
 

      

      
  

 

<< Ele, entregando-se voluntariamente à paixão, tomou o pão, 
deu graças, partiu-o, deu-o aos seus discípulos e disse: 
“Tomai e comi de tudo, este é o meu Corpo oferecido em 
sacrifício por vós”. 

Da mesma forma, depois da ceia, ele pegou o cálice, 
novamente deu-lhe graças, deu-o aos seus discípulos, e disse: 
"Todos tomam e bebem, este é o cálice do meu Sangue para 
a nova e eterna aliança derramada por vocês e por todos na 
remissão dos pecados. Faça isso em minha memória. ">> 

Não há dom, não há oferta, sem gratidão: Jesus nos mostra 
na sequência simples, essencial e dramática dos seus gestos 
e palavras da oração eucarística. 
A Paixão de Jesus realiza-se na gratidão e a atitude que 
acompanha a doação de Si indica uma adesão grata e 
amorosa. 
A ação de graças que Jesus nos mostra distorce 
completamente a dinâmica de ação de graças a que o mundo 
nos habituou; na verdade, normalmente, damos graças depois 
de termos recebido “algo”, Jesus, por outro lado, obrigado, 
antes de dar algo-ele mesmo. 
Partilho esta reflexão essencial que acompanha o meu 
caminho, neste tempo jubilar da nossa família Passionista, na 
esperança de que possamos entrar de forma criativa no 
mistério desta nova dinâmica da Gratidão. 

Na Memória da Paixão, Jesus seja o nosso OBRIGADO à Vida! 

Monica Cogliandro 

Coordinatrice Laica Mapraes 

   
 

  

 
      

   



  

  
O tema da "gratidão" tratado pelo P. 
Leone Masnada, indicado por ocasião do 
Jubileu da Congregação Passionista, 
estimula a todos nós a aprofundar a 
memória Passionista vivida pela 
Congregação ao longo de três séculos. 
Certamente, uma catequese sobre este 
tema específico não pode esgotar o 
conhecimento de uma história de três 
séculos e quero acreditar que muitos de 
nós a fizemos ou faremos durante a 
formação em nossos respectivos grupos. 
Estamos aqui para contar uma 
experiência pessoal, da época e desde 
que conhecemos o Crucifixo 
Ressuscitado através dos Passionistas. 
A partir desse momento tornaram-se 
companheiros, guias e famílias de um 
caminho unidos por um sentimento 
comum. 
Do encontro, nossa vida recebeu um 
choque que mudou radicalmente e 
orientou nossa existência para uma vida 
até então desconhecida. 
Nada era igual a antes, a perspectiva e a 
visão da vida, da dor como sofrimento 
físico e espiritual, da derrota, das 
decepções, dos desânimos, mesmo que 
não encontrassem uma resposta 
decisiva no plano humano, adquiriam 
sentido pela contemplação do Crucifixo 
ressuscitado. 
Este foi um grande presente para nós. 
Foi também um dom ter estudado os 
sacramentos do Baptismo e da 
Eucaristia, da celebração eucarística, 
todos frutos do amor infinito de Jesus 
Crucificado e Ressuscitado.  
  
 

  

  
Eles são fontes de graça que nos ajudam 
a viver plenamente e nunca seremos 
gratos o suficiente por esses dons. 
Os Passionistas, antes de tudo São 
Paulo da Cruz, são motivo de gratidão, 
primeiro por os terem encontrado depois 
por estarem com eles em grupos, 
enriquecendo-nos no conhecimento da 
palavra fundamental para viver 
plenamente a nossa fé. 
Aprendemos a meditar na palavra, 
especialmente na paixão de Cristo. 
Agora podemos dizer que tem sido uma 
das práticas e arquitetos eficazes do 
crescimento espiritual individual e de 
grupo. 
O P. Leone abordou com maestria este 
tema, sobretudo quando acerta no alvo e 
fala do Jubileu como uma celebração 
estéril, se não nos converte e renova a 
nossa vida colocando a fé que anima as 
nossas ações e, portanto, a nossa vida 
de volta ao centro. . 
Basicamente, hoje, para ser um presente 
aos outros, devemos renascer para uma 
nova vida, ser criativos para que os 
outros percebam e compartilhem 
conosco o Carisma de Paulo da Cruz. 
Muitos de nós já aconteceram comigo 
quando alguém nos fez esta pergunta: 
Mas como você pode não se perder, ficar 
sempre calmo? 
Não somos obrigados a dar uma 
resposta, porque não é nosso mérito. Ter 
contemplado o crucifixo tem algo a ver 
com isso? Aquele oceano de Amor onde 
São Paulo pescava pérolas preciosas. 
Talvez seja daí que ganhe força a 
coragem de enfrentar tudo, pondo em 
primeiro lugar a vontade de Deus.  
  

