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PAZ E BEM

Monumento dedicado aos três Pastorinhos, na Rotunda Sul - Luís de Oliveira (Santuário de Fátima).

AS SEIS LIÇÕES
DE FÁTIMA
“Em Fátima alcança-se um maior
amor à Eucaristia, o «Jesus escondido» que Francisco adorava
acima de tudo e cujo desejo de o
comungar lhe foi concedido próximo de morrer.”
página 3

FRANCISCANOS
PEREGRINOS DE
FÁTIMA
“Nos últimos cinquenta anos os
missionários franciscanos sempre foram a Fátima, sozinhos ou
em grupo. ”
página 8
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Editorial

Quem era a Virgem
Maria para são
Francisco de Assis
Texto: Álvaro Silva, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
“Tota Pulchra es, Maria”
Maio, para nós cristãos de Portugal, é
símbolo de Nossa Senhora, do Santuário de Fátima, da reza do Rosário em
casa ou na igreja, diante da imagem da
Senhora mais branca que o sol. A mais
genuína tradição franciscana da Ordem
dos Frades Menores ensinou aos filhos
de São Francisco devotos cânticos à
Virgem Maria: Ainda hoje em cada entardecer de sábado, na capela, no oratório
ou à volta da mesa, todos nós cantamos,
quase sempre em latim: «Tota Pulchra es,
Maria…», ou seja «Tu és toda formosa,
Maria. E a mancha original não está em
ti. A sua roupa é branca como a neve, e
o seu rosto é brilhante como o sol. Tu és
toda formosa, Maria. És sem mancha de
pecado. És a glória de Jerusalém, és a
alegria de Israel, tu és a honra do nosso
povo. «Tu és toda formosa, ó Maria».
Confiadamente olhamos para a Virgem
Maria como nossa advogada. Aquela que
intercede por nós e nos defende dos perigos e dos males. Olhando para esta criatura diferente de todas as outras criaturas, em coro com o Povo Santo de Deus,
cantamos e aclamamos a Virgem Maria
como a glória do nosso povo, da Igreja,
do novo Israel.
Maria é para nós modelo de prudência,
Ela é: «Virgem prudentíssima» Virgem
bondosa, e «Virgem clementíssima» por
isso Ela ora por nós, intercede por nós
junto do Senhor Jesus, Seu Filho.
Neste Ano Centenário, a Virgem Maria,
é bênção e interpelação para a Igreja em
Portugal. Para a Igreja que peregrina na
nossa Pátria e que conta com dois dos seus
membros entre os Santos. Eles sobem aos
altares como modelos de santidade, de
graça e de beleza. São nossos concidadãos: os Santos Francisco e Jacinta Marto
que pisaram a nossa terra, falaram a nossa
língua, viveram os nossos costumes e hoje
do Céu, da Glória de Deus são garantes de
todas as graças e intercessores de todas
as bênçãos. Por isso a Igreja em Portugal
exulta no Senhor!
A Virgem Maria é bênção e interpelação
para a Igreja Universal. É também a Igreja
Católica, Universal, espalhada pelo mundo
que se alegra com os novos Santos Jacinta
e Francisco Marto que, de agora em diante,
são património universal de Santidade
para a Igreja e para o mundo.
A Virgem Maria, a Senhora de Fátima é
também bênção e interpelação para o
mundo inteiro. O mundo que avança construindo a história, em opção constante
pelo desenvolvimento e pelo progresso,
mas onde também coabitam o sofrimento
e a dor, o desânimo e a falta de fé. É a este
mundo e a este século XXI, que a Mãe de
Deus, a Virgem toda Bela, toda Formosa
apresenta como modelos de fé comprovada e de heroicidade de vida duas cândidas crianças.
Estes Santos de Fátima são Mestres da atitude orante que a nossa vida pode ter. Francisco e Jacinta querem ensinar-nos a olhar
para Deus Trindade e a vivermos na Sua santidade. Eles são para nós modelos de contemplação, de compaixão e de anúncio.
Cada um de nós, tocados pela Mensagem
de Fátima seremos contemplativos como o
Santo Francisco Marto. Aprenderemos a ter
compaixão do mundo que sofre com a Santa
Jacinta Marto, e de ambos aprenderemos a
ser anunciadores da Mensagem de Fátima
que é uma Mensagem de Paz Evangélica.

