelização. A irmã Isa-
bel, das Franciscanas Missionárias 
de Maria, participou também nesta 
iniciativa e é com os olhos brilhando 
de alegria que recorda o encontro 
com as populações vítimas do ter-
rorismo e que vivem agora em cam-
pos de deslocados.  “Os missionários 
ofereceram brinquedos às crianças, 
fizeram os cabazes de comida para 
distribuir aos pobres e deslocados, 
rezaram com eles e por eles. Dan-
çaram, jogaram, animaram de mil 
maneiras as crianças”, descreve a 
irmã isabel, concluindo: “foi lindo e 
agradável a Deus…” 

Levar

Deus
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Presença da Fundação AIS
Larissa tem 27 anos, é consa-

grada da Comunidade Shalom e foi 
uma das “ativistas” desta iniciativa. 
Ela andou por todos os campos de 
deslocados de Montepuez a matar a 
fome de comida e do Sagrado. “Tive-
mos a graça de levar connosco cerca 
de 1000 terços e 1000 imagens do 
Sagrado Coração de Jesus e do Ima-
culado Coração de Maria para distri-
buir, juntamente com os alimentos – 
destinados a mais de 1000 famílias 
– tudo subsidiado pela AIS, a Ajuda 
à Igreja que Sofre.” Num dos cam-
pos, Larissa comoveu-se com aque-
las pessoas que tiveram de fugir, 
que passaram fome, que tiveram 
de se esconder nas matas, e que ali, 

nos campos de deslocados, se ajoe-
lharam, rezaram e participaram 
numa procissão com uma imagem 
de Nossa Senhora. “Tudo me mar-
cou bastante… E depois, ouvir e 
ver os testemunhos de gratidão de 
quem sentiu que não está abando-
nado, que Deus os ama e cuida… 
isso não tem preço.” 

O norte de Moçambique, em espe-
cial a província de Cabo Delgado, tem 
sido afetada pela violência de gru-
pos armados que reivindicam per-
tencer ao Daesh, o Estado Islâmico, 
e que desde Outubro de 2017 já cau-
sou mais de 3000 mortos e mais de 
800 mil deslocados. Toda esta situa-
ção tornou Moçambique num país 

prioritário para a Fundação AIS. 
Graças à solidariedade dos benfei-
tores da instituição, tem sido pos-
sível apoiar as dioceses mais atin-
gidas pelo terrorismo com projetos 
de assistência pastoral e de apoio 
psicossocial, mas também no forne-
cimento de materiais para a cons-
trução de dezenas de casas, centros 
comunitários e ainda a aquisição de 
veículos para os missionários. Numa 
altura em que notícias de novos ata-
ques voltam a sobressaltar o norte 
de Moçambique, é bom saber que a 
Igreja está presente junto destas 
populações que tanto têm sofrido… 

Paulo Aido
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HORIZONTES DA PAIXÃO

VIA SACRA: 
O caminho de Cristo. 

O nosso caminho.

ANO XXXVI – N.º 147
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LEITURA

“Ora, um dos malfeitores que tinham sido crucificados 
insultava-o, dizendo: ‘Não és Tu o Messias? Salva-te a ti mesmo 
e a nós também’. Mas o outro, tomando a palavra, repreen-
deu-o: ‘Nem sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplí-
cio? Quanto a nós, fez-se justiça, pois recebemos o castigo que 
as nossas ações mereciam; mas Ele nada praticou de condená-
vel’. E acrescentou: ‘Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres 
no teu Reino’ Ele respondeu-lhe: ‘Em verdade te digo: hoje esta-
rás comigo no Paraíso’ (Lc 23, 39-43).

XI ESTAÇÃO:
JESUS PROMETE O SEU REINO 
AO BOM LADRÃO



MEDITAÇÃO 

Os pecadores sempre foram a companhia predileta de Jesus (cf. Lc 5, 
31-32). Se assim o foi ao longo de toda a sua vida e ministério, não podia ser 
diferente na hora extrema da cruz, onde Deus, em Cristo, estava a reconciliar 
o mundo consigo (cf. 2 Cor 5, 19). Jesus é crucificado no meio de dois malfei-
tores, levando ao extremo a sua solidariedade com a humanidade pecadora.

Os chefes dos Judeus, encarcerados nas suas certezas religiosas e na 
comodidade da ordem estabelecida, assim como os seus conterrâneos não reco-
nheceram, em Jesus e na sua obra, o Messias e o Ano da Graça que se estava 
a iniciar (cf. Lc 4, 16-30). Os discípulos, quando ouviam Jesus falar da cruz, 
enchiam-se de medo e nada entendiam nem queriam entender deste cami-
nho do Mestre que será também o seu caminho (cf. Lc 9, 30-45). Só os peca-
dores é que entendiam quem era Jesus e a força salvadora que dele dima-
nava (cf. Lc 15,1).

