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PAZ E BEM

À ESPERA DO PAPA
FRANCISCO
“Agora que estamos à espera do
Papa Francisco queremos encher o nosso coração de luz e de
renovada alegria pascal.”
página 4

Resurrection of Christ (1875) by Carl Bloch

S. FIEL DE
SIGMARINGA
“Acabou sendo frade capuchinho adotando então o nome de
«Frei Fiel», impondo-se viver em
obediência, sem nada de próprio
e em castidade.”
página 7
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Eis-nos na Páscoa de 2017. Chegámos
aqui depois de uma Quaresma (cada
um foi responsável pela sua), muita
coisa foi alterada para melhor, o que é
preciso é que os recordes que cada um
atingiu sejam trabalhados em ordem a
um aperfeiçoamento constante.
O que mais desejamos nesta Páscoa?
É ver o sepulcro do Mestre vazio (sem
Cristo), como viram as santas mulheres, que tinham planeado na manhã
daquele dia, o primeiro da semana, ir
completar os ritos de sepultar entre
os judeus, esfregando o corpo morto
do Amigo com cremes de mirra e
aloés? Desejamos nesta Páscoa chorar a morte do Amado num jardim,
sem ânimo para O reconhecer? Confundindo-O com o jardineiro que ali
cumpria a sua jorna? Possivelmente
nós também não O encontraríamos
nestes locais. Estaríamos lá como as
mulheres com uma missão a cumprir
da qual não podíamos fugir nem nos
devíamos distrair.
Que desejamos nós nesta Páscoa? Ouvir
a voz do Mestre, que chama por mim ou
por ela dizendo o meu ou o seu próprio
nome: «Maria…»
Pode começar aqui a minha Páscoa?
A minha Páscoa pode começar aqui,
ouvindo a voz d’Aquele que me conhece
a mim, melhor do que eu mesmo. E num
desejo de íntima proximidade chama
por mim repetindo o meu nome!
Isto sim é Páscoa: Novo Encontro,
Nova Vida!
Não estamos do tempo do sepulcro
vazio, nem em dia de finados.
Hoje o sepulcro ainda está vazio! «Porque procurais entre os mortos Aquele
que está Vivo? Não está aqui! Ressuscitou!» (cf. Lc 24, 6).
Ressuscitou e está com os seus! As
portas podem estar fechadas, não com
medo dos judeus, mas com o pânico
da violência nas cidades da nossa
velha Europa. As portas podem estar
fechadas, com o medo da deportação
dos que vivem entre nós “sem papéis”.
As portas de qualquer anexo numa
periferia perto de nós podem estar
fechadas, porque quem lá vive não tem
pão, nem saúde, nem conforto.
As portas permanecerão sempre
fechadas se eu não deixar que Cristo,
o Kúrios, o Rei da Glória, entre no
sítio onde eu estou. As portas estavam fechadas, mas o Senhor estava no
meio deles!
Comunicando a cada um, alegria
depois na dor, compromisso depois do
desânimo, fraternidade depois da desunião, caminho certo depois do incerto.
Só com o Senhor dentro de mim, do meu
espaço interior, pode haver Páscoa!
Santa Páscoa para ti Amigo e Leitor!

“Que espaço
dou na
minha vida
à minha
relação
com Deus?”
Como muitos, costumo folhear a
Bíblia. Às vezes, até, abri-la ao acaso
e procurar que, em mim, ressoe a
Palavra. Um destes dias, ao ler Mc 9,
14-29, surgiu-me escrever este texto
que aqui partilho.
O acontecimento narrado é tão real
que só um breve momento de contemplação ajudou verdadeiramente
a criar espaço para refletir. Transpondo então, o narrado para a vida
em geral, houve dois aspetos que
captaram a minha atenção:
1º - o menino tinha os ataques e
o espírito apresentava-se mudo e
surdo. Era esta a situação e nada con-
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seguiam fazer pelo menino. Porém,
quando Jesus, com a sua autoridade
ordena ao espírito que saia, que
liberte a criança, ele não só ouve e
sai, como grita ao sair. O que me leva
a discorrer sobre o que em nós cristãos, em mim, está preso e, por isso,
surdo e mudo e, por consequência,
incapaz de escutar a Palavra de Deus
e de a tornar atuante no dia-a-dia.
Cada um de nós terá naturalmente a
sua “prisão” que impede ou dificulta
que não ouçamos verdadeiramente a
Boa Nova e que por isso não ajamos
para tornar o nosso mundo melhor.
2º - as afirmações de Jesus “Tudo
é possível a quem tem fé.” e ainda
“Esta espécie de demónios não pode
ser expulsa de nenhum modo, a
não ser pela oração!” Qual o tamanhinho da minha fé? Que espaço dou
na minha vida à minha relação com
Deus? Qual a qualidade da minha
oração? Tanta pergunta! E cada um
saberá a sua resposta. Ou não, e este
poderá ser o momento para iniciar
um caminho de procura consciente
do que impede a ação.
Vivendo a graça e a alegria do tempo
pascal é este um tempo favorável a
“medir” a dimensão da nossa fé e de
estender e aprofundar o tempo de
relação com Deus e a agir em conformidade.

