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Lisboa, 6 de Novembro de 2021.

Faleceu, na madrugada de hoje, dia 6 de Novembro, no 
Hospital Curry Cabral, em Lisboa, o nosso Confrade e amigo, P. 
Nélio Tomás, vítima de doença prolongada.

A notícia da sua morte revestiu-se de tristeza, acompanhada 
de um grande sentimento de impotência. O P. Tomás, que há 
muito tempo atravessava um violento processo de doença, com 
um ânimo invulgar, viu na última semana um agravamento 
acelerado do seu estado de saúde.

Na oração e na comunhão de sentimentos, unimo-nos ao 
nosso P. Tomás que agora descansa das suas lutas, nos braços do 
Coração de Jesus, a quem dedicou toda a sua vida, que agora 
conhece o sabor da alegria que ninguém nos poderá tirar, que 
agora sabe o que é ver Deus face-a-face.
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Nélio João de Freitas Rodrigues Tomás, filho de Eduardo 
Rodrigues Tomás e de Maria Bela Freitas Silva, nasceu a 18 
de Agosto de 1972, na freguesia de São Pedro, no Funchal. Foi 
baptizado a 1 de Outubro de 1972, na paróquia do Porto da 
Cruz, e crismado, na mesma paróquia, a 25 de Julho de 1987.

Frequentou o Colégio Missionário Sagrado Coração, no 
Funchal, de 1986 a 1989, e o Instituto Missionário Sagrado 
Coração, em Coimbra, entre 1989 e 1992, terminando aí a sua 
formação liceal.

Terminado o Noviciado, na Casa Sagrado Coração de 
Jesus, em Aveiro, emitiu a Primeira Profissão a 29 de Setembro 
de 1993 e, mais tarde, a Profissão Perpétua a 26 de Setembro de 
1999, no Seminário Nossa Senhora de Fátima, em Alfragide, 
Diocese de Lisboa.

Iniciou os estudos filosófico-teológicos na Universidade 
Católica Portuguesa, em 1993, interrompendo-os por dois anos 
para realizar o estágio de Vida Religiosa, como Assistente, no 
Colégio Infante D. Henrique, no Funchal, entre 1995 e 1997.

Concluiu o Curso de Licenciatura em Teologia, no ano 
2000. Foi ordenado Diácono a 29 de Julho desse ano, e Presbítero 
a 28 de Julho de 2001, na Sé do Funchal, pelas mãos de D. 
Teodoro de Faria.

Entre 2001 e 2006 integrou a comunidade do Seminário 
Missionário Padre Dehon, no Porto, onde foi Formador do 
grupo de seminaristas.

No ano pastoral de 2006-2007, regressou à Madeira, tendo 
sido nomeado Pároco das Paróquias de São João e São Paulo, na 
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Zona Pastoral da Ribeira Brava.
De 2007 a 2013, fez parte da comunidade do Colégio 

Infante D. Henrique, onde havia estagiado, tendo sido nomeado 
Secretário do Colégio.

Nomeado Pároco de Alfragide, em 2013, aí serviu e amou 
até ao final dos seus dias.

P. António Pedro Monteiro, scj | Secretário Provincial
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Homilia do Superior Provincial
proferida na Eucaristia da noite do dia 7 de Novembro.

Caros irmãos e irmãs,
neste Domingo, o XXXII do Tempo Comum, associamo-

-nos a toda a Igreja que celebra a ressurreição de Jesus e a vida 
abundante que Ele quer oferecer a todos nós. Eu quis também 
aproveitar as leituras deste Domingo, porque elas podem ajudar-
-nos a olhar para a nossa vida e para a vida do P. Tomás com um 
sentido profundamente cristão e dehoniano.

As leituras que escutámos são um convite a aprofundarmos 
a nossa fé na pessoa de Jesus e a confiarmos plenamente n’Ele, 
oferecendo-lhe toda a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos 
projectos, a nossa própria forma de ver o mundo e os irmãos.

Nesta reflexão gostaria de partir da segunda leitura, da 
Epístola aos Hebreus [9,24-28], que apresenta Jesus como o 
verdadeiro sacerdote que entra no verdadeiro templo, para se 
oferecer a si próprio, de uma vez por todas, nas mãos de Deus. 
Este é o verdadeiro sacrifício realizado sem artifícios, sem 
explicações, sem excesso de palavras... A sua oferta é autêntica, 
porque se oferece a si próprio, de uma vez por todas, em sacrifício 
pelos irmãos. 
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Esta é a medida de Deus: a infinitude, a abundância, 
a desmesura, a generosidade. Não uma abundância ou 
generosidade aparente, exterior, convencionada pelos padrões 
sociais ou mesmo eclesiais, destinada a agradar, a satisfazer 
expectativas, a acalmar consciências, mas sim, a autenticidade, a 
verdade de cada gesto e de cada palavra. 

Jesus é o sacerdote autêntico porque se entrega a si próprio, 
de forma desmesurada, generosa, verdadeira, numa total 
confiança em Deus que tudo pode e que olha às intenções do 
coração. Não é uma entrega porque tem de ser, mas por amor 
a Deus Pai, em quem confia, e aos irmãos, por quem quer dar 
a vida.

A atitude da viúva da primeira leitura [1 Reis 17,10-16], 
que gasta o último punhado de farinha e o azeite que lhe resta, 
para alimentar o profeta Elias, e a da viúva do Evangelho 
[Marcos 12,38-44], que oferece ao templo as únicas duas 
pequenas moedas que possui, ganham sentido à luz do gesto 
total e verdadeiro de Jesus, e como prolongamento. Para ele 
as viúvas, juntamente com os órfãos e os estrangeiros, eram os 
mais pobres e frágeis entre todos os seres humanos, por não 
terem meios, nem materiais nem legais, que os defendessem. 
Viviam entregues à sua sorte, muitas vezes vistos como sobras da 
sociedade, incapazes de produzir, desnecessários...

No templo de Jerusalém, depois de Jesus ter alertado para 
os perigos da uma vida de fachada, como a dos escribas – que 
pode encantar e ofuscar quem vive e se alimenta de vaidades 
e superficialidades –, Jesus ensina a multidão a olhar para as 



9

pessoas, para os seus gestos e atitudes, com os olhos de Deus. 
Uns olhos penetrantes, que chegam ao coração, às verdadeiras 
motivações, aos sonhos mais genuínos, à realidade mais 
crua e radical dos gestos, que, tantas vezes, parecem banais e 
insignificantes, mas que na verdade são reveladores da grandeza 
de alma daqueles que os praticam.

Aquela viúva deu mais do que todos os outros... Eles 
deitaram do que lhes sobrava, ela deitou tudo o que tinha. As 
suas moedas não ecoaram ao cair na arca do tesouro, ninguém 
olhou para ela deslumbrado pela sua oferta, a não ser Jesus, 
que não se deixa encantar por aquilo que enche os olhos ou os 
ouvidos, mas que se compadece até às entranhas pelos gestos 
que saem do coração.

Caros irmãos e amigos, a imagem deste Deus que se oferece 
abundante e generosamente por nós é o verdadeiro modelo para 
a nossa vida cristã, que não pode ser uma constante negociação 
com Deus e com os irmãos, um cálculo entre o que damos e o 
que recebemos. Somos chamados a uma confiança total, a uma 
entrega total, acreditando que Deus nunca nos abandonará. 
Só quem acredita, realmente, pode entregar-se sem medo, 
comprometer as suas seguranças, arriscar a novidade. 

