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PAZ E BEM

MENSAGEM DO PAPA
PARA A QUARESMA
“Deixemo-nos tocar pelas campanhas solidárias da Quaresma,
das nossas dioceses e paróquias.
Aprendamos que o Pobre é verdadeiramente nosso Irmão!”
página 3

Healing at the pool of bethesda (1883) by Carl Bloch

AS PROVOCAÇÕES
DE S. JOSÉ
“o fato de S. José ter sido chamado a assumir a missão de ser o
pai adotivo de Jesus, tal missão
não lhe valeu uma vida fácil.”

página 7
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Editorial

Afirmar o jornalismo
(ou fazer de conta)
Texto: Pedro Jerónimo
Professor universitário e investigador de media e jornalismo

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Em 2017 o primeiro dia de março é também o primeiro dia da Quaresma. Quaresma, tempo favorável à mudança, à
conversão, à vida nova. Tempo pedagógico de assunção de práticas interiores
e exteriores que se devem unir para
interagir e frutificar em ações agradáveis a Deus e proveitosas para nós.
Volto a dizer: unir, interagir e frutificar.
Esta sinergia remete-nos para uma
temática quase tão antiga como o
género humano. Ela foi amplamente
debatida no Antigo Testamento, motivo
de controvérsia entre os fariseus e
Jesus no Novo Testamento e de contendas ao longo de vinte séculos de
história da Igreja. Refiro-me à Lei e ao
Espírito da Lei. A letra e a lei matam.
Ambas precisam do Espírito que dá a
vida. A Lei movia os judeus e os fariseus. Jesus Cristo, São Paulo e os cristãos vêem dar Espirito à letra morta
da Lei. Só assim o jejum, a esmola e a
oração unidos e interagindo podem dar
frutos agradáveis a Deus e proveitosos
para o mundo de hoje.
Iniciamos a quaresma ouvindo o pregão
da liturgia: «memento homo quia pulvis
es et in pulverem reverteris» Lembra-te ó
homem que és pó…frágil, quebradiço…
Frágil nas opções, quebradiço nos compromissos. Frágil na vontade, quebradiço na perseverança. Frágil na fidelidade, quebradiço no ânimo. Enquanto
formos pó e não formos rocha, que
venham as quaresmas guiar e conduzir-nos à robustez espiritual, que transforma o homem velho em nova criatura.
Jejuns de nada, orações vazias, esmolas
do que nos sobra, são atitudes farisaicas, meramente formais, sem espírito,
nem interioridade. Acusam a nossa instalação e denunciam a nossa pouca vontade de seriedade na conversão.
Estamos a tempo, não vamos perder
a oportunidade que o Senhor nos dá
mais uma vez.
Março é também o mês de São José,
homem justo, silencioso, contemplativo! Protetor da Sagrada Família e da
Santa Igreja. Justo porque agradou ao
Senhor, silencioso porque ouviu mais o
Senhor que a sua própria voz, contemplativo porque enchia os seus dias exercendo atividade manual, com a mente
centrada em Deus. Este é o segredo da
vida contemplativa. Por isso em coro
com o povo digamos: «Ó São José, rogai
por nós e defendei a Santa Igreja»!
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Passou um mês desde que os jornalistas portugueses se reuniram
em congresso, coisa que já não
acontecia há quase 20 anos. Foram
três dias de (re)encontros, muito
debate e propostas – para recuperar em www.congressodosjornalistas.com. E depois?
Uma das resoluções que de lá saiu
foi o boicote a conferências de
imprensa sem direito a perguntas.
Mereceu aplausos, que entretanto
se ampliaram quando o Jornal de
Barcelos decidiu deixar uma página
em branco, guardada precisamente
para dar conta do sucedido numa
conferência de imprensa para o
qual fora convocado e na qual
as perguntas deveriam de ficar à
porta. Muitos apelidaram de “coragem”, fazendo eco nas redes sociais
online e daí rapidamente chegou
aos media nacionais. Mas foi sol
de pouca dura. Dias volvidos, eram
alguns desses media a tratar e publicar notícias resultantes de conferências de imprensa onde os jornalistas não puderam questionar os

