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PAZ E BEM

Convento de Varatojo
Missionários Franciscanos em festa
Texto: Frei Marques de Castro

“Louvemos
o Senhor por
todos estes
momentos”
A tradicional Festa das Missões
Franciscanas, ao cuidado da Procuradoria local da UMF, como
vem sendo hábito, realizou-se
no Convento de Varatojo no passado dia 29, último domingo do
mês de maio, com a presença de
Fr. Vítor Gomes Rafael, principal responsável a nível nacional
do referido movimento. Teve a
presença de um bom número de
colaboradores dos Missionários
Franciscanos que pelo mundo
fora se esforçam por dar a conhecer a mensagem evangélica da
libertação, com o lema seráfico
de Paz e Bem.
Como em anos anteriores, durante a
manhã foram chegando colaboradores e amigos, provindos particularmente de toda esta região do oeste,
desde a zona de Alcobaça até Mafra,
passando por Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche e Lourinhã, sem esquecer diversas paróquias situadas na
zona de Torres Vedras.
Às 11h00, na igreja do histórico Convento, todos participaram na Euca-

ristia, presidida por Fr. Vítor Rafael
e concelebrada por Fr. Marques de
Castro e Fr. Diamantino de Faria,
missionário que foi em Moçambique
durante dezenas de anos. A Liturgia da Palavra deste 9.º domingo
do Tempo Comum vinha mesmo
a propósito. Servindo-se do refrão
após a 1.ª leitura – “Ide por todo o
mundo e anunciai o Evangelho” –,
Fr. Vítor, em ligação com as diversas
leituras, falou da atividade missionária em geral e particularmente dos
projetos missionários confiados à
Ordem Franciscana, sempre empenhada nesta tarefa de fidelidade ao
seu santo fundador – S. Francisco de
Assis –, que outra coisa não desejava
que não fosse viver o Evangelho do
Senhor Jesus e dá-lo a conhecer aos
outros.
Após a refeição partilhada no secular refeitório conventual, veio o
momento cultural e recreativo,

como estava anunciado, no Salão
de Festas da Associação de Santo
António. Vários grupos deram a sua
colaboração, sempre com a intenção de proporcionar um ambiente
sadio, onde as pessoas se sentissem
bem, irmanadas pelo espírito da fraternidade, tão necessário na nossa
sociedade, não raro marcada pelo
egoísmo e desprezo pelos que vivem
ao seu lado.
Um obrigado muito sincero ao grupo
da Catequese do Centro de Varatojo,
que nos deleitou com suas mensagens e lindas músicas e pelo testemunho que nos deixou. O mesmo
se poderá aplicar ao Grupo Coral da
Igreja do Convento, que dominicalmente dinamiza a Eucaristia.
Para variar o estilo, tivemos também
dois grupos da Universidade Sénior
– de Torres Vedras e Benedita – que
vieram dar provas da sua juventude.

O primeiro encantou-nos com suas
melodias e acordes arrancados dos
vários instrumentos musicais. O 2.º
propiciou-nos momentos de humor,
tão necessário nos dias de hoje, para
nos fazer esquecer outros menos
bons que por aí apalpamos nos labores do dia a dia.
E, para terminar, não posso deixar de referir outro aspeto da parte
recreativa proporcionada pelos tradicionais leilões. Pena o tempo ter
sido escasso para que todas as ofertas pudessem ser leiloadas.
Louvemos o Senhor por todos estes
momentos que tiveram o condão de
avivar em nossos corações os sentimentos de paz, amor e fraternidade,
traduzidos na partilha em favor dos
que se encontram em periferias
onde é necessário levar a mensagem
da libertação.
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Vítor Rafael, OFM

A 26 de julho celebramos o Dia dos
Avós, cujos padroeiros são os pais
de Nossa Senhora: São Joaquim e
Santa Ana. Este deve ser um dia
especial de maneira a demonstrar o
carinho e apreço que todos devem
ter aos avós. Com gestos simples,
mas cheios de sentido e significado, prestemos a devida homenagem aos pais de nossos pais.
Netos e filhos, ainda que de forma
simbólica, presenteiem seus avós,
de forma a agradecer o apoio
e dedicação destes dentro do
ambiente familiar, mostrando desta
forma quanto eles são importantes.
Os avós são considerados por muitos como uma segunda mãe e um
segundo pai porque, além dos próprios pais, também eles se sentem
em certa medida responsáveis pelo
que se vive na família. Por isso se
diz que também os avós são pais e
mães duas vezes! No entanto, hoje
em dia, o papel dos avós vai muito
além de dar mimos aos netos, pois
eles muitas vezes são um alicerce
afetivo e de ajuda económica aos
filhos e netos.
As rugas dos avós, quantas vezes
representam uma história de vida.
Quantas experiências, quantos
conselhos para dar, quanta paciência para nos suportar, quanta dedicação… Recordemos nossos avós,
mesmo que já estejam no Céu!

Iniciámos no mês passado a Campanha do “Pão dos Pobres” para as
Missões 2016.
Quero agradecer a recetividade que
a mesma está a ter junto dos benfeitores da União Missionária Franciscana e dos leitores deste Jornal.
Esperamos que, na medida das posses de cada um, os nossos leitores
possam continuar a responder de
forma positiva a este apelo. Vamos
continuar a trabalhar em prol das
Missões Franciscanas. Rezamos
por todos vós!

ASSINATURA DO JORNAL M.F.
. Cheque: à ordem de União Missionária
Franciscana;
. Transferência Bancária: IBAN - PT50 0010
0000 2614 0490 0011 7 - BPI (enviar comprovativo de pagamento e n.º de assinante).

