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Santos Mártires de Marrocos
Celebrados em Travassô
Texto: Frei António Castro, OFM

“heróis que
perderam
a vida para
que outros
ganhassem
mais vida”
Não se sabe bem a data ou como
surgiu em Travassô (concelho de
Águeda e diocese de Aveiro) o culto
aos primeiros Mártires da Ordem
Franciscana, que derramaram o sangue em Marrocos no dia 16 de janeiro
de 1220. O que se sabe é que tal culto
vem desde há séculos, sempre com
milhares de romeiros, vindos alguns
de terras bem distantes, em atitude
de súplica ou agradecimento aos
miraculosos Padroeiros da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana.
Curioso o pormenor de não serem
eles os padroeiros da paróquia, mas
sim o arcanjo S. Miguel.
Lá estive, na minha terra natal, nos
passados dias 16 e 17 de janeiro,
como aliás tem acontecido praticamente desde há 60 anos, tantos são
os anos que levo da minha ordenação
sacerdotal. Lá tenho colaborado sempre ativamente, este ano mais até do
que em anos anteriores. É que, apesar da idade avançada, os “santinhos”
deram-me força para levar a tempo
inteiro a pesada relíquia nas longas
procissões dos dois dias, coisa que já
não acontecia há bastantes anos. E
também pela primeira vez, nesta solenidade, por motivos de força maior,

esteve ao meu cuidado a pregação
na igreja paroquial, na missa vespertina da Festa, após a proclamação do
Evangelho. Recordando o envio dos
doze apóstolos em missão, lembrei
também a atitude de Francisco de
Assis que, após o célebre “Capítulo
das Esteiras”, já firme sobre o destino
a dar àqueles que o seguiam, enviou
os irmãos pelo mundo fora, sem eira
nem beira, mas confiados somente
na providência divina. Ao atual território português cá chegaram os
freis Berardo, Pedro, Acúrsio, Adjuto
e Otão, pois que frei Vital, que era o
Superior, lá ficara por Aragão, onde
viria a falecer.
Aludindo à sua passagem por Alenquer, onde os Franciscanos se haviam
alojado em 1217, fundando Convento
em terras lusas, lembrei os preparativos para a celebração de tão digna
efeméride (800 anos de presença
franciscana em Portugal) e também
do 8.º centenário do martírio destes
gloriosos mártires, que se avizinha a
passos largos.
A seguir à Eucaristia, da igreja paroquial saiu a “Procissão penitencial”
(antigamente conhecida por “Procissão dos nus”, pelo facto de muita pessoas irem amortalhadas) na qual se
integraram, além da sagrada relíquia
dos Santos Mártires, os andores com
as imagens do Senhor dos Passos e
de Nossa Senhora da Soledade, que
ficaram na ermida dedicada a Nossa
Senhora do Amparo, mesmo junto
aos campos, ainda alagados pela
chuva abundante que caíra nos dias
anteriores. Aqui, ao ar livre, enorme
multidão em silêncio, tiritando de
frio, mas com o coração quente,
escutou frei Nicolás de Almeida, que
me acompanhara. Em “Ano Santo
da Misericórdia”, lembrou a atitude
que devemos ter uns para com os
outros – atitude de perdão, compreensão e misericórdia –, recordando

o encontro de Zaqueu com Jesus” e
as palavras de Francisco de Assis a
seus filhos a propósito da visita inoportuna dos “irmãos ladrões” ao convento onde viviam.
E a Festa continuou no dia seguinte
(domingo), agora com muitos mais
romeiros vindos de perto e de longe,
em transporte próprio ou nos numerosos autocarros que ocupam as ruas
circunvizinhas. Lentamente, a longa
e vistosa procissão foi seguindo o
seu trajeto, nesta manhã, integrando
também outros andores com imagens
de Santos Franciscanos, cuja vida ia
sendo recordada, através de instalação sonora, pela voz do P. Nestor, à
medida que iam recolhendo à igreja
ou seguindo para o auditório, onde
iria ser celebrada a Eucaristia, este
ano presidida pelo Bispo da diocese,
D. António Moiteiro.
Em visita ao arciprestado de Águeda,

D. António não deixou fugir a oportunidade, praticamente após ter feito
a “Visita Pastoral” à Paróquia de Travassô, para dirigir a sua palavra de
pastor à numerosa multidão que se
aglomerava à sua frente, alguns, receosos da chuva, já refugiados junto às
tendas dos “feirantes”, que sempre
aparecem nestas alturas…
E já com a chuva miudinha, que a
pouco e pouco se converteria em fortes aguaceiros, assim terminou mais
uma Festa em honra destes heróis
que perderam a vida para que outros
ganhassem mais vida, não somente
em Marrocos, como noutras partes
do mundo, a começar por tantos
que visitam Travassô nestes dias,
numa festa profundamente religiosa,
onde não se ouve o estralejar de um
foguete ou se organiza qualquer bailarico ou divertimento.
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Sérgio Fonseca
Auditor em Gestão da Qualidade

Texto: Frei Vítor Rafael, OFM

Na quarta-feira de cinzas iniciamos a Quaresma, tempo de
preparação da comunidade e de
cada cristão para a celebração
Pascal, centro da vida cristã e
de todo o ano Litúrgico.
A Quaresma é o «tempo favorável» para a redescoberta e o
aprofundamento do autêntico
discípulo de Cristo. É proposto
a nós assumir a penitência como
método de conversão e unificação interior, como caminho pessoal e comunitário de libertação
pascal. É tempo forte de escuta
da Palavra, pois, através dela,
vamos conhecer os desejos de
Deus e praticar a sua vontade.
A Quaresma é o tempo propício
de renovação espiritual, uma
espécie de retiro pascal estruturado em três pilares: oração,
jejum e esmola.
Com Jesus vamos ao deserto:
o tempo já se completou e o
Reino de Deus está no meio de
nós. Importa que o Reino, que
nos é dado viver e construir, se
realize em nossas vidas e na história.
A Igreja, desde os primeiros
tempos, tem sido fiel à prática
do uso das cinzas com o mesmo
simbolismo de penitência e,
com o passar dos tempos, o uso
das cinzas foi adotado como
sinal do início do Tempo da Quaresma, o período de preparação
de quarenta dias para a celebração da Páscoa do Senhor.
Preparemo-nos para a Quaresma, compreendendo o significado profundo das cinzas que
recebemos. É um tempo para
refletir e examinar a nossa vida
de cristãos.
SANTA QUARESMA!

