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«Ao cair da tarde…» (Mc 4, 35). 
“Assim começa o Evangelho que ouvimos. Desde 

há semanas que parece o entardecer, parece cair a 
noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas 
e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo 
tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, 
que paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, 
nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos 
temerosos e perdidos. À semelhança dos discípulos do 
Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade 
inesperada e furibunda. Demo-nos conta de estar no 
mesmo barco, todos frágeis e desorientados… todos 
chamados a remar juntos… E, neste barco, estamos 
todos… apercebendo-nos de que não podemos conti-
nuar estrada cada qual por conta própria, mas só o 
conseguiremos juntos… 

 A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade 
e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguran-
ças com que construímos os nossos programas, os nos-
sos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-
-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo 
que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa 
comunidade... 

«Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?» 
O início da fé é reconhecer-se necessitados de salva-
ção. Não somos autossuficientes, sozinhos afundamo-
-nos: precisamos do Senhor como os antigos navega-
dores, das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o 
barco da nossa vida. Confiemos-Lhe os nossos medos, 
para que Ele os vença. Com Ele a bordo, experimen-
taremos – como os discípulos – que não há naufrágio. 
Porque esta é a força de Deus: fazer resultar em bem 
tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele 
serena as nossas tempestades, porque, com Deus, a 
vida não morre jamais…”

(Vaticano, 27 de março de 2020. Extrato da 
homilia do Papa Francisco em tempo de pandemia) 

- [texto integral na rubrica “Palavras para  
o Camnho”).

SANTOS E BEATOS PASSIONISTAS

SANTA MARIA GORETTI
A Santa do "Não é Não"

EDITORIAL
A Cruz é a nossa âncora 
na tempestade

Trata-se de uma jovem, muito jovem, mesmo que 
não ligada aos Passionistas pela profissão religiosa, 
foram eles (os Passionistas) que, desde que saiu de 

Corinaldo (Itália) onde nasceu a 16 de outubro de 1890, 
de uma família de camponeses e, por razões de trabalho, 
os seus pais se transferiram para Ferriere di Conca, perto 
de Nettuno, esteve sempre muito ligada à nossa Congre-
gação. Foi acompanhada, na sua vida de fé pelos Passio-
nistas e, quando morreu, foram eles que tomaram a seu 
cargo os processos de beatificação e canonização, e, hoje, 
guardam zelosamente os seus restos mortais que se vene-
ram no Santuário de Nettuno, Itália. 

Mas… quem foi esta jovem? 
Nasceu, como disse, em Corinaldo, Itália, sendo a 

segunda filha do casal Luís Goretti e de Maria Assun-
ção Carlini. A família viu-se obrigada a deixar a sua que-
rida terra e emigrar à procura de um futuro melhor e de 
melhores condições de vida. Nessa peregrinação de um 
lado para outro, chegaram a Ferriere di Conca onde 
se estabeleceram. Após pouco mais de um ano de ali 
chegarem, a família Goretti passou por um duro golpe, 
o mais terrível de uma família, e que alterou por com-
pleto a sua existência. O pai de Mariazinha (assim era 
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Uma das poucas fotografias de Maria 
Goretti antes de ser assassinada



tratada e conhecida Maria Goretti), atingido pela malá-
ria, não resistiu e veio a falecer a 6 de Maio de 1900, aos 
41 anos de idade. Se as condições em que viviam já não 
eram famosas, tornaram-se ainda muito mais complica-
das a partir de então. Contudo, Mariazinha, a segunda 
filha mais velha de cinco irmãos, foi como que o anjo da 
família. Embora criança, era corajosa e animava muito 
a sua mãe, dizendo-lhe: Mamã, não chores. Coragem, 
brevemente seremos mais crescidos! Basta que  o nosso 
Bom Deus nos conserve a saúde. A sua providência nos 
ajudará. Ânimo! 

Mariazinha, pouco a pouco, foi-se transformando 
na mãezinha da casa: tratava dos mais pequenos, cozi-
nhava e empenhava-se de uma forma especial, no dizer 
de um seu irmão, a ensinar-nos a rezar. Naturalmente 
que as suas orações eram muito simples, aprendidas no 
calor do lar, mas com que piedade e fervor as recitava! 
Um dia ouviu dizer a uma outra menina, mais ou menos 
da mesma idade: dentro de pouco tempo, poderei fazer a 
minha primeira comunhão. Isso, suscitou nela uma certa 
inveja e, em casa, perguntou à mãe: quando poderei fazer 
também a primeira comunhão? A mãe respondeu-lhe: 
como a podes fazer sem ires à catequese? Como podes ir 
se não sabes ler? Se não tens tempo livre por causa do 
trabalho? Além disso, não tenho dinheiro para te com-
prar o vestido, o véu e os sapatos. Então, mamã, nunca 
a poderei fazer. E a mãe respondeu: que queres que eu te 
faça? Mais sofro eu por ver-vos crescer assim… Deus pro-
videnciará, disse a filha. O certo é que ela, após os tra-
balhos de casa, e durante onze meses, se deslocava, a pé 
e descalço, até à povoação de Conca, que distava aproxi-
madamente três quilómetros da sua casa, para apren-
der o catecismo. Antes da primeira comunhão abeirou-
-se duas vezes do sacramento da Reconciliação. Pediu, 
de joelhos, perdão à mãe e depois a João Serenelli, o seu 
futuro assassino, pelas faltas cometidas. 

A família Goretti trabalhava a meias com estes Sere-
nelli desde que ali chegaram.  Maria Assunção, mãe da 
nossa jovem, quis continuar nesse trabalho a meias, após 
a morte de seu marido. Porém, e é a própria Assunção a 
dizê-lo, o mau comportamento dos Serenelli, que faziam 
pesar a sua superioridade de homens sobre as mulheres, 
tornou-se cada vez mais patente e doloroso… Não nos 
entendíamos bem, disse.

Maria Goretti, de família humilde, mas honrada, teve 
de ajudar a sua mãe nas lides domésticas. Trata-se, pois, 
de uma simples adolescente numa família humilde.

No dia 5 de Julho de 1902, enquanto Assunção e João 
Serenelli trabalhavam no campo na colheita de verdu-
ras, a adolescente, Maria Goretti, como habitualmente, 
ficou em casa, cosendo roupa e cuidando da irmã mais  
nova, Teresa que, mais tarde, se veio a tornar religiosa.  
Alexandre Serenelli, fiho de João Serenelli, já cansado 
das recusas de Maria Goretti para satisfazer os seus 
desejos, surpreendeu-a e tentou violá-la. A jovem opôs-se 
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O arrependimento de Alexandre Serenelli 
leva-o a rezar à santa que assassinou

Martina Pinto, intérprete  
de Santa Maria Goretti na ficção 
televisiva homónima (2003)



- Aprenda a alegre infância, aprenda a juventude 
ardente a não se deixar cair nos prazeres efémeros e ilu-
sórios da paixão; a não ceder ante a sedução do vício, mas 
a combater com alegria, mesmo entre dificuldades e espi-
nhos, para alcançar aquela perfeição cristã de bons costu-
mes… que todos poderão atingir com a força de vontade, 
ajudada com a graça, por meio do esforço, do trabalho 
e da oração.

No dia 14 de setembro de 1969 é o Papa Paulo VI (hoje 
S. Paulo VI), em peregrinação a Neptuno, quem se dirige 
à multidão ali presente, dizendo: “… recordamos com reve-
rência a história sangrenta da nossa heroína. A mártir 
está a dizer-nos: a pureza não é só parte do nosso ser, mas 
é o nosso ser total. O valor da virtude cristã é tão grande, 
tão superior a tudo, tão comprometedor, que é um valor 
superior à própria vida. Não vamos daqui embora, con-
clui o Papa, sem nos empenharmos a ser puros e corajosos.

E é no dia 1 de setembro de 1979 que o Papa João Paulo 
II (hoje S. João Paulo II) quem se dirige aos presentes no 
Santuário de Neptuno, dizendo-lhe entre outras coisas:

Não muito longe daqui teve lugar a tragédia do seu 
assassinato a 6 de julho de 1902. Encontramo-nos na igreja 
a ela dedicada e onde repousam os seus restos mortais… 
Maria Goretti manteve-se limpa deste mundo à custa da 

terminantemente e procura chamá-lo à razão dizendo-
-lhe que não cederia às suas pretensões e preferia mor-
rer antes que ofender a Deus. Alexandre reage a estas 
palavras, completamente descontrolado, apunhalando-
-a barbaramente e deixando-a ferida de morte. Levada 
para o hospital, ainda foi intervencionada mas nada 
havia a fazer. Antes de falecer, o sacerdote perguntou-
-lhe: Maria, perdoas de todo o coração ao teu assassino? 
Ela respondeu: Sim, perdoo-lhe por amor de Jesus e quero 
que ele também venha comigo para o Paraíso. Quero que 
esteja ao meu lado… Que Deus lhe perdoe, porque eu já 
lhe perdoei. 

Alexandre Serenelli foi condenado a 30 anos de prisão, 
dando  a sensação de não estar minimamente arrepen-
dido pelo crime cometido. Contudo, animado pelo bispo 
do lugar, João Blandini, iniciou um caminho de arrepen-
dimento e de conversão. Devido a essa mudança de ati-
tude, aligeiraram-lhe a pena para 25 anos. Quando saiu, 
procurou a mãe de Maria Goretti, Assunção, e pediu-lhe 
perdão. Anos depois colaborou com o seu testemunho na 
causa de beatificação de Maria Goretti. Foi igualmente 
admitido na Ordem Terceira de S. Francisco, onde pas-
sou o  resto da sua vida como jardineiro e porteiro em 
Macerata (Itália), vindo a falecer em 6 de Maio de 1970, 
aos 88 anos de idade. 