“Em cada dia
Deus recria
cada um de
nós. Porque,
ao nascermos,
não estamos
“prontos” e
precisamos de
toda a nossa
vida para
descobrirmos
e seguirmos
o Caminho
que nos
leva a Deus.
Jesus é esse
Caminho!”

Deus Nosso Senhor dá-nos a
vida e, com ela, muitos e variados meios de, a seu tempo, sermos capazes de corresponder ao
Amor que Ele nos tem. (1 Cor 13,
11 Quando eu era criança, falava
como criança (…)) Em cada dia
Deus recria cada um de nós. Porque, ao nascermos, não estamos
“prontos” e precisamos de toda a
nossa vida para descobrirmos e
seguirmos o Caminho que nos leva
a Deus. Jesus é esse Caminho!
Se tudo o que escrevi no parágrafo
anterior é tão simples e direto, se
é fácil perceber que quem segue
por Cristo, chega a Deus, por que é
que não conseguimos fazê-lo? Por
que é que eu não consigo fazê-lo?
Na verdade, a vida de um cristão é uma vida de recomeços
porque nos perdemos do Caminho que é Cristo. Muitos há
que, por receio de repetir o afastamento, vergonha por se terem
afastado, desânimo em que se deixam enredar, preguiça ou cobardia até, teimam em não voltar a
seguir de perto Jesus que a todos
conduz ao Pai.

que resistem e persistem na sua
fé. Estou a falar na coragem de
cada um de nós que, no maior ou
menor conforto da sua casa, numa
segurança apreciável, continua a
querer, de coração aberto, seguir
Jesus, mesmo sabendo que, devido
à sua fragilidade, cai, afasta-se
tantas e tantas vezes.
Mas o primeiro passo para
seguir Jesus é reconhecer essa
fragilidade e assumir que sozinho a caminhada é impossível.
Ao assumir a minha fragilidade
perante Deus, ao reconhecer
que só com Ele consigo viver,
ultrapassar as dificuldades e
bem acolher as oportunidades,
consigo ter coragem para cada
recomeço diário.
Acreditem que é verdade!

Porque para se ser cristão é preciso ser-se corajoso. E não estou a
referir-me à coragem de todos os
perseguidos em nome de Cristo,

Pensamentos dos Padres do Deserto para o Ano da
Misericórdia
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Membro da:

Neste ano jubilar da Misericórdia partilhamos com os nossos leitores pensamentos dos «Padres do Deserto». Textos selecionados e traduzidos por Frei
Isidro Lamelas, OFM.
(X)
O pai Macário disse:
“Se nos lembrarmos dos males que os homens nos fazem eliminamos a faculdade de nos lembrarmos de Deus”.
(XI)
Alguns anciãos foram ter com o pai Poemén e perguntaram-lhe:
“Se virmos irmãos que adormecem durante a oração, queres que os acordemos
para que permaneçam despertos durante a vigília?”
Mas ele respondeu-lhes:
“Da minha parte, se eu vir um irmão sonolento, durante a liturgia, coloco a sua
cabeça sobre os meus joelhos e deixo-o repousar”.
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De 15 a 17
Uma releitura ‘livre’ da Mensagem de Fátima (XIII)
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Nossa
Senhora
pede aos
Pastorinhos
que venham
sempre ali
e que rezem
diariamente
o terço”
«… o Imaculado Coração de
Maria…»
Qualquer das aparições de Nossa
Senhora em Fátima é ocasião de
grandes teofanias, de grandes
manifestações do Sagrado, acompanhadas de nuvens luminosas e
fenómenos especiais. Mensagens
extraordinárias carregadas de ensinamentos e profecias. Isto acontece
desde o Antigo Testamento, sempre
que o Céu fala com a Terra, sempre

GUIÃO MISSIONÁRIO
O tema do próximo outubro missionário, como não podia deixar de ser,
enquadra-se dentro do ano da misericórdia: com Maria, missionários da
misericórdia.
Preparemos com zelo, ardor e fervor,
o próximo outubro, mês dedicado às
missões.

que Deus se quer manifestar e transmitir as Suas mensagens aos que Ele
previamente escolheu. Na aparição
de julho, o Sr. Manuel Marto, pai de
Francisco e de Jacinta, conta que o
povo ouviu um barulho estranho,
semelhante ao que se ouve perto de
uma colmeia, mas muito mais harmonioso. Estes e outros acontecimentos levaram o senhor Manuel Marto
a mudar de ideias, a dar crédito ao
que as crianças diziam e a pedir aos
restantes familiares que acalmassem
os ânimos e que usassem de prudência e dizia-lhes «Deixai correr, que,
se são flores, hão-de desabrochar.
Fechai os olhos e deixai correr. O
poder de Deus é grande».
Os relatos da aparição da Virgem
Maria aos Pastorinhos em 13 julho
de 1917 abordam várias temáticas que se tornaram centrais no
desenvolvimento da Mensagem de
Fátima. Segundo alguns estudiosos
de Fátima estiveram presentes nesta
aparição mais de 4000 pessoas, uns
devotos e outros revoltados. Uns
crentes que Deus se revela aos
pequeninos e se esconde aos soberbos. E outros maçónicos e republicanos, modernistas e em tudo avessos
à doutrina da Igreja e de costas voltadas para com os ensinamentos do
Romano Pontífice.
A presença de uns e de outros torna