“Com quem
tenho feito
caminhos de
misericórdia
e salvação?”
A minha porta
Vivemos em graça, neste Jubileu
Extraordinário, Ano Santo da Misericórdia, sobre o qual o Papa Francisco interpela toda a Igreja e cada
um dos seus fiéis a uma atitude
de «conversão à misericórdia de
Jesus».
Rezando o significado deste convite, dei comigo a questionar se
estarei verdadeiramente consciente
do quanto preciso da misericórdia
de Deus? De como o pecado me
habita? Claro que sei que sou pecador, mas com que profundidade é
que isso me incomoda? Sinto efetivamente e continuamente que o
meu pecado precisa do amor que
perdoa? Anseio por este perdão?
Questiono-me ainda se estarei suficientemente desperto para a impor-
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é a casa que acolhe todos e não
rejeita ninguém. As suas portas
permanecem abertas, para que
quantos são tocados pela graça
possam encontrar a certeza
do perdão. Quanto maior for o
pecado maior deve ser o amor
que a Igreja manifesta em relação àqueles que se convertem».
Neste sentido, volto a confrontar
a minha vida com a Palavra e pergunto: Quem convidei para atravessar comigo a porta santa da
misericórdia? Que pontes tenho
construído? A quem tem chegado
Deus através de mim? E não posso
deixar de me confrontar com as
notícias de tantos muros a serem
construídos para travar a entrada
de refugiados. Que papel sou chamado a assumir enquanto Igreja? O
que tenho feito? O que temos feito?
Diz-nos ainda o Santo Padre: «Estou
certo de que toda a Igreja, que tem
tanta necessidade de receber misericórdia, porque somos pecadores,
poderá encontrar neste Jubileu a
alegria para redescobrir e tornar
fecunda a misericórdia de Deus,
com a qual cada um de nós está
chamado a dar conforto a todos
os homens e mulheres do nosso
tempo».
E eu, já abri hoje a minha porta
da misericórdia?
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tância do exame de consciência?
Cultivo a humildade que me predispõe a assumir as minhas faltas?
É certo que muitas são as vezes em
que não o faço. E quando tal acontece, não me torno disponível para
acolher a misericórdia de Deus no
meu coração. Não deixo que o perdão de Deus me transforme nem
que o amor de Deus se concretize
em mim. Fecho-me à graça de Deus
e deixo de ser manifestação da Sua
misericórdia no mundo de hoje.
Com quem tenho feito caminhos de
misericórdia e salvação?
Quantas vezes sou um daqueles
cristãos, como referiu o Papa Francisco, «especialistas em fechar as
portas às pessoas» cuja vida em
algum momento se desvia do olhar
de Deus, mas «cujo coração o Espírito Santo anima a ir em frente»?
Quantas vezes critico em vez de
acolher? Demonstro indiferença
em vez de proximidade? Pela voz
do Santo Padre, Jesus interpela-me:
«e tu, quem és tu que fechas a porta
do teu coração a um homem, a uma
mulher que quer melhorar, voltar
ao povo de Deus, porque o Espírito
Santo agiu no seu coração?».
Como disse o Papa Francisco,
aquando da proclamação do Ano
Santo da Misericórdia, «ninguém
pode ser excluído da misericórdia
de Deus; todos conhecem o caminho para aceder a ela e a Igreja
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Membro da:

1. O “Missões Franciscanas” é um mensário
de formação e informação missionária, propriedade da União Missionária Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária,
procura sensibilizar os seus leitores para a
realidade do “povo em Missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de
comunhão, partilha e identidade entre os
leitores e aqueles que são agentes de missionação.
4. O Jornal “Missões Franciscanas” é membro da Associação de Imprensa de Inspira-

ção Cristã (AIC) e da Missão Press.
5. Este periódico é distribuído em todo
o país e no estrangeiro, nomeadamente
nos países lusófonos e de emigração, por
assinatura, sendo expedido a partir de
Charneca da Caparica. Não tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a sua “Missão”,
respeita os princípios deontológicos da
Imprensa e a ética profissional, de modo
a não poder prosseguir apenas fins comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores,
encobrindo ou deturpando a informação.
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De 15 a 17
Uma releitura ‘livre’ da Mensagem de Fátima (VIII)

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Em 21 de
abril 1911,
Portugal
conhece a
chamada Lei
da Separação
da Igreja do
Estado”
Por falta de espaço, no número de janeiro
do Missões Franciscanas, o nosso artigo
sobre «As Aparições de Nossa Senhora
em Fátima» não foi publicado. Retomamos agora a sua regular publicação.