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

FESTA DAS MISSÕES
FRANCISCANAS EM
VARATOJO
DIA 21 DE MAIO
PROGRAMA
10h30 - Eucaristia pelos Associados
vivos e defuntos da UMF
15h00 - Sarau Missionário
Para mais informações ligue para o
261 330 350 (P. Castro)
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Artigo de Opinião
Texto: Isabel Galamba de Castro

“Um encontro
de católicos
que durante
uma noite
falam, ouvem
e partilham
de forma
simples e
descontraída
a sua vida e
a sua fé”

No mês passado a 18 de fevereiro
realizou-se, em Lisboa, a Faiths Night
Out, ou traduzindo para português,
uma noite em que a fé sai à rua. Um
encontro de católicos que durante
uma noite falam, ouvem e partilham
de forma simples e descontraída a
sua vida e a sua fé. A iniciativa partiu dos jovens equipistas (equipas de
Nossa Senhora) e começou em 2014.
Não me lembro que esta iniciativa
tivesse sido anunciada, ou tivesse
tido eco fora da capital, e quando
procurei apenas a Rádio Renascença difundiu uma entrevista com
uma das mentoras do projeto, mas
admito que tenha andado desatenta.
A iniciativa parece ter ganho importância a olhos vistos porque todos os
anos aumenta exponencialmente o
número de participantes. De 400 em
2014 para 1400 em 2016.
Tomando como modelo as conferencias TEDTalks (T de tecnologia, E de
educação e D de design). Doze oradores convidados falam durante sete

minutos sobre um tema que desafie a
assistência a ir mais longe na Fé.
Estas miniconferências, algumas
disponíveis no YouTube, são intervaladas por momentos musicais e uma
pausa para jantar, que serve para
conviver e retemperar o estômago,
tão importante como o espírito.
A relevância deste acontecimento,
que me parece tão importante,
leva-me a trazê-lo para a frente,
pedindo assim o título emprestado
à RTP memória.
A simplicidade do formato, o seu
dinamismo, diversidade e inspiração para viver a vida de uma forma
mais autêntica e verdadeira, anunciando a mensagem de Cristo, e
tornando público e visível aquilo
que nos move, a nós cristãos, a dar
de nós aos outros, cativou-me, e se
pesquisarem vão ver que ficam com
pena de não ter participado e estarão mais atentos em 2018.

Este ano a Faiths Night Out contou
com a presença de um não crente:
um ateu. Não um ateu qualquer, mas
sim o humorista Ricardo Araújo
Pereira que aceitou o desafio e falou
sobre o que o mundo espera dos
que acreditam, sublinhando com a
sua participação a importância da
liberdade e universalidade da Igreja
Católica, e a sua abertura aos outros,
crentes e não crentes.
Trazer a fé, o evangelho, a vida de
quem segue Jesus Cristo para a
ribalta, não é coisa pouca. Por isso
a Faiths Night Out, merece o nosso
aplauso, divulgação e participação.
Merece mais, merece ser descentralizada. Afinal Portugal não é só Lisboa. Porque não cada Diocese oferecer-se para acolher em cada ano esta
iniciativa?
Para saber mais:
faithsnightout.com
fno@ejns.pt
918 226 651

PEREGRINAÇÃO DE SUA SANTIDADE O PAPA FRANCISCO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
POR OCASIÃO DO CENTENÁRIO DAS APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA NA COVA DA IRIA | 12-13 DE MAIO DE 2017

SEXTA-FEIRA, 12 DE MAIO DE 2017
14h00
Partida do Aeroporto de Roma/Fiumicino para Monte Real.
16h20
Chegada à Base Aérea de Monte Real.