as aparições um assunto apetecível,
ainda que de ângulos diferentes.
Podemos com muita simplicidade
resumir e agrupar a temática da
terceira Aparição em cinco pontos:
Pedido de Nossa Senhora, Pedidos
de Lúcia, Promessa de um milagre,
Segredo e Oração.
Pedido de Nossa Senhora
A Virgem Maria abriu os braços e
mostrou aos pastorinhos o Seu Coração envolvido em espinhos e disse-lhes que aqueles espinhos eram as
marcas do sofrimento dos Corações
de Jesus e de Maria, da Mãe e do
Filho! Corações sempre unidos em
busca da salvação dos pecadores e
da redenção do mundo. O Coração
de Jesus e o Coração da Mãe do
Céu estão feridos pelos pecados dos
homens, por isso a Virgem pede a
devoção ao Imaculado Coração de
Maria para salvar o mundo e converter a Rússia. Para tal Nossa Senhora
pede aos Pastorinhos que venham
sempre ali e que rezem diariamente
o terço e que se difunda a devoção
dos cinco primeiros sábados.
Pedidos da Lúcia
Por sua vez Lúcia apresenta também
os seus pedidos a Nossa Senhora.
Súplicas de intercessão pelos doentes e por pessoas que ansiavam a

conversão. Disse Lúcia: «Tenho aqui
por pedido se vossemecê converte
uma mulher do Pedrogão e uma da
Fátima e se melhora um menino da
Moita, e se levava para o céu um
homem da Atouguia, o mais depressa
melhor».
Pediu também a Nossa Senhora que
levasse os três pastorinhos para o
Céu e a Virgem respondeu: «Sim! O
Francisco e a Jacinta irão em breve
para o Céu. Tu ficarás na terra por
muito tempo. Deus quer servir-se
de ti para que muitos O conheçam e
se difunda a devoção ao meu Coração Imaculado, por isso tu tens que
aprender a ler».
Promessa de um milagre
Estamos em julho de 1917 e as aparições já decorriam há três meses
consecutivos. Muita gente anónima
vinha a Fátima. As autoridades
civis pressionavam cada vez mais
os videntes. O Pároco da Fátima,
então, era o Padre Manuel Marques
Ferreira que estava encarregado de
fazer perguntas fundamentais aos
pastorinhos e à Lúcia em particular.
Possivelmente por isto, Lúcia pede a
Nossa Senhora que faça um milagre
para que todos acreditem no conteúdo das aparições. Milagre esse, que
é prometido pela Virgem Maria, para
Outubro: o Milagre do Sol.

OBITUÁRIO
Frei António Fernandes, OFM.
No dia 21 de maio
de 2016, na Enfermaria Provincial de
Montariol, Braga, faleceu o Frei António
Fernandes. Tinha 87 anos de idade, 69 de
profissão religiosa e 61 de sacerdócio.
O seu funeral realizou-se no Convento de Montariol, Braga, no dia 23 de
maio pelas 15h00 horas, com Eucaristia, presidida pelo Vigário Provincial, Frei Domingos do Casal Martins,
e com a presença de seus confrades,
parentes e amigos. Seguiu depois
para a sua terra natal (São Vicente de
Passos, Fafe), onde foi celebrada a

Eucaristia pelas 19h30 e de seguida
foi sepultado em jazigo de Família.
Frei António Fernandes
Nasceu em São Vicente de Passos,
Fafe, a 11 de fevereiro de 1929, filho
de Armindo Fernandes e de Rosalina Antunes da Silva, tomou o hábito
franciscano a 7 de setembro de 1947
e profissão temporária a 8 de setembro de 1948; profissão solene a 17
de setembro de 1951 e a ordenação
sacerdote a 29 de junho de 1955.
Terminado o ano de Pastoral em Varatojo, seguiu para o Colégio de Montariol (Braga) como professor. Mas o seu
carisma era a pregação popular, que
exerceu em grande medida, aliada ao

apostolado missionário na retaguarda
como Procurador da União Missionária Franciscana e diretor do mensário
“Missões Franciscanas” durante anos,
na década de 1960.
A convivência com Frei António Fernandes era um dom de Deus pela alegria
e boa disposição que a todos transmitia. Era um homem simples e humilde,
com uma linguagem comunicativa e em
conversa entre irmãos tinha sempre a
frase certa e apropriada para criar a boa
disposição. Aquele que dialogasse com
ele tinha o privilégio de ficar imbuído
do espírito da santa alegria franciscana
da Paz e do Bem que os primeiros franciscanos tanto cultivaram.
O Senhor lhe dê o eterno descanso.
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UMF celebra Dia Missionário
No dia 5 de junho, em Leiria, a Procuradoria Nacional da UMF celebrou o Dia Missionário
Texto: Frei Vítor Rafael, OFM

“é preciso
ter um
coração
cheio de
amor a Deus”
A União Missionária Franciscana
realizou no passado dia 5 de junho a
Festa das Missões, no Convento de
S. Francisco, em Leiria. Este ano contámos com a presença do Pe. Provincial, Frei Armindo de Carvalho.
Pela manhã começaram a chegar
os Zeladores e Zeladoras da UMF,
assim como alguns benfeitores e
amigos das missões. Às 10h00 houve
um Encontro de formação e esclarecimento, que serviu também para
dar a conhecer a situação concreta
da atividade missionária dos Franciscanos em Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Timor e projetos da Ordem.

O Procurador Nacional, Frei Vítor
Rafael, sublinhou em seguida que
para todo este trabalho missionário vá por diante é preciso ter um
coração cheio de amor a Deus, aos
irmãos e sermos pessoas de fé. É
imprescindível o trabalho zeloso
dos benfeitores das «Missões
Franciscanas». O Pe. Provincial
também animou com a sua palavra
os presentes e agradeceu o seu trabalho a favor das missões.