Há já seis anos que o Santuário de
Fátima vem organizando um conjunto
de celebrações preparatórias para o
Centenário das Aparições. Escolheu
para 2016 o tema «Eu vim para que
tenham Vida». Trata-se uma expressão bíblica retirada do evangelho de
São João, no capítulo 10, versículo
10.º. De 28 de novembro passado até

ao próximo dia 31 de outubro deste
ano de 2016, no espaço Convivium
de Santo Agostinho, no piso inferior
da Basílica da Santíssima Trindade,
está patente uma exposição, com
entrada livre, que os nossos leitores
farão muito bem em visitar nas próximas viagens a Fátima. A referida
exposição tem como título «Terra e
Céu. Peregrinos e Santos de Fátima».
Havemos de nos referir a esses Santos Peregrinos, aqui nestes nossos
escritos, noutras oportunidades.
Antes de avançarmos para os apontamentos de ordem religiosa e pastoral
de Fátima, vejamos mais duas ou três
achegas de caráter histórico.
Nossa Senhora aparece em
Fátima entre 13 de maio e 13 de
outubro de 1917. O país vivia ainda
os acontecimentos da implantação
da República de 1910. Em 21 de abril
1911, Portugal conhece a chamada
Lei da Separação da Igreja do Estado,
que mais não foi que um elencar de
dificuldades à celebração pública
e livre da Fé, um relegar a Igreja ao
espaço da «sacristia», sem qualquer
expressão pública e um forte controlo dos bens das Dioceses. De 1910
a 1926 Portugal teve imensos governos. No que diz respeito à vida interna
da Igreja, vivia-se em Portugal um
ambiente hostil à Fé Católica. Apesar disso houve dois acontecimentos
marcantes: a restauração da Diocese
de Leiria, em 17 de janeiro; e a beati-

Sugestão de Leitura

OBITUÁRIO
Faleceu Frei José
Lima da Costa, OFM
Franciscano.
No dia 4 de janeiro
de 2016, pelas
18h00, no Hospital de Braga, faleceu o
Frei José Lima da Costa. Tinha 92 anos
de idade, 76 de profissão religiosa e 70
de sacerdócio.
Nasceu em Igreja Nova, Barcelos, a 9
de abril 1923, filho de João da Costa e de Clara de Freitas Lima; tomou
hábito a 3 de outubro de 1939 e fez
a profissão temporária a 4 de outubro
de 1940; professou solenemente a 14
de setembro de 1944 e foi ordenado
sacerdote a 25 de julho de 1946.
O seu campo de apostolado foram as

ficação de D. Nuno Álvares Pereira, a
23 de janeiro do mesmo ano.
As fragilidades dos governos da Primeira República conduziram o país
à ditadura militar de 28 de maio de
1926. Durante este tempo a Igreja em
Portugal luta por sobreviver e por se
organizar. Prova desta vitalidade e
desta militante reorganização será a
celebração do Concílio Plenário Português em novembro e dezembro de
1926. Apesar disto, o respeito pela
Igreja estava longe de ser uma realidade. A propósito da trasladação dos
restos mortais do Cardeal Neto, de
Tuy para Lisboa, refere o jornal Diário de Lisboa de 30 de abril de 1928:
«Não foi permitido o cortejo [da estação do Rossio para São Vicente] com
vestes eclesiásticas e com insígnias
ou estandartes». Já era presidente da
República o General Carmona, maçónico e republicano, que se fez representar nas exéquias (veja-se bem) por
um alferes...
Os militares que tinham imposto a
ditadura do Estado Novo escolheram, logo em 1926, António de Oliveira Salazar para ministro das finanças, cargo que ele ocupou apenas por
duas semanas. Como os seus pares
não concordavam com as suas ideias,
meteu-se no comboio e voltou para
Coimbra. Mais tarde foi novamente
escolhido para ministro das finanças de 1928 a 1932, agora com carta-branca para fazer o que queria. Até

Missões de Moçambique, a sua ação
centrou-se praticamente nas Missões
dos Muchopes, Mocodoene e Inharrime. Em Mocodoene permaneceu cerca
de 18 anos, tendo ali testemunhado a
sua generosidade e energia na construção da igreja e da residência missionária. Regressado a Portugal a 13 de março de 1975, serviu sucessivamente em
Varatojo, Lamego e Montariol, onde foi
Administrador da Editorial Franciscana
de 1981 a 1992 e colaborou em vários
trabalhos pastorais.
Pela sua bondade, sentido de vida fraterna e dedicação ao trabalho, soube
ser em toda a parte um exemplar religioso franciscano.
O Senhor lhe dê o eterno descanso.

Está disponível o III Volume das
Histórias do Frei José Dias de Lima:
Histórias de Vida, Exemplo e Proveito. Quem adquiriu o primeiro e o segundo volume decerto que gostará de
levar também o terceiro, com novas
histórias reunidas neste volume. Será
boa opção para uma prenda.
É uma ajuda às Missões Franciscanas. Faça o seu pedido que enviaremos pelo correio a sua casa, pelo preço 10,00 Euros com portes incluídos,
ou à cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com

que, em 5 de julho, chega a Presidente
do Conselho de Ministros. Nacionalismo e autoritarismo são as duas
palavras que definem a sua atuação à
frente de Portugal até 1968. Segundo
voz corrente, mandava em tudo e em
todos, até no Presidente da República. A veia maçónica do General
Carmona era conhecida, o que terá
dificultado a celebração das exéquias
católicas de Sua Excelência. Coube
ao franciscano Padre Mário Branco
pregar nessa ocasião. A Casa de
Bragança mandava celebrar em Vila
Viçosa sufrágios pelos Duques de Bragança, onde várias vezes o Frei Mário
Branco, OFM era o Orador Sagrado.
Consta que Salazar terá ouvido pela
rádio um desses sermões pregados
por aquele ilustre padre franciscano,
por isso o escolheu para pregar no
30.º dia do falecimento do Presidente
da República. O Patriarcado pediu
ao Padre Mário Branco para mostrar
previamente a peça oratória.
Voltemos a Fátima, onde Dom José
do Patrocínio Dias (1884-1965) foi o
primeiro Bispo a pregar, no dia 13 de
outubro de 1927; diga-se de passagem
que o «Bispo Soldado» era íntimo
de Salazar. Daí em diante os Bispos
de Portugal começaram a falar em
público sobre as Aparições de Fátima.
Também amigo e colega de Coimbra
de Oliveira Salazar era Sua Eminência,
o Cardeal Cerejeira, que governou o
Patriarcado de 1929 a 1971.
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Frei João da Santíssima Trindade
Um Homem de excecional envergadura moral e religiosa
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Foi
ordenado
Sacerdote
no 15 de
setembro de
1889 em São
Bernardino,
e no domingo
seguinte, dia
22, cantou
Missa Nova ”
(Breves notas do seu provincialado)

Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)
Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de .........,..... €
Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
Faço transferência bancária para: IBAN: PT50 0007 0018 0025 6060 0058 6
Desejo comprovativo para dedução do IRS / IRC
( N.º Contribuinte: ........................)