CERIMÓNIA DE BOAS-VINDAS
16h35
Encontro privado com o Presidente da República na Base Aérea de
Monte Real.
16h55
Visita à Capela da Base Aérea.

17h15
Deslocação em helicóptero para o Estádio de Fátima.
17h35
Chegada ao Estádio de Fátima e deslocação para o Santuário em viatura aberta.
18h15
Visita à Capelinha das Aparições.
Oração do Santo Padre.
21h30
Bênção das velas na Capelinha das
Aparições.
Saudação do Santo Padre.

RECITAÇÃO DO SANTO ROSÁRIO

SÁBADO, 13 DE MAIO DE 2017
09h10
Encontro com o Primeiro-Ministro.
09h40
Visita à Basílica de Nossa Senhora do
Rosário de Fátima.
10h00
SANTA MISSA no Recinto do Santuário
e Homilia do Santo Padre.
Saudação do Santo Padre aos doentes.
12h30
Almoço com os Bispos de Portugal na
Casa “Nª Sr.ª do Carmo”.

14h45
CERIMÓNIA DE DESPEDIDA na Base
Aérea de Monte Real.
15h00
Partida de avião da Base Aérea de
Monte Real para Roma.
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À espera do Papa Francisco
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“o amor a Jesus e a
conversão dos pecadores,
ambos constituem o
centro daquilo que com
o tempo se denominou:
a Mensagem de Fátima”
A celebração da Páscoa desperta de
novo em nossas vidas largos horizontes de vida espiritual. Pela celebração litúrgica e eclesial da Paixão,
Morte e Ressurreição do Senhor.
Vamos viver com a liturgia momentos festivos e na Comunidade eclesial saborearemos o fortalecimento
da nossa Fé, que brota da Ressurreição do Senhor. Ele está vivo em nós
pelo Espírito Santo e fala connosco
nos nossos ‘caminhos de Emaús no
século XIX’. À semelhança daqueles outros caminhos, que Lucas nos
narra no seu Evangelho como retalhos de uma vida sem esperança. A
Esperança, é uma virtude teologal.
Eu busco-a, porque muitas vezes
também a perdi.
Os discípulos de Jesus, de Jerusalém para Emaús, iam tristes e
desiludidos, mas quando sentiram
arder-lhes a fé dentro do coração,
regressaram homens novos, refeitos por dentro e por fora, e fazem
depois um caminho inverso, vão
de Emaús para Jerusalém. Este é
o caminho da esperança, o outro
era o caminho do desânimo e do
desencanto. Assim são os nossos
percursos, umas vezes marcados
pelo ânimo, outras vezes pela rotina
das coisas feitas sem alma. Mas animados pela fé encontraremos sempre o Senhor Ressuscitado e na Sua
Luz, veremos a Luz!
Esta é a certeza da Páscoa! Certeza
recordada em Portugal e ao mundo
na Cova da Iria há precisamente
um século! As aparições de Nossa
Senhora em 1917, antecedidas pelas
aparições do Anjo em 1916, formam
hoje um único núcleo temático
que é a «Voz de Deus, que se revela

aos humildes e pequeninos», a Voz
de Deus que chega por Maria, «a
Senhora mais brilhante que o sol»,
a três criancinhas que guardavam os
rebanhos dos pais, lá prós lados da
Serra de Aire, entre jogos de infância e brincadeiras foram visitados
por Nossa Senhora. Agora que estamos à espera do Papa Francisco
queremos encher o nosso coração
de luz e de renovada alegria pascal.
Durante quase um século andámos a olhar tenuemente, para a
Mensagem de Fátima na sua grandeza, para nos fixarmos com algum
temor, num aspeto parcial “no chamado segredo de Fátima” centrado
da pessoa e na figura do Papa. Até
que Bento XVI autorizou a revelação do segredo (concretamente a
sua terceira parte). Os pastorinhos
ensinados pelo seu pároco, logo
descobriram que o “bispo vestido
de branco” era o Santo Padre. E a
Jacinta começa desde o início a ter
para com o Papa atenções exemplares. A Lúcia e a sua prima rezam
pelo Santo Padre. A Jacinta até
numa visão vê o Papa a chorar e os
pastorinhos sonham com a possível
vinda do Papa entre os peregrinos.
Podemos dizer que primeiro Fátima
e a sua mensagem aproximou-se
dos Papas, depois foram os Papas
que se aproximaram de Fátima,
dando credibilidade às mensagens
que eram transmitidas pelos pastorinhos. Teve particular importância
nesta aproximação a pessoa de Pio
XII, que se assume como o Papa
de Fátima. Depois Paulo VI vem a
Fátima e surpreende tudo e todos.
E mais tarde o «Papa Peregrino,
São João Paulo II», ajoelhado na