Tal situação volta-se a repetir na hora da cruz. Os chefes dos judeus, um 
dos malfeitores e os soldados zombavam de Jesus. Os discípulos, com medo 
e não entendendo um messianismo que passasse pela cruz, afastam-se de 
Cristo e deixam-no sozinho. O único que reconhece Jesus como Deus Salva-
dor e Rei é um dos malfeitores: “Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres 
no teu Reino.”

A esta súplica do malfeitor, respondeu o Senhor do alto da cruz, 
daquele altar da misericórdia, com a sua segunda palavra: “Em verdade te 
digo: hoje estarás comigo no Paraíso.” Palavra essa que põe em evidência 
as três características da salvação cristã: é para hoje, é com Jesus e é para 
todos! A salvação que Jesus oferece não é uma realidade atemporal, começa 
agora, no hoje da nossa vida (cf. Lc 2, 11; 4, 21; 19, 9; 23,43). Mas a salva-
ção é também um estar com Jesus. Da resposta do Crucificado, concluímos 
que o paraíso não é um lugar ou uma possessão de coisas. O paraíso “não é 
um lugar de fábulas, e tampouco um jardim encantado. O paraíso é o abraço 
com Deus, Amor infinito” (Papa Francisco). Por fim, a salvação é para todos. 
Demonstração clara desta verdade, é o facto do bom ladrão ser o único santo 
“canonizado”, pelo próprio Jesus. Nenhuma situação de mal, de pecado, de 
morte é insanável para a misericórdia de Deus. Não te esqueças que Cristo 
na Cruz está de braços abertos. E neste abraço do Crucificado cabem todos 
os homens de todos os lugares e tempos. Poderemos nós recusar o abraço 
misericordioso de Deus, em Cristo crucificado que nos oferece o Paraíso?

A grande diferença que há não é entre não pecadores e pecadores. 
Todos somos humanos, frágeis e pecadores (cf. 1 Jo 1, 8-10). Mas há uma 
grande diferença entre pecadores que recusam o perdão e pecadores que se 
abrem à misericórdia oferecida. “A salvação, a santidade, consistirá final-
mente em nos apercebermos da nossa verdade, ou seja, de que estamos feri-
dos, somos limitados, frágeis; mas, ao mesmo tempo, objeto do amor ‘louco’ 
de Deus que – precisamente porque somos feitos assim – vem visitar-nos 
e habitar-nos” (Paolo Scquizzato). A santidade é saber aceitar a misericór-
dia e o perdão de Deus. O Papa São João Paulo II oferece-nos a mais bela e 
completa definição de santo que conheço: “O santo é um pecador que nunca 
desiste.”

ORAÇÃO

Senhor Jesus, ao olhar para 
Ti de braços abertos na cruz, sinto 
o abraço da tua ternura. Ao ouvir a 
tua segunda palavra, experimento a 
alegria da misericórdia. O teu amor 
não conhece limites. Para Ti não exis-
tem situações irreparáveis e causas 
perdidas. Maior que o meu pecado, é 
a tua misericórdia que tudo recons-
trói. Obrigado por nunca desistires de 
mim e pelo dom da salvação, da vida 
em abundância que me ofereces na 
cruz. Dá-me a coragem de reconhecer 
a minha fragilidade e de a colocar nas 
tuas mãos, porque em Ti, como nos 
recorda Santo Agostinho, tudo pode 
ser transformado em graça. 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 2022

OUTUBRO
DIA 7: Virgem Santa Maria do Rosário
DIA 6: B. Isidoro de Loor, Passionista
DIA 9: S. Inocêncio Canoura, Passionista
DIA 19: SÃO PAULO DA CRUZ, 
Fundador da Congregação Passionista
DIA 22: São João Paulo II, Papa

NOVEMBRO
DIA 1: Solenidade de Todos os Santos
DIA 2: Comemoração de Todos os Fiéis 
Defuntos
DIA 3: B. Pio Campidelli, Passionista
DIA 13: B. Eugénio Bossilkov, Bispo e 
Mártir, Pass.
DIA 18: B. Grimoaldo Santamaria, 
Passionista
DIA 20: Solenidade de N. S.J.C., Rei do 
Universo
DIA 27: I Domingo do Advento

DEZEMBRO
DIA 8: Imaculada Conceição da Virgem 
Santa Maria
DIA 9: B. Bernardo Silvestrelli, 
Passionista
DIA 25: NATAL DO SENHOR
DIA 30: Sagrada Família de Jesus, Maria 
e José.

DONATIVOS EM FAVOR DE  
“FAMÍLIA PASSIONISTA”

Por Transferência Bancária:
IBAN: PT 50 0079 0000 0834 3144 1034 2

por Caixa Multibanco: 
- Entidade: 21721 
- Referência: na folha de rosto 
- Montante: oferta livre.

Henry David Thoreau

Natureza e,
porque verão a
Benditos“

”

os que nunca leem jornais,

Deus.através dela,
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