Passado este tempo, a mensagem de Maria Goretti 
está em plena sintonia com uma sociedade muito sensí-
vel perante casos de abusos sexuais contra a mulher e, 
sobretudo, jovens adolescentes. 

  Diz-nos o passionista, Padre Omar Trejo, que Santa 
Maria Goretti oferece-nos a mensagem de que no amor 
deve haver liberdade. Ninguém te pode forçar a ter uma 
relação. Trata-se de uma mensagem de incrível liberdade.

Contudo, o seu testemunho não se fica apenas no res-
peito pelo corpo, como templo do Espírito Santo, mas tam-
bém na procura de Deus, porque, diz o citado sacerdote, 
desde a sua mais tenra infância, Maria Goretti foi uma 
buscadora de Deus. Sempre O encontrou na sua famí-
lia, mas também sacramentalmente, tendo, para isso, de 
caminhar alguns quilómetros.

Outra mensagem importante para os dias de hoje é o 
perdão que a fé oferece, levando a mudar a vida das pes-
soas, como no caso de Serenelli, cuja vida mudou radi-
calmente. Goretti tinha um coração muito passionista: 
sabia perdoar.

 Na homilia de canonização de Maria Goretti (1950), 
o Papa Pio XII disse entre muitas outras coisas:

Todos conhecem o combate que esta virgem teve de 
enfrentar. Contra ela se levantou, inesperadamente, uma 
tremenda e cega tempestade… Na vida desta humilde 
criança podemos ver um quadro não só digno do Céu, 
mas também digno de ser contemplado, com admiração 
e veneração, pelos homens do nosso tempo.

E, a partir do exemplo desta adolescente, o Papa Pio 
XII desceu ao concreto da vida das pessoas dizendo:

- Aprendam os pais e as mães de família com quanto 
empenho devem educar na retidão, na santidade e na for-
taleza os filhos que Deus lhes deu; formá-los na obediên-
cia aos preceitos do Senhor para que possam sair vence-
dores, sem feridas e sem manchas, quando a sua virtude 
for posta à prova.
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Retrato de S. Maria Goretti pintado 
por Giuseppe Brovelli sob indicações 
da mãe, Assunção (1929)



própria vida. Preferiu morrer, antes que ofender a Deus. 
Maria Goretti convida-nos a ter uma fé firme e segura 
na ‘Palavra de Deus’, única fonte de verdade, e a ser for-
tes contra as insinuações e tentações do mundo. Exorto-
-vos, especialmente a vós, raparigas: Olhai para Maria 
Goretti. Não vos deixeis seduzir pela atmosfera criada 
pela sociedade permissiva, que afirma ser tudo lícito. 
Segui o exemplo de Maria Goretti! Amai, vivei, defendei 
com alegria e coragem a vossa pureza, não tenhais medo 
de levar a vossa limpidez à sociedade moderna, como um 
facho de luz e de ideal!

E depois destes testemunhos de pessoas tão qualifi-
cadas, que mais poderemos acrescentar? Dissemos no 
começo que Maria Goretti é a santa do “Não é Não”. Não 
pretende flutuar, balançar indefinidamente entre possibi-
lidades. Por Ele tudo arriscou. E hoje olhamos para esta 
jovenzinha como modelo de verticalidade e de um amor 
incondicional Àquele que a cativou «seduziste-me, Senhor, 
e eu deixei-me seduzir, cativaste-me e deixei-me cativar». 
É tudo uma questão de princípio. Os santos estão aí para 
nos recordar: a vida é para ser vivida e não desperdiçada. 
Admiremos a fortaleza desta jovem e peçamos a sua inter-
cessão junto d’Aquele que é a razão da nossa vida. 

Termino, referindo-me ao Papa atual, o Papa Fran-
cisco. Esta citação pretende apenas significar a impor-
tância desta jovem-adolescente para os cristãos de hoje, 
mormente a juventude. Diz o Papa: a memória e a vida 
de Maria Goretti deve animar-te a te comprometeres con-
tigo própria(o) e a seres testemunha do perdão. 

Esta jovem é conhecida por ter perdoado, na sua 
agonia, a Alexandre Serenelli, que a assassinou por 
ter resistido às suas tentativas de violação. E acres-
centou: esta oferta de perdão, acompanhada da morte 
pacífica da jovem Maria permitiu ao seu agressor uma 
viagem de sincera conversão que o levou, finalmente, a 
experimentar um abandono fiel nos braços do seu Pai 
misericordioso.

Mais referiu o Papa Francisco: a intensidade do amor 
por Jesus Eucaristia de Maria Goretti levou-a a ter a força 

para tomar aquela decisão fundamental da sua curta 
existência, o martírio. 

Comparou também as tribulações da família Goretti 
com aquelas que hoje muitas famílias estão a atravessar, 
como a pobreza e a emigração. É uma situação, diz, que 
nos faz sentir mais próximos desta jovenzinha.  

Santa Maria Goretti: testemunha do “não é não” e 
“testemunha do perdão”.

P. José Queirós
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SANTA MARIA GORETTI
Uma das imagens mais conhecidas da Santa

SANTA MARIA GORETTI
Restos mortais da Santa, conservados 
no Santuário passionista que lhe 
é dedicado em Nettuno (Itália)



Da Paróquia de PALHAIS // SANTO ANTÓNIO (Barreiro)

No dia 01 de março, cerca de 
100 pessoas de Palhais/Santo Antó-
nio viveram um dia intenso de ora-
ção, convívio, partilha e experiência 
de Deus, no Santuário do Cristo Rei, 
Almada. A Paróquia organiza estes 
dias de retiro, três vezes por ano. 
Por regra, os participantes nunca 
repetem. O número de participan-
tes continua a aumentar e apare-
cem pessoas de outras paróquias. A 
situação não é normal, mas é só um 
dos sinais da presença de Deus no 
Curso Alpha. O dia de retiro Alpha 
é sempre uma experiência inesque-
cível para todos e o ponto de vira-
gem e de conversão nas vidas de 
muitas pessoas.

O Curso Alpha acontece três vezes 
por ano na Paróquia de Palhais/Santo 
António. O Alpha consiste numa série 
de sessões onde as pessoas comem, 
assistem a uma palestra e discutem 
as suas opiniões em pequenos gru-
pos. Um modelo simples, mas com 
muitos frutos.

O famoso aventureiro Bear Grylls 
ou o ex-Primeiro Ministro britânico 
Tony Blair, são alguns dos nomes de 
pessoas que fizeram Alpha na sua 
vida. “O Curso Alpha é, provavel-
mente, a coisa mais interessante e 
incrível que está a acontecer no nosso 
mundo cristão”, afirmou Tony Blair. 

Desde a sua criação, em Londres, o 
Alpha espalhou-se pelas igrejas cris-
tãs de todo o mundo. O pregador do 
Papa, Frei Raniero Cantalamessa, 

O Curso Alpha é a proposta que 
a Paróquia de Palhais/Santo António 
apresenta e defende como essencial 
para a conversão dos crentes e dos 
não crentes. No Alpha falam-se das 
questões básicas do Evangelho. As 
pessoas têm sede de Deus; só preci-
sam de uma oportunidade para explo-
rar isso. O Alpha é a oportunidade. 
Pode não trazer pessoas de volta às 
missas ou pode não trazer adultos 
para o batismo. Mas, no final do per-
curso Alpha, as pessoas conhecerão 
melhor Jesus e terão um forte grupo 
de amigos.

O Curso Alpha está a transfor-
mar igrejas cristãs em todo o mundo 
e paróquias católicas. Porque, traz as 
pessoas para Jesus, para uma nova 
ou renovada relação de amor. Trans-
formam-se vida. Vidas transforma-
das, transformam o mundo

P. Tiago Veloso

é uma das caras do Curso Alpha. 
Também o Papa Francisco já refe-
riu algumas vezes o Alpha nos seus 
discursos.

O Curso Alpha é uma bênção para 
a Igreja do século XXI. Um relatório 
feito em parceria pela Universidade 
de St. Mary, do Reino Unido, e o Ins-
titut Catholique de Paris, em França, 
duas das mais importantes universi-
dades católicas da Europa, e divulgado 
em 2018, mostra que 42% dos jovens 
portugueses entre os 16 e os 29 anos 
não se identifica com nenhuma reli-
gião. No que toca aos restantes 58%, a 
esmagadora maioria professa o Cris-
tianismo, materializado sobretudo na 
Igreja Católica, mas mais de metade 
destes admite que não frequenta regu-
larmente a missa nem tem por hábito 
rezar. No caso dos adultos, a situação é 
bastante semelhante, sendo a religião 
mais professada a dos “católicos não 
praticantes”.

Em tempos de declínio, o cristia-
nismo ganha uma nova força com 
o Curso Alpha. Quem experimenta 
o Curso Alpha fica, na maioria das 
vezes, fã do modelo. As pessoas con-
vidam os amigos, e os amigos vão. 
Enquanto comem e convivem, Jesus 
é-lhes apresentado de forma reno-
vada, com palavras atuais. À mesa, 
as pessoas ligam-se umas às outras e 
podem discutir e falar com liberdade, 
sem pressões ou doutrinas pesadas.  
Cada ponto de vista é aceite, cada 
pessoa é amada, escutada e acolhida. 

Retiro ALPHA
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Da Paróquia de PALHAIS // SANTO ANTÓNIO (Barreiro) Re-abertura das portas físicas das igrejas de Palhais/Santo António, 
sem fechar as portas digitais.