Capelinha em 1982, 1991 e no ano
2000; configura uma nova forma
dum Papa peregrino.
Das três crianças, Lúcia dos Santos
com a sua vida longa, teve a possibilidade de clarificar muito do que
vira e ouvira na “escola de Maria”
em Fátima, as suas memórias
constituem um legado incontornável para os estudos críticos sobre
as aparições. A personalidade da
Jacinta (11 de março de 1910 a 20
de fevereiro de 1920) era marcada
por dois pensamentos centrais: “o
amor a Jesus” e a “conversão dos
pecadores”, ambos constituem o
centro daquilo que com o tempo
se denominou: a «Mensagem de
Fátima». Tudo fazia e suportava

por Amor a Jesus e pela conversão
dos pecadores. Podia não saber o
significado dos termos ‘desagravo’
e ‘reparação’, mas praticava-os
constantemente. Por outro lado,
Francisco Marto (11 de junho de
1908 a 4 de abril de 1919) é de uma
riqueza assombrosa. São de reter as
palavras de Francisco: «Nós estávamos a arder naquela luz, sem nos
consumirmos. Aquela luz era Deus.
O que é Deus não temos palavras
para o dizer; muito menos para o
explicar». Que Maria, a Virgem
convertida em Templo, a Esposa
do Espírito Santo, a Senhora mais
brilhante que o sol, nos fortaleça a
todos na Fé, neste centenário.
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O bom samaritano
“Que importa o meu nome e de onde sou?”
Texto: Frei José Dias de Lima

“Imaginava
um céu
diferente,
talvez só com
anjos e não
tanto com
pessoas que
precisam
aqui e
agora de
experimentar
o céu do calor
humano”
- Sr. Padre, estive ontem na
Missa Vespertina e gostei muito
de o ouvir falar nos Novíssimos do
Homem: Céu, Inferno, Purgatório
e Juízo. Mas VS.ª Rev.ª deteve-se,
sobretudo, no Céu e disse como
seria o Céu e até fixei a forma
maravilhosa como o conseguiu
descrever.
-Ai sim?! E fixou alguma coisa

do que eu disse, ou é daqueles
paroquianos que dizem que o padre
falou bem, mas que depois não
sabem recordar nada do que ele
apresentou? - contestou o sacerdote, sorrindo.
- O senhor padre descreveu
como seria o Céu mais ou menos
assim: que depois de entrar na felicidade de Deus, a alma não terá
mais nada a sofrer. No paraíso não
há doenças, nem pobreza, nem as
vicissitudes dos dias e das noites,
do frio e do calor. Que não há perseguições nem ciúmes e todos os
seus habitantes se amam mútua e
ternamente, e cada qual é tão feliz
da sorte dos outros como da própria. Não há receios, porque a alma,
confirmada na graça, já não pode
pecar nem perder a Deus. Tudo é
novo, tudo consola, tudo satisfaz.
É do que me lembro! - respondeu o
paroquiano, tendo deixado boquiaberto aquele pastor de almas.
- Parabéns, foi mais ou menos
isso o que eu disse do céu porque,
embora não tenha dito exatamente
as minhas palavras, captou o essencial. Fico satisfeito por isso!
- E quem ouviu VS.ª Rev.ª
falar assim do Céu, só pode mesmo
desejar ir para lá, só que há um problema! - contestou o paroquiano,
deixando intrigado o seu pároco.
- Que problema, homem? Não
ficou claro?! Não o entendo!
- Senhor padre, não se aborreça comigo! A sua exposição não

ORDEM TERCEIRA NA PROCISSÃO DE CINZAS DE OVAR
A Mesa Administrativa da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Vila
do Conde, bem como uma numerosa
embaixada de Irmãos esteve no passado domingo, dia 12 de março, na cidade de Ovar, para participar na Procissão de Cinzas, também conhecida dos
Terceiros.
Este evento religioso esteve mais uma
vez a cargo, da Ordem Terceira da cidade, que com grande rigor e um profundo cuidado na preservação dos diversos
andores que compõem esta Procissão

Quaresmal, que conta já com três séculos de história, de todos mereceu rasgados elogios.
A delegação vila-condense, presidida
pelo Ministro, Carlos Pontes, seria também alvo de grande carinho, pela organização, pelo testemunho e elevado sentido de fé que tem feito questão, ao longo
de muitos anos fazer representar nesta
Procissão dos Terceiros.