Sete casas e lojas pertencentes a
cristãos coptas foram incendiadas e
saqueadas. Uma cristã idosa foi insultada, agredida e despojada em
público por um gangue de agressores
enfurecido. Este é o balanço provisório da nova onda de violência sectária
contra os coptas que explodiu em al
Karm, na província de Minya, no Alto
Egito. Desta vez, a desencadear a fúria de gangues invasores foram boatos
sobre uma relação sentimental entre
um egípcio copta (filho da senhora de
setenta anos agredida) e uma mulher
muçulmana.
A nova explosão de violência sectária,
há poucos dias do encontro que teve
lugar em Roma entre o Papa Francisco
e o Grande Imame de al-Azhar, Ahmed
al-Tayyib, chamou a atenção do debate
público no Egito, sobretudo por causa

No intervalo foram sorteados vários
objetos provenientes de África e
Terra Santa, referentes às rifas que
antecipadamente tinham sido vendidas. Tudo terminou pelas 17h00.

Resta-nos agradecer a todos os participantes e aos que colaboraram mais
directamente na organização deste
encontro de animação missionária.
Paz e Bem!

Depois do primeiro momento formativo todos se dirigiram para junto do
monumento a Santo António para
uma celebração de louvor. Às 12h00
celebrou-se na Igreja do Convento a
Eucaristia pelas intenções do Zeladores e Associados e foi presidida
pelo Provincial, Frei Armindo.
Pelas 13h00, no grande refeitório,
deu-se início ao almoço fraterno,
com a presença de cerca de 80 convivas, que saborearam um apetitoso
caldo verde, assim como as sardinhas e as febras. Bebidas e doçaria
variada também não faltaram. Após
o almoço, pelas 15h00 horas, veio
a parte recreativa. O Senhor Casimiro e família, de Ourém (Grupo

Violência contra coptas no Egito

Texto: Agência Fides

D’Arromba) animou a tarde com o
seu acordeão e música variada.

da violência e humilhação perpetrada
contra a senhora idosa. O Patriarca
copta ortodoxo Tawadros II, atualmente na Áustria, emitiu uma declaração
em que fala da possibilidade de que
os fatos de al Karm possam ser usados para acionar uma nova espiral de
confrontos sectários, e chama todos
a tutelar juntos a coexistência pacífica entre as diversas componentes da
população egípcia. Até mesmo o presidente Abdel Fattah al Sisi – refere
um comunicado difundido em 26 de
maio pela equipa presidencial – fez
um apelo aos departamentos governamentais competentes para que os
responsáveis da violência de al Karm
sejam prontamente identificados e
punidos. De acordo com informações
da imprensa local, pelo menos cinco
pessoas foram presas sob a acusação de ter participado das agressões
contra a mulher idosa e as casas dos
coptas.

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES

Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de
Moçambique, Guiné-Bissau e outras
paragens gostam de receber o nosso
Mensário. Com um grande esforço o
vamos enviando como oferta, com o
objetivo de chegar às comunidades
mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em
longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países,
tais como, Timor, México, África do
Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe,
etc., num total de algumas centenas
de assinaturas. Basta escrever-nos e
enviar a oferta para a respetiva assinatura. Na volta do correio indicaremos
a que missão se destinou.
Colabore com os Missionários Francis-

canos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!
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Peregrinação da umf
Peregrinação a Lourdes e Santuários de Espanha
Texto: Celme Pedreiro

“Fomos
uma grande
família em
convívio são”
Por iniciativa da União Missionária
Franciscana, trinta peregrinos andaram por terras de Espanha e França,
entre 23 e 27 de maio. Cinco dias
bem preenchidos, cumprindo rigorosamente o programa estabelecido
que, tendo como objetivo primordial
o Santuário Mariano de Lourdes, em
França, permitiu visitar e conhecer,
com mais ou menos profundidade
em função do tempo disponível,
outros santuários em sete localidades espanholas.
A Catedral de Burgos foi o nosso primeiro ponto de interesse, aguçado
por aquela incerteza de chegarmos a
tempo de a poder visitar. Mas chegámos e, embora a visita fosse apressada, também poderá ter despertado o desejo de lá voltar com mais
tempo. A manhã seguinte levou-nos
a Loiola, para a visita ao Santuário
erguido em honra de Santo Inácio,
que aqui nasceu, fundador da Companhia de Jesus. Mais um belo exemplar de arquitetura e arte religiosa,
num espaço exterior que também
enchia olhos e alma. Já em França,
depois de termos também enchido

os olhos com as paisagens exteriores
dos Pirinéus, as grutas de Bétharram
revelaram-nos a beleza do seu interior, maravilha da Criação.
E eis-nos em Lourdes, onde chegámos já no declínio do dia e
onde assumimos plenamente a
nossa condição de peregrinos.
Participámos na Procissão das
Velas e na Oração do terço, visitámos a Gruta, as fontes, sentimos
a unção do espaço e cada um pôde
viver a sua devoção íntima. A manhã
seguinte ofereceu-nos a perspetiva
do Santuário à luz do dia, o visionamento de um filme sobre as Aparições, as visitas possíveis a igrejas,
capelas, basílicas, a fruição profunda
de todo o espaço. Transpusemos a
Porta da Misericórdia e cumprimos
os passos do Caminho do Jubileu,
recebemos o Passaporte de peregrino devidamente carimbado. E,
numa pequena capela da Basílica
Superior, tivemos a nossa missa particular, em cuja homilia Frei Vítor
salientou: “Estamos onde queríamos
chegar. Este é o ponto alto da nossa
peregrinação.”
Soava já a contagem decrescente,
mas muitos locais esperavam ainda
os nossos passos de peregrinos, de
novo em Espanha: Saragoça e a sua
imponente Basílica dedicada a N.
Senhora do Pilar; Segóvia, Património da Humanidade, onde nos embrenhámos na História (o Aqueduto
romano, a Catedral, o almoço na sala
que já fora cisterna, o passeio pela
zona histórica…); Ávila, a merecer
destaque especial com a sua extensa
muralha que lhe confere feição única,
a sua Catedral, a Igreja Convento de

