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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.
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P. José Manuel Sabença

Sempre foi um irmão presente nos momentos mais marcantes das
nossas vidas. Nunca deixava passar uma data de aniversário, uma data de casamento, etc. Mesmo longe, havia sempre um telefonema com uma palavra
amiga, um “Olá Tónio, tudo bem?”.
Em todas as visitas que fazia ao estrangeiro trazia sempre uma lembrança para cada um de nós, muitas delas ainda guardadas para que seja sempre lembrado. Era o tio querido dos sobrinhos, carinhosamente chamado de
“tio padre”.

Obrigado, querido irmão
Benjamim Sabença
Irmão

Zelito, querido irmão, nunca serás esquecido! Sempre foste o nosso
pilar e sempre te lembraste de nós nos momentos importantes das nossas vidas, da nossa família.
Agradeço a Deus pelo dom que foste e és para nós. E agradeço a ti
pelo amor que nos deste, pela tua atenção constante e pelo teu enorme sorriso.
Obrigado.

Um Herói chamado Zelito
Mena Sabença
Irmã

Quando se pergunta a alguém quem é o seu herói quase todos fazem
referência a um Cantor, Actor…mas eu não! Porque, desde sempre, o meu
grande herói foi e é o meu irmão Zélito.
Nós temos 8 anos de diferença. Ele entrou no Seminário de Godim-Régua com 9 anos e só nos víamos durante as férias escolares. Por isso, havia
entre nós uma relação muito especial.
Eram de uma alegria imensa estes reencontros! Os anos foram passando e ele foi-se tornando cada vez mais importante na minha vida. Mesmo
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