Pio  
  

 

  

      

   
  



   
     

 
Escrever sobre GRATIDÃO!... 
Ou seja, escrever sobre o 
reconhecimento por um benefício 
recebido. 
GRATIDÃO, é o que sinto, pela 
oportunidade que tive de ser dadora viva 
de um órgão. Sim, sou tão grata, que 
quando as pessoas vêm com elogios e 
agradecimentos pelo transplante, não 
consigo explicar-lhes, de forma a 
entenderem, que eu é que sinto uma 
enorme GRATIDÃO por poder DOAR um 
pouco de mim, para que alguém pudesse 
viver. 
E durante seis anos e meio, essa 
GRATIDÃO trouxe-me sentimentos de 
contentamento pela vida, felicidade...  

  

 

Esses sentimentos ficaram suspensos 
quando foi diagnosticado um linfoma raro 
ao Tiago (recetor do órgão). No entanto, 
ele desde o início mostrou-se confiante, 
paciente e sempre com um SORRISO no 
rosto, a confortar e tranquilizar aqueles 
que amava. NUNCA se queixou! Tal como 
sempre olhou a vida com leveza, assim o 
fez com a doença, e mostrou GRATIDÃO 
pela vida que tinha: a infância feliz, aos 
pais e irmão tão presentes; à liberdade 
que sentia a conduzir o camião no seu 
emprego; com a mulher e a filha, os 
SIMPLES momentos repletos de AMOR… 
A todos pediu, unicamente, que fossemos 
FELIZES! 
E de novo sinto GRATIDÃO pelos 
ensinamentos que nos deixou (partiu a 10 
de março de 2021, no 7º aniversário do 
transplante). 
Deixou-me um “superpoder” para fomentar 
sentimentos positivos. 
PARTILHAR, PARTILHAR, PARTILHAR... 

 Conceição  

Leiga Missionários Passionistas de Santa Maria da Feira 
 

    

  

      

   

 

A gratidão é o presente mais bonito que 
Deus nos dá. Para nós, cristãos, o 
agradecimento é a maior oração que 
podemos oferecer a Deus, agradeça-lhe 
porque nos deu a vida, agradeça-lhe porque 
nos deu Jesus, que morreu por nós, para a 
nossa salvação, mas sobretudo agradeça-
lhe o seu amor, ele Ele nos ama apesar de 
nossos esforços e limitações como pessoas 
humanas. Foi-nos dada a tarefa de levar aos 
outros esta gratidão, este amor gratuito de 
Jesus, levemo-lo com o nosso exemplo, com 
o nosso amor. Trazemos a todos a beleza de 
se sentir amado e perdoador de Deus que 
também é nosso Pai 

Laura  

 
  

Leigos apaixonados por muitos anos, habitados 
pelo carisma apaixonante, nos sentimos 
levados a ir ao encontro daqueles que sofrem, 
dos esquecidos, dos que estão na rua. É por 
meio dos presentes que recebemos que 
podemos dar amor a todos os que nos são 
enviados. 
O emigrante que vive na rua, o desempregado 
que dorme no seu carro, as mulheres com 
crianças sem-abrigo, o deficiente que não 
consegue responder na Internet às exigências 
do Estado ... neste mundo esmagador quem 
não cumpre os critérios de nossa sociedade, 
apenas um pouco de amor recebido de Deus 
pode ajudá-lo a ver a luz da ressurreição. São 
Paulo da Cruz com os seus escritos convida-
nos a ouvir, a cuidar e a rezar. Ele nos abre para 
os caminhos da paixão para o caminho da 
ressurreição 

Bernard e Simone 
 

 

      

     



     

 
Boa Noite Estimados Irmãos na Fé e na 
Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
  