“Deus Pai, que por nosso
amor enviou Jesus ao
mundo contou com o Sim
de Maria na Anunciação
e também contou com a
humildade de Maria
Virgem na Incarnação.”
Quando se fala da relação de Francisco com Maria, devemos evitar
por um lado atribuir-lhe acriticamente o que gerações e gerações
franciscanas foram dizendo e aplicando a São Francisco. Não podemos simplesmente atribuir a Francisco a autoridade da fonte, e por
outro isolar o pensamento mariológico de Francisco, quer da sua própria vida, quer das suas raízes, quer
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do seu enquadramento histórico.
Como sabemos Francisco não era
o que se chama hoje um teólogo.
Podemos olhar para ele, sim, como
um mestre espiritual. Por isso não
lhe vamos pedir formulações mariológicas à maneira dos grandes teólogos da escolástica medieval, nem
daqueles que produziram as mais
recentes formulações no âmbito da
mariologia contemporânea.
Francisco de Assis tem uma vida
daquilo a que a Igreja do seu tempo
transmitia sobre Maria. No entanto
ele próprio não deixa de contribuir
com alguns elementos característicos da sua personalidade de apresentar as bases de uma mariologia
franciscana.
Vertente histórica (humana)
Francisco meditava continuamente sobre a Incarnação do
Verbo. Refere Tomás de Celano:
«meditava assiduamente na
humildade da Incarnação e na
caridade da Paixão» (1C 84). Nos
seus Escritos, repetia e dava forma
verbal a quanto experimentava na
sua profunda e muitas vezes tácita
piedade mariana, o que impressionava os seus contemporâneos.
Francisco chamava ao Natal, festa
das festas, (2C 199) o Dia do Nascimento de Cristo e no Ofício da
Paixão 1, 11: «Santa Virgem Maria
não veio a este mundo mulher
semelhante a ti, filha e serva do
Rei altíssimo, o Pai celeste, mãe
do nosso santíssimo Senhor Jesus

Cristo, esposa do Espirito Santo,
roga por nós juntamente com São
Miguel Arcanjo e todas as virtudes
do céu e todos os Santos, a teu
santíssimo e dilecto Filho, nosso
Senhor e Mestre (…)
Ressalta o seu biografo, Tomás de
Celano, que Francisco: «rodeava
de um amor indizível a Mãe de
Jesus, por ter feito irmão nosso o
Senhor de toda a majestade. Em
sua honra cantava louvores especiais, erguia-lhe súplicas, consagrava-lhe afetos, tantos e tais
que nenhuma língua humana os
conseguia exprimir. Mas o que
mais nos deve alegrar é que ele
A tenha constituído Advogada da
Ordem e posto sob as suas asas,
para os proteger e sustentar até
ao fim, os filhos que em breve ia
deixar (Gal 4,2 – até ao fim do
mundo)» (2C 198).
Para a História da Salvação foi fundamental a maternidade de Maria.
O Menino de que Celano nos fala
a propósito do Natal do Senhor
em Greccio (1C 84), é evocado
também no Oficio da Paixão (OP
15,7), quando Francisco escreve:
«… nos foi dado o santíssimo
e dileto Menino, e por nós nasceu durante uma viagem e foi
deitado num presépio, por não
haver para ele lugar na estalagem (Lc. 2,14)». Deus Pai, que
por nosso amor enviou Jesus ao
mundo contou com o Sim de Maria
na Anunciação e também contou
com a humildade de Maria Virgem
na Incarnação.
Francisco de Assis no século XIII
diz-nos praticamente o mesmo que
a mariologia de hoje nos ensina.
Isto é, a mariologia só se compreende integrada na história da
Salvação, naquilo que se chama a
economia da graça, longe de qualquer entendimento abstrato da
salvação. Francisco é um dos primeiros a defender a integração
Maria na obra da Redenção, ele que
nunca viu Nossa Senhora isolada
do mistério da Incarnação (cf. 2C
198). (CONTINUA)
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As seis lições de Fátima
“Na Escola de Maria”
Texto: Frei José Dias de Lima