Para nós, que vivemos a espiritualidade do Coração de Jesus, 
concretizando-a no carisma dehoniano, esta imagem de Jesus, 
que se oferece a si mesmo como o verdadeiro sacerdote, assume 
um sentido ainda mais profundo quando somos convidados 
a oferecermo-nos, a consagrarmos a nossa vida a Deus, 
recordando e actualizando essa oferta em cada manhã, quando 
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pronunciamos o nosso acto de oblação. Aí, em comunidade, na 
simplicidade das nossas palavras e da nossa vida, na fragilidade 
que nos une aos irmãos, Deus poderá encontrar a beleza e a 
grandeza da nossa pequena oferta.

Ser Dehoniano, Sacerdote do Coração de Jesus, é aprender 
a olhar ao coração das coisas, às intenções mais profundas, e a 
colocar o coração em tudo aquilo que se faz, na vida comunitária 
ou na vida de família, na relação com os amigos, no trabalho, 
na vida social, na relação com as pessoas e até mesmo com o 
planeta, a nossa casa comum.

Estamos a celebrar esta eucaristia pelo P. Tomás que viveu 
nesta comunidade religiosa e foi pároco nesta paróquia, desde 
2013. Nas comunidades por onde passou, na nossa Província, foi 
sempre um confrade empenhado, capaz de criar relação, quer 
com os irmãos de dentro de casa, quer com os de fora, capaz de 
escutá-los e de ajudá-los. Por onde passou, deixou sempre um 
testemunho de alegria e de boa disposição. Quando as palavras 
não chegavam para dizer o que ele pretendia, o sorriso dizia o 
resto, dizia tudo...

Os últimos anos da vida do P. Tomás foram marcados pela 
doença prolongada, que o foi limitando em tantas ocasiões e em 
tantas coisas que ele gostava de fazer na sua vida de religioso, de 
pároco, de amigo, mas nunca apagou a sua vontade de viver, a 
sua força de vontade, o seu optimismo, que a todos desarmava e 
surpreendia quando imaginávamos e quando víamos o seu débil 
estado de saúde.

A vida do P. Tomás entre nós foi uma vida breve, mas foi, 
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de verdade, uma vida muito intensa. Nas missões que teve na 
Província como formador, como professor, como pároco, dispôs-
-se sempre a aprender. Mantinha uma relação próxima com os 
confrades, era muito brincalhão, sabia manter a amizade com 
os amigos, acompanhava a sua família, era zeloso na sua missão, 
quando podia, gostava de viajar, fazer desporto, de actividades 
até mais radicais, como andar de parapente...

Hoje, como Província e em nome de toda a Congregação, 
queremos dar graças a Deus pela vida que Ele concedeu ao nosso 
confrade P. Tomás e pela forma como o P. Tomás viveu entre 
nós a sua consagração. Queremos agradecer sobretudo pela 
esperança e coragem que de forma heróica o P. Tomás sempre 
soube transmitir quase até aos momentos finais da sua vida. 

Queremos também agradecer à sua família o facto de se ter 
tornado a nossa família, através do sim generoso que o P. Tomás 
deu a Deus no dia da sua Profissão Religiosa. Rezamos por vós 
neste momento de dor, choramos e sentimos convosco a dor 
desta perda, mas é também convosco que queremos acreditar 
na vida nova que Deus nos promete e na qual o P. Tomás já se 
encontra.

Se no dia da Profissão Religiosa nós nos consagramos a 
Deus, e em cada dia, no Acto de Oblação renovamos esse desejo 
de continuarmos a oferecermo-nos, é talvez no momento do 
nosso regresso aos braços de Deus, no momento da nossa morte, 
que a nossa oblação se torna total e completa. Por isso, agora 
que o P. Tomás regressa aos braços de Deus, depois deste breve 
caminho connosco, confiamos-Lhe os gestos, as palavras e obras 
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do nosso irmão, que habitam a nossa memória, pedimos-Lhe 
que o receba no seu Reino e que o recompense pela oferta da sua 
vida: uma oferta que pode ser considerada pequena, tal como 
a da pobre viúva do Evangelho, quando vista com um olhar 
ligeiro, mas uma oferta que é certamente grande, quando vista 
com essa profundidade e sabedoria próprias do olhar de Deus, 
que também devem ser as características do nosso olhar.

P. João Nélio Pereira, scj | Superior Provincial
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Aprender a morrer.
De uma homilia do P. Tomás, num funeral.

É estranho que de entre tantos saberes úteis e inúteis que 
acumulamos uma vida inteira não esteja este: aprender a morrer. 
O Hoje fez da morte o tabu, o mais temido e ocultado, e deixa-  
-nos impreparados para enfrentar a naturalidade com que a vida 
a abraça. 

A morte surge como uma interrupção, um interdito, uma 
dor para viver às escondidas, com a qual em nenhum momento 
contámos. Sobre a morte não sabemos o que dizer, nem o que 
pensar.

A morte revela um fundo que não vemos. Cicely Saunders, 
a “fundadora” dos cuidados paliativos, tem frase curiosa: «temos 
de aprender». Temos de aprender a estar com os outros quando 
chegar o seu momento. Temos de aprender a cuidar da dor 
e a minorá-la, mas não só com comprimidos: também com o 
coração, com a presença, com os gestos silenciosos, o respeito, 
com uma expectativa de coragem. Temos de aprender a embalar 
a fragilidade, a dos outros e a nossa própria, ajudar cada um a 
reencontrar-se com as coisas e com as memórias certas. 
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“Vinde a mim”…  Jesus convida-nos a encontrarmos n’Ele o 
nosso repouso e o descanso para as nossas dúvidas. Jesus convida-
-nos a pousarmos sobre Ele o peso das nossas preocupações, do 
nosso cansaço. Porque, ao contrário do mundo que nos carrega 
ainda mais de dúvidas e interrogações, Jesus diz-nos “Vinde a 
mim, e Eu vos darei descanso”. Jesus, que nos conhece mais do 
que nós próprios, sabe exactamente o que precisamos: do seu 
amor. Não há outro amor como o Seu.

P. Nélio Tomás, scj
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Recordando um bom Amigo, 

Padre, Dehoniano

Recordar aqueles que já partiram para os braços de Deus 
é reconhecê-los vivos connosco, na saudade dolorosa da partida, 
mas igualmente na comunhão vigorosa que liga o percurso da 
vida que percorremos juntos e que se mantém actual no amor de 
Deus, em quem todos vi-vemos.

Muitas memórias ficaram desse percurso com o P. Nélio 
Tomás, na vida e no serviço do Evangelho, no meio do povo de 
Deus. E começam com o seu pai, o Senhor Eduardo, o nosso 
carteiro, no Porto da Cruz, que, antes do telefone, da rádio e 
das redes sociais, era o intermediário simpático de ligações, de 
contactos de amizades que matam saudades. A amizade com ele, 
foi-se estendendo a toda a família, onde nasceu o P. Nélio Tomás 
e onde Deus o chamou para o seu serviço. Daí veio esse jeito e 
capacidade de estabelecer ligações, de mostrar compreensão, de 
criar amizades, que marcaram a sua vida como Homem, co-mo 
Dehoniano e como Padre.
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Saltando muitas “contas do rosário” da memória, detenho-
-me naquelas finais dos encon-tros com este ainda jovem Padre, 
a quem Deus chamou a concluir a sua peregrinação, no meio de 
um sofrimento que ele se esforçou por não fazer pesar aos que o 
rodeavam, no dom total de si ao seu serviço da sua comunidade 
religiosa e paroquial, no sorriso de confiança que marcava o 
encontro com Deus e os encontros com quem dele se aproximava.

