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P. José Manuel Sabença

Um servidor do Evangelho
no ‘meio das armas’
D. Januário Torgal Ferreira

Bispo Emérito das Forças Armadas e Segurança

Fiquei muito triste hoje (22.12.2016) ao tomar conhecimento da partida de entre nós do querido José Manuel Sabença. Foi um exemplo de lucidez
e de frontalidade, de jeito e competência pastoral, de fraternidade e de coração
impoluto enquanto servidor do Evangelho ‘no meio das armas’ – disse-lhe, de
voz íntima, mais que uma vez.
Recebi dele notícias quando estava na África do Sul, etc, etc. Agora,
fiquei muito triste… mas a minha Fé ensinou-me que um Padre é um libertador da Terra, um defensor de critérios de Justiça, um irmão e pai dos pobres.
Fiquei triste. Precisávamos dele na Terra. Mas, pelos vistos, um ‘Sabença’ no
Céu é mais rentável. Já estou mais em serenidade.
A minha comunhão com a sua família e com todos os Espiritanos.
Estamos a viver o ‘Dies Natalis’.

Missionário da Alegria
P. José Vieira

Missionário Comboniano, Presidente da CIRP

Conheci o P. José Manuel Sabença durante o serviço militar obrigatório no verão de 1989: passamos três semanas na Academia Militar em Lisboa
com mais 43 padres no curso de capelães.
Tínhamos muito em comum: éramos homens do Douro, da diocese
de Lamego, de um instituto missionário, jornalistas. Aliás, durante o curso,
distribuímos muito material espiritano e comboniano aos soldados em concorrência leal e consertada com o camarada da Opus Dei.
Do P. Sabença guardo a memória de um missionário criativo, um padre alegre e dedicado, um amigo generoso, um bom jornalista.
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Missionário Inteiro

A missão levou-nos por caminhos distintos.
Em 2014 reencontramo-nos na sua Penajóia natal durante a «missa
de despedida» do P. Manuel João Correia, um comboniano daquela paróquia.
Residia em Roma e estava a perder mobilidade gradualmente devido à esclerose lateral amiotrófica. O P. Sabença organizou uma Eucaristia muito linda
com a juventude da paróquia.
O P. Sabença vivia uma amizade muito forte com o P. Manuel João.
Visitava-o frequentemente em Roma. Quando no verão ia de Portugal levava
uvas e figos da Penajóia para partilhar com o seu conterrâneo na Cidade eterna.
Fiquei chocado quando soube do seu estado de saúde. O cancro foi
rápido e fatal e levou-o na flor do seu serviço missionário. Tinha tanto para
dar ao Instituto, à Igreja e ao Mundo…
Quando o visitei no Porto, já perto da morte, perguntou-me pelo P.
Manuel João e manifestou grande preocupação pelo estado de saúde dele. A
amizade era mais forte que a sua situação pessoal já muito precária.
Dessa visita conservo a imagem de um «servo sofredor» prostrado no
leito, que vivia com fé e força os últimos momentos da sua vida aqui.
Presto-lhe a minha homenagem! Agradeço a Deus pelo dom luminoso da sua vida e da sua vocação espiritana e peço-lhe a bênção de junto de
Deus: é mais um santo que cuida de nós do «seio de Abraão».

Uma vida feita doação
P. Belmiro Chissengueti

Superior Provincial dos Espiritanos em Angola

Conheci o P. José Manuel Sabença há 30 anos por meio da revista
Encontro e do mensário Acção Missionária que amavelmente recebíamos de
Portugal, na altura adolescentes no Seminário Propedêutico do Espírito Santo, na centenária Missão de Lândana, em Cabinda.
Nas entrelinhas destas duas publicações senti, várias vezes, o pulsar
missionário e espiritano deste confrade entre os Zulu da África do Sul onde,
em condições extremamente precárias, deu o melhor de si no anúncio da Palavra de Deus.
O nosso primeiro encontro pessoal deu-se em Fevereiro de 2004,
quando ele era Superior Provincial de Portugal, todo animado e impregnado
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