O Pároco de Palhais/Santo Antó-
nio, com a Equipa de Liderança, e após 
consulta dos Conselhos de Pastoral 
Paroquial, na linha das Orientações 
da Conferência Episcopal Portuguesa 
(08 maio 2020), da Diocese de Setú-
bal (16 maio 2020), em diálogo com 
alguns profissionais de saúde, decidi-
ram manter medidas muito difíceis, 
mas importantes, para proteção da 
Vida. Todos somos agentes de saúde 
pública e há alturas em que é neces-
sário ter a coragem de tomar medi-
das pouco populares, mas necessá-
rias para conter o vírus, pelo bem 
de todos. É isso que a Paróquia tem 
em mente.

Neste momento, a missão da 
Paróquia é, em primeiro lugar, 
fazer discípulos-missionários que 
amam Deus e os outros, levar a 
esperança às pessoas, e a certeza 
de que Deus está no controlo de 
todas as coisas. 

Simultaneamente, uma vez que 
é uma Paróquia socialmente res-
ponsável, reduzir comportamen-
tos que podem comportar riscos, 
diretos ou indiretos. 

Assim, a Paróquia preparou 
um documento, sempre em atua-
lização, sobre as diferentes fases 
do desconfinamento, disponível 
em paroquia.pt. 

 Paróquia aconselha as pessoas 
a manterem-se em casa, evitando 
ao máximo saídas desnecessárias 
e imprudentes. Aconselha toda 
a comunidade de fé, bem como a 
população em geral a seguir TODAS 
as recomendações das autoridades 
competentes.

O culto é permitido a partir de 30 
de maio. No entanto, a Paróquia de 
Palhais/Santo António estará atenta 
às experiências de outras paróquias 
e igrejas. Por esse motivo, as igrejas 
da Paróquia de Palhais/Santo Antó-
nio abrem as portas a 6 de junho. A 
data pode ser adiada, caso não este-
jam asseguradas as condições de segu-
rança e higiene exigidas.

A capacidade dos vários locais de 
culto da Paróquia foram reduzidos, 

para permitir que exista distância 
de segurança entre todos (2 metros).

Para participar na Eucaristia den-
tro da igreja, é recomendado fazer 
reserva de lugar e estar à porta da 
igreja até 10 minutos antes da cele-
bração. No caso de existirem luga-
res vagos, é possível entrada sem 
reserva. O uso de máscara é obriga-
tório durante todo o tempo de per-
manência no interior. Não é possível 
tocar em imagens e pede-se cuidado 
nas caixas de esmolas.

Não é possível participar na Euca-
ristia em dois domingos seguidos, para 
dar oportunidade a outras famílias.

As Equipas de Acolhimento e Lim-
peza farão que tudo corra bem e em 
segurança para todos.

A reserva de lugar é feita em paro-
quia.pt

As portas digitais continuam aber-
tas para as celebrações, sempre ao 
domingo às 11h00 (e repetição às 
15h45, 17h30, 19h00 e 22h00) em 
direto.paroquia.pt. Haverá um encon-
tro temático a meio da semana, todas 
as quartas às 21h00 e oração todas 
as quintas às 07h00.

Os encontros de crianças, ado-
lescentes e jovens e os Cursos Alpha 

continuam on-line. Muito em breve, vai 
ser anunciado um novo Curso Alpha 
On-line, ainda no mês de junho. O 
Curso Alpha é a ferramenta utilizada 
pela Paróquia de Palhais/Santo Antó-
nio que ajuda as pessoas a conhecer 
melhor Jesus e a iniciar um caminho 
de vida com Ele.

Centenas de vidas são transforma-
das na Paróquia. Desde março, foram 
feitas quase 6000 ligações na plata-
forma de comunicações Zoom; ligações 
na área da primeira evangelização.

A Paróquia recomenda que as pes-
soas que se sintam mal, com tosse, 
febre, dor de cabeça, ou pertençam a 

grupo de risco, fiquem em casa.
Os doentes e idosos podem 

receber a comunhão em casa e 
a confissão, devendo contactar a 
Paróquia (21 803 9435).

Em nenhum caso se pode per-
mitir que a festa e o encontro dos 
irmãos se transforme em focos 
de perigo, doença ou morte. Mas 
também não queremos que o medo 
nos impeça de viver e de celebrar.

As orientações da Paróquia 
de Palhais/Santo António pre-
tendem mesmo isso: contar com a 
responsabilidade e a boa vontade 
de cada um, para que, na oração, 
no canto, na escuta da Palavra e 
na partilha do Pão, todos possam 
encontrar-se com Deus, o Senhor 
da Igreja e com os outros irmãos.

O site paroquia.pt tem todas 
as informações.

---
A Paróquia de Palhais/Santo 

António é uma casa acolhedora onde  
a Comunidade, em família, trans-
formada pelo Espírito Santo, ama, 
reza, vive e serve como discípulos  
de Jesus e missionários do Evange-
lho. Cada membro compromete-se  
à oração, à aprendizagem contínua, 
ao serviço, ao relacionamento e à 
dádiva. Visite o site da Paróquia em 
http://www.paroquia.pt

TENHA EM ATENÇÃO: Este ende-
reço de e-mail é consultado pelo ser-
viço de Cartório da Paróquia e as 
respostas podem não vir do Pároco.

P. Tiago Veloso
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Quase sem dar conta, passaram já 25 Anos desde aquele 
dia 11 de junho de 1995, Domingo em que se celebrava a 
Solenidade da Santíssima Trindade, quando D. Manuel 
Trindade, bispo resignatário de Aveiro, veio a Santa Maria 
da Feira, à igreja do Seminário Passionista, ordenar dois 
sacerdotes e dois diáconos. E eu era um desses sacerdotes!...

O tempo passou rápido… É bom sinal! Mas a pande-
mia que vivemos no mundo, quase fazia “esquecer” a cele-
bração destes 25 Anos de Sacerdócio! Não teria impor-
tância, porque eu não poderia esquecer e, mesmo longe 

fisicamente, estaríamos igualmente unidos. E isso, sim, 
é o mais importante!

Como já temos uma brecha de desconfinamento, fica 
o convite para quem puder estar presente…

Aos outros – e a todos – peço oração, para que o Senhor 
me ajude a ser fiel ao seu chamamento, na certeza da 
amizade que nos une e que é suporte maravilhoso nas 
nossas vidas!

Um abraço fraterno com amizade
João Paulo Silva

Já praticamente com todo o material preparado para a publicação deste Nº 138 do boletim FAMÍLIA PASSIO-
NISTA, surge, quase inesperadamente, a informação de que a celebração para o exterior dos 25 Anos de Sacer-
dócio do Superior deste Seminário, Padre JOÃO PAULO DA SILVA VALENTE seria nesta data.

Como que antecipando a sua celebração, Família Passionista quer endereçar ao P. João Paulo as melhores 
felicitações por este seu primeiro jubileu sacerdotal, prometendo desde já que todos corresponderemos ao apelo 
que o próprio festejado nos pede na mensagem-convite acima mencionada: a nossa oração “para que o Senhor o 
ajude a ser fiel ao seu chamamento…”, fazendo votos para que o mesmo se repita, pelo menos daqui a outros 
25 anos, e mais, se possível.

BODAS DE PRATA SACERDOTAIS  

DO P. JOÃO PAULO SILVA (11.06.1995 – 11.06.2010)

Síntese biográfica: Natural de São Paulo (Luanda), onde nasceu a 01.07.1969, de Manuel 
Pereira Valente e Maria Encarnação da Silva Valente. Fixando posteriormente residên-
cia, com os seus pais, em Avanca (Estarreja), ingressou no Seminário passionista de Santa 
Maria da Feira em outubro de 1979; fez o Noviciado em Corella (Navarra-Espanha) no ano 
1986-1987; Profissão religiosa, 13.09.1987; Estudos Preparatório e Secundário entre os anos 
1979 e 1986, nas escolas estatais de Santa Maria da Feira; Filosofia e Teologia, na Universi-
dade Católica do Porto, entre os anos 1987 e 1993; Ordenação presbiteral a 11.06.1995, na 
igreja dos Passionistas em Santa Maria da Feira, com a imposição das mãos de D. Manuel 
A. Trindade, bispo emérito de Aveiro.  Na Congregação, exerceu vários cargos e tarefas, 
desde Diretor do Seminário, Consultor e Secretário provincial a Assistente do CNE (Agru-
pamento 640) e Responsável pela Catequese (Núcleo dos Passionistas), missão que ainda 
desempenha atualmente. Desde 2015, para além do ministério sacerdotal que tem exer-
cido em diversas valências, desempenha a missão de Superior da Comunidade passionista 
de Santa Maria da Feira.

De temperamento aparentemente duro e aus-
tero, o P. João Paulo tem-se caraterizado por um 
grande espírito de fidelidade e de grande empe-
nhamento em todas as tarefas e responsabilida-
des que lhe têm sido confiadas ao longo da sua 
vida religiosa e sacerdotal. Daí que, especial-
mente, por esta ocorrência, surge espontâneo e 
natural o agradecimento da Congregação passio-
nista, especialmente dos Passionistas em Portu-
gal e Angola, por tudo o que o P. João Paulo tem 
feito em seu favor. E, aos seus pais, “os maiores 
benfeitores da Congregação”, no dizer de S. Paulo 
da Cruz, o eterno descanso para o seu pai, que já 
partiu, e votos de muitos anos de vida para a sua 
mãe, ainda, felizmente, viva.