CORTAR E ENVIAR PARA:
União Missionária Franciscana - Convento De São Francisco
Rua Dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

A figura de Frei João da Santíssima
Trindade, OFM é uma figura que se
impõe internamente, entre os franciscanos e franciscanas, mas também no âmbito mais largo da Igreja
em Portugal. Por isso tudo o que se

diga sobre ele será sempre oportuno.
Quanto ao tema deste artigo, eu próprio duvido do seu interesse para a
grande maioria dos leitores do Jornal Missões Franciscanas, «Breves
notas do seu provincialado». Mas
também foi enquanto Ministro
Provincial dos Franciscanos que
Frei João da Santíssima Trindade, OFM revelou a riqueza do
seu saber e das suas muitas qualidades.
Ocorreu, ainda recentemente, a
celebração dos 150 anos do seu nascimento, o que levou a Paróquia da
Atouguia da Baleia, e a Comunidade
cristã de Geraldes em particular,
lugar do seu nascimento, a organizar uma digna homenagem, no passado dia 18 de dezembro, de onde se
destacou a Concelebração Solene
de uma missa em sua memória, na
Capela da Associação Resgate, obra
por ele fundada, para assistência a
meninas carenciadas, na Travessa
do Possolo, em Lisboa.
Presidiu o Provincial dos Franciscanos, concelebraram o Pároco da
Atouguia e o Procurador e Vice-procurador da União Missionária Franciscana. Cantou o Coro Litúrgico
de Geraldes, estiveram presentes a
Presidente da Assembleia Municipal de Peniche, Autarcas, dirigentes
da Associação Resgate e um nume-

roso grupo de cristãos que se deslocaram da zona Oeste do Patriarcado
de Lisboa para este evento.
De seu nome de Batismo João
Ramos de Sousa, nasceu no lugar de
Geraldes, Atouguia da Baleia (Peniche), a 18 de dezembro de 1864, e
faleceu em Lisboa, na residência da
Ordem Terceira a Jesus (Travessa
da Arrochela) a 2 de março de 1946,
aos 82 anos de idade.
Tomou hábito franciscano no dia
29 de dezembro de 1882 em Varatojo e fez a Primeira Profissão a 31
de dezembro do ano seguinte. Em
setembro de 1886 vai com outros
confrades estudar Teologia para
Roma. Emitiu os Votos Perpétuos a
6 de fevereiro de 1887.
Foi ordenado Sacerdote no 15 de
setembro de 1889 em São Bernardino, e no domingo seguinte, dia
22, cantou Missa Nova (Atouguia da
Baleia, Peniche). Regressa a Roma
onde permanece até princípios
de fevereiro de 1892, data em que,
Doutor em Teologia, chega definitivamente a Montariol (Braga) para
ser professor de Teologia Dogmática, Moral, Introdução à Sagrada
Escritura e História da Igreja. No
ano 1893 foi eleito Conselheiro do
Ministro Provincial e acumulou as
funções de Secretário de Província.
Foi eleito Ministro Provincial pela

primeira vez, de 1897 a 1900; voltou
a ser Ministro Provincial por mais 3
anos, de 1900 a 1903.
A 22 de agosto de 1903 foi eleito
Custódio (Vigário Provincial). E
pela terceira vez foi eleito para
Ministro Provincial em 1906, mas a
26 de agosto de 1908, por motivos
que achou válidos, pediu a demissão do referido cargo.
Quando, por causa dos lúcidos e
oportunos artigos publicados na
revista franciscana Voz de Santo
António, os nossos inimigos, cheios
de inveja pela nossa cultura e nível
intelectual, nos denunciaram à
Santa Sé, como modernistas, republicanos, indisciplinadores dos
católicos e propagandistas de doutrinas suspeitas, houve uma Visita
Apostólica da Santa Sé à Província. O Ministro Geral da Ordem
em Roma, Frei Dionísio Schuler,
nomeou por decreto um governo
extraordinário, com data de 7 de
novembro de 1910, constituído por
um comissário e conselheiros; este
governo esteve em funções até 14
de setembro de 1915, e dele constava Frei João da Santíssima Trindade, que em 1924 voltaria a ter
as mesmas funções. O que revela
como era querido, não só pelos frades em Portugal, como também em
Roma.

BOLSAS DE ESTUDO 2015/2016
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
que se desenvolvam as vocações missionárias franciscanas que vão surgindo. «É o
Espírito que impele a anunciar as grandes
obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
mim se não evangelizar! (1Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância em dinheiro para ajudar as despesas
com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00€, oferecida de uma só vez
ou em várias prestações. Uma Bolsa pode
ser oferecida por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para isso
torna-se necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas
uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e
da caridade para os pobres. Tudo o que re-

cebemos de Deus - tanto a vida como os bens
materiais - não é nosso, mas foi-nos confiado em uso. Que a generosidade no dar seja

sempre iluminada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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A umf chegou à Jordânia
Peregrinação teve lugar de 6 a 13 de outubro (III)
Texto: Celme Pedreiro