intervenientes – primeiro o antigo
primeiro-ministro José Sócrates
e depois a apresentadora de televisão Cristina Ferreira. Então e a
resolução do congresso? Esquecimento generalizado (jornalistas a
editores)?
Procurando estar atento ao que se
passa nos media e no jornalismo
português em geral, e nos regionais
e locais em particular, levei algumas
propostas para aquele congresso. É
preciso:
1. Afirmar o jornalismo, junto dos
jornalistas. Porque, entre outras
coisas, é difícil de compreender
e aceitar que jornalistas de meios
nacionais se sirvam de trabalhos
desenvolvidos por colegas de
meios regionais, sem indicar a
origem – algo que já não sucede
quando se trata de citar a concorrência ou os meios internacionais, inclusivamente regionais
estrangeiros.
2. Afirmar o jornalismo, junto do
poder central, organismos estatais e públicos. Não é admissível
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que seja vedado ou retardado
o acesso a informação daquelas instituições aos jornalistas,
só porque trabalham em meios
regionais ou locais.
3. Afirmar o jornalismo, no acesso
aos títulos profissionais. Por um
lado, temos diretores de publicações – com carteira profissional
de equiparado a jornalista – sem
qualquer formação ou prática jornalística. Nunca leram o estatuto
ou o código deontológico do jornalista, mas dirigem jornalistas.
Ou então criam publicações e
fazem tudo sozinhos, desmultiplicando-se com frequência por atividades incompatíveis – segundo
o estatuto do jornalista, este não
pode angariar publicidade, por
exemplo. Por outro, também
temos este tipo de cenário envolvendo pessoas com formação e
carteira profissional de jornalista.
Resumindo, é preciso analisar
caso a caso e não “meter tudo
dentro do mesmo saco”. A bem do
rigor, honestidade e credibilidade.
Volvido este mês, importará lembrar que o estado das coisas, que
vai muito além dos exemplos aqui
referidos, não tem a ver só com os
jornalistas ou com os responsáveis
dos media. Envolve-nos a todos.
Porque há coisas que os profissionais têm a obrigação de fazer e o
público de exigir. E em pleno ano
de eleições autárquicas, toda a
atenção é pouca. Aos media, aos
jornalistas, aos partidos políticos e
aos candidatos.
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Mensagem do Papa para a Quaresma
O Senhor me deu irmãos
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva

“os ricos são despedidos de
mãos vazias e conduzidos
à condenação eterna,
enquanto os Pobres são
cumulados de bênçãos”
Para a Quaresma de 2017 o Papa
Francisco propõem-nos dois tópicos
para reflexão, chamados novamente
a um caminho de meditação para chegarmos a um destino seguro. O Papa
designa os dois tópicos de «Dom»:
a Palavra e o Outro, na pessoa do
“Pobre”, ambos são dom!
A Palavra de Deus que nos deve
formar em todo o tempo, e particularmente neste tempo favorável à
conversão, a qual nos remete para
o Outro, que na sua expressão mais
sublime é designado na Sagrada
Escritura como o Pobre. Somos chamados a intensificar a vida espiritual recorrendo aos ‘meios santos’,
que são como sabemos: o jejum,
a esmola e a oração. Este tripé de
boas práticas seria estéril sem uma
consequente vida espiritual decorrente da vivência da Palavra de
Deus no nosso quotidiano.
Para nos sugerir uma autêntica con-

versão e como fonte de meditação o
Santo Padre faz-nos uma catequese
sobre a parábola de Lucas 16 (o Pobre
Lázaro e o Rico avarento), indicando-nos o caminho para alcançarmos a
verdadeira felicidade e a vida eterna.
Nesta ocasião surge ao meu pensamento a expressão de São Francisco de Assis: «O Senhor me deu
Irmãos». No fim da sua vida terrena,
quando Francisco deseja deixar aos
seus filhos e filhas um Testamento
Espiritual, recorda-nos que no início da sua caminhada de conversão o
Senhor lhe deu «IRMÃOS». O Senhor
deu-lhe Irmãos e Irmãs, dentro e fora
do convento. Leão, Rufino e todos
os outros; Clara, Inês, Hortulana;
Jacoba, Luquécio e sua esposa e deu-lhe no Leproso, nos doentes e nos
pobres dos caminhos, o símbolo de
todos os Irmãos.
Também nós temos nesta Quaresma
mais uma oportunidade de descobrir

no Pobre um Irmão! Guiados pela
parábola de Lucas chegamos a um
homem, pobre de condição com o
nome de Lázaro. A mesma parábola
refere-se a outro homem, este sem
nome, apenas com a designação
de rico. O rico habituado à opulência e a ser servido por criados, não
desiste de pedir serviços a Lázaro,
para si e para os seus. Alicerçado
na fé judaica, que tem Abraão como
pai, o rico pede que Abraão interceda junto de Lázaro. Só que Abraão
não intercede. Estamos no tempo do
Novo Testamento, da nova Lei, da
Lei do Amor, onde o pobre, o órfão e
a viúva ocupam os primeiros lugares
e são chamados por Jesus de «benditos do Pai, convocados a receber como herança o Reino». Neste
Reino, os ricos são despedidos de
mãos vazias e conduzidos à condenação eterna, enquanto os Pobres
são cumulados de bênçãos.
Deixemo-nos tocar pelas campanhas
solidárias da Quaresma, das nossas

SUGESTÃO DE LEITURA

Está disponível o I Volume, 3.ª edição
revista e aumentada, das Histórias do
Frei José Dias de Lima: Histórias de
Vida, Exemplo e Proveito. Quem adquiriu a primeira e a segunda edição decerto que gostará de levar também a terceira. 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