poderia ter sido melhor nem mais
explícita, o ambiente celeste é
maravilhoso, se de fato é como Vs.ª
Rev.ª o «pintou», só que não nos
disse onde fica o Céu. Pode Vs.ª
Rev.ª mostrar-mo, se é que é capaz?
- Meu filho, - respondeu o
sacerdote, apontando para um
velho edifício de vários andares - estás a ver aquele prédio ali,
em fraco estado de conservação?
Lá vive uma viúva muito pobre e
muito doente, com os seus dois
filhos menores, que também não
têm grande saúde. Eles têm fome,
eles têm frio, eles estão doentes, eles precisam de si. O Centro Social paroquial já lhes presta
algum apoio, mas fica muito aquém
das suas necessidades, pois é tanta
a gente que nos bate à porta que
nem damos vazão a tantas solicitações. Vá lá! O céu está à sua espera.
Mande-lhes comida, roupas e outro
auxílio, dentro das suas possibilidades, que lhe pareça ser necessário ou, você mesmo, arregace as
mangas e preste-lhes auxílio com
as suas próprias mãos.
- É o que farei, padre, mas,
pelo que me descreve, ali não vou
ver senão miséria, o que não corresponde, em nada, a esse Céu de
que falou.
- Ah, e já agora - continuou o
sacerdote - leia depois o capítulo
25 de S. Mateus.
Aquele homem decidiu patrocinar as necessidades daquela famí-

lia coordenando a sua intervenção
socio-caritativa com o apoio domiciliário da paróquia. Imaginava um
céu diferente, talvez só com anjos
e não tanto com pessoas que precisam aqui e agora de experimentar
o céu do calor humano de um sorriso, de um abraço e de um gesto de
carinho. Sentiu que ele mesmo foi
o céu ali, no terceiro andar daquele
edifício velho e em ruínas.
- Padre, descobri o céu!
- Conte-me lá essa descoberta!
- Ó Senhor Padre, então não
se lembra onde me mandou, faz
hoje seis meses, que lhe pedi para
me dizer onde está o Céu?!
- Com certeza que me lembro!
- Tenho acompanhado aquela
família, desde o primeiro dia que o
senhor padre me lançou esse desafio e tem sido maravilhoso e gratificante.
- Fico feliz pela sua generosidade! Aliás, sei-o perfeitamente,
porque estou a par da sua colaboração com a paróquia nessa situação
particular. Já leu o capítulo 25 de S.
Mateus?
- Ainda não Padre, mas vou
lê-lo agora!
- Já não precisa, caro amigo.
Desde que se tornou o Samaritano
daquela família do terceiro andar,
e as preocupações deles passaram
a ser as suas preocupações, já leu
Mateus 25 e, mais do que isso, já o
pôs em prática.
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Orgulhosamente Moçambicana
Texto: Vitória Jaquete Uache

“liberdade de fazer escolhas
e desenvolver as suas
capacidades pessoais”
Numa conversa informal nas redes
sociais, abordou-me o Frei Álvaro
(ofm) desta forma: “viva mulher
moçambicana”, ao que simplesmente respondi: “orgulhosamente
moçambicana”. Conduzindo a
abordagem para além do simples
passatempo, o frei Álvaro questiona-me acerca do dia 7 de abril,
por ser uma data memorável para
os Moçambicanos: “queres falar
sobre o significado desta data e
partilhar para o jornal das Missões Franciscanas os costumes e
os valores que no âmbito familiar
são transmitidos aos mais novos?”
Olhando para seriedade da questão,
achei por bem propor ao meu interlocutor circunscrever o conteúdo
da partilha à minha experiência
familiar. Não obstante, falar acerca
da mulher Moçambicana no âmbito
das comemorações do dia 7 de abril
é, antes de mais, enaltecer a figura
heróica de uma mulher que contribuiu para a liberdade e autonomia
da nação moçambicana. Trata-se
de Josina Machel e a data acima
assinala a sua morte depois de ter
participado ativamente na luta pela
independência de Moçambique. A
data foi consagrada “dia da mulher
Moçambicana” e hoje, esta figura
incontornável, serve de inspiração
para os movimentos feministas na
luta pela autonomização e inserção
da mulher no mundo social e laboral, bem como no acesso à educação, igualdade de oportunidades
e, principalmente, na liberdade de
fazer escolhas e desenvolver as
suas capacidades pessoais, sem
atender às limitações estabelecidas pelos papéis de género socialmente fixados.
Contrariamente, há 40 anos, a
mulher era educada exclusivamente para ser esposa e dessa
forma cumprir o seu dever de ‘’ser
mulher.’’ Assim aconteceu com a
minha mãezinha e com a minha
avozinha paterna, a única que