Bem hajas, caro amigo, Padre Tomás, pelos caminhos 
que percorremos juntos, pela alegria e esperança com que foste 
iluminando os percursos de tantos, pelas sementes de bem que 
foste semeando ao longo da estrada da vida. Que o Senhor, Bom 
Pastor, de Coração bom e misericordioso te acolha nos seus 
braços e faça germinar e florescer essas sementes que, ao longo 
do caminho, nos foste deixando, junto com uma memória amiga 
que não se apaga.

D. José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal | natural do 
Porto da Cruz (Ilha da Madeira), terra natal do P. Tomás
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Estás na alegria 

em que sempre viveste.

«O justo, ainda que morra prematuramente, terá 
repouso. A velhice respeitável não consiste numa vida 
longa, nem se mede pelo número dos anos. Para o 
homem, o valor dos cabelos brancos está na prudência 
e a verdadeira longevidade é a vida sem mancha». 
(Sabedoria 4,7-9)

Uma alegria contagiante, um rosto alegre, facilidade no 
tracto, a brincadeira inclusiva e bem-disposta, é esta a primeira 
impressão que guardo do P. Tomás, quando o conheci ao chegar 
ao Seminário Missionário Padre Dehon, em 2003. Não há 
segunda oportunidade para uma primeira impressão, a primeira 
impressão que tive do P. Tomás foi a melhor. 

As memórias que guardo do P Tomás estão intimamente 
ligadas ao meu crescimento como pessoa e como Dehoniano. As 
cores que pintam essas memórias são o resultado dos diferentes 
vínculos que me ligaram ao P Tomás e que, de alguma forma, 
esclarecem o muito que dele recebi.
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O Padre. Antes de conhecer a pessoa conheci, o Tomás como 
Padre, o P. Tomás, quando cheguei ao Seminário Missionário 
Padre Dehon, o Tomás era um dos padres que tinha a seu 
cargo a formação dos seminaristas. São inesquecíveis as famosas 
dinâmicas do P Tomás, na oração: as histórias, os exemplos, as 
imagens, as três ideias (que ele indicava com os quatro dedos da 
mão, pois o número dos dedos nunca correspondia ao número 
de ideias, numa bem-disposta brincadeira), as provocações, os 
desafios… padre que rezava connosco na flexibilidade dos seus 
horários de quem nunca se deixou escravizar pelo tempo e que 
colocou sempre em primeiro plano a pessoa. Padre da eucaristia, 
a eucaristia que celebrava diariamente connosco no seu estilo 
muito próprio, envolvendo a assembleia, provocando-nos com o 
seu “Bom dia”. 

O Professor. O P. Tomás foi, também, meu professor. Na 
lógica de quem se tinha de “fazer tudo, para todos, a fim de 
conquistar alguns” (1 Coríntios 9,22), o professor P. Tomás foi 
meu professor de Formação Cívica. No seu estilo muito livre 
e próximo, escolhia com grande sentido de oportunidade os 
manuais mais pedagógicos para conseguir chegar até nós.

O Formador. Quando estava no Seminário Missionário 
Padre Dehon, o P. Tomás era o formador do 8º ano, visto por 
todos como o ano mais difícil, o ano das dificuldades escolares, 
das maluqueiras e crises dos seminaristas. Assim, quando 
fui para o 8º ano, tive o P. Tomás como meu formador. Um 
formador alegre, próximo, brincalhão, que jogava connosco 
nos intervalos, prolongados até ele ganhar, e que desafiava para 
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um jogo de bilhar os seminaristas, que acabavam por se sentir 
muito considerados pelo convite feito. O formador dos convívios 
de turma, no final de período, os convívios de aniversário na 
mata, os passeios e colónias de férias de Verão, mas também o 
formador do puxão de orelhas, quando necessário.

O Director Espiritual. No Seminário Missionário Padre 
Dehon, os seminaristas escolhiam um padre para os acompanhar 
no processo de discernimento vocacional. O P. Tomás foi também 
meu director espiritual, o confidente, o guia e o conselheiro de 
caminho.

O Religioso e o Confrade. Quando professei pela primeira 
vez os meus Votos nos Dehonianos, nos Sacerdotes do Coração 
de Jesus, senti na pessoa do P. Tomás o confrade com quem 
caminhava lado a lado e com quem tive oportunidade de privar. 
O confrade bem-disposto e alegre que criava bom ambiente e 
que, sempre que chegava, comunicava a alegria de quem sempre 
esteve presente.

O Pároco. Quando o P. Tomás chegou a Alfragide, em 2013, 
fomos juntos para a Paróquia do Imaculado Coração de Maria, 
ele como Pároco, eu como seminarista em serviço pastoral, por 
isso, o P. Tomás foi também o meu pároco, o meu pastor e guia 
com quem muito aprendi na condução do rebanho.

O Amigo. Finalmente, o P. Tomás foi o ombro amigo com 
quem partilhei muitos momentos de alegria, mas também as 
preocupações, ansiedades e angústias do quotidiano.

A sua vida não se mede pelo número de anos que viveu, 
nessa cifra tão parca, 49 anos, mas na intensidade e alegria com 
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que viveu cada momento, e pelo entusiasmo, isto é, literalmente, 
a vida em Deus, com que fez a sua peregrinação na terra. 

Caro padre, professor, formador, director espiritual, 
confrade, pároco e amigo Tomás, descansa em paz, pois, estou 
certo, que já estás na alegria em que sempre viveste. 

P. José Joaquim Costa, scj | Administrador Paroquial 
de Alfragide, após a morte do P. Tomás
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Bendito.

[nunca, em vida, te tratei por “tu”; 
trato-te hoje, quando creio e quero, que vivas no Pai.]

Recebemos-te, nesta paróquia de Alfragide, com as palavras 
que não eram nossas: “Bendito o que vem em nome do Senhor”. 
Referiste-te a esta frase muitas vezes, mostrando como foi 
importante para ti, de tal modo que, quando acolheste o P. José 
Joaquim Costa, como teu vigário, lho disseste do mesmo modo: 
“a mim mo disseram; a ti to digo da mesma forma: «Bendito tu, 
que vens em nome do Senhor»”.

Foste para nós o padre bom, simples – brutalmente simples, 
sem aquela desnecessária erudição –, generoso, preocupado 
sempre com os outros, alegre, confiante, dócil, bom, isso mesmo, 
bom!

Ias aos sítios mais improváveis, buscar os menos 
convencionais. Vimo-los a muitos no teu velório e no teu funeral. 
Deste-lhes um testemunho de padre, a falar da bola, a falar do 
que fosse… E trataste dos outros todos, nós.
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Quando dizias “está tudo bem”, davas-nos a todos uma 
lição de confiança inabalável, onde, tantas vezes, nós lemos, 
erradamente, ingenuidade tua ou falta de consciência do que 
tinhas. Quando tudo estava mal, fisicamente, por fora, tu dizias 
que tudo estava bem. E estava! No teu ânimo, por dentro: “Está 
tudo bem!”

