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P. José Manuel Sabença

mas acredito que Jesus e o Espírito Santo nos continuam a guiar. E sinto que
Deus nos continua a ajudar, a amar e respeitar a todos como tu fazias e dizias.
Ainda não dá para acreditar, doeu e sempre vai doer. Quando celebramos
os momentos alegres, havemos de recordar sempre as tuas brincadeiras, pois
sempre que estavas presente a tua alegria era contagiante e nunca dará para
esquecer,
Quantas vezes subias a encosta e as escadas cá de casa gritando: ‘ó da
casa! Está alguém?’. Pois, o que marca na vida não são os anos que passámos
mas sim as lembranças, os momentos que ficam para sempre. Zelito, sei que
estás num lugar reservado aos melhores, jamais serás esquecido, és um exemplo de vida para todos que aqui na terra te conheceram.
Obrigada, meu Deus, por nos teres dado a honra e a felicidade de
conhecer e conviver, amar e ser amado, por uma pessoa como o meu irmão
Zelito.

Estarás sempre connosco!
Nela Sabença, Armando, Gil e Rosinha Sabença
Querido mano, na casa das Pocinhas ao meu lado viste-me nascer e a
teu lado fui aprendendo a crescer. Sem luxos ou exageros, crescemos unidos e
felizes. Quando entraste no seminário, tu partiste, marcando presença através
das chamadas constantes e as visitas periódicas. E agora até parece mentira
essas chamadas e visitas já não acontecerem. Contigo, eu e a minha família,
aprendemos a dar, ajudar e a rezar.
Querido tio padre, desde a nossa tenra idade que as tuas férias eram
passadas connosco a ouvir as tuas histórias e vivências, sempre cheias de boa
disposição e ensinamentos.
Ao teu lado, em casa ou a passear, pudemos conhecer um missionário, um espiritano. O teu enorme coração, sempre ao serviço dos outros, não
conseguia ficar indiferente à dor e sofrimento daqueles que mais necessitavam. Para ti, ser feliz é ver os outros felizes.
A tua entrega e paixão pela missão contagiaram todos aqueles
que tiveram a sorte de se cruzarem contigo. Pelo teu exemplo que sempre nos deste e pelos valores que nos mostraste sabemos que sempre nos
deste tudo de ti e por isso serás sempre uma referência presente na nossa
vida.
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Missionário Inteiro

Pelo mano maravilhoso, tio padre fantástico e cunhado preocupado
que foste, sabemos que sempre estarás connosco em todo o lado.
Obrigado por teres sido incansável em todos os momentos da tua vida.

Caminho Missionário
António Sabença
Irmão

O Padre José Manuel Sabença, meu irmão Zélito, nasceu a 10 de Outubro de 1960. Era o nosso irmão mais velho, que saiu de casa aos 10 anos de
idade para começar o seu caminho missionário no Seminário da Congregação
do Espírito Santo, em Godim.
Sempre o acompanhamos em todas as celebrações festivas relacionadas com a sua caminhada missionária. O ponto alto foi a sua ordenação de
sacerdote missionário em 26 de Junho de 1987, no seminário de Fraião, Braga.
Ao longo do seu caminho missionário passou por várias casas espiritanas, tais como: Seminário de Godim (Régua), Seminário do Fraião (Braga),
Seminário da Silva (Barcelos), Casa da Filosofia (Braga) e Casa da Teologia
(Lisboa), Clamart (Paris).
Durante os anos de formação, quando regressava a casa nas férias, estava sempre pronto para nos ajudar nos trabalhos agrícolas. Embora os nossos
pais não estivessem muito de acordo que ele ajudasse, ele ia sempre.
O Zélito era o orgulho da família, com ele não havia tristezas, andava
sempre com um sorriso nos lábios. Como era o nosso irmão mais velho, ainda
nos protegeu de algumas tareias, porque qualquer criança faz sempre alguma
asneira por mais sossegado que seja.
Na sua caminhada de missionário espiritano fundou o grupo de Jovens Sem Fronteiras na Penajóia, do qual fiz parte, tendo participado em encontros e semanas missionárias, tanto na freguesia como a nível nacional. Tive
ainda a oportunidade de participar em duas jornadas mundiais da juventude,
nomeadamente em Santiago de Compostela – Espanha e em Roma - Itália. Foi
ele também o impulsionador da formação do grupo da Liga Intensificadora da
Ação Missionária.
Por diversas vezes, aquando das suas férias, fazia-se acompanhar por
alguns seminaristas, principalmente africanos, sempre bem recebidos pela
nossa família.

29