A pouco tempo da Visita Apostólica do
Papa Francisco a Fátima, a Editorial
Franciscana recorda-lhe o livro DESAFIOS DO PAPA FRANCISCO, é uma obra
recente da autoria do franciscano Padre
Álvaro Silva, atual Procurador Nacional
da União Missionária Franciscana e Diretor do Jornal Missões Franciscanas.
A venda deste livro reverte também para
a ajuda das MISSÕES FRANCISCANAS. Faça o seu pedido e enviaremos
por correio para a sua casa, pelo preço
de 6,00€ com os portes incluídos, ou à
cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com

dioceses e paróquias. Aprendamos
que o Pobre é verdadeiramente
nosso Irmão! Que o pobre tem rosto,
onde sobressaem as marcas do sofrimento moral, da doença física e
psíquica, do abandono e da solidão.
Que o pobre tem nome e apelido e
muitas vezes é nosso vizinho, colega
de profissão ou até familiar.
A Igreja vai-nos chamar a repartir o
pão e a capa com o Pobre. Vai-nos
chamar a repartir o tempo e o saber
com crianças e idosos institucionalizados, com presos e refugiados,
com pessoas de todas as idades
necessitadas de cuidados paliativos, com mães sozinhas com filhos
por criar. Estes são aqueles que por
nosso intermédio Deus quer ajudar,
são os «nossos Lázaros».
Temos quarentas dias para fazer a
vontade de Deus, para fazer o bem
ao nosso Irmão, praticando o jejum, a
esmola e a oração, de forma a chegarmos à Páscoa cheios de luz e projetos
concretizados de amor solidário.
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Sacerdote no lar
«S. José, olhai por mim...»
Texto: Frei José Dias de Lima

“só uma família vivendo
em santidade e dando
mais importância ao pão
da alma, sem contudo
esquecer o trabalho para
o pão do corpo, pode
gerar bons cristãos”
A última oração, no declinar de
cada dia, de Mateus Coelho Fraga,
um pai de família açoriano, era dirigida ao Pai Adotivo de Jesus: «S.
José, olhai por mim e pela minha
família e concedei-me uma santa e
feliz hora da morte!»
Na verdade, tendo S. José
por modelo, este pai de família,
habitante da Ilha Terceira, imitou
o Esposo de Nossa Senhora como
marido fiel e pai providente, na responsabilidade de educar os filhos
para Deus no meio das tarefas diárias e no ganho do pão de cada dia.
Todos os dias, depois da ceia,
num tempo de oração que demorava
aproximadamente quarenta e cinco
minutos, punha-se de pé, ao lado da
esposa, para começar as orações,
com os filhos à sua volta e no final a
tal oração: «S. José, olhai por mim e
pela minha família e concedei-me
uma santa e feliz hora da morte.»
De manhã, acordando toda
a casa, começava pelo oferecimento
das obras do dia: «Ofereço-vos, ó
meu Deus...», continuava com a
Consagração a Nossa Senhora e por
aí a fora, terminando com alguns
pais-nossos pela alma dos parentes
falecidos.
Chamou a si a responsabilidade de formar os filhos na fé.
«Vamos dar os sacramentos! Antes
de mais, que é um sacramento?»
Começava por explicar o que era
um Sacramento: «É um sinal sensível que Cristo instituiu para nos
santificar!» Explicava tudo muito
devagarinho, para que os filhos
entendessem.

Acompanhava os filhos à
Santa Missa e, em casa, perguntava-lhes: «Que nos disse o sacerdote
na homilia de hoje?» E, a partir
daí recordava as ideias das leituras
proferidas no Evangelho, levando
os filhos a prestar maior atenção à
Santa Missa.
Sobre o Sacramento da
Reconciliação, dizia aos filhos:
«Meus filhos, uma confissão bem-feita tem sempre que ter por base
um bom exame de consciência para
que não fique nenhum pecado por
confessar e possais comungar em
estado de graça!»

A certa altura a esposa, agradada com o zelo paterno do marido
acabou por lhe dizer: «Mateus, tu
erraste na tua vocação, tu devias
ter sido padre!»
A verdade é que só uma família vivendo em santidade e dando
mais importância ao pão da alma,
sem contudo esquecer o trabalho
para o pão do corpo, pode gerar bons
cristãos e vocações sacerdotais, missionárias e religiosas. O Frei Paulo
Coelho, também médico, é hoje uma
vocação missionária, sacerdotal
e franciscana graças à caminhada
espiritual com Mateus, seu pai.
Este homem foi realmente
um outro S. José, porque foi o pai
espiritual e um excelente pedagogo
dos seus filhos. Não se limitou a
prepará-los para a vida neste mundo
que passa, mas também a prepará-los para o Céu. Soube imitar S. José,
o santo da sua devoção, tendo sido
esposo fiel, pai providente, trabalhador incansável, mestre de oração,
catequista dos filhos e servo de Deus.
Viveu alguns anos sem a sua
esposa, depois de uma vida a dois
pelo caminho da santidade em pleno
respeito e afeto mútuo.
Por fim, no dia dezoito de
março, uma das filhas foi visitá-lo ao