“Mais uma
vez o
passado
do Antigo
Testamento
veio até nós:
estávamos
no Vale de
Moisés,
onde, a uma
pancada sua
na rocha,
brotaram
doze fontes
de água.”
Petra, a cidade rosa, sem dúvida um
dos principais atrativos da nossa
viagem, mereceu bem o dia inteiro
que lhe dedicámos. Domingo de sol
logo pela manhã, a anunciar-se e a
concretizar-se em muito calor e também em muitos passos, numa longa
caminhada de dez quilómetros, que
todos fizemos estoicamente a pé,
ainda que outras possibilidades se
nos oferecessem.
Mais uma vez o passado do Antigo
Testamento veio até nós: estávamos no Vale de Moisés, onde, a uma
pancada sua na rocha, brotaram
doze fontes de água. E foi a abundância de água e o facto de ser um
local naturalmente abrigado pelas
montanhas, situado no caminho
das caravanas das rotas da seda e
das especiarias, que fez com que os
Nabateus aqui esculpissem a cidade
de Petra, cujas ruínas fomos conhecendo na nossa progressão pelo
desfiladeiro: túmulos e templos
com influências de vários povos da
Antiguidade, altares, marcas de um
caminho sagrado a par do comer-

Grupo de participantes em peregrinação

cial… até à fachada do Tesouro, a
mais conhecida e a mais bonita.
À volta e continuando caminho,
outras construções: um teatro nabateu, casas esculpidas na rocha para
habitação, construções romanas,
outros templos não romanos… E
ainda que só parcialmente tenhamos
conhecido esta que é, desde 2007,
merecidamente, uma das sete maravilhas do mundo atual, será impossível dar uma pálida imagem do que
vimos, numa atitude que só poderia
ser de admiração e espanto perante
a riqueza cultural e a beleza natural
única. E no alto de uma das montanhas que rodeiam Petra, sobressai
uma cúpula branca que vimos à distância: o túmulo de Aarão, irmão de
Moisés. De regresso ao hotel, a celebração eucarística dominical foi um
bom remate para o dia.

cargo de Frades Franciscanos, e que
visitámos depois da celebração da
missa. No pátio da Basílica Bizantina construída e aumentada
entre os séculos IV e VII d.C.,
que não está aberta ao público,
ergue-se, emblemática, uma
escultura representando o bastão de Moisés com a serpente de
bronze que protegeu o povo no
deserto, com a inscrição bíblica:
“Como Moisés levantou a serpente no deserto, Deus levantará o Filho do Homem.” Com
tempo claro, também nós poderíamos avistar o Mar Morto, o Vale
do Jordão, Jericó, Betânia, as Montanhas de Jerusalém… A neblina
toldou-nos a vista, mas ficou-nos a
certeza de termos estado ali e nos
termos sentido imbuídos da unção
daquele espaço.

Continuando a nossa incursão
no Antigo Testamento e ainda
na esteira de Moisés, subimos
ao Monte Nebo, donde o profeta contemplou a Terra Prometida e onde morreu sem nela
ter entrado, conforme a vontade
do Senhor (Deut. 34). Estávamos mais uma vez em Terra Santa,
já visitada pelos papas João Paulo
II e Bento XVI, cuja custódia está a

A nossa última grande paragem foi
em Madaba, mais uma cidade que
foi atravessando todas as antigas
civilizações, desde os Moabitas
aos Muçulmanos, importante centro comercial no período romano,
e onde nunca os cristãos foram
impedidos de praticar o seu culto,
como fazem ainda hoje. No piso
da Igreja de S. Jorge, que é atualmente uma Igreja Ortodoxa Grega,

existe o documento geográfico mais
antigo do mundo: o mapa da Terra
Santa feito em mosaico, ilustrando,
num belíssimo quadro, o centro
do mundo antigo (de Jerusalém,
Belém, Mar Morto, Rio Jordão… ao
Mar Mediterrâneo, parte do Egito e
do Sinai …), feito pelos Bizantinos
para guiar os peregrinos à Terra
Santa. Imaginemo-nos a fazer a
nossa peregrinação nesses tempos
e como nos seria útil!...
Estávamos a chegar ao fim e muito
terá ficado por dizer. Mas há ainda
a salientar todo o bom ambiente
humano que se viveu na “caravana”,
os momentos de convívio, a orientação espiritual de Frei Vítor, de Frei
Álvaro e ainda de P. Castro, com
os seus sessenta anos de sacerdócio e as suas reflexões e momentos de oração (mesmo que breves)
no autocarro. E um agradecimento
especial aos nossos guias, a Isabel
e o Hussam, cujo empenho, entrega
e saber contribuíram decisivamente
para que tudo corresse da melhor
forma.
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Globalização da indiferença
O grito do Papa Francisco
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“até nós
corremos o
risco de cair
na ‘globalização da
indiferença’
se não
agirmos”
Um segurança de um hipermercado
apanhou um cliente a tentar levar a
mercadoria sem pagar. A gerência
chamou as autoridades que verificaram o produto do roubo: quatro iogurtes, seis pães e dois pacotes de leite
– Senhor, porque tentou roubar
estes alimentos?! – perguntou a
agente.
– A mulher e eu estamos desempregados e os nossos filhos com fome!
– Posso pagar esta mercadoria? –
perguntou a agente da autoridade
ao gerente,
– Sim, pode! Dá tudo quatro euros!

– Aqui tem! Quer procedimento
criminal contra este senhor? – perguntou, em seguida, ao gerente, no
cumprimento da formalidade.
– Não vale a pena, porque a despesa
foi paga!
– Caro senhor – disse, por fim, a
mulher polícia ao infrator – pedir
não é crime, pedir é ser humilde.
Peça! Não roube! Se voltar a ser
detido, pode não ter tanta sorte
como teve hoje e, se assim for, de
certeza que então não levará mesmo
nada para os seus filhos.
Eis um gerente de um hipermercado
indiferente à fome daquele necessitado e uma mulher polícia que,
numa atitude pedagógica, sem aprovar o ilícito, tem um gesto solidário.
Vejamos agora o que se passou numa
determinada repartição pública:
– Quem está a seguir? – perguntou
uma das funcionárias que se encontrava atendendo os contribuintes.
– Sou eu! – respondeu uma senhora,
com os seus setenta anos, aproximando-se do balcão de atendimento.
– Vai preencher este formulário e
depois entrega-mo!
– Mas, por favor, não me poderá fazer
o preenchimento? Eu não sei ler!
– Não sabe ler?! Aprenda! É o que faltava ser criada da senhora! Não sou
paga para ser criada de ninguém!
– Minha senhora, dê-me cá o formu-