conheci e já descansa em Deus. Na
impossibilidade de participar mais
ativamente nos processos sociais,
a minha mãe e a minha avó foram
exímias promotoras de princípios
básicos, sobre os quais, assenta
qualquer família orgulhosamente
moçambicana: o amor a vida e a
família, o valor do trabalho. Como
era a minha Avó? Era uma senhora
meiga, sensata, amável, sim, viúva
amável. Na simplicidade mostrava
o quanto amava o meu avô Uache,
nome orgulhosamente assumido
por ela, pelos filhos e netos. Nome
que ela pronunciava constantemente como se tratasse de uma
jaculatória invocada em qualquer
circunstância. Este invocar repetidamente o nome dos entes que partiram suporta um princípio cultural
que perpetua a memória, a amizade
e a reverência daqueles que nos
precederam.
Como é a mulher moçambicana em
casa? Joaquina Jaquete, a minha
querida mamã, tem uma jornada
típica das aldeãs e contrária à de
uma mulher citadina, é dela que vou
falar. Joaquina foi educada para ser
esposa, nora, mãe. A jornada da
camponesa começava cedo. Todos
os filhos participavam de todos os
trabalhos, inclusive o de campo.
Do trabalho do campo dependia
a subsistência da família. O trabalho do campo era doloroso para
todos, as horas de trabalho dependiam da idade e do horário escolar
dos filhos estudantes. Em algumas
ocasiões, a ajuda mútua estendia-se à vizinhança, cuja convocação
chegava a juntar dezenas de aldeãs
de todas as idades a fim de preparar manualmente a terra ou para a
colheita de culturas, de acordo com
a urgência de quem necessita de
alguma ajuda. No final do trabalho
todos se juntam debaixo de uma
sombra para tomar uma bebida tradicional fresca e saudável. Trata-se
do simples gesto de agradecimento

da parte da beneficiada. Nestas
circunstâncias maximiza-se a amizade, o respeito, a hospitalidade, a
compreensão, a empatia entre as
aldeãs. Automaticamente constitui-se uma comunidade de manos e
manas, titios e titias cuja proximidade se assemelha à dos familiares
legítimos. São tradições culturais
praticamente em via de extinção
quando a prepotência e a auto-suficiência dos camaradas assumem a
vanguarda nas pequenas e grandes
comunidades hodiernas.
No entanto, para a minha mãezinha, a sua maior preocupação
era tomar conta do marido e dos
filhos de forma incondicional:
confecionar as refeições, lavar e
passar, vender e comprar, tomar

conta dos animais, terminando os
seus afazeres domésticos quando o
escuro invadia o céu. Ela na linha
da frente e as filhas a seguiam irrepreensivelmente. À volta da lareira,
em família, havia espaço para dar
graças a Deus e à nossa Mãe Maria
Santíssima pelo bem recebido e
oferecido ao longo da jornada.
Agradecida, a ela dedico a capacidade de poder ser simplesmente
“mulher moçambicana,” porque a
sombra da mangueira e do cajueiro
ensinou-me a amar e a sorrir à vida,
a ser partícipe da unidade cósmica,
isto é, viver em unidade, equilíbrio,
gratidão com todas as pessoas, respeitando todas as coisas de cuja
vida tomam parte como um todo
harmónico.
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S. Fiel de Sigmaringa
Texto: Frei José Dias de Lima