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO
Publicamos um dos muitos textos que recebemos, conforme o nosso pedido de há
meses. Sabíamos que muitos dos nossos leitores e leitoras são grandes devotos de
Santo António de Lisboa, Padroeiro Universal da UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA. Este Cantinho do nosso Jornal está ao seu dispor. Envie os seus textos, que nós
oportunamente publicaremos.
Olá,
Vou deixar aqui um responso de Santo António que vem da minha Bisavó, que faço quando
estou aflita por razões várias, não só quando perco alguma coisa...
«Ó meu Glorioso Santo António, pelo hábito que vestistes, pelo cordão que te cingistes, estar
vosso Pai vistes com sete sentenças de forca. Não dormistes não descansastes, não parastes um
minuto sequer.
Enquanto o vosso pai da forca o não tirastes, assim vos peço Santo bendito que não
durmais, não descanseis, nem sossegueis enquanto eu não obtiver (indicar o que pede) ou
achar (referir o que perdeu) e que vos peço me depareis.
De seguida rezar um Pai Nosso, uma Avé Maria, e um Glória.
O Santo António não falha!
Tudo o que lhe tenho rogado ele me atende
Marília da Silva Maia Afonso

hospital na véspera da sua morte e
perguntou-lhe:
- O Pai sabe que dia é amanhã?
- Sim, minha filha, vai ser amanhã! - respondeu, apontando para o
alto com o dedo indicador, como que
querendo dizer que iria ao encontro
do santo da sua devoção.
Morreu no dia seguinte,
dezanove de março, dia de S. José,
pelas duas horas da tarde, confortado e aceitando perfeitamente os
limites da sua existência terrena,
tendo sido acolhido, estou certo,
por S. José, a cuja proteção confiara
a sua família e a sua casa e a quem
pedia, noite após noite, uma santa e
feliz hora da morte.
Daquele lar, graças a este esposo
amigo, respeitador e pai assumidamente cristão, no exercício do seu
«sacerdócio doméstico» pode dizer-se que esta família pensava em
Deus e vivia com Deus e em Deus.
O padre Zezinho, usando as condicionais, cantava: «E se as mães fossem Maria e se os pais fossem José
e se os filhos se parecessem com
Jesus de Nazaré». Neste lar açoriano não existia o condicional mas
uma certeza comprovada. Ali a mãe
foi Maria, o pai foi José e os filhos
pareciam-se com Jesus de Nazaré.
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Frei venha todos os dias
Texto: Frei Joaquim Augusto

“nós missionários vimos
para estas terras DAR
algo que não é nosso,
mas de Deus”
Sou Frei Joaquim Augusto e no dia
18 de janeiro passado recebi como
destino missionário – Cabo Verde,
Ilha de Santiago. Aqui encontrei
dois irmãos que me esperavam de
braços abertos e me acolhiam fraternamente para com eles partilhar
a missão que lhes foi confiada pelo
Senhor Bispo desta diocese. São
eles: Frei Andrade Café, natural
desta ilha, e Frei Viegas André de
Moçambique. O impacto com as
terras africanas não foi totalmente
novo pois já tinha estado uns quatro anos na missão da Guiné Bissau, mas deixou-me impressionado a aridez da ilha e a sua pouca
vegetação. Depois quando cheguei
ao meu destino, à casa onde habitamos provisoriamente vi algo de
diferente: um pequeno oásis com
lindas palmeiras, árvores de mangos e outras plantas, inclusive um
baú ultra centenário; estou a falar

NOVO ASSINANTE EM
LOUVOR DE SANTO ANTÓNIO
O jornal Missões Franciscanas desde
1937 que faz chegar a muitos assinantes as mais variadas informações.
O jornal é o meio de formação e informação da União Missionária Franciscana, que tem como padroeiro universal Santo António.
Era uma boa oferta às missões arranjar
assinantes para o jornal. Seja missionário connosco e em Louvor de Santo
António promova um novo assinante.

Assinatura anual: simples
6,00 Euros/benfeitor 10,00 Euros.
Nome: ______________________________
Morada (localidade, nome de rua e n.º de porta):
____________________________________
____________________________________
Código Postal: _______________________
Telefone ____________________________

da linda, harmoniosa e histórica
Cidade Velha com a Igreja do séc.
XVI, onde pregou o famoso Pe.
António Vieira, e com a primeira
Catedral de toda a África Ocidental, infelizmente em ruinas.
Nós temos a responsabilidade da Paróquia de S. João
Baptista, a maior em termos de
território, constituída por oito
comunidades cristãs a quem servimos todas as semanas com as Eucaristias dominicais e com todos os
outros sacramentos da vida cristã.
Algumas são de difícil acesso porque as estradas são estreitas e em
mau estado, com alguns precipícios, o que dificulta a condução e
só um condutor experiente consegue lá chegar com bastante segurança. No meu primeiro domingo o
Frei Andrade deixou que eu presidisse às eucaristias para assim me
apresentar aos irmãos das comunidades, que me receberam com
grande alegria e afeto.
Numa destas comunidades
onde fui com o Frei Andrade e
um nosso amigo colaborador tive
uma experiencia de fé eucarística
que me ficará gravada para sempre