Levas contigo uma coisa por me dizer, eu sei. E eu guardo 
comigo uma outra por te dizer, que agora sabes. Não as dissemos 
na terra; não as diremos no céu. Tivemos mais, muito mais, do 
que uma amizade ou uma fraternidade; como tu próprio disseste, 
não era preciso falarmos. Fui o teu diácono; foste o meu “prior” 
(como te “irritava” quando te tratava assim…).

Hoje, apenas peço ao Bom Deus, cujas palavras não 
mudam, que te receba no céu com a mesma palavra “Bendito”, 
mas agora do modo como Jesus nos disse, um dia, que diria: 
“Vinde, benditos de meu Pai!”

Que seja Ele a dizer-te agora: “Vem, bendito de meu Pai, 
porque estava nu e me vestiste, estava com fome e me deste de 
comer, estava desolado e me deste uma palavra, estava a precisar 
de perdão e mo deste, em nome de Deus, estava no meio do café 
a falar do que fosse e descobri que eras padre, … vem, Tomás, 
bendito de meu Pai”.

Diác. Fernando Magalhães | Paróquia de Alfragide
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Discípulo e Missionário.

Conservo e testemunho a recordação do P. Nélio Tomás 
como um muito bom Pároco de Alfragide, onde esteve como 
pastor de 2013 a 2021. Creio que se lhe aplicam bem as palavras 
cheias de espírito evangélico do actual Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente: “nenhum de nós pode ser cristão 
só por si, mas sim com os outros e para os outros” (Carta Rumo 
ao Sínodo dos Bispos 2023). 

Quem conheceu e viveu, com eu, o testemunho de vida 
concreta, tipicamente dehoniana, do caríssimo e querido 
confrade P. Nélio Tomás, nunca o poderá esquecer. 

Já acamado, não se esquecia de perguntar pela minha 
saúde e procurava inteirar-se se continuava a ser assistido 
convenientemente, dando os conselhos necessários para que isso 
fosse garantido. 
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Exprimia, muitas vezes, essa preocupação, tipicamente 
dehoniana, seguindo as pisadas do nosso Fundado, o Padre João 
Leão Dehon. 

Querido confrade, P. Nélio Tomás, foste à nossa frente: 
prepara-nos um lugar. 

Descansa em paz!
Ecce venio! Fiat! Hoje e sempre e para sempre! Ámen!

+ António Braga, scj | Bispo Emérito de Angra,
Seminário N. S. de Fátima
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Éramos dois, agora só um.

Eramos três “Tomás”, o Sénior, o Eduardo, apoiado pelo 
Luís e o Nélio; e abençoados pela pedra angular da família, 
a Maria Bela. Mais tarde juntou-se a Esperança e com muita 
alegria, o neto, o sobrinho, o filho, Luís Pedro, a partir de 13 
de Maio de 2009. Veio dar esperança e testemunho do valor da 
vida e valorizar o testemunho e mensagem de Fátima no seio 
desta família, que todos os anos celebra o 13 de Maio.

Desde muito cedo, decidiste ir para os estágios no Colégio 
Missionário e, posteriormente, decidiste seguir a tua vocação. 
O apelo de Jesus Cristo foi forte e, simultaneamente, o futebol, 
um dos teus amores na terra. O futebol ajudou-te a continuar o 
caminho e a solidificar a tua entrega à Igreja, à tua congregação 
e às missões a que te dedicastes de corpo e alma.

No Colégio Infante D. Henrique, como prefeito; no 
Seminário Missionário Padre Dehon, como padre e formador; de 
volta à Madeira, nas paroquias de São João e são Paulo, naquele 
ano de experiência paroquial, antes do regresso ao Colégio 
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Infante... foi nessa altura que te diagnosticaram a doença. Por 
vontade de Deus, quis o destino que ficasses em Alfragide e que a 
tua missão fosse a Paroquia de Alfragide e o Centro Paroquial de 
Alfragide. Foste sempre “mais” onde exerceste as tuas funções. 
Foram muitos os acontecimentos vividas em alegria e festa com 
os teus paroquianos e com a tua comunidade. Nesta última etapa, 
pude conviver com essa realidade onde foste um grande profeta, 
fora da terra onde nasceste. No ano de 2018, a Missa do Parto, 
em Alfragide, atraiu multidões de várias partes do território 
Português, madeirenses e não só. A festa religiosa e profana deu 
vida a essa comunidade e marcou-a profundamente.

Como irmão, testemunhei as reacções e os seus elogios 
dos que viam em ti um ser maravilhoso, dos que reconheciam 
a tua entrega. Apesar de uma vida breve, deixaste uma marca 
em todos nós, especialmente naqueles que contigo conviveram, 
pela forma simples sincera e alegre com que expressavas o dom 
da vida.

As minhas recordações da nossa infância, do nosso Porto 
da Cruz, da nossa Ilha da Madeira, os convívios familiares, 
agradeço tudo o que nós partilhámos: foi tudo muito profundo, 
deixou marcas e elucidam o amor imenso que tenho por ti, o 
único irmão, mas um grande embaixador como filho, irmão, 
tio, sobrinho, Amigo… não esquecerei a tua sinceridade: “eu 
estou bem”. Esta mensagem dar-me-á alento. Procurarei ser um 
exemplo para os outos, com ajuda de Deus.

Luís Tomás | irmão do P. Tomás
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“Todo aquele que eleva, 

eleva aquele com quem vive!”

O Padre Tomás, como era conhecido na Comunidade 
Educativa do Colégio Infante D. Henrique, viveu e serviu nesta 
comunidade ao longo de 8 anos. Nos anos-lectivos de 1995 a 
1997, realizou o seu estágio de vida religiosa e foi professor. 
Voltou no ano 2007, já como presbítero, e aqui permaneceu até 
2013, como membro da direcção do Colégio e assumindo a seu 
cargo a chefia dos Serviços de Secretaria e docência.

Numa dessas passagens o P. Tomás escrevia como tinha 
sido importante esta experiência no Colégio Infante: “Viver na 
comunidade significou trabalho, empenho, amizade, respeito, 
enfim, responsabilidade junto daqueles com quem estive… Todo 
aquele que eleva, eleva aquele com quem vive!”

O P. Tomás foi tudo isto e de uma forma única e especial.
Obrigado, Padre Tomás!

P. José Augusto Cancela | Colégio Infante D. Henrique
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“Bendito aquele que vem 

em nome do Senhor.” 

Foi com esta frase que recebemos o nosso querido P. 
Tomás, numa comunidade ainda em crescimento. Mostrava ser 
uma pessoa reservada, à procura de entender a realidade que se 
vivia em Alfragide. Passo a passo, foi inserindo as suas ideias e as 
suas tradições na nossa paróquia, que foram tão bem acolhidas. 
Foi um caminho longo que percorri todos os dias ao seu lado, 
mantendo-o informado daquilo que era costume fazer-se na 
nossa Paróquia e partilhando ideias que poderiam dar vida à 
nossa comunidade. Foi nesse caminho que aprendi a interpretar 
o P. Tomás, aprendi com a sua humildade, simplicidade, o 
à-vontade que tinha para comigo e eu para com ele. O homem 
que evangelizava nos locais mais inesperados. Era conhecido por 
crentes e não-crentes, aproveitava sempre aquele momento no 
meio de uma conversa para convencer alguém a conhecer e a 
integrar o seu rebanho. A minha missão era servi-lo e foi o que 
eu procurei fazer até ao fim! Nunca houve uma razão para lhe 
dizer um não! 



