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MISSIONÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

PE. MANUEL JOÃO
MAGALHÃES FERNANDES
Nasceu em Três Minas, Vila pouca
de Aguiar a 20 de Agosto de 1938.
Fez estudos liceais nos Seminários
de Godim(Régua) e Fraião (Braga).
O Noviciado foi realizado no Seminário da Silva (Barcelos) em 1957-58,
professado a 8 de Setembro. Os Votos Perpétuos foram pronunciados
em 8 de Setembro de 1961 no Seminário do Fraião, em Braga.
A sua caminhada de Formação concluiu-se com a Ordenação
Sacerdotal no Seminário da Torre d’Aguilha a 3 de Novembro de 1963, sendo a sua consagração ao apostolado feita a
5 de Julho de 1964, ano em que partiu rumo a Angola.
A primeira parte da sua Missão como padre Espiritano foi na
Diocese de Silva Porto, como professor e formador no Seminário diocesano. Seria enviado, em 1969, para a Missão de
Nharea, bem no interior da Diocese.
O provincial chamou-o a Portugal em 1971 para ser membro
da equipa directiva da Casa da Filosoﬁa (Espadanido – Braga), sendo também professor no Seminário do Fraião.
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1974 foi ano de paragem, com uma ida até Bruxelas para uma
reciclagem pastoral no instituto Lumen Vitae.
O Seminário do Fraião voltou a acolhe-lo entre 1976 e 1979,
sendo Superior e professor.
Uma nova fase da sua vida inicia-se em 1979 quando é
nomeado para a Animação Missionária, a partir da Comunidade de Coimbra. Entre 1981 e 1983 será lá Mestre de Noviços, mantendo-se na animação Missionária até 1985.
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Com a decisão de transferir o Noviciado para a Comunidade do
Espadanido (Braga), o P. Magalhães volta a ser Mestre de Noviços e regressa a Braga. Será eleito 2º Assistente provincial em
1986, cargo que ocupa até ser nomeado para a Guiné-Bissau.
1988 marca o seu regresso a África. Esteve nas Missões de
Bajob e Caió, em território manjaco da Guiné, até 1992.
A saúde débil provocada por malárias sucessivas obriga-o
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a regressar a Portugal, sendo diretor em Godim a patir de
1992, continuando depois a sua Missão como Animador
Missionário para Trás-os-Montes e Alto Douro.
Regressa a Coimbra em 1998 como Superior da Comunidade e responsável pela Animação Missionária.
Em 2004, é nomeado pároco de Tires, passando a ser membro da Comunidade Espiritana da Torre d’Aguilha.
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TEXTO PROFERIDO

NA IGREJA PAROQUIAL DE TIRES
POR OCASIÃO DO JUBILEU
DO SEU PRIOR:

PE. MANUEL JOÃO

MAGALHÃES
FERNANDES

13

14

Caros Irmãos,
Tive a honra de me convidarem para dizer algumas palavras
nesta cerimónia de felicitações ao Padre Manuel Magalhães,
em comemoração do seu Jubileu sacerdotal, que hoje ocorre.
Pergunto-me, todavia: Quem sou eu – um anónimo qualquer- para vir aqui tecer considerações acerca do nosso prior?!
Aproveito, contudo, a oportunidade, e vou permitir-me, em
pouco mais de meia dúzia de palavras, cumprir, minimamente, o convite que me ﬁzeram.
Para mim – e julgo que para todos vós – o Padre Manuel
Magalhães, desde que chegou a esta igreja há nove anos,
e até hoje, veio ensinar-nos duma maneira diferente três
verdades imensas que, por si e em si, nos mostram a todos
como se pode ser grande aos olhos de Deus: A Fraternidade;
o Humanismo; a Modéstia.
A Fraternidade, pelo seu cuidado desde sempre evidente,
na busca de partilhar a bondade que tem na alma com os
seus semelhantes, partilhando, também, e em simultâneo,
na dor de quem sofre.
O Humanismo, pela sua postura perante a sociedade em que
vivemos, cada dia mais carente da benevolência e da compaixão para com os seus erros, com os mil ensinamentos que
nos transmite nas suas homilias, e na tolerância em perdoar
os nossos pecados, sabendo de antemão que, logo após termos recebido o seu perdão, todos nós voltamos a pecar.
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A Modéstia, - talvez a sua maior grandeza – pelo seu cuidado em circular entre nós, despido de todas as vaidades do
espírito, de todos os alardes e de todos os orgulhos que uma
carreira de mais de cinquenta anos ao serviço da Igreja de
Deus lhe poderiam proporcionar.
É aqui – precisamente na Modéstia! – que o Padre Manuel
Magalhães, para mim, mais se revela.
Parecendo gente anónima na multidão, só quem lhe conhecer o trajecto da vida, adivinhará a dádiva, íntima, de si aos
outros e as preocupações que o motivam, perante os múltiplos problemas da terceira idade. E, não só.
Num universo onde os homens se digladiam, constantemente, para subir mais alto, para ir mais longe, para ter mais
projecção, o Padre Manuel Magalhães vai-se recolhendo,
nos seus silêncios, a um secreto trabalho de evitar que o
mundo soçobre. Sabe, no fundo da sua consciência, que as
divergências entre as pessoas, ao não conduzirem a nada,
não devem ser alimentadas por ninguém.
Sabe, essencialmente, que, como pedra angular da Igreja de
Cristo, e como seu representante, para divulgar a Fé, muitas
vezes só no recolhimento o Homem o consegue.
Junto dele – e ninguém o negará, por certo – respira-se aquele
inﬁnito valor que todos nós procuramos: a Paz
Desde que o conheço, não mudou um milímetro que fosse
na sua busca de se pagar “de motu próprio” para que, nós
outros, tenhamos um pouquinho mais de sol.
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Aí, no meu entendimento, a sua tão grande e tão desconhecida grandeza.
E há que agradecer-lhe esse imenso dom que Deus lhe concedeu de, permanentemente, no-lo ensinar pelo exemplo,
de que tantos de nós nem damos conta.