na minha alma. Enquanto o Frei
Andrade fazia o exame de doutrina às crianças, em preparação
para a festa da Palavra, eu e o Sr.
Eutrópio, nosso amigo e colaborador, fomos distribuir a sagrada
comunhão aos doentes e idosos
dessa comunidade; eram cerca de
10 as casas que deveríamos visitar. Todos me comoveram pela fé
e devoção com que recebiam “O
Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo”. Chegamos à porta de
uma destas casas e veio-nos receber uma senhora de cerca setenta
anos com uma doçura e com um
sorriso que nos faziam sentir pessoas importantes, mas na verdade
IMPORTANTE era AQUELE que
vinha connosco e que trazíamos
perto do coração. Quando chegamos ao quarto desta irmã idosa eu
vi um corpo pequenino coberto
com uma manta, estávamos a 800
metros acima do nível do mar e
fazia um vento fresco, e pensei
logo numa criança doente, mas
quando lhe foi tirada a manta vi
que era uma senhora muito idosa e
muito frágil que mal podia mexer a
cabeça. Então a sua filha disse-lhe
perto do ouvido: “ está aqui o Frei
com a sagrada comunhão”, mas
não deu sinal de vida, tanto que
logo pensei em fazer uma oração
e de seguida dar-lhe a bênção, mas
a um certo momento vi que ela
tentou abrir os olhos e quando se
apercebeu que era eu (Frade com
hábito) tentou levantar-se com
todas as suas forças para receber Jesus, mas não podia; então
pediu que a ajudassem e, quando

ficou sentada na cama à minha
frente, o seu rosto ganhou vida,
iluminou-se e fez a preparação
com uma força interior tão forte
e profunda que me deixou comovido e emocionado. Parece que a
presença do Senhor Eucarístico
deu uma força especial e nova a
todo o seu corpo, seco, frágil e
gasto pelos muitos anos de vida.
Mas o que mais comoveu a todos
os presentes foram as suas últimas palavras antes de se deitar
de novo: “ FREI VENHA TODOS
OS DIAS...” num crioulo muito
fechado que não consegui perceber, mas que logo me foi traduzido
pela filha e, enquanto me retirava
para a porta vi que esta pequena,
frágil mas “grande senhora” me
acompanhava com os seus olhos
até desaparecer do seu quarto. Saí
dali mais forte e renovado e dizia
para mim mesmo: “Quem me dera
ter uma fé assim”, e logo o meu
pensamento voou para o grande
missionário que nos precedeu nestas pobres e afastadas terras, o Pe.
Campos, espiritano; a fé destes
irmãos doentes e desta senhora é
fruto do seu ministério incansável,
da sua dedicação ao anúncio da
Palavra de Deus; sim, vi aqui, os
frutos do seu trabalho. Foi maravilhoso receber este testemunho de
fé ali escondido no silêncio desta
casa perdida em alta montanha,
que só nos permite de ir lá uma vez
por semana.
“Frei venhas mais vezes,
isto é, venhas todos os dias”. Será
que os nossos cristãos com missas
todos os dias na paróquia tem esta
fome e esta sede de Jesus Eucaristia, e com esta fé? Isto fez-me pensar, meditar e tomar consciência
da grandeza deste sacramento que
Jesus nos deixou em memória da
sua morte e ressurreição, Sacramento da VIDA ETERNA.
Esta foi a minha primeira
experiencia de fé nesta missão de
Cabo Verde; eu sempre disse que
nós missionários vimos para estas
terras DAR algo que não é nosso,
mas de Deus; mas, na verdade, no
fim de tudo RECEBEMOS mais do
que damos, porque Deus é assim:
Dá-nos o seu AMOR através da fé
simples e profunda destes irmãos
com quem vivemos todos os dias.
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A Jornada de
Vida Consagrada em Jerusalém
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“Maria e
José vão ao
Templo para
apresentar o
Menino em
cumprimento
daquilo que
previa a lei
mosaica.”

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

Passados 40 dias após a Solenidade
de Natal, no dia 2 de fevereiro, a Igreja
celebrou a Festa da Presentação do
Menino Jesus no Templo. Esta festa
tem a sua origem na cultura judaica
segundo nos diz o Livro do Êxodo 13,
2.12, onde se lê: Consagra-me todo o
primogénito, aquele que abre o ventre materno, entre os filhos de Israel,
dos homens e dos animais. Ele é para
mim. E ainda no v. 12: consagrarás
ao Senhor todo o ser que abre o ventre materno e toda a primeira cria
que os animais te derem: os machos
são para o Senhor. Portanto, Maria e

José vão ao Templo para apresentar o
Menino em cumprimento daquilo que
previa a lei mosaica. É também uma
jornada dedicada à Vida Consagrada,
pois a exemplo do gesto oblativo de
Jesus que vem oferecido ao Pai no
Templo, os religiosos recebem o chamamento do Senhor à Vida Consagrada como oblação.
Em Jerusalém, respirando os ares do
lugar onde foi presentado o Menino
Jesus não ficamos alheios a esta Festa
que de uma ou de outra forma toca a
vida de todos os cristãos enquanto
membros da única Igreja de Cristo,