30

– Richard! Quando o P. Tomás me chamava assim, já sabia 
que ele me vinha pedir alguma coisa! Entre cartazes e publicações 
nas redes sociais, o meu objectivo era estar ao seu lado a caminhar 
na construção da nossa comunidade e, apesar das chamadas de 
atenção, de todos os telefonemas a repreender-me ou a pedir 
alguma coisa, sentia que ele tinha uma consideração muito forte 
por mim e que sabia que podia contar sempre comigo para tudo 
o que precisava. Foi a partir daqui que a nossa amizade cresceu. 
As conversas, as risadas, os jantares, os momentos de reflexão e 
de convívio, a preparação das celebrações na nossa igreja fez do 
P. Tomás um grande Mestre. Após a sua operação, o meu dever 
para com ele mudou. Passei a ser o braço esquerdo e o braço 
direito, dando-lhe todo o apoio necessário, estando todos os dias 
ao seu lado principalmente nos momentos mais frágeis. Eu vi a 
força deste homem que nunca desistiu da comunidade, sempre 
com vontade de fazer mais e mais, e que continuava a dar o seu 
máximo todos os dias, porque ele amava viver. Marcou a minha 
vida pessoal e de estudante. Foi o P. Tomás que acompanhou o 
meu caminho enquanto estudante do secundário e universitário, 
abençoou as fitas aos meus colegas da universidade prometendo 
que estaria presente na minha bênção das fitas. E vai estar! O P. 
Tomás continua vivo, porque ele está no meu coração e no meu 
pensamento. Foi este o testemunho que ele nos deixou e no qual 
eu acredito. 

Um dia hei de vê-lo de novo no Reino de Deus! 

Ricardo Costa | Paróquia de Alfragide
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Um companheiro de viagem.

Quando recebi o convite para partilhar o meu testemunho 
acerca do Tomás, recebi-o de bom grado… embora, como 
devem compreender, desejaria não estar a fazê-lo.

Há uma música muito conhecida da Marisa [Chuva] que 
diz que “Há gente que fica na história, da história da gente”… e 
nada faz mais sentido neste momento.

O P. Tomás, como era conhecido entre nós, foi acima de 
tudo um companheiro nesta viagem da vocação. Atrevo-me a 
dizer que marcámos a história um do outro!

Partilhámos muitos momentos em conjunto. Fomos 
companheiros desde o pré-seminário, no Colégio Missionário 
Sagrado Coração. Entrámos no Colégio Missionário no mesmo 
dia. E caminhámos, pari passu, nesta cumplicidade de colegas de 
turma, até à nossa Ordenação Presbiteral, no dia 28 de Julho de 
2001.
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Depois, a missão guiou-nos por caminhos diferentes, mas 
sempre ligados pela cumplicidade de colegas de turma.

A memória que conservo do Tomás é de um rapaz alegre, 
entusiasta, bom amigo. Quando nos encontrávamos, era sempre 
um momento especial, em que partilhávamos, com muita 
simplicidade, aquilo que era a missão de cada um. Distingo nele 
este cuidado por valorizar e aprofundar os laços de amizade, 
a preocupação pela missão, mas sobretudo pelas pessoas. 
Procurava chegar a cada um de uma forma especial com as suas 
palavras, a sua linguagem simples e profunda, e as suas histórias.

Um rapaz, um religioso, um padre destemido, que não 
tinha medo dos desafios e contagiava com o seu entusiasmo.

Para mim é, e continuará a ser, um exemplo de força e 
coragem por amor do Reino de Deus.

Há pessoas que nos marcam de uma forma muito especial… 
e tu foste um deles!

P. Juan Noite, scj | colega de turma do P. Tomás
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Um amigo, um companheiro.

De longe acompanhei com oração e amizade o confrade e 
amigo P. Nélio Tomás, nos últimos meses.

Foi com grande surpresa que recebi a notícia da sua partida 
para os braços do Pai Misericordioso. E até ao momento ainda 
parece um sonho.

Recordo todos os momentos que vivemos desde 1991 
a 2001, na nossa caminhada formativa. Um amigo, um 
companheiro, acima de tudo um confrade que sempre soube ser 
e estar à altura dos desafios que eram lhe colocados. Apaixonado 
pelo futebol, despojado de preconceitos, sempre colocou o outro 
como prioridade na sua caminhada. Gostava de partilhar o 
conhecimento e o entusiasmo pela vida religiosa, e se alguém ou 
algum momento não lhe agradava, procurava mostrar o seu ponto 
de vista. Viveu uma vida em conformidade com o Evangelho. 
Recordo o tempo de estudo em Alfragide, no Seminário Nossa 
Senhora de Fátima: durante os exames estudava com afinco e 
noite dentro. Outra memória, no momento de partida para as 
aulas na faculdade, quando estávamos na carrinha a espera de 
arrancar, perguntava-se: o Tomás já está? Então podemos ir. 
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Um religioso, formador, padre amante do seu trabalho e um 
verdadeiro pastor ao serviço dos outros, aqueles que lhe foram 
confiados. Nos últimos anos partilhamos mensagens e sonhos de 
vida e de pastoral. Encontrei no P. Tomás um amigo, que sabia 
escutar e dar aquele conselho que, naquele momento, precisava 
ouvir. Um padre para quem a sua família era um grande suporte 
no seu caminho, da qual ele procurava estar próximo, mesmo na 
distância.

P. Tomás, fomos ordenados no mesmo dia e durante anos 
partilhamos a alegria da nossa Ordenação Presbiteral. Quis o 
destino que, pela missão confiada a cada um de nós, ficássemos 
distantes fisicamente, mas próximos no serviço aqueles que nos 
foram confiados. 

P. Tomás, partiste. Tínhamos combinado encontrar-nos, 
tu, eu e o Juan, logo que fosse possível, para revivermos os nossos 
anos de consagração. Mas Deus quis assim. Aqui ficámos, com 
saudade, mas com a certeza de que Deus fez de ti um verdadeiro 
pastor. Que Ele te acolha com alegria e misericórdia. Admiro a 
tua coragem e esperança de que irias vencer a doença. Foste um 
modelo de perseverança e, sobretudo, de um grande vencedor 
que, diante dos sofrimentos, soubeste aceitar e levar com 
paciência a cruz que Jesus te colocou no teu caminho. 

Aqui em Kibeho, no Ruanda, tenho o privilégio de nesta 
última semana participar numa semana de formação dos 
Directores da Rádio Maria de Língua Portuguesa de África, junto 
ao Santuário de Nossa Senhora do Kibeo – Mãe do Verbo –, que 
festejou os seus 40 anos de Aparição às Videntes. E a mensagem 
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de Nossa Senhora do Kibeho, diz-nos: “mortificai-vos para 
ajudar Jesus a Salvar o mundo; para não nos separarmos dos 
sofrimentos; ninguém entra no céu sem suportar os sofrimentos”. 
E a forma como tu aceitaste esta tua caminhada, com tantas 
dores, corridas ao hospital, exames difíceis... é sinal de que 
quando se tem Deus no Coração, e Maria por companheira de 
viagem, tudo se alcança com serenidade. 