Santa Teresa – Santa Teresa de Jesus
(ou de Ávila), que aqui nasceu em
1515, ingressou na vida religiosa em
1535 e fundou o Convento de S. José
de Ávila, empreendendo a reforma
do Carmelo em 1562, com S. João
da Cruz, e daqui partindo a fundar
muitos outros conventos de Carmelitas descalças; Alba de Tormes e o
Convento das Carmelitas, onde morreu Santa Teresa e onde se encontra
o seu sepulcro e relíquias expostas;
Salamanca, onde visitámos as Catedrais e outros espaços emblemáticos desta cidade universitária, sem
esquecer a sua Plaza Mayor.
Cumprido o programa e atingidos
os objetivos, faltava apenas aquela
parte da viagem que já não trazia
nada de novo, marcada tão só pelo
gosto antecipado do regresso ao lar,
com a alma mais cheia e muito para
lembrar e contar, e pelo desejo de
que a ponta final corresse tão bem

como tudo até aí. Porque correu
mesmo tudo muito bem. O ambiente
em todos os momentos foi excelente, mesmo naquelas extensas tiradas de autocarro, onde não faltou a
animação, com canções tradicionais
ou outras, em coros improvisados
ou a solo, fado (que bela voz!), sem
esquecer os cânticos religiosos. E
houve sempre também, em cada
dia, momentos de oração, para além
das celebrações litúrgicas. Fomos
uma grande família em convívio
são, numa peregrinação que muito
nos enriqueceu do ponto de vista
humano, espiritual e cultural, para
o que contribuiu decisivamente o
trabalho e dedicação da Isabel e da
Giselle, as nossas guias, e a preparação e acompanhamento do Pe.
Vítor Rafael e do Pe. Álvaro Silva. E
também do Pe. Castro, fisicamente
ausente mas sempre presente. Bem
hajam!

sua província de origem e dentro da Ordem. Foi duas vezes secretário-geral do
Capítulo Geral OFM (2003 e 2009), Inspetor Geral (2003), Ministro provincial
de Trentino (2008-2016), Presidente da
Conferência dos Ministros Provinciais da
Itália e Albânia (COMPI).
Desempenhou também missões fora da
Ordem como Membro do Conselho Diocesano de Sacerdotes e do Secretariado
Diocesano Pastoral do Conselho Arquidiocesano de Trento. Foi professor de ciências da comunicação social, na Academia
Teológica de Trento. Também colaborou
no programa semanal de rádio diocesana
Telepace – Trento.
Acompanhamos o Novo Custódio dos Lu-

gares Santos pela oração e desejamos-lhe as maiores bênçãos de Deus. Paz
e Bem.

A Terra Santa tem Novo Custódio

Texto: Frei Vítor Rafael, OFM

Fr. Francisco Patton, OFM é o novo
Custódio da Terra Santa. Sucede a Fr.
Pierbattista Pizzaballa, que guiou a Custódia nos últimos doze anos. Fr. Francesco foi nomeado pelo Governo geral
da Ordem dos Frades menores e aprovado pela Santa Sé, segundo os Estatutos
Pontifícios que regem essa Entidade da
Ordem Franciscana. A presença franciscana na Terra Santa começa no século
treze. A Custódia da Terra Santa, em
nome da Igreja Católica, zela pela maior

parte dos Lugares da encarnação de Jesus, e das “pedras vivas” da Terra Santa,
a saber, dos fiéis que ali residem e dos
peregrinos que para ali se dirigem.
Fr. Francesco Patton nasceu em Vigo
Meano, na diocese de Trent, a 23 de dezembro de 1963, pertence à Província de
Santo António, dos Frades Menores, Itália. Fala Italiano, Inglês e Espanhol.
Fez a sua primeira profissão religiosa no
dia 7 de setembro de 1983, e os votos
solenes no dia 4 de outubro de 1986.
Ordenado sacerdote em 26 de maio de
1989. Em 1993, obteve um diploma em
ciências da comunicação na Universidade
Pontifícia Salesiana de Roma.
Desempenhou vários serviços dentro de
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Subtil justiça
«Aparecem ovos no meu jardim...»
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Assim foi
resolvida
uma
contenda,
sem criar
conflitos
nem prejuízo
a ninguém”
– Por favor, não se importa de compor a cerca do seu quintal, que as
suas galinhas vêm para o lado de cá
e estão estragando as minhas flores
e a relva? – pediu Gilberto ao vizinho.
– Deixe lá estar a rede como está
e não me meta em despesas – resmungou o vizinho Emídio.
– Mas eu pago-lhe a rede e até me
ofereço para a colocar!
– Já lhe disse que a rede está bem
como está, e se as minhas galinhas
vão para o que é seu, puxe de uma
cadeira e fique a ter conta nelas!
Não querendo levar o caso à justiça,
Gilberto inventou uma forma de o

adversário arranjar a cerca. Contra
o seu feitio, invadia o quintal do
vizinho, quando este estava ausente,
dirigia-se ao galinheiro e «roubava»
alguns ovos. No dia seguinte, antes
do vizinho sair para o trabalho,
batia-lhe à porta e dizia:
– Olha, vizinho, aparecem ovos no
meu jardim, não serão das tuas galinhas?
– Pois decerto que são, que o senhor
não as tem! Como foram lá parar?!
– Ó vizinho, deve ser quando passam pela cerca!
Passadas as duas semanas, depois
de repetir o mesmo ato mais alguns
dias, Gilberto deixou de levar ovos
ao vizinho, mas continuou a ir
buscá-los ao galinheiro, para que
Emídio sentisse a falta deles. Este,
então, terá começado a pensar para
os seus botões: «se o meu vizinho
deixou de me trazer ovos, e no galinheiro poucos encontro, é porque
fica com eles. Mas está bem enganado que não terá ovos à custa das
minhas galinhas, que vou já remendar a cerca!»
Gilberto, ao ver que o seu estratagema resultou, deixou de ir buscar
os ovos ao galinheiro do vizinho. E
Emídio, ao verificar que já os encontrava no galinheiro, deduziu que terá
sido por reparar a cerca. Assim foi
resolvida uma contenda, sem criar
conflitos nem prejuízo a ninguém e
a «subtil justiça» conseguiu levar o