missionária por vocação. Nesta
Cidade Santa, tivemos duas celebrações que marcaram este evento, uma
celebrada na com-catedral de Jerusalém, presidida pelo padre Custódio
de Terra Santa, Frei Francisco Patton
e a outra presidida por mim na igreja
conventual e paroquial de Jerusalém.
Ao nascer do dia celebramos as
Laudes na igreja de São Salvador,
depois das Laudes dirigimo-nos
para a igreja onde foram benzidas as
velas, símbolo da luz de Cristo que
vem dissipar as trevas do mundo,
depois da bênção seguiu a Procissão

para o altar maior onde decorreria
a celebração eucarística. Chegados
ao altar-mor cantamos o Glória. E
depois seguiu a celebração da Palavra como é de costume.
Durante a homília, para além de
enaltecer o gesto fiel de Maria e
José, de levar o Menino ao Templo, foram destacadas duas figuras
que não só profetizaram acerca do
Menino, mas também O enalteceram por ver o cumprimento das
suas promessas em Israel. Simeão,
cheio de Espírito vai ao Templo e vê
em Jesus o instrumento de salvação
e a profetiza Ana louva a Deus pelo
seu amor em Jesus e anuncia-O a
quantos esperavam a redenção.
Sendo uma jornada dos Consagrados é obvio que se encontrasse um
grande número de religiosas de
um modo particular e alguns leigos. A Eucaristia foi concelebrada,
animada de uma forma sóbria mas
muito significativa e que convidava
aos presentes a exprimir de um
modo particular o fiat de Maria que
caracteriza a nossa entrega diária
ao serviço do Senhor.
A todos os leitores do Missões
Franciscanas em particular aos
religiosos e religiosas para que a
exemplo de Cristo sejam a luz verdadeira que dissipa as trevas do
mundo! As minhas cordiais saudações de Paz e Bem!

BOLSAS DE ESTUDO 2016/2017
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Sete casas e lojas pertencentes a cristãos
coptas foram incendiadas e saqueadas.
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
Uma cristã idosa foi insultada, agredida
que se desenvolvam as vocações missioe nárias
despojada
em público
porsurgindo.
uma gangue
franciscanas
que vão
«É o
deEspírito
agressores
enfurecida.
Este éasograndes
balanque impele
a anunciar
de Deus!
se anuncio
o Evançoobras
provisório
daPorque,
nova onda
de violência
gelho, não tenho de que me gloriar, pois
sectária contra os coptas que explodiu em
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
almim
Karm,
na província
de(1Cor
Minya,
no Alto
se não
evangelizar!
9, 16).
Em
nomeDesta
de toda
sinto o adever
Egito.
vez,a aIgreja,
desencadear
fúriaimde
perioso invasoras
de repetirforam
este grito
desobre
S. Paulo»
gangues
boatos
uma
(Redemptoris Missio).
relação sentimental entre um egípcio coptaA(filho
anosimporagreBolsada
desenhora
Estudo édea setenta
oferta duma
tância
em dinheiro
ajudar as despesas
dida)
e uma
mulher para
muçulmana.
vocações missionárias.
A com
novaa formação
explosão das
de violência
sectária, há
Cada Bolsa deve atingir a importância de
poucos
dias
do
encontro
que
teve
lugar
250,00€, oferecida de uma só vez
ou em
em
Roma
o Papa
Francisco
e oser
Granváriasentre
prestações.
Uma
Bolsa pode
ofepor de
uma
ou váriasAhmed
pessoas.
«Quanderecida
Imame
al-Azhar,
al-Tayyib,
to às ajudas
materiais,
é importante
verno
o
chamou
a atenção
do debate
público
espírito com que se dá. Para isso torna-se
Egito,
sobretudo
causaestilo
da violência
e
necessário
rever opor
próprio
de vida: as
humilhação
perpetrada
contra
a
senhora
missões não solicitam apenas uma ajuda,
mas uma
partilhacopta
do anúncio
e daTawadros
caridade
idosa.
O Patriarca
ortodoxo
para os pobres. Tudo o que recebemos de

II, atualmente na Áustria, emitiu uma declaração em que fala da possibilidade de
Deusos- tanto
como os
bens materiais
que
fatos adevida
al Karm
possam
ser usa- não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
dos
para
acionar
uma
nova
espiral
de conQue a generosidade no dar seja sempre
ilufrontos 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 equipe 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.

minada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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As provações de S. José
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“José aceita
o desafio
de Deus e
agarra esta
missão com
amor.”

A vida de S. José é para todos nós
um exemplo do que significa escutar a voz de Deus e aceitar o desafio
de uma missão que se apresenta difícil, mas à qual não se deve virar as
costas, colocando, acima de tudo, a
vontade de Deus. Na verdade, o fato
de S. José ter sido chamado a assumir a missão de ser o pai adotivo de
Jesus, tal missão não lhe valeu uma
vida fácil. Ele foi provado na sua
fé, e as provações não foram incómodos ligeiros, mas sim situações
dolorosas e difíceis de ultrapassar.
Mas S. José, sem virar as costas à
luta, cumpriu, como mais ninguém