Representantes cristãos e islâmicos visitam
cemitério cristão profanado em Kirkuk
Texto: Agência Fides

Uma delegação composta por representantes cristãos e muçulmanos visitou no
passado, dia 10 de janeiro, o cemitério
cristão de Kirkuk, alvo em 23 de dezembro de uma profanação de vandalismo
com a danificação de diversos túmulos
e lápides funerárias. Participaram da visita – referem fontes locais contatadas
pela Agência Fides – Dom Yousif Thoma
Mirkis OP, Arcebispo caldeu de Kirkuk,
alguns sacerdotes e representantes da
Liga caldeia. Em sinal de solidariedade
com a comunidade cristã local, atingida
já no passado por gravíssimas intimidações, representantes da comunidade islâmica, dentre os quais o xeque Ahmad
Hamid Amin, Imame de uma importante mesquita de Kirkuk, quiseram mar-

car sua presença. Todas as iniciativas
condenaram a profanação como ato que
mira a fomentar sectarismos e sabotar
a convivência pacífica entre as várias
componentes étnicas e religiosas da população. Os representantes islâmicos,
em seus pronunciamentos, insistiram
na necessidade de enfrentar juntos as
provocações de quem tenta desestabilizar a situação social na grande cidade
iraquiana.

lário e aguarde cinco minutos, que
eu o preencho, não se preocupe –
disse para aquela anciã um outro
funcionário que estava atendendo
no mesmo balcão.
– Tenha paciência, mas eu não
aceito que ninguém me passe à
frente. Essa senhora estava na fila
da sua colega, ela que a atenda, eu
estou na fila do senhor e a seguir é
a minha vez – interveio um utente
que seria o próximo a ser atendido
na fila daquele funcionário.
– Tem razão, meu amigo, é a sua vez,
mas não são dois minutos a preencher o questionário desta senhora
que lhe vão fazer diferença! – respondeu o funcionário.
– Estou aqui a passar de uma hora,
não aceito que me passem à frente!
– Para quem esperou mais de uma
hora, que diferença faz mais dois
minutos? Eu sei que está no seu
direito, mas faça o jeito a esta pobre
senhora – insistiu o funcionário.
– Se a senhora não sabe ler, trouxesse alguém para lhe resolver esse
problema, eu é que não tenho culpa!
– Deixe lá o funcionário preencher
o papel à senhora, já que foi de boa
vontade – disse um outro utente
que seria a seguir ao dito cavalheiro
reclamante.
O funcionário, contra a vontade
daquele sujeito, e sentindo da parte

dos demais utentes presentes o
apoio nesse gesto altruísta, salvo a
sua colega de trabalho, que olhava
de lado e descontente pela desfeita,
preencheu o formulário à senhora, e
ele mesmo resolveu o seu problema
até ao fim.
Infetados pela «globalização da
indiferença», uma funcionária e um
cavalheiro, de lados diferentes da
barricada, não quiseram saber das
dificuldades do seu semelhante. Por
outro lado, um funcionário sensível
às dificuldades de uma senhora e
um utente que não se importou de
esperar mais tempo, levantaram,
com a sua atitude cívica e colaborante, um grito contra a «globalização da indiferença».
Dois casos de vida, nos quais podemos constatar que a indiferença
perante as dificuldades do nosso
semelhante pode ser testemunhada
nos acontecimentos comuns do
dia a dia, na rua ou numa qualquer
repartição pública ou mesmo em
nossas casa, em situações simples
e tão próximas que até nós corremos o risco de cair na «globalização da indiferença» se não agirmos,
quando o podemos fazer. Acolhamos o grito do Papa Francisco e
digamos, com «gestos concretos de
caridade», não à «globalização da
indiferença»!

Novo ato de vandalismo contra a igreja da
Dormição
Texto: Agência Fides

Slogans anticristãos foram escritos nas
portas e nos muros da Abadia da Dormição no Monte Sion (Jerusalém). O novo
ato de vandalismo contra o mosteiro
beneditino ocorreu domingo, 17 de
janeiro, no mesmo dia em que o Papa
Francisco prestou homenagem à comunidade hebraica de Roma, visitando o
Templo maior. Segundo informação oficial do Patriarcado latino de Jerusalém,
slogans escritos nas portas e nas paredes da Abadia dizem: “Morte aos cristãos pagãos, inimigos de Israel”, “Seu
nome (Jesus) e sua memória sejam cancelados”, ou ainda “cristãos ao inferno”. O novo ato de vandalismo sectário
ocorreu três semanas após o realizado
contra o convento salesiano de Beit Ge-

mal e é mais um na série de gestos de
intimidação realizados contra mosteiros
cristãos desde fevereiro de 2012. Desde então, em várias ocasiões, assinando
com a frase “o preço a ser pago” (price
to tag), grupos extremistas próximos do
movimento dos colonos perpetraram
ataques contra locais de culto – igrejas e mesquitas – frequentados pela
população árabe. O Patriarcado latino
de Jerusalém difundiu uma nota condenando firmemente a nova agressão
e recordando que “o único modo para
enfrentar gestos deste tipo é controlar a
educação oferecida nas escolas em que
estes jovens são instruídos e monitorar
quem fomenta a intolerância contra
cristãos”. O Patriarcado expressa também a esperança que “os responsáveis
por este ataque sejam presos antes de
tornarem concretas suas ameaças”.
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O presépio do Frei David
O Natal da Paixão e da Ressurreição (parte III)
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Natal é a
festa daquele
que nasce
para este
mundo e
cuja morte é
ressurreição
para o Natal
da Vida
Eterna.”
– Padre David, estes desenhos,
entremeados entre as cenas do seu
presépio, foram colocados intencionalmente para as distinguir?
– Bem, Dias Lima, já vi que nada te
escapa! Olha, como na música há os
interlúdios, aqui há estas “coisitas”
para separar os temas. Podemos chamar-lhes «interlúdios da pintura».
– Mas entrevejo neles uma grande
carga simbólica que se identifica
com o cristianismo, como sejam, as
trombetas, os sinos, os tubos dos
órgãos de tubo e as dezenas de estrelas, para além do candelabro, que me
parece ser uma Menorá Cristã.
– Menorá Cristã?! Afinal, que é uma
Menorá no teu entender?