adversário a resolver um problema
que, à partida, nunca pensaria fazê-lo.
E se a «subtil justiça» quebrar o
orgulho, o sectarismo, o racismo
ou a mania da superioridade de
alguns? Foi magistral a lição de uma
hospedeira num voo da Companhia
British Airways, entre Joanesburgo
e Londres, a uma senhora branca
que se recusou sentar ao lado de um
negro na segunda classe.
– Qual é o problema, minha senhora?
– perguntou a hospedeira.
– Não reparou ainda?! Como pode
a sua companhia aérea colocar-me
ao lado de um negro?! Quero outro
lugar imediatamente, é o que me
faltava viajar ao lado de gente execrável! – respondeu aquela mulher,
com ares de superioridade.
– Minha senhora, infelizmente não
temos nenhum lugar disponível, a
segunda classe está completa, mas
vou ver se há algum lugar livre na
primeira classe, e o que podemos
fazer para lhe aliviar o «incómodo»
– respondeu a hospedeira, desagradada com a atitude racista daquela
passageira.
Passados alguns minutos, a hospedeira regressou e disse à senhora:
– Expus o seu problema ao comandante que me disse para eu resolver
da melhor maneira. Está livre um
lugar na primeira classe...
Quando a dita senhora se preparava
para levantar, sem um obrigado

sequer, a hospedeira continuou:
– Minha senhora, deixe-se estar,
não se levante nem se incomode!
Não é usual cedermos um lugar na
classe executiva a um cliente que
pagou lugar em classe económica,
mas porque esta situação indispôs
tanto a senhora, não vamos obrigá-la a viajar ao lado de «gente tão
execrável»! – e virando-se para o
passageiro negro, disse-lhe – por
favor, traga os seus pertences e
queira acompanhar-me, pois já preparamos o lugar de executiva para
si, não queremos que esta senhora
se perturbe com a sua presença!
Os passageiros da segunda classe,
que presenciaram a cena, elogiaram a «subtil justiça» da hospedeira
num longo e espontâneo aplauso.
Enfim, peçamos a Deus que
nunca sejamos causa de injustiça para ninguém e que nos conceda um pouco da «subtil justiça» da sabedoria de Salomão,
cuja passagem bíblica, do Primeiro
Livro dos Reis 3,18-28, que convido
o caro leitor a ler, e que relata uma
decisão dramática que este Rei de
Israel teve de tomar perante duas
mães que reclamavam para si o
mesmo filho.
Deus nos conceda a sabedoria de
Salomão!

Congresso Missionário Nacional: Precisamos de Cristo

Texto: Agência Fides

Como Bartimeu, “somos também nós
um pouco cegos, somos um pouco medicantes, um pouco pobres. Necessitamos de Cristo, de recuperar uma fé
cristológica. Precisamos acreditar que
a nossa vida é amada por Deus não
obstante a obscuridade e a incerteza
de alguns momentos. Necessitamos
da luz e da esperança com as quais o
Senhor nos alcança até as profundezas
em que nos encontramos para dissipar
toda obscuridade e curar qualquer cegueira ou doença”. Assim se expressou
o Card. Fernando Filoni, Prefeito da
Congregação para a Evangelização dos

Povos, presidindo a Missa de abertura do
XII Congresso Missionário Nacional da
Colômbia, em Bucaramanga, na tarde de
26 de maio.
Dirigindo-se aos Cardeais, ao Núncio
Apostólico, aos Bispos, aos sacerdotes,
aos religiosos e às religiosas e aos inúmeros fiéis leigos presentes, o Card. Filoni
levou a saudação e a bênção do Papa
Francisco, e definiu como “motivo de profunda alegria eclesial” a sua participação
na abertura do Congresso Missionário.
Inspirando-se no Evangelho da liturgia do
dia, memória de São Filipe Neri, na sua
homilia o Cardeal deu destaque à cura do
cego Bartimeu (Mc 10.46-52). “Ser cego,
na linguagem da Sagrada Escritura, não é
simplesmente um defeito físico, mas tem
também um significado espiritual – disse.
Bartimeu conhecia a escuridão da ceguei-

ra e sentia a necessidade de ver, e daqui
brota o seu clamor profundo, ‘Jesus, Filho
de Davi, tem misericórdia de mim!’. E Jesus, parando, pediu que o chamassem.”
Portanto, citando o Papa Francisco na
Exortação apostólica Evangelii Gaudium,
o Card. Filoni explicou que “este convite
dirigido a Bartimeu é imagem e símbolo
de cada um de nós e daqueles que vacilam na fé... ‘Quem arrisca, o Senhor não
desilude, e quando alguém faz um pequeno passo em direção a Jesus, descobre
que Ele já aguardava a sua chegada de
braços abertos’ (EG 3). O Senhor ouve,
acolhe e restitui a vista. Em breve, salva
mediante a fé... Pela fé, Bartimeu acreditou no amor de Deus, que tudo pode”, e
recuperada a visão, começou a segui-lo.
Na primeira leitura (1Pt 2,2-5,9-12), São
Pedro “nos recorda que somos chamados