Aos meus irmãos de Congregação, aos meus familiares e aos meus amigos
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Na capa, há uma obra de 
Auguste Rodin: duas mãos 
direitas próximas uma da 

outra que se procuram para se apoiar, 
uma ideia elementar que quase comove 
neste período em que a proximidade 
é proibida, mas a poesia dessa escul-
tura explode quando nos é anunciado 
o título: “A Catedral”. E aqui o outro 
com a sua mão se torna o único capaz 
de preencher a sede e a fome repen-
tina que nada têm a ver com a neces-
sidade psicótica de esvaziar o frigorí-
fico, lotado depois de horas passadas 
na fila do supermercado, com a devida 
distância de segurança.

“O PODER DA ESPERANÇA. 
Mãos que sustentam a alma do mundo”

do Card. Tolentino Mendonça

A necessidade das mãos que sustentam a alma do mundo: assim começa a reflexão 
espiritual sobre a emergência de saúde Covid-19 feita pelo cardeal José Tolentino Men-
donça num e-book publicado exclusivamente pela Editora Vita e Pensiero do qual ante-
cipamos algumas passagens.

por Cecilia Seppia/Mariangela Jaguraba – Cidade do Vaticano

Mãos que sustentam a alma do mundo
O autor do livro “O poder da esperança. Mãos que sustentam a alma do 

mundo” é o arquivista e bibliotecário da Santa Romana Igreja, cardeal José 
Tolentino Mendonça, que pretende com essa obra contribuir com a coleta de 
fundos lançada pelo Policlínico Gemelli de Roma, contra a que foi definida 
como a maior crise depois da II Guerra Mundial. Ele explica o significado e 
o objetivo de sua reflexão. “Hoje, precisamos de mãos, mãos religiosas e lei-
gas que sustentem a alma do mundo e mostrem que a redescoberta do poder 
da esperança é a primeira oração global do século XXI.”

As oportunidades da quarentena
O poder da esperança que o cardeal Mendonça propõe com veemência, só 

nos salva depois de uma atenta compreensão e reavaliação do que estamos 
vivendo. Segundo o autor, e existe a esperança de que seja assim, a quaren-
tena não deve ser entendida e vivida como “um congelamento adverso da 
vida que nos mantém reclusos”, mas como um dom, como um tempo novo, 
amplo e plástico, e uma oportunidade para nos reencontrar.

Confinados no isolamento, talvez possamos entender melhor o que signi-
fica ser uma comunidade, onde estamos, sem tocar nas mãos uns dos outros. 
De fato, este é o momento em que, fora da torre de marfim do nosso ego, pode-
mos reaprender muitas coisas, “o valor da saudação, o estímulo de um elo-
gio, a incrível força que recebemos de um sorriso ou de um olhar. Sem que 
os nossos braços se estendam para os outros, podemo-nos abraçar afetuosa-
mente, como já fazíamos ou de maneira ainda mais intensa, comunicando, 
com esses abraços reinventados, o incentivo, a hospitalidade, a certeza de 
que ninguém ficará sozinho. Sem nos conhecermos, podemos, enfim, apren-
der a não condenar ninguém à indiferença, a não tratar os nossos semelhan-
tes como desconhecidos”.

Recuperar a intimidade com Deus
Para que a esperança vença o poder desconhecido do medo e da emergên-

cia, o arquivista do Papa, que também é poeta e teólogo, indica um cami-
nho: o restabelecimento de uma intimidade e da confiança em Deus. É como 
ressoa no Evangelho de Mateus, forte e delicado ao mesmo tempo, o con-
vite para nos abandonarmos à Providência com uma atitude contemplativa 
que não é desapego da realidade, mas que leva a uma compreensão do que 
realmente nos nutre, além do alimento na despensa. Portanto: «Não fiquem 
preocupados com a vida, com o que comer; nem com o corpo, com o que ves-
tir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida? E o corpo não vale mais do 
que a roupa? Olhem os pássaros do céu: eles não semeiam, não colhem, nem 
ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está no céu os alimenta. Será 
que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês pode crescer 
um só centímetro, à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam 
preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo: eles não 
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“OS TEMPOS SÃO DE 
TRAVESSIA!

CONTUDO, HÁ TANTA 
LUZ E MUITO VERDE,

E A ÁGUA CORRE  
INTENSA COMO A VIDA”

trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo: nem o rei Salomão, em toda a 
sua glória, jamais se vestiu como um deles» (Mt 6, 25-34).

Olhem além
“Precisamos olhar”, ressalta o cardeal, “não como fazemos habitualmente, 

visto que na maioria das vezes o nosso olhar morre em nossos sapatos. Somos 
desafiados a um olhar que vai além de nós, que atravessa os limites de uma 
vida já delineada, que transcenda o perímetro das nossas preocupações, que 
se projeta além do que conseguimos ver sozinhos, porque a vida não se resolve 
apenas no que conseguimos fazer, mas no diálogo misterioso entre a nossa 
dimensão e a escala mais ampla que é a própria vida; no diálogo entre o que 
se apresenta como conquista e o que floresce como dom inexplicável; na inte-
ração entre o aqui e o agora e o que é da ordem do eterno”.

Histórias de amor quotidiano
As muitas histórias de amor nascidas na época do corona-vírus mencio-

nadas pelo cardeal são úteis para a causa da esperança. Como a do padeiro 
idoso que gostaria de fechar a padaria, mas depois pensa em seus clientes 
regulares, que se tornaram amigos ao longo do tempo, que não sabiam onde 
comprar o pão e então ele se encoraja e, com a máscara no rosto, volta para 
atrás do balcão. “Em meio à emergência que estamos vivendo”, reflete o car-
deal Tolentino Mendonça, “não podemos esquecer o elevado testemunho 
humano que estão dando todos os que prestam assistência. Eles são heróis 
dessa história coletiva. E milhões são aqueles que, de maneira anónima, e 
com um extraordinário sentido de abnegação, mantêm fábricas e escritó-
rios abertos, continuam produzindo alimentos e outros bens indispensáveis, 
supervisionam a segurança e, naturalmente, lutam na vanguarda por todos 
nós nos hospitais”.

Como contribuir
O texto “O poder da esperança. Mãos que sustentam a alma do mundo”, 

pode ser baixado gratuitamente em vários formatos digitais no site da edi-
tora e nas principais lojas online. No entanto, os leitores são convidados a 
contribuir, na medida do possível, na coleta de fundos lançada pelo Policlí-
nico Gemelli a fim de enfrentar a emergência de saúde Covid-19.
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Verdadeiro Herói

Tinha apenas 18 anos de idade. 
Sequestrado em Janeiro com mais 
três colegas quando se encontrava no 
seminário do Bom Pastor, no estado 
de Kaduna, na Nigéria, Michael ten-
tou converter os homens que o rapta-
ram. Acabou por ser assassinado, mas 
o líder do gangue que o raptou não 
o esquece. Não o consegue esquecer. 

A história de Michael, um jovem seminarista sequestrado na Nigéria

E fala dele como alguém muito espe-
cial, corajoso, cheio de confiança. Um 
verdadeiro herói…

Quando se soube do ataque ao 
seminário do Bom Pastor, no estado 
de Kaduna, na Nigéria, houve uma 
enorme apreensão. As primeiras notí-
cias falavam do sequestro de alguns 
estudantes, mas não se sabia ao certo 
quantos teriam sido raptados. Homens 
armados, usando roupas em tudo 
semelhantes às dos soldados do exér-
cito, tinham invadido o seminário. 
A operação foi rápida e musculada. 
Aos tiros, entraram nas instalações 
que pertencem à diocese de Sokoto e 
levaram computadores, telefones e 
quatro seminaristas.  O ataque dei-
xou a comunidade local consternada. 

Violência generalizada
A Nigéria é um país onde os cris-

tãos se sentem de dia para dia mais 
ameaçados. No norte, o grupo jihadista 

Boko Haram praticamente seques-
trou uma vasta porção de território, 
impondo com a lei das armas uma 
visão muito restrita e rigorosa do Islão. 
Nesse ‘califado’, que se estende para 
lá das fronteiras do próprio país, os 
cristãos são um dos inimigos, um dos 
alvos a abater. Mais a sul, grupos de 
pastores muçulmanos nómadas, os 
Fulani, têm também semeado o ter-
ror entre as comunidades locais, nor-
malmente os agricultores cristãos, e 
um pouco por todo o país, tem vindo 
a registar-se uma  onda de ataques 
violentos, com rapto de pessoas com 
vista ao pagamento de resgates. É 
um negócio crescente que simboliza 
na perfeição o falhanço das autorida-
des na defesa da vida, das populações 
e dos seus bens.  

O ataque
Foi o que aconteceu no dia 8 

de Janeiro. Usando as roupas dos 
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militares, confundindo polícias e até 
elementos do exército com que se terão 
cruzado no caminho, os homens de 
Mustapha Mohammed entraram no 
Seminário do Bom Pastor como lobos 
num redil de ovelhas. Levaram qua-
tro jovens. Podiam ter levado muito 
mais. O seminário é o lar de 270 can-
didatos ao sacerdócio. Todos, na eufo-
ria da juventude, estavam ali desejo-
sos de entregar as suas vidas a Deus 
servindo a Igreja e a comunidade. O 
que nenhum deles imaginaria é que 
seriam postos à prova tão cedo e de 
forma tão dramática.