Remato as minhas palavras, com um voto muito sincero de
que prossiga por muito tempo, a desvendar-nos o verdadeiro caminho até Deus. A mostrar-nos, por si mesmo, como se
alcança a glória da Eternidade.
E termino, com o pedido a todos vós – meus irmãos – que,
comigo, e em jeito de reconhecimento ao Padre Manuel Magalhães, por tudo o que representa nesta comunidade, lhe
tributemos uma merecida e calorosa salva de palmas.
JOÃO BAPTISTA COELHO
Tires, Novembro, 03, 2013.
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PARÓQUIA Nª. SRª. DA GRAÇA -TIRES

CELEBRAÇÃO DA
EUCARISTIA

PARÓQUIA Nª. SRª. DA GRAÇA -TIRES

LITURGIA DA PALAVRA
CANTO DE ENTRADA
REFRÃO: A nossa voz se eleva em canto de louvor.
Bendito seja Deus que vem em Jesus Cristo.

LEITURA I Sab 11, 22 – 12, 2
Leitura do Livro da Sabedoria
Diante de Vós, Senhor, o mundo inteiro é como um grão de
areia na balança, como a gota de orvalho que de manhã cai
sobre a terra. De todos Vos compadeceis, porque sois omnipotente, e não olhais para os seus pecados, para que se arrependam. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do
que ﬁzestes; porque, se odiásseis alguma coisa, não a teríeis
criado. E como poderia subsistir, se Vós não a quisésseis?
Como poderia durar, se não a tivésseis chamado à existência? Mas a todos perdoais, porque tudo é vosso, Senhor, que
amais a vida. O vosso espírito incorruptível está em todas
as coisas. Por isso castigais brandamente aqueles que caem
e advertis os que pecam, recordando-lhes os seus pecados,
para que se afastem do mal e acreditem em Vós, Senhor.
Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL
Salmo 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 (R. cf. 1)
REFRÃO: Louvarei para sempre o vosso nome,
Senhor, meu Deus e meu Rei. Repete-se
Quero exaltar-Vos, meu Deus e meu Rei,
e bendizer o vosso nome para sempre.
Quero bendizer-Vos, dia após dia,
e louvar o vosso nome para sempre. Refrão
O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
O Senhor é bom para com todos
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. Refrão
Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas
e bendigam-Vos os vossos ﬁéis.
Proclamem a glória do vosso reino
e anunciem os vossos feitos gloriosos. Refrão
O Senhor é ﬁel à sua palavra
e perfeito em todas as suas obras.
O Senhor ampara os que vacilam
e levanta todos os oprimidos. Refrão
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LEITURA II 2 Tes 1, 11 – 2, 2
Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo
aos Tessalonicenses
Irmãos: Oramos continuamente por vós, para que Deus vos
considere dignos do seu chamamento e, pelo seu poder, se
realizem todos os vossos bons propósitos e se conﬁrme o
trabalho da vossa fé. Assim o nome de Nosso Senhor Jesus
Cristo será gloriﬁcado em vós, e vós n’Ele, segundo a graça
do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nós vos pedimos,
irmãos, a propósito da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo
e do nosso encontro com Ele: Não vos deixeis abalar facilmente nem alarmar por qualquer manifestação profética,
por palavras ou por cartas, que se digam vir de nós, pretendendo que o dia do Senhor está iminente.
Palavra do Senhor.
ACLAMAÇÃO
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EVANGELHO Lc 19, 1-10
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico chamado Zaqueu, que
era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas,
devido à multidão, não podia vê-l’O, porque era de pequena
estatura. Então correu mais à frente e subiu a um sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus
chegou ao local, olhou para cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce
depressa, que Eu hoje devo ﬁcar em tua casa». Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos
murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se em casa dum pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens e, se
causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes
mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa,
porque Zaqueu também é ﬁlho de Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido».
Palavra da salvação.
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ORAÇÃO UNIVERSAL
CANTO DA APRESENTAÇÃO DOS DONS
REFRÃO: Nas tuas mãos Senhor meu Deus,
Encontrei o perdão.
CANTO DE COMUNHÃO
REFRÃO: O Senhor encheu de bens os famintos.
O Senhor encheu-os de bens.

HINO DE ACÇÃO DE GRAÇAS
CANTO FINAL
REFRÃO: A minha boca proclamará a tua bondade Senhor
e os meus lábios exultarão de alegria
na tua presença.

03 DE NOVEMBRO, 2013
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