“Não vim aqui, irmãos, para
me fazer herege, mas para
vos dizer que a única religião
verdadeira é a católica e tenho
fé que regressareis
à fé dos vossos pais”
Neste mês de abril celebramos
S. Fiel. Chamado no Batismo por
Marco Rey, nasceu em Sigmaringa,
na Alemanha em 1577. Formando-se em Filosofia e Direito, deu
prioridade aos pobres e desprotegidos, a quem defendeu no seu
exercício de advogado, por vários
anos. De fato, como cristão reto
e piedoso, procurou ser um advogado justo, aceitando a defesa dos
mais fracos e mais pobres, tantas
vezes exercendo gratuitamente a
defesa destes, o que lhe valeu o
título de «advogado dos pobres».
Mas a sua carreira de advogado
levou-o a meditar sobre os perigos da vida forense para a sua
condição de cristão, que esta
acarretava, e como não queria
cair em alguma injustiça no exercício da sua profissão, acabou por
abandonar a advocacia. Mas perguntava-se a si mesmo: «Poderei
eu, advogado célebre e ganhador
de tantas causas adaptar-me aos
votos religiosos e humilhar-me às
exigências de um convento e de
uma vida em Fraternidade?». Os
superiores também duvidavam,
pois, a mudança de vida era radical e, por isso, retardaram a sua
entrada no convento. Resignou-se a este contratempo dizendo
para si mesmo: «Acabaram-se-me
as dúvidas. Custe o que custar,
a minha meta é ser frade franciscano e sacerdote de Cristo!».
Acabou sendo frade capuchinho
adotando então o nome de «Frei
Fiel», impondo-se viver em obediência, sem nada de próprio e em
castidade. A 4 de outubro de 1612,
foi ordenado sacerdote, tornando-

-se num grande pregador da palavra de Deus.
O seu ímpeto missionário levou-o à Suíça, enviado pela Sagrada
Congregação para a Evangelização dos Povos («Propaganda
Fidei»), a pregar a Doutrina Católica nas campanhas da Contra-Reforma contra o Calvinismo na
Alemanha do Sul e no Leste da
atual Suíça. Foi então que, no contexto da Guerra dos Trinta Anos,
na disputa sangrenta entre católicos e calvinistas, aos quarenta e
cinco anos de idade, aconteceu o
seu martírio.
A 24 de abril deste ano, numa
Igreja apinhada de gente, subiu
ao púlpito para anunciar a palavra de Deus. Diante dele estava
um bilhete que dizia: «Esta é a
tua última pregação!». Num
dado momento entrou um soldado que gritou «Fogo! Fogo!». O
pânico foi geral, com os cristãos a
debandarem da Igreja, mas o Frei
Fiel permaneceu imperturbável
sem interromper a sua pregação:
«Um só Senhor, uma só fé, um
só Batismo…». Choveram sobre
ele balas, pedras e assobios, obrigando Frei Fiel a descer. Há soldados que defendem S. Fiel, mas
estes são massacrados. Uma bala
trespassa o púlpito e atinge S.
Fiel, que desceu do púlpito e ajoelhou diante do altar. O sacristão
disse-lhe: «Não adianta, padre,
a morte é certa!» e Frei Fiel respondeu-lhe: «Não tenho medo,
amigo, estou nas mãos de Deus e
da Sua divina Mãe!». S. Fiel, apanhado já fora da Igreja, quando

tentava escapar, através da ajuda
de um capitão que o quis proteger,
com os ferimentos das balas que o
envolveram em sangue, diante dos
perseguidores ajoelhou e rezou:
«Meu Deus tende piedade de
mim, Santa Maria, Mãe de Deus,
assisti-me». Agrediram-no e disseram-lhe: «Frade maldito, como
te atreves a falar de uma religião
estrangeira e a implantar no
nosso país? Renuncia à fé católica! Apostasia ou morte!» e Frei
Fiel respondeu: «Não vim aqui,
irmãos, para me fazer herege,
mas para vos dizer que a única
religião verdadeira é a católica e
tenho fé que regressareis à fé dos
vossos pais».
Foi então apunhalado várias vezes
e agredido ali mesmo até à morte,
tornando-se no primeiro Mártir da
sua Ordem e da Sagrada Congre-

gação «Propaganda Fidei», tendo
sido estas as suas últimas palavras: Senhor Jesus, perdoai os
meus inimigos; cegos pelo ódio
e pela paixão, não sabem o que
fazem». Era o dia 24 de abril de
1622.
Assim se cumpriram em S. Fiel
as palavras do Livro do Apocalipse que o padre Ângelo de Milão,
naquele longínquo dia em que foi
admitido na Ordem dos Capuchinhos, proferira ao dar-lhe o nome
de Frei Fiel: «Sê fiel até à morte,
e dar-te-ei a coroa da vida». Frei
Fiel foi, de fato, fiel até à morte e
recebeu a coroa da vida.
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Antigos alunos Franciscanos
Encontro anual em montariol
Texto: Alfredo Monteiro (presidente da direção)