P. Tomás, que Deus te acolha na sua bondade, e aí, onde 
te encontras, intercede por nós para que saibamos, com alegria, 
suportar as fragilidades do dia a dia. 

Até sempre.

P. Domingos Pestana, scj | colega de turma do P. Tomás
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Tomás: 

um artesão de relações próximas.

O P. Nélio Tomás, durante a sua missão no Colégio Infante 
D. Henrique, entre 2007 e 2013, tocou de forma viva toda a 
Comunidade Escolar. Como Secretário, membro da Direcção 
ou Professor, na relação com os encarregados de educação, 
professores ou alunos, entrou com a sua simplicidade na vida de 
cada um, fazendo amigos e criando entre todos um verdadeiro 
espírito de confiança e de família. 

Assim, deambular com o P. Tomás pelo Colégio Infante e 
seus arredores, numa qualquer rua do Funchal ou no seu amado 
Porto da Cruz, era descobrir essa alegria de conhecer tantos 
rostos e de habitar o coração de muitas mais pessoas. 

O P. Tomás foi um verdadeiro artesão de relações próximas, 
simples e genuínas, fundadas, seguramente, no espírito do 
Evangelho que ele procurava sempre traduzir numa linguagem 
acessível, através de pequenas histórias, cujo encanto não deixará 
apagar a sua memória. 
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É com profunda gratidão que, no Colégio Infante D. Henrique, 
recordamos o P. Tomás, o seu ministério e a sua companhia, bem 
como a abundância das sementes que generosamente deixou entre 
nós e que ainda hoje discretamente florescem.

P. Jorge André Magalhães, scj | Colégio Infante D. Henrique
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Todos os lugares são favoráveis 

ao testemunho do evangelho.

Conheci o P. Tomás no Seminário Nossa Senhora de 
Fátima, em Alfragide, quando, em 1997, encontrando-me eu 
no 2º ano de teologia, ele regressava do seu estágio de vida 
religiosa para prosseguir o curso académico, na Universidade 
Católica. Nesse mesmo ano, coube-lhe, como apostolado ao 
fim de semana, a animação dos grupos de jovens em Queijas, 
onde já me encontrava eu. Dedicávamo-nos, com grande 
entusiasmo e empenho, à animação da juventude. Foi um 
tempo muito preenchido, onde marcávamos presença entre os 
jovens, os escutávamos, trabalhando juntos. O facto é que daqui 
nasceram amizades, umas que duraram uns tempos, outras que 
se prolongaram e prolongam até aos dias de hoje. O P. Tomás 
tinha este dom: não só de saber despertar amizades, mas de as 
manter ao longo dos anos. 

Em 2014, coube-me a mim, regressado de Roma, encontrar-
-me com o P. Tomás na comunidade do Seminário de Alfragide, 
onde ele já estava, há um ano, a exercer o seu ministério, como 
pároco de Alfragide.
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Durante estes anos, tive a graça de ver como se dedicava 
ao seu apostolado paroquial. O seu interesse não se limitava a 
evangelizar aqueles que assiduamente praticavam, com empenho 
e zelo, a sua fé, embora se dedicasse inteiramente a todos e a 
cada um deles, mas queria chegar também àqueles que estavam, 
por algum motivo, afastados da Igreja. Respondia, assim, àquele 
profundo apelo que o Papa Francisco pedia à Igreja desde o 
início do seu pontificado: “ir às periferias existenciais”. Cumpria 
igualmente o estilo que deve caracterizar cada dehoniano ao 
inspirar-se no seu Fundador, Padre Leão Dehon, que pedia 
aos seus “discípulos” que fossem “ao encontro do povo”, que 
“saíssem das sacristias”. Não sem razão, víamos então o P. 
Tomás a apresentar-se audacioso em muitas das suas iniciativas 
pastorais. Com relativa frequência, era visto a ir ao encontro 
das pessoas na rua, nas esplanadas, nos seus estabelecimentos 
comerciais. Com isto recordava que não devemos evangelizar 
só dentro da igreja, mas que todos os lugares são favoráveis ao 
testemunho do evangelho. 

Os últimos anos da sua vida foram de uma luta constante 
contra as sucessivas doenças que lhe eram diagnosticadas. Em 
nenhum momento cedeu ao desânimo. Todos os momentos eram 
para ser vividos em plenitude. Agora pedimos que Jesus, “manso 
e humilde de coração”, a quem se consagrou inteiramente e a 
quem dedicou toda a sua missão, lhe conceda o dom da vida 
eterna. 

P. Paulo Coelho, scj | Seminário N. S. de Fátima
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Tomás: 

era assim que eu te chamava.

Foste tu que me disseste para deixar o “sr. padre” de lado, 
pois éramos confrades. Nessa altura não te disse, mas com esse 
teu jeito, ganhaste a minha mais sincera amizade. 

Partiste muito depressa. O tempo passou num instante e 
deixou um vazio em nós. Cada encontro contigo guardo-o como 
tesouro que não desaparece. Vi-te sorrir em momentos que me 
faziam chorar. Contudo, tu não hesitavas em sorrir diante da 
preocupação e, assim, recordavas-me que devemos confiar e 
esperar em Deus. Sentia em ti uma força e uma valentia que 
ultrapassa a de qualquer atleta. Na verdade, Deus fez de ti um 
campeão! Todos nós assistimos e torcemos por ti no jogo no qual 
saíste vencedor, contra todas as adversidades da vida.
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O teu temperamento era especial. Mesmo que, por vezes, 
duro, rijo e inflexível, ao teu lado sentia-me calorosamente em 
casa, em família, junto dos meus. Não havia maneira de nos 
podermos afastar de ti. Sem pedir, eras necessário. Sem precisar, 
eras procurado. Até nas divergências, estimava-te tanto. Por 
onde ias e no que fazias ganhavas o mais puro respeito e atenção. 
Era a natural consequência de seres aberto, verdadeiro, tu- 
-mesmo. Não eras mais um num projecto: eras tu e por seres tu 
funcionava todo o projecto. Eras sensível ao pormenor e, talvez 
por isso, cresceste génio no tracto com o próximo, na criação 
de relações. Quando olho para o passado, essa tua forma de ser 
sempre me surpreendia. Ficava perplexo quando te via parar 
para cumprimentar e perguntar se estava tudo bem a cada 
vulto que aparecia. Daqui brotavam as sementes que faziam 
transparecer a tua presença connosco. Era o teu modo único 
de ser padre. Assim te via: extremamente alegre e realizado no 
trabalho, na vida, até ao fim.

Era isto que sonhava dizer, sem saber, naquele último 
encontro… Hoje levo-te dentro do meu coração e, por mais que 
cresça, por mais que me esconda, sei que não haverá maneira 
que tu te ires embora. 

João Amaro Pestana, scj | Seminário N. S. de Fátima
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Estás bem, Tomás? Estou bem!

Cruzei-me muitas vezes contigo, Tomás, em conversas 
pessoais e encontros comuns, juntos caminhamos longos anos 
nesta comunidade de Alfragide.