Gostaria de expressar a minha grande “ 
GRATIDÃO “ por tudo quanto apendi, 
cresci, desenvolvi e amadureci com o 
Ensinamento dado pelos Religiosos 
Passionistas de Santa Maria da Feira - 
Portugal. 
Toda a minha vida mudou desde que 
comecei a frequentar o Seminário, 
volvidos são mais de 20 anos. As filhas 
formaram-se acolitas, eu tornei-me 
membro ativo do serviço à Comunidade 
e como casal crescemos na 
Espiritualidade com a frequência nos 
Cursos de CPM ( Curso de Preparação 
para o Matrimónio ) e mais tarde nas 
ENS ( Equipas de Nossa Senhora ). 
A minha “ GRATIDÃO “  estende-se  
desde o momento em que me levanto – 
e acendo a vela à Cruz de Cristo 
oferecida aquando do nosso 
compromisso como LMP – que 
permanece na minha sala de estar, 
desde então – e alumia grande parte do 
meu dia – intensificando-se no tempo de 
pandemia – até ao despedir do dia, 
antes de me deitar. 
“ GRATIDÃO “  deverá ser uma palavra 
presente na linguagem de cada Ser 
Humano e em especial na dos Cristãos 
que acreditam que o Amor de Cristo se 
manifesta na Gratidão diária e constante 
do que é a nossa vida. Não precisa ser 
nada de especial e de diferente para se 
ser agradecido – basta o simples 
agradecer …..  

  

 

 
o lugar que encontras para estacionar o 
teu carro; …. o ultimo momento em que 
apareces para comprar o ultimo frango 
assado para o jantar  ; …quando esperas 
que algo aconteça e que desejas se torna 
realidade levanta os olhos ao Céu, e 
agradece. Quanto mais agradecemos 
mais recebemos. Nunca duvidemos 
disso. 
Quando vivemos sem “ GRATIDÃO “ a 
vida torna-se fria, calculista, materialista, 
sem sentido, oca, mal disposta, triste e 
sem qualquer tipo de valor. 
Vida sem “GRATIDÃO “  não pertence a 
um Cristão nem tão pouco a um LMP. 
  
Irmão, Irmã, Amigo, Amiga Agradece 
tudo aquilo que te rodeia desde o nascer 
da manhã até ao por do Sol. Aprende a 
sorrir e a valorizar tudo aquilo que tens 
que é muito e muito bom. Basta acreditar 
e tudo se torna mais fácil. 
  
Não poderia deixar de “Agradecer “ todos 
os ensinamentos, formações, palavras de 
encorajamento, de apoio, de amor , dos 
nossos Amigos Passionistas que 
dedicam a sua Vida ao Amor pelo 
Próximo e nos fazem sentir bem e gratos 
. 
Por último, mas não menos importante, 
quero partilhar a “ GRATIDÃO “ de ver 
que o meu netinho Bernardinho com 2 
anos , já conhece a CRUZ de Cristo e já 
gosta da LUZ que a alumia e passa os 
dedinhos das, suas pequeninas, mãos 
fazendo “ miminhos “ ao Jesus e a Sua 
Mãe Maria Santíssima dando-lhe 
beijinhos e dizendo “ XAUUUUU “ de 
brandinho e com um grande sorriso no 
rosto.  Grande “ GRATIDÃO MEU DEUS 
E MEU SENHOR “.   MEU ENLEVO 
CONTIGO. 
  
Eternamente grata pela “ GRATIDÃO “ 
partilhada. 
  
Com Amor e Alegria. 

 Eva  
                                                                                            

    

  

      

   
 

   



     

 
Eu acredito que os maiores dons que o 
Senhor me deu são o da vida, da fé 
recebida pelo batismo e confirmação. 
Mais tarde, ele me apresentou a 
religiosos e leigos Passionistas. É a 
espiritualidade passionista, que fui 
aprofundando gradualmente, que 
realmente contribuiu para descobrir mais 
o sentido da minha vida: sair ao encontro 
dos outros e mais particularmente dos 
mais frágeis para ser sinal da ternura de 
Deus;   

  

rejuvenescer no mistério pascal para 
testemunhar o amor incomensurável de 
Deus por todos os homens. 
No entanto, os dons de Deus continuam a 
se manifestar todos os dias. Amo a "oração 
da aliança" de Santo Inácio de Loyola, que 
no final do dia nos convida a dar graças 
pelos dons recebidos. Isso me ajuda a ter 
consciência de tudo o que o Senhor me dá 
dia após dia. Na oração do “Pai Nosso” 
pedimos “o pão de cada dia”, ou seja, o 
alimento para viver o que temos de viver 
cada dia. Esses presentes não fazem parte 
deste pão? 
Deus está presente nas graças que 
recebemos e, portanto, em nossas vidas, e 
se alimenta desses dons que podemos dar 
a nós mesmos                                                                                         

 Monique 

    

  

      

   

 

Não posso reler toda a minha vida de 
Religiosa Passionista, nem agradecer todos 
os dons recebidos. Existem muitos. Eu 
simplesmente diria: 
De fato, foi a Paixão de Jesus que deu 
sentido ao meu trabalho como enfermeira 
com os enfermos por 25 anos. 
Dou graças por ter descoberto que a Paixão 
de Jesus só pode ser vivida em relação à 
Paixão dos homens: na Tunísia (70-74); em 
Ruanda em 1994 e de 96 a 98; na região 
parisiense para conhecer a gente da rua na 
Associação "Aux captifs la liberation"; no 
acompanhamento de pessoas em 
dificuldades, principalmente os separados-
divorciados. 
Agradeço também por ter conseguido abrir 
caminhos de esperança no coração dos 
homens e mulheres que o Senhor colocou no 
meu caminho. 