PREGADOR DO PAPA E DA CASA PONTIFÍCIA
Paixão, morte e ressurreição de Jesus segundo o Evangelho de São Mateus: é o
tema das meditações que o franciscano
da Ordem dos Frades Menores, Frei Júlio Michelini apresentará ao Papa e aos
membros da Curia Romana durante o
Retiro da Quaresma previsto e programado para os dias 5 a 10 de março na Casa
do Divino Mestre, em Arricia.
Nascido em Milão há 53 anos, Frei Júlio fez os votos Perpétuos em 1992, na
Seráfica Província de Assis e é sacerdote
desde 1994.
Presentemente é Professor no Instituto
Teológico de Assis, filiado na Pontifícia
Universidade Lateranense e é também
diretor da revista científica «Convivium

Assisiense».
O programa do retiro prevê para o dia 5
de março, domingo às 18h00, a adoração eucarística e a recitação da Hora de
Vésperas.
Os dias seguintes terão sempre início
com a celebração da missa às 07h30 seguida da primeira meditação às 09h30.
A segunda meditação do dia será às
16h00, à qual se seguirá adoração eucarística e Vésperas. Para o último dia, 10
de março, está prevista uma única meditação. Os Retiros pregados ao Papa e à
Casa Pontifícia nos últimos anos tiveram
como pregador o Frei Raniero Cantalamessa, Capuchinho.

seria capaz de cumprir, a sua missão
como esposo fiel, pai providente e
trabalhador incansável.
A primeira provação de S.
José, foi quando Maria, já desposada com José, lhe comunicou que estava grávida. Maria
foi dada em casamento a José,
mas continuou a morar na casa
da família em Nazaré da Galileia ainda por um ano, que era
o tempo pedido pelos Hebreus
entre o período do casamento
e a entrada da noiva na casa do
esposo para viverem em comum.
Foi neste espaço de tempo que
aconteceu a anunciação do Anjo
a Nossa Senhora e que ela ficou
grávida de Jesus. José não se conformou e pensou repudiá-la em
segredo, porque Maria não tinha
como fazer entender a José o que
estava acontecendo, pois humanamente, era impossível tal gravidez. «Como pode Maria, a minha
esposa estar grávida se ainda
não vivi com ela em comum?»
Ter-se-á perguntado José. Todo
o homem que se casa sonha ter
filhos da sua esposa e jamais
deseja que a sua esposa lhe seja
infiel e gere vida de uma relação
estranha. Inquieto, José, porque
era justo e não queria a esposa
Maria exposta à difamação e, consequentemente, não a condenar
em público, pensou deixá-la fugir
secretamente e assim ela escapar à fama de mulher adúltera e
à pena capital por delapidação. E
tinha José assim pensado quando
Deus intervém e envia o anjo que
lhe diz: «José, não temas receber
Maria, tua esposa, pois o que
ela concebeu é fruto do Espírito
Santo. Ela dará à luz um filho
ao qual porás o nome de Jesus».
E José aceita o desafio de Deus e
agarra esta missão com amor.
A segunda provação de
S. José, foi a viagem de cento e
cinquenta quilómetros de Nazaré
a Ain Karim, na Judeia, acompanhando Maria, que se apressou a
socorrer Santa Isabel na sua gravidez de risco, pois se tratava de
uma mulher velha e que, até então,
tinha sido estéril.
A terceira provação de S.
José, foi ver-se confrontado com
uma viagem cansativa de Nazaré
até Belém, em condições de locomoção muito pobres e com Maria
já nos limites de dar à luz.

A quarta provação de S.
José, foram as condições de miséria onde viu nascer o seu filho
adotivo, e onde hospedara a sua
esposa. Bem procurou lugar numa
hospedaria, mas estava tudo
cheio. Resignou-se então a ver
Jesus dado à luz numa gruta nas
periferias de Belém. Nenhum pai
deseja que um filho nasça no meio
da miséria, muito menos tratando-se do Filho de Deus, no caso
único de José.
A quinta provação de José
foi quando teve de fugir para o
Egipto, pois Herodes procurou o
Menino Jesus para o Matar. Foi
mais uma viagem extenuante de
mais ou menos quinhentos quilómetros, a maior das viagens que
José teve de fazer, grande parte
do caminho pelo deserto, infestado de serpentes e de salteadores. José teve a experiência limite
do que é ser um refugiado fugindo
à perseguição e à morte. Nos tempos que correm, em que o tema
dos refugiados é uma realidade
incontornável, quantos pais procurando salvar os seus filhos da
guerra na Síria e de outras guerras
que resultam da avidez humana. S.
José proteja esta gente sem pátria
e sem pão.
A sexta provação de S.
José foi a perda de Jesus no templo. Foram três dias e três noites
à procura de Jesus, no meio de
grande angústia e aflição. José
sabia que tal coisa nunca deveria
ter acontecido, ele era o responsável máximo pela vida do Menino
Jesus, e tremeu interiormente
enquanto o procurava, consciente
da grande responsabilidade que
assumira com Deus.
A sétima e última provação
de S. José foram, os trinta anos
de trabalho, canseiras e sacrifício
para prover às necessidades de
Jesus e Maria.
José terá morrido pouco
antes do seu Filho adotivo iniciar
a sua vida pública. Na minha interpretação muito pessoal, penso
que Deus terá poupado José à
provação suprema de o ver humilhado, ofendido e crucificado. Se
Maria suportou toda a via dolorosa de seu Filho, acredito que
S. José teria sucumbido perante
tanta crueldade perpetrada contra
Jesus, pelo amor incondicional e
sem limites que lhe devotou.
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Conferência Africana reune
em Nairóbi
Texto: MF

“A Conferência africana
é composta por seis
Províncias, cinco Custódias
e quatro Fundações.”