O negócio da extorsão
As primeiras horas depois do seques-

tro foram de expectativa e de ansiedade. 
A falta de notícias é sempre terrível nes-
tes casos.O sequestro é normalmente 
um negócio com regras definidas, com 
canais estabelecidos. Troca-se a vida 
de pessoas por notas de dólar. Muitas 
vezes, o preço da vida dos sequestra-
dos é muito baixo. Como se estivessem 
em saldo. Noutros casos, pedem-se 
verdadeiras fortunas pelo resgate. O 
sequestro dos quatro jovens semina-
ristas teve como objectivo a extorsão 
de dinheiro, se possível muito dinheiro 

à Igreja Católica. Num ambiente 
cada vez mais hostil para os cris-
tãos, todos os cenários seriam pos-
síveis. Dez dias depois, um dos qua-
tro seminaristas foi encontrado na 
berma de uma estrada, gravemente 
ferido. No último dia de Janeiro, 
dois outros seminaristas foram 
também libertados. Ficava apenas 
Michael Nnadi nas mãos dos capto-
res. Temia-se o pior. Horas depois, 
já no dia 1 de Fevereiro, a notícia 
que ninguém queria escutar che-
gou pela voz do Bispo de Sokoto. 
D. Matthew Kukkah anunciou que 
o quarto seminarista tinha sido 
assassinado. 

“Enorme coragem…”
Ao fim de algum tempo, as auto-

ridades conseguiram deter os res-
ponsáveis pelo ataque ao seminário 
do Bom Pastor. O líder do gangue 
foi autorizado, entretanto, a dar 
uma breve entrevista a um jor-
nal local. As palavras de Musta-
pha Mohammed ajudam agora a 
peceber como foi o tempo de cati-
veiro,  como foram os últimos dias 
de vida de Michael Nnadi. São 
palavras cheias de assombro. O 

jornal nigeriano Daily Sun trans-
creve parte da conversa gravada ao  
telefone desde a cadeia de Abuja. 
Segundo Mustapha Mohammed, 
Michael assumiu desde a primeira 
hora uma enorme coragem, falando 
de Jesus e pedindo-lhes que aban-
donassem aquela vida de salteado-
res, de bandidos armados. Foi por-
que Michael “continuou a pregar o 
Evangelho de Jesus Cristo”, que o 
líder do gangue decidiu matá-lo. O 
jornal escreve que Mustapha “elo-
giou a extraordinária coragem” do 
jovem seminarista. Michael Nnadi 
foi assassinado mas mostrou nunca 
ter sentido medo. Até pelo facto de 
ter apenas 18 anos de idade. Num 
país onde os cristãos são acossados, 
onde a violência mais gratuita faz 
parte já do quotidiano das cidades e 
aldeias, Michael é agora um exemplo 
para toda a comunidade. Foi assas-
sinado mas a coragem e fidelidade 
que demonstrou durante os dias de 
cativeiro fazem dele um verdadeiro 
herói. Seguramente que também 
com Michael Nnadi, o sangue dos 
mártires será semente de cristãos.

Paulo Aido 
www.fundacao-ais.pt
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Uma luta muito especial

Daniela Pukhalska e três outras 
irmãs enfrentam todos os dias o ini-
migo invisível e mortal que dá pelo 
nome de coronavírus e que está a 
afectar a vida de praticamente toda a 
humanidade. São enfermeiras e reli-
giosas. Decidiram entregar as suas 
vidas ao serviço dos outros. 

Em Odessa, no Mar Negro, Daniela 
não tem tido mãos a medir. Todos os 
dias lhe surgem casos novos de pes-
soas infectadas que precisam de ajuda 
para sobreviver. Não é fácil esta bata-
lha especialmente ali, naquela região 
da Ucrânia, tão marcada também 
pela pobreza e pela guerra. A falta de 
recursos obrigou a fazer uma triagem. 

Religiosas na “linha da frente” na Ucrânia no combate ao COVID 19

A irmã Daniela ficou mesmo na linha 
da frente. “Fomos informadas de que, 
a partir de agora, só devemos acei-
tar pacientes que já tenham resul-
tado positivo.” Todos os que estão 
na sua enfermaria são mesmo doen-
tes com o Covid 19. Já fizeram tes-
tes e deram positivo. Daniela é enfer-
meira e irmã. Cuida do corpo e trata 
também da alma dos que estão na 
sua enfermaria. Não é fácil. Não há 
tempo a perder. Todos os minutos con-
tam quando se trata de salvar vidas. 
“Há tanto trabalho para fazer que, 
no final do dia, sinto-me absoluta-
mente exausta”, confessa à Fundação 
AIS. “Até alguns médicos entraram 

em pânico, e alguns foram embora”, 
acrescenta. Aquela enfermaria, como 
todas as outras em todos os lugares 
do mundo, converteu-se num campo 
de batalha, numa trincheira. As batas 
brancas são os uniformes dos soldados 
do bem. A irmã Daniela trava todos 
os dias uma luta sem cessar pela vida 
dos outros. Daniela Pukhalska per-
tence à congregação do Imaculado 
Coração de Maria. Ela diz, num sor-
riso espontâneo, que não tem medo. 
A enfermeira Daniela sabe que corre 
o sério risco de poder ficar infectada. 
A irmã Daniela, porém, tem a certeza 
de que nada lhe irá acontecer. É uma 
confiança que vem de Deus. É uma 
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confiança que nasce na fé. “Sei que 
muitas pessoas estão a rezar por nós, 
pelos médicos e por toda a equipa, e 
somos muito gratas por isso.” 

“Rezem por nós…” 
O trabalho da irmã Daniela, como 

o trabalho de inúmeras outras religio-
sas e sacerdotes em todo o mundo é 
apoiado pela Fundação AIS. Sempre 
que ela veste a bata, calça as luvas 
e põe a máscara de proteção quando 
inicia o seu dia de trabalho, a enfer-
meira Daniela sabe que vai ter nas 
suas mãos a vida de muitas pessoas. 
Mas sabe também que ali, na enfer-
maria, é o rosto do carinho de Deus 
por todos os que sofrem, os que cho-
ram, os que se sentem abandonados. 
É por isso que ela pede as nossas ora-
ções. “Por favor, continuem a orar por 
nós, para que não percamos nossas 
forças.” A Fundação AIS lançou um 
desafio aos benfeitores portugueses da 
instituição para ajudarem, em proje-
tos concretos, o esforço extraordinário 
que a Igreja está a realizar em vários 
países do mundo no apoio às popula-
ções mais afetadas pela pandemia do 
Covid19. Em muitos países e em mui-
tas regiões, como em Odessa, na Ucrâ-
nia, o aparecimento do coronavírus 
veio agravar ainda mais uma situação 
muito delicada, marcada pela guerra, 
o desemprego e a pobreza. A presença 
da Igreja junto dessas populações é 
essencial. Muitas vezes, não têm mais 
ninguém. A Igreja é como um porto de 
abrigo dos mais pobres e desprotegi-
dos. Têm sido inúmeros os pedidos de 
ajuda que têm chegado à Fundação 
AIS vindos das mais diferentes lati-
tudes. Índia, Ucrânia, Burkina Faso, 
Venezuela, Camarões, Síria, Repú-
blica Democrática do Congo, Haiti 
ou Nigéria são exemplos de países 
que já recebem ajuda direta da Fun-
dação AIS. Uma ajuda que é sempre 
acolhida de braços abertos e agrade-
cida através da comunhão de fé. Se a 
Igreja não conseguir cumprir com a 
sua missão solidária, não haverá mais 
ninguém a acolher os que mais pre-
cisam. Todos os dias, quando veste a 
sua bata, a irmã Daniela vai para a 
linha da frente no combate ao coro-
navírus. Ela sabe que não está sozi-
nha. Nós estamos com ela. 

Paulo Aido 
www.fundacao-ais.pt

A coragem de um rapaz 
Em 1992, o meu marido e eu participámos num intercâmbio cultural que 

nos deu a possibilidade de visitar a Alemanha e ficarmos alojados em três 
famílias maravilhosas. Alguns anos mais tarde, ficámos radiantes ao saber 
que um dos casais que tinha sido nosso anfitrião vinha visitar-nos no Iowa. 

Esses nossos amigos alemães, Reimund e Toni, viviam em Ruhr, numa 
região industrial, alvo de violentos bombardeamentos durante a Segunda 
Guerra mundial. 

Uma noite, durante a sua estadia de uma semana em nossa casa, o meu 
marido, que é professor de História, pediu-lhes que nos contassem o que 
recordavam da infância na Alemanha durante a guerra. Reimund fez-nos 
então um relato que nos emocionou até às lágrimas. 

Um dia, pouco antes do fim da guerra, Reimund viu dois aviadores sal-
tar de um avião inimigo que acabava de ser abatido. Como muitos outros 
curiosos que tinham visto os paraquedistas cair do céu naquela tarde, o 
nosso amigo, então com 11 anos, correu até à praça principal para onde 
eram levados os prisioneiros de guerra. Pouco tempo depois, dois polícias 
chegaram com os ingleses e ficaram à espera que uma viatura militar os 
viesse recolher e levar para a prisão de uma cidade vizinha. 

Quando a multidão viu os paraquedistas, começou a gritar de raiva: 
- Matem-nos! Matem-nos já! 
A população não esquecia os terríveis bombardeamentos que os Ingleses 

e os seus Aliados tinham lançado sobre a cidade e, nesse momento, pouco 
faltava para passarem aos atos. Muitos estavam a trabalhar nos seus quin-
tais quando viram os dois cair de paraquedas e logo tinham pegado em for-
quilhas, pás e outras alfaias de jardinagem. 

Reimund olhou para a cara dos prisioneiros ingleses. 
Eram muito jovens, não tinham mais de 19, 20 anos. E via como esta-

vam aterrorizados. Também sentia que os dois polícias, cujo dever era pro-
teger os prisioneiros, não tinham grande hipótese ante aquela multidão 
enfurecida, armada de forquilhas e de pás. 