Père Guy  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gratidão ao Senhor pelos dons que Ele me 
concedeu. 
Compartilho minha alegria de viver tanto 
quanto posso, dando o máximo possível 
àqueles que estão sofrendo ao meu redor, 
pequenas pepitas de esperança e paz. 
Essa pessoa me pede ajuda ocasional, 
outra me pede para me organizar para levar 
a comunhão, ouço os arrependimentos de 
uma senhora que se sente culpada pela 
deterioração de suas relações familiares, 
divido minha refeição com uma vizinha cujo 
marido acaba de internado… Disponível, 
confio cada um deles a Jesus na oração. 
Deixo-Lhe as soluções e funciona. Ele viveu 
a nossa vida nas estradas da Galileia: 
encontrou escárnio, humilhação, sarcasmo, 
preconceitos, julgamentos, injustiças.  
Dependendo   das    circunstâncias,   venho  

 

 

       
 

   



  pensando ao lado de Maria aos pés da Cruz e 
imploro sua intercessão junto a seu Filho. 
Lembro-me de sua misericórdia pelo "bom 
ladrão". Rogo ao Espírito Santo que apóie minha 
busca. a troca só é possível porque o Pai 
misericordioso ama a cada um e a todos ... 
Estou tão feliz com esta obra da graça! Meu 
coração transborda de gratidão e me maravilho 
com a preocupação de Deus. Sei que Jesus 
sofreu sua Paixão e morreu e ressuscitou para 
me "salvar". 
Obrigado Senhor por me fazer participar do teu 
trabalho, guarda-me no teu amor porque te amo 

Marie 
 

  

  

O Carisma e a Família Passionista são 
percebidos como grandes dons pelo próprio 
conteúdo do Carisma da Paixão e pela SPdC 
sentida como Pai e guia. E também os outros 
Santos Passionistas como Gabriel, Vincenzo, 
Domenico, Gemma ... O mesmo lugar e a 
Comunidade são vividos como grandes dons a 
partir dos quais se pode haurir no caminho e 
sobretudo nas dificuldades da vida. 
“Minha preciosa Pérola foi o encontro com o 
Deus vivo, com Jesus crucificado, que morreu e 
ressuscitou por mim. Este encontro virou minha 
vida de pernas para o ar ”. 
<Que presentes você recebe da 
contemplação de Cristo Crucificado?> 
A contemplação do Crucifixo e a meditação da 
sua Paixão são percebidas por todos como a 
maior dádiva do Amor. O único capaz de 
transformar e conduzir nossa vida. 
“Esta ejaculação da SPdC se tornará minha 
oração ao despertar: Agradeço-te, Senhor, por 
ter morrido na cruz pelos meus pecados”. 
<A Paixão de Jesus entristece você ou 
conforta e tranquiliza você?> 
Esta graça da Paixão de Jesus, se reconhecida 
na nossa vida, é vista por quase todos como 
uma conquista alcançada através das várias e 
diferentes vicissitudes da vida, para alguns 

 

  

  

Algumas perguntas que o grupo Vetralla se 
colocou sobre GRATIDUTINA. 
<Você já parou algumas vezes para enumerar 
os dons que recebeu de Deus desde o início 
de sua existência?> 
Alguns respondem que sentem uma forte 
gratidão pelos dons de Deus desde a infância, na 
percepção de se sentirem criaturas, filhos e entes 
queridos. Outros se lembram de ter essa 
percepção em algum momento de sua jornada 
espiritual. Mudando seu relacionamento com 
Deus de uma forma muito positiva. 
“Anteriormente, eu me sentia preso em uma 
relação de dar / receber. Pedi a Deus coisas que 
eu achava boas de acordo com a mentalidade 
dominante ”. 
<Você reconhece os presentes que recebeu 
de outras pessoas? Da Igreja? Do Carisma 
Passionista?> 
Alguns sentem particularmente o dom da vida, 
que também vem da cura física e espiritual. 
Todos agradecem e se sentem um grande dom: 
Fé, oração, pertença à Comunidade da Igreja, ao 
Carisma da Paixão compartilhado com os 
irmãos. 
“A SPdC ensinou que devemos sempre 
agradecer tanto pelo que nos parece bom como 
pelo que não nos parece, porque Deus sabe por 
quê”. 
<Quais você colocaria no centro desses 
presentes? Qual é o maior presente da sua 
vida, sua “pérola preciosa”?>  