Recentemente realizou-se em
Nairobi, no Quénia a Assembleia
anual da Conferência africana da
Ordem dos Frades Menores, na
qual participaram os Ministros
das Províncias e dos Custódios de
toda a África.
Trabalharam com base no documento do último Capítulo Geral
para o próximo sexénio e sob a
orientação das pistas do último
definitório geral. Os trabalhos
foram orientados pelo Ministro
Geral da Ordem e contaram com a
presença do Definitório Geral que
se deslocou de Roma a Nairobi.

A Conferência africana é composta por seis Províncias, cinco
Custódias e quatro Fundações.
Foram desafios para esta Assembleia, a crescente presença da
Ordem dos Frades Menores no
continente africano, os desafios
da evangelização e inculturação,
o diálogo inter-religioso e ecuménico, os compromissos da Ordem
com os acordos de Paz, a justiça e
a reconciliação, o sofrimento das
vítimas das guerras e os movimentos migratórios.

Missionários
assassinados recentemente
Texto: Agência Fides

Em 2016, foram assassinados no
mundo 28 missionários. Pelo oitavo
ano consecutivo, o número mais
elevado se regista-se na América,
enquanto cresceu dramaticamente
o número das religiosas assassinadas, que em 2016 são 9, mais que o
dobro em relação a 2015.
Segundo as informações apuradas
pela Agência Fides, em 2016 morreram de modo violento 14 sacerdotes, 9 religiosas, 1 seminarista,
4 leigos. Quanto à divisão continental, na América foram assassinados 12 agentes pastorais (9
sacerdotes e 3 freiras); na África
foram mortos 8 agentes pastorais
(3 sacerdotes, 2 freiras, 1 seminarista e 2 leigos); na Ásia foram
assassinados 7 agentes pastorais
(1 sacerdote, 4 freiras e 2 leigos);
na Europa foi morto 1 sacerdote.
Como aconteceu nos últimos anos,
a maior parte dos missionários e
missionárias foram mortos depois
de tentativas de roubo ou furto,
perpetradas também com feroci-

dade, em contextos que denunciam
a degradação moral, a pobreza económica e cultural, a violência como
regra de comportamento, e a falta
de respeito pelos direitos humanos
e pela própria vida.
Nestes contextos, parecidos em
todas as latitudes, os sacerdotes, as
religiosas e os leigos estavam entre
aqueles que denunciavam com
coragem as injustiças, as discriminações, a corrupção e a pobreza em
nome do Evangelho. Por isso, pagaram com a própria vida, como o Pe.
José Luís Sánchez Ruiz, da Diocese
de Santo André Tuxtla (Veracruz,
México), sequestrado e depois
libertado com “sinais evidentes de
tortura”, depois de receber ameaças por causa das críticas duras
contra a corrupção e o crime. Conforme recordou o Papa Francisco
na festa do Protomártir Santo Estêvão, “o mundo odeia os cristãos
pela mesma razão pela qual odiou
Jesus, porque Ele trouxe a luz de
Deus e o mundo prefere as trevas

para esconder suas obras perversas” (Angelus de 26/12/2016).
Todos deram o seu testemunho
de fé na normalidade da vida quotidiana: administrando os sacramentos, ajudando os pobres, cuidando dos órfãos, os dependentes
de droga, dos presos, seguindo
projetos de promoção humana e
de desenvolvimento ou simplesmente se disponibilizando a qualquer pessoa que precisava. Alguns
foram mortos pelas próprias pessoas que ajudavam. Dificilmente
as investigações realizadas pelas
autoridades locais encontraram os
executores e os mandantes desses
homicídios.
Causa preocupação a situação de
outros missionários e missionárias sequestrados ou desaparecidos, dos quais não se têm notícias
há tempo.
O elenco anual da Fides, sem
dúvida incompleto, não diz respeito somente aos missionários

ad gentes no sentido estreito, mas
regista os agentes pastorais mortos
de forma violenta. Não é usado de
propósito o termo “mártires”, a não
ser no seu significado etimológico
de “testemunhas”, para não entrar
na questão de avaliação que a
Igreja poderá eventualmente fazer
sobre alguns deles, e também pela
falta de notícias sobre suas vidas e
as circunstâncias da sua morte.
Aos elencos provisórios redigidos
anualmente pela Agência Fides,
deve ser sempre acrescentada a
lista dos muitos, dos quais talvez
nunca teremos notícias ou não se
saberá o nome, que em todos os
cantos da Terra sofrem e pagam
com a própria vida a sua fé em
Cristo. O Papa Francisco nos
recordou-nos várias vezes que
“hoje, existem cristãos assassinados, torturados, encarcerados e
degolados porque não renegaram
Jesus Cristo.