Sentiu que devia fazer qualquer coisa, rapidamente. Correu então pela 
praça e colocou-se entre os prisioneiros e a multidão. Depois, gritou às pes-
soas para pararem. Com medo de ferir Reimund, a multidão deteve-se um 
momento, o bastante para que este lhes tivesse dito apenas isto: 

- Olhem para os prisioneiros. São uns rapazes em tudo iguais aos vos-
sos filhos. Fazem exatamente o mesmo que eles: bater-se pelo seu país. Se 
os vossos filhos fossem apanhados no estrangeiro e feitos prisioneiros de 
guerra, certamente que não gostariam que a população os linchasse. Por 
favor, não lhes façam mal! 

Os concidadãos de Reimund ouviram, primeiro com espanto, depois com 
vergonha. Por fim, uma mulher disse: 

- Foi preciso vir um rapaz apontar-nos o que está bem e o que está mal. 
E a multidão dispersou. 
Reimund nunca mais esqueceu o intenso olhar de alívio e de gratidão 

que os dois jovens aviadores lhe dirigiram. E ainda hoje deseja que tenham 
tido uma vida longa e não tenham esquecido o miúdo que lhes salvou a vida. 

Elaine McDonald  
Jack Canfield et Mark Victor Hansen  

Un 3e Bol de Bouillon de Poulet pour l´Âme  
Montréal, Éditions Sciences et Culture, 1997

CLUB DAS HISTÓRIAS
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Durante este tempo de pande-
mia, a JUVEntude PASSIOnista adap-
tou o seu programa de formação à via 
digital, sendo que a primeira reunião 
por videochamada coincidiu com o Dia 
Mundial da Juventude, onde os jovens 
tiveram oportunidade de aprofundar 
a mensagem do Papa, respondendo 
também ao desafio do SDPJ Porto.

No mês de Maio, e coincidindo 
com a Vigília de Oração pelas Voca-
ções, 4 jovens participaram ativa-
mente nesta iniciativa, em direto, 
do Seminário Passionista. No final, 
e estando no mês de Maria, foram 
provocados a preparar um “quis” 
sobre Nossa Senhora, tendo-o feito 
em duas vezes. 

Em Junho, foi tempo de refletir 
sobre uma missão de compaixão nestes 

tempos, reunião esta que teve a par-
ticipação de 2 jovens italianos, que 

também estiveram na Festa de S. 
Gabriel deste ano.

P. Bruno Dinis

FAMÍLIA PASSIONISTA
Encontro FP em Palhais/Santo António

Como Paroquianos de Linda-
-a-Velha, localidade onde a Família 
Passionista esteve connosco cerca de 
trinta anos, foi com grande alegria e 
satisfação que na tarde de domingo 
dia 15 de março, estivemos presentes 

JUVEntude PASSIOnista.

num encontro /convívio, com o Padre 
César Costa, responsável pela Famí-
lia Passionista, o Padre Licínio e o 
Padre Fernando Tavares.

Houve o momento de oração, 
mais centrada na atual situação que 

se está a viver neste momento a nível 
mundial. Foram apresentadas algu-
mas atividades para o ano em curso, 
ano em que celebram 300 anos de fun-
dação da Congregação.

Sempre contámos com a presença 
da Família Passionista na nossa Paró-
quia, não esquecendo a celebração das 
missas aos sábados, que neste momento 
estão suspensas.

Iremos colaborar nas atividades que 
estão ao nosso alcance como é habitual.

Seguiu-se um lanche animado, dese-
jando à Família Passionista um feliz 
aniversário pelos 300 anos da funda-
ção da Congregação.

São Paulo da Cruz nos proteja e que 
Deus nos abençoe. 

Fernando Silva, Luísa Silva,  
Cristina Pereira e Helena Farinha
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Calumbo: servir a missão
Regina, atualmente a viver em Pigeiros, David a viver em Ovar e Carlos 

também residente em Ovar, 3 jovens com ocupações completamente diferen-
tes e com idades compreendidas entre os 25 e os 43 anos, resolveram dedi-
car 2 meses das suas vidas num projeto missionário. Os seus caminhos con-
vergiram no Voluntariado Passionista em Santa Maria da Feira. A procura 
de novas experiências, a vontade de crescer na Fé, a concretização de um 
sonho, o sentimento de pertença a um grupo, a um objetivo maior, o senti-
mento de utilidade e de ajuda à comunidade, foram algumas das motiva-
ções que os aproximaram. Após a realização de uma etapa de preparação, 
com missão de voluntariado em Portugal, formação da Rosto Solidário e Pas-
sionistas e a nível nacional pela FEC (Fundação para a Fé e Cooperação), 
partiram em Missão no dia 18 de Janeiro de 2020 e regressaram em 21 de 
Março deste mesmo ano.

Na hospitalidade da comunidade dos Missionários Passionistas de Calumbo 
desenvolveram o seu projeto de Missão ad gentes. O trabalho do grupo foi 
diversificado, abrangeu:

•  A catalogação de livros da biblioteca Imbondeiro do Saber e da Biblio-
teca da prisão de Kakila;

•  O apoio escolar às crianças que frequentavam a biblioteca do Imbon-
deiro do Saber;

•  O apoio no projeto da merenda das crianças;
•  A formação de língua Portuguesa e Inglesa aos seminaristas;
•  A formação informática e palestras de economia, na prisão de Kakila;
•  A manutenção de computadores da biblioteca e da comunidade; 
•  O apoio nas atividades da comunidade e do santuário de S. José de 

Calumbo;

Esta é a nossa partilha:
Angola despertou-nos os mais variados sentimentos e emoções desde o 

momento em que pela primeira vez trilhámos aquela terra vermelha. A rea-
lização de um sonho ao pisar o solo à saída do avião, o sorriso espantado ou 
até ansioso, despertado pela presença numa realidade completamente dife-
rente, apenas visualizada em filmes, fotografias ou documentários, vivia-se 
toda a alegria, euforia, satisfação e ansiedade. Estas parecem muitas pala-
vras e tão poucas para transmitir a mistura de sentimentos experimentados 
e isto era apenas o começo da história…..

Temos de destacar a inteira entrega 
dos verdadeiros Missionários que 
nos apoiaram e receberam tão bem 
na sua casa, o Padre Nuno, o Padre 
Zé, o Padre Querubim e o Irmão Hugo. 
Aqueles que todos os dias entregam 
a sua vida a uma causa nobre, trazer 
conhecimento e incentivar a prosperi-
dade da comunidade onde se inserem 
e das povoações vizinhas….Também 
os seminaristas, que procuram fazer 
o caminho com este mesmo objetivo 
nobre, e com quem tivemos o privi-
légio partilhar momentos, em forma-
ção, passeio, ou simples convívio. O 
nosso profundo reconhecimento a toda 
a equipa que apoia aquela missão…..

Não gostaríamos de terminar sem 
a oportunidade de nos dirigirmos às 
Comunidades daqui, para agradecer, 
por toda a atenção, todo o carinho, 
preocupação e por todas as ofertas 
que tornaram esta missão possível. 
Isto acontece não apenas porque nós 
nos disponibilizamos a ir, mas por-
que sem vocês isto não seria possí-
vel e que juntos continuemos a fazer 
o mundo sorrir.

O nosso Muito Obrigado.
Carlos, David e Regina

NB. A Redação viu-se obri-
gada a cortar bastantes pará-
grafos deste memorando por já 
não ser possível caber na pagi-
nação já efetuada, pelo que pede 
desculpa aos autores.
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ADELAIDE COSTA SOUSA (Assinantes de Fiães-VFR), 400€

ALBERTINA MOTA (Assinantes de Durrães), 280€

ANA MARIA DOS SANTOS MENDES 
(Assinantes de Lomba-Gondomar), 100€

ANÓNIMO (BRAGA), 30€

ANÓNIMO (MAIA), 10€

ANTÓNIO DA SILVA SANTOS (Assinantes de Corvos), 30€

BALSAMINA CORREIA VALENTE 
(SANTA MARIA DA FEIRA), 50€

IGREJA DOS PASSIONISTAS (S. Maria da Feira), 55,47€

IMAGEM DE NOSSA SENHORA DA 
PIEDADE (ROMARIZ), 10€

JOSÉ ALBERTO BARBUDO GIL (ALCABIDECHE), 10€

JOSÉ MARIA LUCAS CABRAL 
(FORNOS DE ALGODRES), 5€

LEONTINA PEDROSO (LINDA-A-VELHA), 50€

MADALENA (BARREIRO), 5€

MANUEL MACEDO (Fragoso), 15€

MARIA CRISTINA CARVALHO (Fragoso), 20€

MARIA FERNANDA FERREIRA COSTA +  MANUEL 
VILAR (Assinantes de Barroselas e Carvoeiro), 425€

MARIA HELENA DO VALE FERREIRA 
(Assinantes de Rebordosa), 130€

MARIA ISABEL ROCHA MAGALHAES 
(Assinantes de S. Miguel do Mato-ARC), 160€

MARIA LIMA DA CUNHA (Assinantes 
de Portela Suzã-VCT), 25€

MARINA DA SILVA FREITAS MARTINS 
DOS SANTOS (PORTO), 50€

NATÁLIA CHIIBANTE OLIVEIRA BORGES 
(Assinantes de Paçô-Válega), 455€

P. ERNESTO CARVALHO (Tregosa/Aldreu), 20€

ROSA BEIRÃO FRAGOSO (Fragoso), 10€

ROSA MARIA PORTELA DA ROCHA 
FAMILIAR (Assinantes de Fornos), 120€

ROSA SANTOS (Fragoso), 10€

SOFIA SEMIÃO (LINDA-A-VELHA), 10€

Solidariedade: mealheiro do 
Boletim “Família Passionista”

OFERTAS PARA O BOLETIM “FP” E MORADAS”
QUEM QUISER ENVIAR A SUA OFERTA PARA O BOLETIM 

POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA, 
DEVERÁ FAZÊ-LO ATRAVÉS DO NOVO IBAN:

PT 50 0079 0000 0834 3144 10342

1. Para controlo das ofertas, pedimos que, ao fazerem a transferência, façam mencionar o nome da pessoa a quem  
o Boletim é destinado (e não apenas o nome de quem envia a oferta, que pode ser uma pessoa diferente). Da  
mesma forma, qualquer outro donativo, em contante, cheque ou vale de correio, se não quiser manter o anoni-
mato, é conveniente fazê-lo acompanhar do nome e morada em nome de quem o Boletim é enviado. Para contactos:  
boletim@passionistas.pt - porfiriomartinsdesa@gmail.com ou francisco.oliveira2@gmail.com, 
ou ainda, pelo endereço postal: “Família Passionista” – Av. Fortunato Meneres, 47 – 4520-163 SANTA 
MARIA DA FEIRA. No caso da oferta ter outro destino ou outra motivação, deve ser especificado vez por vez.