– Bem, a Menorá é o famoso candelabro judaico de sete lâmpadas, que
simboliza a presença de Deus entre
os homens.
– Então aquilo é uma Menorá
Judaica, homem!
– Bem, padre David, mas também
existem as famosas menorás do
Hakuná (Festa das Luzes), só que,
com nove lâmpadas, simbolizando
os oito dias em que a luz sagrada do
recém-ocupado Templo de Salomão
(após o cativeiro de babilónia) foi
alimentada com pouquíssimo azeite.
– E onde queres chegar, Dias Lima?
– Que dentro de «La vraie éloquence», e pensando nas menorás
do Hakuná, vejo o candelabro representado no seu trabalho como uma
Menorá cristã, pois entre os oito braços, está a Cruz, cujo azeite, neste
caso, poderá ser a Água e o Sangue

de Cristo que dimanaram do Coração Divino do Salvador para a humanidade.
– Não haja dúvida – respondeu o
padre David, admirado – cumpre-se, realmente, o que diz o dito filósofo Francês «La vraie éloquence se
moque de l´éloquence».
– E porquê aquela cruz que parece
unir os quadros bíblicos de contexto
natalício?!
– Foi para substituir uma cruz que lá
estava e que, dentro da envolvência
de um trabalho em esferovite, não
combinava nada bem. Foi só por isso!
– Ou será porque quis representar,
profeticamente, a morte que viria a
ter o Menino Deus, como se os braços da Cruz fossem o derradeiro
acolhimento do Senhor nos braços
do Pai antes de padecer? – adiantei.
– Tal interpretação nunca me passou

pela cabeça, mas aceito-a perfeitamente.
– Padre David, ao fundo e em comunhão com as cenas principais aparecem
árvores
completamente
despidas numa profundidade sombria. Será que posso interpretar que
estamos perante o espinho, o sofrimento, o deserto ou o vazio e, portanto, a profecia da Paixão e Morte
do Senhor?
– Se interpretares assim, está muito
bem! Aliás, foi intencional e essa é a
leitura que eu faço e pretendi apresentar! Com esse contraste entre o
vazio das árvores despidas com o
tal fundo sombrio, e as cenas vivas
da alegria do Natal pretendi, exatamente, mostrar que das trevas
irrompe a Luz; que a tristeza
teve de ceder o lugar à alegria;
bem como o ódio teve de ceder
lugar ao amor, a ofensa ao perdão, a discórdia à união. Enfim, é
a mensagem da Paz atribuída a S.
Francisco.
E assim, no presépio do frade pintor,
que vale bem por uma longa pregação e bem pode ser vista como uma
tese ilustrativa, sobre os Mistérios do
Nascimento, da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor, se reflete o pensamento do frade poeta Frei Mário
Branco: “nascer para este mundo
é morrer para o ventre materno e
morrer para este mundo é nascer
para o seio de Deus” de forma que,
com toda a propriedade, se pode
dizer que Natal é a festa daquele que
nasce para este mundo e cuja morte
é ressurreição para o Natal da Vida
Eterna.

Povoado cristão bombardeado pelo Exército turco; condenação do Patriarcado caldeu.
Texto: Agência Fides

As tropas turcas bombardearam na
noite entre 16 e 17 de janeiro o povoado iraquiano de Sharanish, situado
no confim com a Turquia, na região de
Dohuk, habitado por cristãos caldeus
e assírios. Os bombardeios semearam
pânico entre a população obrigada a
fugir para a cidade de Zakho no meio
da noite, em condições meteorológicas
marcadas pela neve e pelo frio intenso.

A notícia foi dada pelo Patriarcado de Babilónia dos Caldeus que através de seus
canais oficiais condenou a ação militar
turca, definindo-a “totalmente injustificada” e fazendo um apelo ao Governo autónomo do Curdistão iraquiano a fim de que
adote “medidas necessárias para defender os seus cidadãos”. O ataque, refere
o comunicado difundido pelo Patriarcado
e enviado à Agência Fides, foi perpetrado
“com o pretexto de luta contra as posições dos curdos do PKK (Partîya Karkeren Kurdîstan, Partido dos Trabalhadores

do Curdistão)”. Uma nota de protesto foi
enviada pelo Patriarcado caldeu à embaixada turca em Bagdad.
Nos anos oitenta, a cidadezinha foi completamente devastada durante as campanhas militares realizadas pelo Exército
iraquiano contra os curdos. Depois do
fim do regime de Saddam Hussein, parte da população originária cristã voltou
a habitar o povoado, também para fugir
das violências anticristãs cada vez mais
frequentes nas áreas urbanas de Bagdad
e Mosul. O povoado hospeda também

dezenas de famílias cristãs que fugiram
em 2014 da Planície de Nínive por causa da avançada dos jihadistas do Estado
Islâmico (Daesh).
Em agosto passado Sharanish e outros
povoados dos montes Qandil habitados
por cristãos foram objeto de ataque durante as operações militares realizadas
naquela área pelo Exército turco contra
os curdos do PKK.
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Notícias de Jangamo
Noviciado Franciscano de Moçambique
Texto: Frei Domingos Simbe, OFM