“teremos um convidado
que nos falará sobre
os 800 anos dos
Franciscanos em Portugal
e que, este ano, a Província
Franciscana comemora em
alguns pontos do país”
Como habitualmente vamos realizar o nosso “Encontro” anual, em
Montariol, no último sábado de
maio, dia 27. Haverá, certamente,
vários motivos para participares, mas a saudade, a gratidão e a
amizade que nos acompanha são
razões muito fortes. E, depois, a
feliz oportunidade de ainda reencontrarmos, mesmo as gerações
mais antigas, na Fraternidade de
Montariol, alguns dos nossos professores.
Caros amigos e companheiros,
oportunamente, ireis receber, via
postal, e de ler no site e na rede
social da nossa Associação (www.
montariol.com.pt), o respetivo
programa. Porém, estou certo de
que o jornal “Missões Franciscanas” é dos meios de comunicação
mais privilegiados para chegar até
vós. Entretanto, posso já adiantar que o nosso encontro se inicia
com o acolhimento, pelas 10h00,
seguido da celebração da Euca-

ristia, pelas 10h30, na Igreja do
Convento. Depois, como sempre,
teremos um convidado que nos
falará sobre “OS 800 ANOS dos
FRANCISCANOS em
PORTUGAL” e que, este ano, a Província Franciscana comemora em
alguns pontos do país.
Por tudo isto, não faltes no dia 27
de maio. Participa, se quiseres,
com os teus familiares e mobiliza
outros antigos alunos. Por questões de logística, particularmente
para a boa organização do almoço
de convívio, inscreve-te até ao dia
21 de maio, enviando uma carta
para: Associação dos antigos alunos franciscanos; Convento Franciscano de Montariol; apartado
1217; 4710-316 BRAGA.

Podes inscrever-te mais facilmente em:

A MULHER E A MISSÃO NA IGREJA
Texto: Agência Fides

Dentre as várias iniciativas que marcaram o Dia Internacional da Mulher,
a organização Catholic Mission, em
Brisbane, organizou um evento para
os próprios benfeitores durante o qual
foram apresentadas histórias e testemunhos de mulheres missionárias e
de seu trabalho extraordinário para
com as comunidades e crianças naquela região.
Algumas dessas histórias foram partilhadas através da rede social de Catholic Mission numa série chamada
Women of Mission (Mulheres de Missão). Lançada recentemente, a série é
caraterizada por mulheres religiosas e
leigas líderes na missão, comprometidas na educação, saúde, serviços so-

montariol@montariol.com.pt

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA - DE 9 A 16 DE OUTUBRO 2017
O Comissariado da Terra Santa em
Portugal está a organizar com o apoio
do Jornal Missões Franciscanas uma
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA.
Oportunidade magnífica para reviver
a história de um povo que, ao longo
dos séculos, tem dado testemunho da
sua fé. Sempre com a presença de um
Guia especial, versado em assuntos
bíblicos, que localmente nos ajudará
a melhor ler o que encontramos nas
páginas da Bíblia Sagrada.

De Jope, seguindo pela Cesareia Marítima, subindo ao Carmelo, passando
por Caná, penetrando no Mar da Galileia para subirmos depois ao Tabor,
descendo a Nazaré, antes de atingirmos a planície e mergulharmos finalmente em tantos “mistérios” que encontramos em Jerusalém e arredores,
regressaremos com a alma cheia, louvando o Senhor por tantas maravilhas
que o Senhor fez em favor do seu povo.

Informações e Inscrições:
Comissariado da Terra Santa
Largo da Luz, 11 - Apartado: 42129
1601-801 LISBOA
Telefone: 217 140 715
com.terrasanta@gmail.com
Missões Franciscanas
Rua dos Mártires, 1
Apartado: 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904
umfprocnac@gmail.com

ciais e na formação espiritual das comunidades da Ásia, África, América e
Austrália.
Pe. Brian Lucas, Diretor Nacional de
Catholic Mission, explicou que “em
quase todos os lugares onde a Igreja
está presente existem mulheres comprometidas e não se trata somente
de religiosas. Há também milhões de
mulheres leigas dedicadas aos outros
e ricas de fé em Cristo, que praticam o
bem de forma gratuita e generosa.
Esta série mostra com imagens de
vídeo o grande compromisso destas
mulheres e dá indicações sobre aquilo que move e inspira estas criaturas
maravilhosas que com o seu amor,
compaixão, perdão e sacrifício, nos
inspiram também a nós a procurarmos
novas formas de trabalho missionário
mesmo onde nos encontramos”.