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

Assim: DONATIVOS (de 20.03.2020 a 20.06.2020):

2. Continuamos, com alguma frequência, a receber Boletins devolvidos ao remetente. Isto deve-se à não atualiza-
ção da morada de alguns assinantes. Para uma morada correta, faz falta o nome da pessoa, o nome da rua, o nº 
da caixa de correio ou da casa, os Códigos postais e a terra correspondente. Se a morada não estiver assim devi-
damente preenchida, o Boletim é devolvido à procedência. É favor comunicar-nos as eventuais correções efetua-
das a fim de procedermos à respetiva alteração na nossa base de dados.

ANO XXXIV – Nº 138
ABRIL - MAIO - JUNHO / 2020EXPRESSÕES DA FAMÍLIA PASSIONISTA18



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 
OUTRA FORMA DE COLABORAÇÃO MISSIONÁRIA

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.
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Ao entardecer…» (Mc 4, 35): 
assim começa o Evangelho, 
que ouvimos. Desde há sema-

nas que parece o entardecer, parece 
cair a noite. Densas trevas cobriram 
as nossas praças, ruas e cidades; 
apoderaram-se das nossas vidas, 
enchendo tudo dum silêncio ensur-
decedor e um vazio desolador, que 
paralisa tudo à sua passagem: pres-
sente-se no ar, nota-se nos gestos, 
dizem-no os olhares. Revemo-nos 
temerosos e perdidos. À semelhança 
dos discípulos do Evangelho, fomos 
surpreendidos por uma tempestade 
inesperada e furibunda. Demo-nos 
conta de estar no mesmo barco, todos 
frágeis e desorientados mas ao mesmo 
tempo importantes e necessários: 
todos chamados a remar juntos, 
todos carecidos de mútuo encoraja-
mento. E, neste barco, estamos todos. 
Tal como os discípulos que, falando 
a uma só voz, dizem angustiados 
«vamos perecer» (cf. 4, 38), assim 
também nós nos apercebemos de 
que não podemos continuar estrada 
cada qual por conta própria, mas só 
o conseguiremos juntos. 

Rever-nos nesta narrativa, é 
fácil; difícil é entender o comporta-
mento de Jesus. Enquanto os dis-
cípulos naturalmente se sentem 
alarmados e desesperados, Ele está 
na popa, na parte do barco que se 

afunda primeiro... E que faz? Não 
obstante a tempestade, dorme tran-
quilamente, confiado no Pai (é a única 
vez no Evangelho que vemos Jesus 
a dormir). Acordam-No; mas, depois 
de acalmar o vento e as águas, Ele 
volta-Se para os discípulos em tom 
de censura: «Porque sois tão medro-
sos? Ainda não tendes fé?» (4, 40).

Procuremos compreender. Em que 
consiste esta falta de fé dos discípu-
los, que se contrapõe à confiança de 
Jesus? Não é que deixaram de crer 
N’Ele, pois invocam-No; mas veja-
mos como O invocam: «Mestre, não 
Te importas que pereçamos?» (4, 38) 
Não Te importas: pensam que Jesus 
Se tenha desinteressado deles, não 
cuide deles. Entre nós, nas nossas 
famílias, uma das coisas que mais 
dói é ouvirmos dizer: «Não te impor-
tas de mim». É uma frase que fere e 
desencadeia turbulência no coração. 
Terá abalado também Jesus, pois não 
há ninguém que se importe mais de 
nós do que Ele. De facto, uma vez 
invocado, salva os seus discípulos 
desalentados.

A tempestade desmascara a nossa 
vulnerabilidade e deixa a desco-
berto as falsas e supérfluas seguran-
ças com que construímos os nossos 
programas, os nossos projetos, os 
nossos hábitos e prioridades. Mostra-
nos como deixamos adormecido e 
abandonado aquilo que nutre, 
sustenta e dá força à nossa vida e 
à nossa comunidade. A tempestade 
põe a descoberto todos os propósi-
tos de «empacotar» e esquecer o que 
alimentou a alma dos nossos povos; 
todas as tentativas de anestesiar 
com hábitos aparentemente «sal-
vadores», incapazes de fazer apelo 
às nossas raízes e evocar a memó-
ria dos nossos idosos, privando-nos 
assim da imunidade necessária para 
enfrentar as adversidades.

Com a tempestade, caiu a maqui-
lhagem dos estereótipos com que 
mascaramos o nosso «eu» sempre 
preocupado com a própria imagem; 

e ficou a descoberto, uma vez mais, 
aquela (abençoada) pertença comum 
a que não nos podemos subtrair: a 
pertença como irmãos.

«Porque sois tão medrosos? Ainda 
não tendes fé?» Nesta tarde, Senhor, 
a tua Palavra atinge e toca-nos a 
todos. Neste nosso mundo, que Tu 
amas mais do que nós, avançamos 
a toda velocidade, sentindo-nos em 
tudo fortes e capazes. Na nossa avi-
dez de lucro, deixamo-nos absor-
ver pelas coisas e transtornar pela 
pressa. Não nos detivemos perante 
os teus apelos, não despertamos 
face a guerras e injustiças pla-
netárias, não ouvimos o grito dos 
pobres e do nosso planeta grave-
mente enfermo. Avançamos, deste-
midos, pensando que continuaría-
mos sempre saudáveis num mundo 
doente. Agora nós, sentindo-nos 
em mar agitado, imploramos-Te: 
«Acorda, Senhor!» 

«Porque sois tão medrosos? Ainda 
não tendes fé?» Senhor, lanças-nos 
um apelo, um apelo à fé. Esta não 
é tanto acreditar que Tu existes, 
como sobretudo vir a Ti e fiar-se de 
Ti. Nesta Quaresma, ressoa o teu 
apelo urgente: «Convertei-vos…». 
«Convertei-Vos a Mim de todo o vosso 
coração» (Jl 2, 12). Chamas-nos a 
aproveitar este tempo de prova como 
um tempo de decisão. Não é o tempo 
do teu juízo, mas do nosso juízo: o 
tempo de decidir o que conta e o que 
passa, de separar o que é necessá-
rio daquilo que não o é. É o tempo 
de reajustar a rota da vida rumo a 
Ti, Senhor, e aos outros. E podemos 
ver tantos companheiros de viagem 
exemplares, que, no medo, reagiram 
oferecendo a própria vida. É a força 
operante do Espírito derramada e 
plasmada em entregas corajosas 
e generosas. É a vida do Espírito, 
capaz de resgatar, valorizar e mos-
trar como as nossas vidas são tecidas 
e sustentadas por pessoas comuns 
(habitualmente esquecidas), que não 
aparecem nas manchetes dos jornais 

MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE ORAÇÃO 
EM TEMPO DE PANDEMIA Presidido pelo Papa Francisco
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e revistas, nem nas grandes pas-
sarelas do último espetáculo, mas 
que hoje estão, sem dúvida, a escre-
ver os acontecimentos decisivos da 
nossa história: médicos, enfermei-
ros e enfermeiras, trabalhadores dos 
supermercados, pessoal da limpeza, 
curadores, transportadores, forças 
policiais, voluntários, sacerdotes, 
religiosas e muitos – mas muitos 
– outros que compreenderam que 
ninguém se salva sozinho. Perante 
o sofrimento, onde se mede o verda-
deiro desenvolvimento dos nossos 
povos, descobrimos e experimenta-
mos a oração sacerdotal de Jesus: 
«Que todos sejam um só» (Jo 17, 21). 
Quantas pessoas dia a dia exercitam 
a paciência e infundem esperança, 
tendo a peito não semear pânico, 
mas corresponsabilidade! Quan-
tos pais, mães, avôs e avós, profes-
sores mostram às nossas crianças, 
com pequenos gestos do dia a dia, 
como enfrentar e atravessar uma 
crise, readaptando hábitos, levan-
tando o olhar e estimulando a ora-
ção! Quantas pessoas rezam, se imo-
lam e intercedem pelo bem de todos! 
A oração e o serviço silencioso: são 
as nossas armas vencedoras.

«Porque sois tão medrosos? 
Ainda não tendes fé?» O início da 
fé é reconhecer-se necessitado de 
salvação. Não somos autossuficientes, 
sozinhos afundamos: precisamos do 
Senhor como os antigos navegado-
res, das estrelas. Convidemos Jesus 
a subir para o barco da nossa vida. 
Confiemos-Lhe os nossos medos, para 
que Ele os vença. Com Ele a bordo, 
experimentaremos – como os discí-
pulos – que não há naufrágio. Porque 
esta é a força de Deus: fazer resul-
tar em bem tudo o que nos acontece, 
mesmo as coisas ruins. Ele serena 

as nossas tempestades, porque, com 
Deus, a vida não morre jamais.