a exortar todo homem e mulher a ter coragem, porque o Senhor nos chama para
a salvação. Este encorajar, buscar o irmão, dar-lhe esperança, leva-lo a Jesus,
é o significado da expressão Igreja ‘em
saída’, comunidade de discípulos missionários”.
O Prefeito do Dicastério Missionário
concluiu a homilia fazendo votos de que
também nós possamos ouvir, como Bartimeu, a frase de Jesus “a tua fé te salvou”, invocando a ajuda de Maria, discípula humilde e fiel, e de Santa Laura
Montoya, para “realizar com eficácia a
nossa missão evangelizadora”.
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Missionários da Paz
«Onde está a Pequena Cruz?» - V
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“O frei
Mário Jorge,
num ato de
coragem e de
confiança na
Providência,
não se
atemorizava”
Quando o Frei Paulo Duarte e o Frei
Vítor regressavam de levar medicamentos e gasóleo do Centro de
Espiritualidade em Dame, rebentou
o paiol de armamento em Bissau.
Decorriam os primeiros dias da primeira fase da Guerra. Ainda longe de
Bissau, mas numa zona panorâmica
para a cidade, ouviram explosões,
viram bombas a saltar para todo o
lado, o céu tingido de fogo e uma luz
amarela intensa, dando a impressão
que era o fim, a ponto de o Frei Vítor
dizer ao frei Paulo Duarte: «Hoje
Bissau vai ser destruída!» Houve
bombas de longo alcance que, de

forma descontrolada, caíram em
Bula, em Antula e em distâncias de
mais de dez quilómetros deixando a
população numa situação de «salve-se quem puder!»
Nesta situação aconteceu mesmo um
milagre na missão de Antula onde
era pároco o Frei Mário Jorge, pois
estavam milhares de pessoas refugiadas da guerra na área da missão
e junto delas caiu uma bomba que
não rebentou pois, caso contrário,
seria uma chacina com centenas de
mortos e feridos. O próprio exército
foi chamado para remover aquela
bomba de mais de dois metros que
caíra na varanda da casa da missão.
O frei Mário Jorge, num ato de coragem e de confiança na Providência,
não se atemorizava. De hábito vestido, mochila às costas e sandálias
nos pés ia, praticamente todos os
dias, à missão de Antula, a seis quilómetros, para se encontrar com as
irmãs e as pessoas a fim de celebrar
a Eucaristia. Depois da guerra, os
muçulmanos apreciaram, publicamente, a ousadia deste padre católico e franciscano, que ia desarmado
e sozinho a cumprir sua missão. No
controle, tudo ainda em zona do
Nino, viam-no e deixavam-no passar.
O Frei Vicente e o Padre Artur Neves
iam dizer a Missa à casa das irmãs,
ali mais perto mas não menos arriscado.
O padre Carmo Ribeiro, pároco de

Bula, por ser altamente diabético
teve que sair da Guiné, pois não
tinha como ir buscar a insulina que
estava retida em Bissau. Remeto o
caro leitor para o III Volume de Histórias de Vida Exemplo e Proveito,
Simplicidade na Inteligência, Missão é propor o Evangelho, Editorial
União Missionária Franciscana, pp.
97 a 108, onde encontrará referência
a esta situação.
O padre Henriques, que se encontrava em Canchungo, embora a
guerra não batesse diretamente à
porta daquela missão, que ficava a
setenta quilómetros de Bissau, deparou-se com milhares de refugiados
que precisaram do seu apoio para
sobreviverem à fome.
Depois de os refugiados da guerra
regressarem a Bissau, terminada
a primeira fase do conflito, vendo
o vandalismo e a pilhagem a que
foram sujeitas as suas casas durante
a sua ausência, as pessoas preferiram ficar e arriscar a vida, a perder
o pouco que lhes ficou, quando surgiram a segunda e a terceira vaga
de violência armada, razão pela
qual estas duas etapas do conflito
civil tiveram mais mortes civis, num
número incomparavelmente superior à primeira fase.
Certa altura, Frei Vicente, ao passar
numa zona de controlo militar, já na
terceira fase da guerra, foi abordado
por um soldado, de serviço nesse

posto:
– Vous pouvez me bénir cette
petite croix? (Pode benzer-me esta
pequena cruz?).
– Où est la petite croix?! – (Onde
está a pequena cruz?!), perguntou
Frei Vicente, que não vislumbrava
nenhuma cruz.
– Ici! – (Aqui!), respondeu o militar,
abrindo a camisa e expondo uma
cruz enorme que trazia ao peito.
O Frei Vicente benzeu-lhe a cruz e
o soldado expressou, por palavras,
uma profunda gratidão pelo gesto
daquele missionário franciscano.
Tratava-se de um católico de Casamanse, da etnia dos Flupes, entre
os quais há muitos católicos. Mais
tarde, o Frei Vicente encontrou este
mesmo militar no mercado de Bandim, reconhecendo-se mutuamente,
e ele disse mais ou menos as seguintes palavras ao frei Vicente: «Regard
la croix que vos etes benissse! (olhe
a cruz que benzeu!) e acrescentou, num desabafo a propósito da
Guerra: «Je veux revenir en arrière,
il est incroyable, je veux aller à mon
pays, je ne suis pas ici pour faire quoi
que ce soit, je me suis trompé!» (Eu
quero voltar, é incrível, eu quero ir
para a minha terra, não estou aqui
a fazer nada, fui enganado!)» E frei
Vicente nunca mais o viu.