“desejamos
paz e perseverança
a estes oito
jovens que
começam
uma nova
etapa, o
noviciado”
No dia 15 de janeiro, na celebração
das vésperas na Capela da Fraternidade Santa Clara de Assis – Jangamo
(Noviciado), Diocese de Inhambane,

tomaram o hábito Franciscano oito
jovens, Kingeleshi Maso Didier;
Araújo Daniel; Dércio Jaime Guipula;
André Lucas Xavier; Rito Manuel
Trigo; Alexandre Orlando Canze; Zito
Baptista Waliza e Dionisio de Nascimento Nhanombe. Na mesma celebração também renovou os votos
religiosos o frei Tendai Samuel.
A celebração foi presidida pelo padre
Custódio da Custódia Autónoma
Santa Clara de Assis de Moçambique,
Frei José Juma Manuel.
Estiveram presentes as fraternidades
vizinhas, nomeadamente a fraternidade de Inhambane, Homoine, Chidengele, representada pelo guardião
e mestre dos postulantes, e a fraternidade de Maputo, representada pelo
vice mestre dos teólogos frei José
Bambo.
Foi uma celebração simples mais
muito animada. Depois tivemos uma
confraternização com todos os presentes. Atualmente estão em Jangamo
quinze noviços: sete, que começaram
o noviciado do dia 7 de fevereiro de

2015, irão fazer a primeira profissão
no dia 8 de fevereiro de 2016. E os
oito que começaram o noviciado no
dia 15 de janeiro de 2016.
Desde a primeira hora desejamos paz
e perseverança a estes oito jovens

que começam uma nova etapa, o
noviciado, o ano de prova.
Pedimos a todos vós que tenhais presente nas vossas orações as intenções
destes nossos irmãos. Paz e Bem.

A Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus em Jerusalém

Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

No primeiro de janeiro, a Igreja Católica celebra a Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, rezando pela
Paz visto que é também a Jornada
Mundial pela Paz. Esta Solenidade
tem o seu fundamento no Concílio de
Éfeso, que declarou como dogma a
maternidade divina de Maria no ano
431 em contraposição da afirmação
nestoriana que dizia que Maria não é
a Mãe de Deus (Theotókos), mas Mãe
de Cristo (Kristotókos). Esta festa
coincide com o último dia da oitava
do Natal e tem a sua razão de ser pois
a Igreja termina os oito dias dedicados à celebração do nascimento do
Salvador do mundo, louvando aquela
que, através do seu SIM, trouxe a salvação ao mundo.
Maria é a Mãe de Deus e é nossa Mãe
enquanto participamos na natureza
divina que nos foi permitida através
do Batismo. Celebrar esta Solenidade é um reconhecimento do dever
que todos os cristãos têm de honrar
aquela que é a colaboradora da gé-

nese, se assim podemos dizer da nova
luz que é Cristo. E, iniciando um novo
percurso do ano novo, todos nós temos
necessidade de implorar à Mãe de Deus
e nossa Mãe para estar ao nosso lado
durante o ano, como assim o fez ao
longo do percurso terreno do seu Filho
Jesus Cristo.
Em Jerusalém celebra-se este dia com
uma intenção especial: pedir a intercessão de Maria para que haja paz nestas terras, em particular, mas também
no resto do mundo.
Apesar da chuva e do frio, muitos sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas, fiéis locais e peregrinos
deslocaram-se ao Patriarcado Latino,
na Concatedral de Jerusalém, para celebrar esta grande Solenidade e agradecer a Deus por mais um ano que inicia
e pedir as bênçãos divinas para enfrentar o ano que inicia com entusiasmo e
fervor.
A celebração eucarística iniciou por
volta das 10h30 ao canto do “Veni,
creator Spiritus” e terminou por volta
das 12h00. Foi o celebrante principal o
Patriarca Latino de Jerusalém, o senhor
dom Fouad Twal e esteve presente tam-

bém o seu auxiliar para Jerusalém, dom
William Shomali, o Delegado Apostólico em Jerusalém, entre outros prelados
e presbíteros concelebrantes. Apesar
do frio e chuva, a Concatedral estava
cheia, a alegria dos presentes era enorme, e as vozes cantando a “Missa de
Angelis” enchiam a cidade velha de Jerusalém.
Durante a sua homilia, o Patriarca sublinhou o facto de que conservamos a
esperança e a alegria mesmo entre as
dificuldades e penas que vivemos, pois
Deus está connosco e este é o significado profundo do Natal, onde o Deus-Homem se faz presente de uma forma
concreta e isto nos dá força e nos estimula a estar em comunhão com os
habitantes desta terra, Palestineses e
Israelitas, mas também com todos os
povos víztmas de violência e outras segregações sociais. E no meio disto tudo
não se faz nenhuma outra coisa senão
levantar os olhos à Virgem Maria e com
ela guardar todos estes acontencimentos no nosso coração. Celebrando o ano
dedicado ao Jubileu da Misericórdia, o
Prelado disse que num mundo que se
vai desumanizando cada vez mais, e

isso é evidente nas violências e opressão, a vocação cristã é aquela de dar
testemunho de Misericórdia divina,
juntamente com homens e mulheres
de boa vontade. E foi mais além dizendo que a semente de misericórdia
se encontra em todas as religiões e todos temos a responsabilidade de fazê-la crescer na vida pública e privada.
E, por fim, o Patriarca exortou a todos
a não se deixar vencer pelo mal, mas
a vencer o mal com o bem (cfr Rom
12,21), com a generosidade e com o
perdão.
Terminada a celebração eucarística,
seguiu o momento de saudação entre
os participantes no Patriarcado e de
novo se desafiou o frio para regressar
às respetivas casas.
Aos Leitores do Jornal, vão os meus
melhores votos para o ano que acaba
de iniciar e que a Virgem Maria seja
a nossa melhor companheira ao longo
de 2016.
As minhas renovadas saudações de
Paz e Bem!