  

depois de graves traumas através dos quais 
cresceram e amadureceram. 
“Jesus falava sério para me alcançar e me 
tocar no coração. Ele me diz: Minha vida vale 
menos do que o que sinto por você " 
<As pessoas em sua vida durante a semana 
notam que você se encontrou com o 
Salvador?> 
Todos pensam que são transformados pela 
contemplação do Crucifixo, em suas ações e 
atitudes, portanto é normal que alguns, senão 
todos, percebam essa diversidade, 
principalmente na comparação com a 
generalidade dos comportamentos. 
“Minha mudança com o Senhor está se 
transformando com o tempo. A cada dia me 
abandono a ele com mais confiança, certa de 
sua intervenção. Os outros mostram que estão 
cientes do meu crescimento ”. 
<Você conseguiu se animar, dando 
esperança àqueles que lhe confiaram as 
feridas de sua história pessoal?> 
Muitos do grupo se sentem movidos pela 
Paixão de Jesus e sua interiorização para 
ajudar os sofredores, embora eles próprios se 
encontrem em tribulação. Mais de um disse: 
“Às vezes somos agradecidos, por quanto não 
procuramos e ficamos quase espantados”. 

 
Sacro Ritiro di Sant’Angelo, Vetralla 

 

  

   



  

 
 
Acredito que GRATIDÃO tem a ver com a 
virtude da Esperança. 
A gratidão é um sentimento que surge ao 
ouvir a beleza que está ali, no entanto. Na 
verdade, surge de ficarmos maravilhados 
com o que encontramos ou notamos (que 
tem a ver com o coração), mas então somos 
chamados a fazer ressoar em nós e a fazer 
um ato de fé (e isso também inclui a mente e 
a vontade) em acreditar que tudo dá, aquilo 
que Deus se dá a nós no dia a dia, em todas 
as situações, e nos segura pela mão no 
caminho ... além disso ... É por isso que 
"gratidão" tem a ver com esperança: porque 
surge da Esperança que o Senhor nos dá, se 
escutarmos a Sua presença, e que abre o 
nosso coração e a nossa mente a cada 
situação e em cada situação que somos 
chamados a viver ou a passar. Junto com 
ele. 

Então fica fácil dizer, com palavras e 
votos:"Obrigado, Senhor da Esperança!" 

Federica 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Meu Deus, oro para que todo homem 
experimente fraqueza e pobreza. Imploro-
lhe que não se esconda atrás da ilusão de 
segurança e poder, mas que mergulhe com 
coragem na sua pequenez diária e nas suas 
feridas. Rezo para que em seu coração ele 
se identifique e dê espaço à falta, já 
presente e desejante. Eu imploro que você 
estenda os braços e abra os ouvidos para 
obter ajuda e proteção. Aqui, Senhor, você 
enviará seu Filho feito carne para salvá-lo 
para sempre. Por favor, Jesus, que o 
homem se deixe tocar por Ti, encontrando 
verdadeiramente o seu próprio limite 
habitado pelo teu Amor ilimitado e 
superabundante: muito real e vivo, capaz de 
estabelecer uma relação tão única e 
profunda com cada homem que faça cantar 
os salmos e chore de alegria, para fazer 
você experimentar o enamoramento 
sonhador e ansioso, para fazer você ver a 
ação misericordiosa do Criador a cada 
momento. Rezo para que a Paixão do Filho 
acenda com vida apaixonada cada criatura 
aos pés da cruz, à entrada do túmulo vazio, 
a caminho de Emaús. Aqui, Senhor, você 
enviará o Espírito Santo para permanecer 
unido ao homem e lhe ensinar tudo no 
abraço da Igreja. Por favor, Espírito Santo, 
para que o encontro com Jesus exploda na 
abertura a Deus, a si mesmo, aos outros e 
ao mundo com o anúncio constante das 
maravilhas de Deus, rogo que continues a 
sussurrar ao ouvido de todos quem é filho , 
redimidos, chamados pelo nome, preciosos, 
dignos de estima, amados, escolhidos. E na 
pequenez, no encontro, na memória, dê ao 
homem a graça de dizer "Obrigado" e assim 
selar a aliança que estabeleceu entre você 
e seus filhos para sempre. 

Elena   
 

  

     
 