Quando há pouco me pedirem para dizer umas palavras 
sobre ti, agora que não estás entre nós, há trinta dias, nada me 
surgiu de relevante para falar, mas apenas calar. Há silêncios que 
nada dizem, outros há que tudo significam. Costumo pensar, e 
até exprimo isso, que no nascer e no morrer nada há a dizer, 
que há apenas o contemplar a simples beleza de quem nasce e a 
sentida presença de quem eternamente se ausenta.

Atrevo-me a abrir uma excepção para ti, sem elaborar 
muito. “Estou bem”, é a primeira expressão que aparece. Assim 
dizias tantas vezes e em variadas situações, até nos momentos 
que antecederam a tua partida: “estou bem”, sentindo tu e 
sentindo nós que assim não era, tanto nas pequenas mazelas 
que te atingiam, como nas extremas dores que te perfuravam o 
corpo, sem atingir a alma.
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O corredor onde habitavas ficou “manco”: continuamos 
três, mas faltas tu, Tomás. Vi partirem os poucos pertences 
que tinhas no quarto perto do meu: uma dor de alma, como 
se acontecesse uma nova partida de quem, como tu, se dizia 
sempre bem. Acabaram-se os esporádicos almoços do nosso 
“condomínio”, belos momentos de convívio a três ou a quatro, 
com bom petisco, mas em melhor companhia. Ainda hoje o 
velhinho David (da Buraca) perguntou por ti, se estavas bem, 
sabendo ele, na sua doença que não o deixa mexer, que já não 
estás por cá, mas permaneces sempre.

Podia elencar, no teu percurso de vida, toda a dedicação 
às causas e tarefas a que foste chamado e te empenhaste, como 
bom conviva e companheiro, como criativo educador, formador 
e professor, como dedicado pároco e administrador, como bom 
homem, padre e religioso dehoniano. Nos momentos duros, 
difíceis e críticos sempre mostraste optimismo e esperança de 
quem está bem.

Não me apetecia dizer nada, mas apenas contemplar a 
tua presença na ausência, a tua esperança no sofrimento, a tua 
bondade na dureza. Acabei por exprimir estas palavras. Desculpa 
se nada disse, fica o sentido da vida que ainda vai acontecendo.

Que estejas bem, Tomás, na eterna bondade do Coração 
de Deus!

Obrigado pelo bem que foste e continuas a ser!

P. Manuel Barbosa, scj | Seminário N. S. de Fátima
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Obrigado, P. Tomás!
Texto lido no funeral do P. Tomás.

Costuma-se dizer que Deus chama para junto de si aqueles 
de quem mais precisa para prosseguir a sua obra. A ideia até 
poder servir de consolo, mas hoje, estando aqui presentes por 
um motivo que nos entristece a todos, não podemos deixar de 
pensar que Deus chamou demasiado cedo um dos seus melhores 
artífices. Todos nós preferíamos estar aqui com o Nélio Tomás, 
mas com ele no altar a celebrar missa, nesta igreja onde tantas 
vezes deu testemunho da sua fé, na freguesia que o viu nascer.

Hoje despedimo-nos do Nélio, do P. Nélio, do P. Tomás. 
Despedimo-nos do filho, do irmão, do tio, do sobrinho, do primo, 
do padre, do professor e do orientador de pessoas. Despedimo- 
-nos, sobretudo, de um amigo e de um Ser Humano especial. 
Era isso, um grande amigo que o Nélio representava para todos 
os que aqui estão.

Muitos dos que aqui se encontram para lhe prestar esta 
última homenagem tiveram oportunidade de o ouvir enquanto 
padre, de conhecer a forma como sempre defendeu a necessidade 
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de as pessoas estabelecerem laços apertados e criarem ligações 
fortes. Foi isso que ele procurou fazer, tanto na sua actividade 
pastoral como nas suas relações familiares e de amizade. Quem 
com ele privou, certamente nunca se irá esquecer da sua entrega 
à família, das palavras de conforto aos amigos, dos conselhos e 
orientações que tantas vezes nos deixou.

– Obrigado, Nélio! Obrigado, P. Tomás!
Independentemente da forma ou da fase das nossas vidas 

em que conhecemos o Nélio, o que nos traz aqui hoje é um 
motivo de dor. Uma dor imensa para a mãe, por quem sempre 
manifestou enorme carinho, para o irmão, a quem se referia com 
orgulho, para o sobrinho. de quem falava com um sorriso no 
rosto, para os familiares, a quem sempre procurou estar presente, 
e para os imensos amigos que fez ao longo do seu percurso.

Hoje, confrontados com a perda, resta-nos saber que o 
Nélio nos deixa com memórias que vamos guardar ao longo da 
vida. Esperemos que estas, com a força de Deus, sejam capazes 
de atenuar o sofrimento dos que lhe eram mais chegados. É 
certamente isso que ele espera daqueles com quem viveu muitos 
momentos felizes, daqueles com quem criou laços que fez questão 
de manter, das comunidades onde foi evangelizador e dos jovens 
que ajudou a formar enquanto professor.

Quem com ele lidou sabe que o Nélio nunca se deixou 
abater. Mesmo nos últimos anos, numa fase difícil, sempre fez 
questão de sorrir. É mais uma das imagens bonitas com que dele 
ficamos, do seu sorriso tranquilo, caloroso e apaziguador. Da 
forma como a cada regresso a casa procurava manter as pessoas 
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por perto, de como fazia do diálogo um estado de alma.
– Sabes, Nélio, todos nós vamos sentir a ausência desses 

momentos de partilha em que falávamos sobre a vida e sobre o 
mundo.

O Nélio, o P. Nélio, o P. Tomás – independentemente 
da forma como o chamávamos –vai fazer muita falta a todos 
os que foram testemunhas da sua fé e dedicação aos outros. E 
somos muitos, porque o Nélio marcou, de várias formas, muitos 
daqueles que tiveram a sorte de o conhecer. Não haverá formas 
de lhe agradecer a ajuda que deu em várias circunstâncias e 
a sua disponibilidade para ouvir quem o procurava, deixando 
sempre palavras de ânimo e superação.

Isto não é um “adeus”, Nélio, é um “até já!”. A morte é 
uma inevitabilidade da vida e resta-nos o conforto de saber que 
ainda nos vamos encontrar no Reino dos Céus. Nesse dia, lá 
estarás como sempre, pronto para nos receber com um sorriso 
no rosto. Nessa altura voltaremos às reuniões de família e aos 
convívios de amigos, à volta de uma mesa ou num campo de 
futebol.

– Agora que Deus te chamou para estares a seu lado, 
pedimos-te que intercedas pelos que cá ficam a chorar a tua 
perda. Contigo, Nélio, sabemos que temos um bom representante 
no Céu.

Um abraço e até sempre!

Orlando Vieira | amigo, vizinho e colega de seminário 
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Homilia do Superior Provincial 
proferida na Eucaristia do funeral do P. Tomás, 

no dia 9 de Novembro, na Igreja do Porto da Cruz.