ambientais como água, humidade e fumo
das velas. Também deve ser encontrado
um sistema não invasivo para colocar em
segurança a edícula de possíveis riscos de
sismos.
Os trabalhos serão realizados no início da
manhã ou à noite, quando diminui o fluxo contínuo de peregrinos e visitantes. O
projeto vai custar cerca de 3,3 milhões de
dólares e será financiado pela Igreja Católica, pela Igreja greco-ortodoxa e pela
Igreja Apostólica Armênia. Em abril, o rei
da Jordânia, Abdullah II, enviou sob forma
de “beneficência real” (Makruma) uma
doação pessoal consistente para o projeto. “Sua Majestade o Rei Abdallah encarna nos fatos e não apenas em palavras, a
convivência entre muçulmanos e cristãos
em todo o mundo e especialmente na
Terra Santa”, disse ele naquela ocasião a

Teophilos III, Patriarca greco-ortodoxo de
Jerusalém, exaltando o papel desempenhado pela Jordânia na tutela da presença
cristã na Terra Santa e reconhecendo ao

soberano hachemita o título de “guardião e custódio dos lugares santos cristãos e muçulmanos em Jerusalém”.

Terra Santa

Texto: Agência Fides

Foram iniciados os trabalhos de restauração da edícula do Santo Sepulcro, construída sobre o que a tradição
reconhece como o local do sepulcro e
ressurreição de Jesus. Os especialistas
envolvidos nos trabalhos começaram a
trabalhar na segunda-feira, 6 de junho.
A arquiteta grega Antonia Moropoulou,
professora na National Technical University de Atenas, coordenadora científica do projeto, disse em algumas declarações aos meios de comunicação que
a estrutura da edícula é estável, mas
precisa de uma remodelação urgente,
depois de anos de exposição a fatores
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Jornadas missionárias 2016
Missão com histórias de misericórdia

Texto: P. António Lopes, SVD
Diretor Nacional OMP

“O
missionário
sabe que
a fé é um
dom que
não se pode
guardar”
As Jornadas Missionárias, que se realizam nos dia 17 e 18 de setembro em
Fátima, têm como tema: “Missão com
histórias de misericórdia”.
O Papa Francisco diz-nos: “A missão
(…) faz parte da “gramática” da fé, é
algo de imprescindível para quem se
coloca à escuta da voz do Espírito que
sussurra “vem” e “vai” (Mensagem
para o dia Mundial das Missões 2015).
E convida-nos a “Olhar a missão ad
gentes como uma grande, imensa obra
de misericórdia quer espiritual quer
material”, convidando-nos todos a
“sair”, como discípulos missionários”
(Mensagem para o dia Mundial das
Missões 2016).
O missionário impulsionado por esse
“sussurro do Espírito” vê a realidade,
onde quer que se encontre, desde o
coração de Deus. Daí a necessidade
de estar sempre atento, desperto,

olhando a realidade com olhos novos,
porque em qualquer momento pode
surgir algo de maravilhoso.
Das múltiplas realidades calcorreadas
pelos missionários, da Amazónia ao
Sudão, do Japão à República da África
Central, da Síria até Portugal, onde a
realidade parece toldar o olhar e entristecer o coração; onde tudo parece
incerto, ameaçador e, até, misterioso,
o missionário com uma sensibilidade
diferente sente no seu coração a certeza da criatividade de Deus que não
nos deixa à superfície das coisas mas
nos leva até à interioridade de tudo o
criado.
O missionário sabe que a fé é um dom
que não se pode guardar, nem sequer
nos lugares onde manifestá-la o põe
em perigo, nomeadamente nos países
do Médio-Oriente. Ele só quer que a
chama de Jesus ressuscitado ilumine
outras pessoas e outras realidades. Ele
sabe que a força não está no número,
mas no ardor que coloca em viver a
Paixão por Jesus e o seu Reino.
É nos Evangelhos que o missionário descobre como agir à maneira de
Jesus. Ele vê como Jesus se aproxima
das pessoas, caminha com elas, ouve-as, faz-lhes perguntas, ensina-as com
paciência, trata-as com ternura, mostra-lhes a sua misericórdia com gestos
de amor, libertando-as de todo o mal.
A missão é todo este retrato de Jesus
em ação. É o saber caminhar com as
pessoas nos seus ambientes próprios
e levá-las a descobrir a presença de
Jesus Cristo nas suas vidas, enchendo-as de alegria e esperança, capaz de
gerar processos de conversão, disci-

pulado, comunhão, solidariedade e,
naturalmente, missão em cada situação humana e em cada pessoa.
As Jornadas Missionárias são para
todos nós a ocasião de escutar, ver e
palpar as histórias de misericórdia de

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA 25 a 29 de agosto

A União Missionária Franciscana vai realizar no Santuário de Fátima o seu Retiro Anual na Casa de Retiros de Nossa
Senhora das Dores.
Terá início no dia 25 de agosto, à tarde
(chegada pelas 17 horas, para distribuição dos quartos), e termina com o
almoço do dia 29, segunda-feira, englobando 4 diárias. O preço é igual ao ano
passado.
A finalidade deste encontro é proporcionar aos participantes 4 dias de Retiro
espiritual junto de Nossa Senhora, aproveitando os momentos fortes do Programa do Santuário.

Inscrição:
Inscrição única para os participantes:
10,00 Euros (ajuda das despesas de preparação)
Alojamento completo por pessoa:
Quarto individual: 130,00 Euros
Quarto duplo 120,00 Euros
Inscrições:
Procuradoria Nacional das Missões Franciscanas
Rua dos Mártires, 1 – Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904

homens e mulheres que no encontro,
no diálogo e na procura mútua procuram ajudar a Igreja a “sair” de si
mesma e dar resposta, desde o Evangelho, a este mundo plural e necessitado de muito amor e misericórdia.