O Senhor interpela-nos e, no meio 
da nossa tempestade, convida-nos a 
despertar e ativar a solidariedade e 
a esperança, capazes de dar solidez, 
apoio e significado a estas horas em 
que tudo parece naufragar. O Senhor 
desperta, para acordar e reanimar a 
nossa fé pascal. Temos uma âncora: 
na sua cruz, fomos salvos. Temos um 
leme: na sua cruz, fomos resgatados. 
Temos uma esperança: na sua cruz, 
fomos curados e abraçados, para 
que nada e ninguém nos separe do 
seu amor redentor. No meio deste 
isolamento que nos faz padecer a 
limitação de afetos e encontros e 
experimentar a falta de tantas coi-
sas, ouçamos mais uma vez o anún-
cio que nos salva: Ele ressuscitou e 
vive ao nosso lado. Da sua cruz, o 
Senhor desafia-nos a encontrar a 
vida que nos espera, a olhar para 
aqueles que nos reclamam, a refor-
çar, reconhecer e incentivar a graça 
que mora em nós. Não apaguemos a 
mecha que ainda fumega (cf. Is 42, 
3), que nunca adoece, e deixemos 
que reacenda a esperança. 

Abraçar a sua cruz significa encon-
trar a coragem de abraçar todas as 
contrariedades da hora atual, aban-
donando por um momento a nossa 
ânsia de omnipotência e possessão, 
para dar espaço à criatividade que 
só o Espírito é capaz de suscitar. Sig-
nifica encontrar a coragem de abrir 
espaços onde todos possam sentir-
-se chamados e permitir novas for-
mas de hospitalidade, de fraterni-
dade e de solidariedade. Na sua cruz, 
fomos salvos para acolher a espe-
rança e deixar que seja ela a forta-
lecer e sustentar todas as medidas 
e estradas que nos possam ajudar 
a salvaguardar-nos e a salvaguar-
dar. Abraçar o Senhor, para abraçar 
a esperança. Aqui está a força da fé, 
que liberta do medo e dá esperança.

«Porque sois tão medrosos? Ainda 
não tendes fé?» Queridos irmãos e 
irmãs, deste lugar que atesta a fé 
rochosa de Pedro, gostaria nesta tarde 
de vos confiar a todos ao Senhor, 
pela intercessão de Nossa Senhora, 
saúde do seu povo, estrela do mar 
em tempestade. Desta colunata que 
abraça Roma e o mundo desça sobre 
vós, como um abraço consolador, a 
bênção de Deus. Senhor, abençoa o 
mundo, dá saúde aos corpos e con-
forto aos corações! Pedes-nos para 
não ter medo; a nossa fé, porém, é 
fraca e sentimo-nos temerosos. Mas 
Tu, Senhor, não nos deixes à mercê 
da tempestade. Continua a repetir-
-nos: «Não tenhais medo!» (Mt 14, 
27). E nós, juntamente com Pedro, 
«confiamos-Te todas as nossas preo-
cupações, porque Tu tens cuidado de 
nós» (cf. 1 Ped 5, 7).

Adro da Basílica de São Pedro   
Sexta-feira, 27 de março de 2020



HORIZONTES DA PAIXÃO

VIA SACRA: 
O caminho de Cristo. 

O nosso caminho.

ANO XXXIV – Nº 138
ABRIL - MAIO - JUNHO / 2020PALAVRAS PARA O CAMINHO22

LEITURA

Ainda Ele estava a falar quando surgiu uma multidão de 
gente. Um dos Doze, o chamado Judas, caminhava à frente e 
aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus disse-lhe: “Judas, 
é com um beijo que entregas o Filho do Homem?” Vendo o que 
ia suceder, aqueles que o cercavam perguntaram-lhe: “Senhor, 
ferimo-los à espada?” E um deles feriu um servo do Sumo Sacer-
dote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo: 
“Basta, deixai-os”. E, tocando na orelha do servo, curou-o. Depois, 
disse aos que tinham vindo contra Ele, aos sumos sacerdotes, 
aos oficiais do templo e aos anciãos: “Vós saístes com espadas e 
varapaus, como se fôsseis ao encontro de um salteador! Estando 
Eu todos os dias convosco no templo, não me deitastes as mãos; 
mas esta é a vossa hora e o domínio das trevas.” (Lc 22, 47-53).

II ESTAÇÃO: 
TRAÍDO POR JUDAS, 
JESUS É PRESO



MEDITAÇÃO 

A noite da Paixão é a “noite do amor traído” (Bruno Forte). Nas trevas 
noturnas aparece a figura tenebrosa do traidor, de Judas Iscariotes, “o pre-
dileto de Jesus e o nosso irmão” (Primo Mazzolari). Este mistério interpela-
-nos e coloca-nos alerta contra o risco sério da traição.

O que levou Judas a trair Jesus? O evangelista João apresenta Judas 
Iscariotes como ladrão e egoísta (cf. Jo, 12, 4-6). Quantas vezes os valores 
mais sagrados são sacrificados por uns míseros euros! No entanto, não foi 
somente a ambição que conduziu Judas à traição. Talvez a desilusão com o 
estilo de vida e de ação que Jesus adotará, talvez a vontade de forçar Jesus 
a mostrar o seu poder levaram Judas à ignóbil traição. O estilo de vida do 
Nazareno, ainda hoje, defrauda as expetativas de não poucos cristãos que, à 
primeira oportunidade, abandonam o caminho do Senhor Crucificado, bus-
cando os caminhos do ter, do poder e do prazer. Que nenhuma ilusão ou desi-
lusão me conduza à traição!

Se a traição de um amigo é suficientemente perturbadora, mais transtor-
nante aparece quando é realizada através do sinal do beijo. Exteriormente, 
Judas mostrava o seu afeto para com o seu Mestre, mas na verdade estava 
a traí-l’O, a entregá-l’O à morte. O valor de uma ação não reside apenas na 
exterioridade do ato, mas também na intenção com que a realizamos. A quan-
tas prostituições de gestos de amor ainda hoje assistimos! Quantos gestos de 
amor e doação são praticados com intenções nefastas, egoístas e desumanas!

A esta traição, Jesus responde não com a violência, mas com o amor que 
desmascara a situação e chama à conversão: “Judas, é com um beijo que entre-
gas o Filho do Homem?” Jesus chama Judas, quer acordá-lo do seu pecado, 
quer fazê-lo despertar do desespero, da ilusão desiludida e da cobiça. “O amor 
nunca abandonará o amado infiel nem mesmo quando este preferir o amor 
das trevas” (Bruno Forte). 

À traição e subsequente prisão de Jesus, os discípulos respondem com a 
violência e com o abandono, tentações a que ainda hoje somos sujeitos. No 
entanto, não é o mal que termina com o mal, mas somente o bem. Quando 
à violência respondemos com violência, não a eliminamos, mas somente a 
aumentamos. No hoje salvífico, onde tomamos conhecimento das ignóbeis 
traições de tantos discípulos de Jesus, a vontade de fugir é forte. No entanto, 
a infidelidade e a traição nunca podem ser um motivo para desertarmos, 
mas um imperativo de nos esforçarmos a viver com mais coerência o nosso 
discipulado.

ORAÇÃO

Senhor Jesus, amigo fiel que nunca 
nos abandonas apesar das nossas 
traições e sempre nos chamas: que as 
nossas ilusões e desilusões, o nosso 
desespero e a nossa ambição nunca 
nos levem à traição e deserção. Que 
os gestos de amor praticados estejam 
sempre impregnados da verdade da 
caridade e que a resposta à violência 
seja sempre a mansidão e a perseve-
rança, porque “a caridade perfeita 
consiste em suportar os defeitos dos 
outros, em não se escandalizar com 
as suas fraquezas” (Santa Teresa de 
Lisieux). Vós que sois Deus com o Pai 
na unidade do Espírito Santo.

P. Nuno Ventura Martins, cp
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NÃO ESQUEÇA

III TRIMESTRE 2020

JULHO

 � DIA 1: Preciosíssimo Sangue de N. S. J. C.

 � DIA 6: Santa Maria Goretti, virgem e 
mártir.

 � DIA 9: Bem‑aventurada Virgem Maria, 
Mãe da Santa Esperança (Passion.).

 � DIA 11: São Bento, Padroeiro da Europa.

 � DIA 24: BB. Nicéforo e Companheiros, 
mártires, passionistas.

AGOSTO

 � DIA 15: Assunção da Virgem Santa Maria.

 � DIA 26: B. Domingos da Mãe de Deus, 
passionista.

 � DIA 29: Martírio de São João Batista. 

SETEMBRO

 � DIA 8: Natividade da Virgem Santa Maria.

 � DIA 14: Exaltação da Santa Cruz.

 � DIA 15: Nossa Senhora das Dores.

 � DIA 24: São Vicente Maria Strambi,  
bispo passionista.

 � DIA 29: S. Miguel, S. Gabriel e S. Rafael, 
Arcanjos.
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 “Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco ia já no meio do mar, açoi-
tado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, 
Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo’O  a 
caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma. 
E gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizen-
do: «Tende confiança. Sou Eu. Não temais». Respondeu-Lhe Pedro: «Se 
és Tu, Senhor, manda-me ir contigo sobre as águas». «Vem!» - disse Je-
sus. Então, Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas, para ir ter 
com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, 
gritou: «Salva-me, Senhor! Jesus estendeu-lhe  logo a mão e segurou’O. 
Depois disse-lhe: «Homem de pouca fé, porque duvidaste?» Logo que su-
biram para o barco, o vento amainou».

(Mt 14, 22-33)

"SALVA-ME SENHOR"
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