Caros irmãos e irmãs
Celebramos a missa exequial pelo P. Nélio Tomás, aqui 

no Porto da Cruz, neste dia em que a Igreja universal celebra 
o aniversário da dedicação da Basílica de S. João de Latrão. 
Uma antiga basílica de Roma, dedicada no século IV, que é 
considerada ainda hoje, a Catedral do Papa, enquanto Bispo 
de Roma, a mãe de todas as Igrejas, uma basílica onde foram 
realizados vários Concílios, de onde foram enviados muitos 
missionários em missão, onde foram ordenados muitos bispos 
e presbíteros, entre os quais, o Padre Dehon, fundador da nossa 
Congregação. A basílica de S. João de Latrão conta uma grande 
parte da história da Igreja, constituída por muitos homens e 
mulheres que deixaram o seu testemunho corajoso de entrega 
e de missão.

Essa basílica representa a universalidade da Igreja que, 
apesar de falar de Deus em muitas línguas, de muitos modos e 
em muitas culturas, permanece unida sob a autoridade do Papa.  
Nesta realidade aberta e universal da Igreja de Jesus inserimo-nos 
nós, os seus discípulos, e inseriu-se o P. Nélio Tomás, que daqui, 
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bastante cedo também partiu em missão como Dehoniano, 
como Sacerdote do Coração de Jesus.

A primeira leitura que escutamos do livro de Ezequiel [47,1-9] 
apresenta uma imagem do Templo, do qual sai uma nascente 
de água. Não se trata de um simples curso de água que se limita 
a percorrer alguns quilómetros por meio de vales, desertos ou 
montanhas, deixando tudo igual à sua volta; mas é um curso de 
água que transforma tudo por onde passa, porque transporta 
em si uma plenitude de vida que preenche tudo. Nessas águas o 
peixe torna-se abundante, nas suas margens crescem árvores que 
todos os meses dão frutos novos. Os frutos servem de alimento e 
as folhas de remédio, porque esta água vem do santuário.

Para nós cristãos esta água da visão de Ezequiel pode ser 
interpretada como a água que juntamente com o sangue, saem do 
coração aberto de Jesus na Cruz. Quando Jesus já tinha morrido 
na cruz, um dos soldados trespassou-lhe o coração com uma 
lança e logo saiu sangue e água. Os padres da Igreja referem que 
esta água e este sangue representam o Baptismo e a Eucaristia: 
o Baptismo pelo qual nos tornamos cristãos e a Eucaristia na 
qual alimentamos continuamente a nossa fé. Do coração aberto 
de Jesus na cruz, nasce a Igreja; aí também nascemos nós, desse 
coração ferido.

Ao tomarmos consciência de que nascemos do coração 
aberto de Jesus na Cruz, de repente também nós nos sentimos 
envolvidos nessa torrente nova cheia de vida e de dinamismo 
que muda tudo por onde passa, trazendo alegria, novidade, 
esperança e deixando uma marca de vida e fecundidade em 
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tudo aquilo que toca.
O texto das bem-aventuranças é a confirmação da vida 

feliz, bem-aventurada, daqueles que se sentem parte desta 
torrente. A água que sai do templo não é engolida pelo deserto, 
mas transforma o deserto num espaço novo cheio de vida. 
Assim, todos nós, cristãos, somos chamados a viver nessa lógica 
nova, fecunda, capaz de transformar desertos em lugares cheios 
de vida. 

Na lógica de Deus, bem-aventurados, ou felizes, são os 
pobres em espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome 
e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que 
promovem a paz, os que sofrem perseguição por amor da justiça 
e por causa de Jesus porque são, já neste mundo, testemunhas do 
Reino dos Céus. Ou seja, bem-aventurados são aquelas pessoas, 
frágeis, de carne e osso, com nome, com história, com família, 
com amigos, que fazem a diferença no meio deste mundo e 
não cedem diante das injustiças, que defendem e protegem os 
mais frágeis, que promovem o diálogo, que reconciliam e vão à 
procura dos irmãos, que vivem fascinados por um sonho e que se 
sentem parte viva e feliz desta torrente que Jesus faz correr para 
transformar o mundo.

Estamos a celebrar aqui, na Igreja Paroquial do Porto da 
Cruz, a missa Exequial pelo nosso confrade, o P. Nélio Tomás, 
depois de já termos celebrado na capela do Seminário Nossa 
Senhora de Fátima, em Alfragide, e na Paróquia de Alfragide, 
onde ele exercia a missão de Pároco, pastor daquela comunidade.

Depois de um tempo de seminário no Funchal e em 
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Coimbra, com a Profissão Religiosa dos votos de pobreza, 
castidade e obediência, em 1993, o P. Nélio Tomás tornou-se 
parte da nossa Congregação, tornou-se nosso confrade, nosso 
irmão. Faleceu no passado Sábado, em Lisboa, onde terminou 
a sua missão neste tempo, entre nós. Nos dias que sucederam à 
sua morte, a quantidade de pessoas amigas que passaram pelo 
Seminário e pela paróquia de Alfragide, para rezar e participar 
nas celebrações fúnebres, fez-nos compreender como o P. Nélio 
Tomás tinha a capacidade de tocar e transformar a vida das 
pessoas que o conheciam e com ele se relacionavam. 

Por isso, também nós, neste momento em que esta etapa 
da sua vida se conclui, sentimos, em nome da Província, este 
dever de, com ele, fazer o caminho de regresso a casa, onde tudo 
começou, onde ele aprendeu a amar, onde aprendeu a partilhar, 
onde aprendeu a respeitar os outros, onde aprendeu a bondade, 
a alegria, a esperança, onde começou a conhecer Jesus.

Entre nós, o P. Nélio Tomás foi sempre uma pessoa 
empenhada na sua missão, capaz de criar relação com os outros, 
com os confrades da Congregação e com outros amigos que 
fazia facilmente. Por onde passou sempre deixou um testemunho 
de alegria e de boa disposição. [...]

Hoje, como Província e em nome de toda a Congregação, 
aqui, na sua terra de origem, queremos dar graças a Deus pela 
vida que Ele concedeu ao nosso confrade P. Nélio Tomás e 
pela forma como ele partilhou a sua vida connosco. Queremos 
agradecer sobretudo a esperança, a vontade de viver e a coragem 
que de forma heróica sempre nos soube transmitir, quase até aos 
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instantes finais da sua vida. 
Queremos agradecer à família, à sua mãe, ao seu pai já 

falecido, ao seu irmão Luís e demais família, à comunidade 
cristã e aos amigos. Convosco sentimos a dor desta partida, mas 
é também convosco que queremos acreditar na vida nova que 
Deus nos promete e na qual o Nélio Tomás já se encontra.

Na celebração da dedicação da basílica de S. João de 
Latrão, a nossa casa, a mãe de todas as igrejas, sentimo-nos 
unidos a esta família universal que, apesar de ser constituída por 
pessoas frágeis, apresenta também tantos modelos de vida que 
sabem fazer a diferença e deixam este mundo melhor. Sabemos 
que o P. Nélio Tomás deixou também uma marca especial na 
vida de muitas pessoas.

Que o Senhor da vida e da misericórdia receba agora o P. 
Nélio Tomás nos seus braços e lhe conceda o eterno descanso; 
e a nós, que continuamos o nosso caminho, que Ele sempre nos 
faça compreender que, como baptizados, nós nascemos no seu 
coração e que a nossa missão é dar mais vida, mais alegria e mais 
paz por onde passamos até voltarmos de novo ao coração de Deus.

P. João Nélio Pereira, scj | Superior Provincial
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