“Fátima
é o lugar
onde todos,
doutores e
ignorantes,
ricos e
pobres,
negros e
brancos, se
sentem filhos
de Maria”
Primeira lição - O crédito das
aparições!
Disse o Cardeal Cerejeira,
Patriarca de Lisboa: “não foi a Igreja
que impôs Fátima, mas Fátima que
se impôs à Igreja”
- «Quem é vossemecê e que
quer? - perguntou Lúcia, enquanto
Jacinta exprimia o seu espanto: «Ai
que linda Senhora!»
Bem que o prior de Lúcia tentou desacreditar os pastorinhos,
dizendo: «foi um demónio que vos
apareceu!», e ameaçando: «vou
chamar um padre de Roma que
adivinha». Mas os pastorinhos, afirmaram: «quem nos apareceu foi a
Senhora, Mãe de Jesus, bela e mais
brilhante que o sol!», e responderam:
«Esse padre de Roma que venha, que
vai adivinhar que estamos dizendo
a verdade!»
A presença dos papas peregrinos: Paulo VI; S. João Paulo II, Bento
XVI e Papa Francisco atestam da credibilidade das aparições de Fátima.
Segunda lição: A manifestação
aos simples.
Todo aquele que se dirige à
Cova da Iria em peregrinação a pé, ou
de qualquer transporte, faz parte desses simples que a Senhora acolhe à
sombra da azinheira do seu Coração
Materno em união aos pastorinhos.
Fátima é o lugar onde todos, doutores e ignorantes, ricos e pobres,

negros e brancos, se sentem filhos de
Maria e os seus amados pequeninos
a quem Ela protege e ampara.
Terceira lição: O desejo do Céu!
Com os pastorinhos aprendemos a olhar mais alto, a reconhecer
a dádiva do sol a quem Francisco
chamava: «candeia do Senhor», e a
tranquilidade das estrelas, a quem
Francisco chamava: «candeias dos
anjos». Aprendemos da inocência
de Francisco, que dizia: «quando
chegar ao céu hei de colocar azeite
na candeia da Virgem Maria!»
Sim, o desprendimento da terra
e o desejo de repousar no colo da
Mãe; o desprendimento da terra que
levava Francisco a dizer, perante as
ameaças de morte: «se me matarem, não me importa, vou para
o céu!» E, como a ciência humana
é ignorância cega ante a Divina,
Francisco apenas se quis entregar à
ciência da oração, de terço na mão,
rezando o Rosário com a sua irmã
Jacinta e com a sua prima Lúcia.
Quarta lição: O sacrifício.
Espanta a determinação e a
fé simples e humilde dos peregrinos, que querem sentir na carne
as penitências de Lúcia, Francisco
e Jacinta, que jejuavam, dizendo
que era «em sacrifício pelos pecadores que comem demais!», e iam
à Missa todos os dias mesmo que
estivessem doentes, dizendo que
era «um sacrifício pelos pecadores
que nem ao domingo vão!».
Quinta lição: Fátima é a sepultura da cobardia e dos respeitos
humanos.
Graças aos Sacramentos da Reconciliação e da Eucaristia, é admirável
quantos indiferentes se veem invadidos de preocupações religiosas;
quantos ateus regressam crentes;
quantos maus se tornam bons; quantos desesperados adquirem a paz;
quantos casais reforçam o seu amor
conjugal; quantos jovens consagram o seu futuro a Nossa Senhora
e quantos emigrantes retemperam
energias para continuar a ganhar a
vida fora do seu país.
Em Fátima alcança-se um
maior amor à Eucaristia, o «Jesus
escondido» que Francisco adorava
acima de tudo e cujo desejo de o
comungar lhe foi concedido próximo de morrer.

Sexta lição: A resignação dos
preteridos.
Se nos comove o grito de
ação de graças daqueles que
alcançaram o dom de uma cura,
mais comovedor é ainda a heroica
resignação e a inalterável serenidade, de quem se sente confirmado no sofrimento, convidado a
levar a sua cruz, mesmo depois de
tanto ter confiado e orado. É, sem
dúvida, a lição de Fátima mais
difícil de aprender. Assim foi com
uma peregrina que respondeu a
uma amiga, que a viu dando voltas de joelhos à capelinha das
aparições:

- Minha amiga, o seu cancro
está tão adiantado e está sofrendo
tanto com essa penitência! Veio
pedir a cura a Nossa Senhora de
Fátima?
- Não, minha amiga, não vim
pedir à Senhora que me cure, que
não mereço, mas que tome conta
dos meus filhinhos de cinco e oito
anos, que vão ficar órfãos de Mãe,
e não desampare o meu marido
que os vai criar sem mim.
São seis lições da «Escola
de Maria» que desenvolvo com
mais pormenor e exemplos vivos
no III Volume de Histórias de Vida
Exemplo e Proveito.

FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS EM LEIRIA
A União Missionária Franciscana vai organizar uma festa no próximo dia 4 de
junho (domingo), no Convento de São Francisco em Leiria [Rua dos Mártires, 1].
Este encontro tem como finalidade dar a conhecer o trabalho missionário dos
Franciscanos e proporcionar um momento de formação, informação, esclarecimentos e convívio cordial entre Zeladores, Benfeitores e Amigos das Missões
Franciscanas.
PROGRAMA
10h00 - Encontro de Esclarecimento
12h00 - Eucaristia
13h00 - Almoço
14h30 - Convívio e sorteio de rifas
17h00 - Despedida
Desejando participar é só informar
para a secretaria da UMF em Leiria
(tel. 244 839 904)
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Páscoa em Jerusalém
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“O Senhor
ressuscitou
verdadeiramente
aleluia!”
“O Senhor ressuscitou verdadeiramente aleluia!”. Uma frase que não
só exprime o mistério de Deus,
mas sobretudo a certeza da nossa
salvação. Jesus em pessoa anuncia
a sua morte e ressurreição e agora
estamos diante do cumprimento
da promessa ou profecia feita por
Ele. Desta maneira, a expressão
“verdadeiramente” toma o seu significado pleno, isto é, aquilo que
Jesus tinha anunciado agora concretiza-se, é um facto real, o ponto
máximo do amor infinito de Deus
para com a humanidade.
Este momento tão significativo
na vida de cada cristão tem o seu
percurso preparatório, iniciado na
quarta-feira de Cinzas, onde com
um gesto simples de cinza, todo o
fiel faz um propósito de conversão
e as práticas quaresmais o levam a
responder com a vida ao apelo feito
pelo sacerdote que na imposição

das cinzas, diz: “Arrependei-vos e
acreditai no Evangelho” (Mc1,15).
A Igreja em Jerusalém e de modo
particular os Franciscanos encarregados de defender os lugares
santos, não ficaram alheios a este
momento forte da fé, mas através
do jejum, oração e esmola se empenharam na renovação pessoal como
parte das pedras vivas desta Igreja
particular rezando pela paz no
mundo e em particular em alguns
lugares que formam o vasto território da Terra Santa, tema que foi
proposto para a nossa procissão no
Domingo de Ramos de Bethphage
até Santa Ana em Jerusalém.
Terminados os quarenta dias, na
quinta-feira santa tivemos a celebração da Missa Crismal e Última
Ceia com a cerimónia de lava-pés
na basílica do santo sepulcro.
Presidiu às mesmas celebraçães
o Administrador Apostólico, o
senhor Dom Pierbattista Pizzaballa, o qual durante a sua homilia
convidou os sacerdotes a oferecerem sempre o sacrifício pelo povo
que começa na oferta de si mesmos
em prol da salvação de todos a eles
confiados. Nesta celebração estiveram presentes inúmeros sacerdotes, bispos e uma multidão de fiéis
entre os quais muitos peregrinos.
Deste modo, iniciaram os dias
intensos do Tríduo Pascal na Terra
Santa. Na tarde do mesmo dia,

enquanto alguns faziam a “hora
santa” na basílica do santo sepulcro presidida pelo Administrador
Apostólico, outros com o Custódio da Terra Santa, fizeram a peregrinação e lava-pés no Cenáculo e
depois a visita às igrejas ortodoxas
de São Tiago e São Marco.
Na sexta-feira santa de manhã tivemos a celebração da paixão do
Senhor no Calvário, seguida da via-sacra ao meio-dia, depois o ofício
das trevas e à noite a procissão
fúnebre presidida pelo Custódio.
No sábado santo, partimos de São
Salvador passando pelo Patriarcado Latino para iniciarmos a
vigília pascal na basílica do santo
sepulcro, onde ao canto do Precónio pascal, o glória e aleluia, a
Igreja-Mãe de Jerusalém em primeiro lugar anunciava a ressur-

reição de Jesus. Ao fim da tarde
catámos as I vésperas da ressurreição em frente ao santo sepulcro
e à noite a celebração do ofício de
leituras no altar de Santa Maria
Madalena.
A Semana Santa é sempre vivida
intensamente na Terra Santa, o cansaço do serviço, atenua-se com a
alegria e esperança, porque afinal a
Páscoa é celebrar a razão da nossa
existência como cristãos e este
ano celebrando juntamente com as
Igrejas Orientais, na turbulência da
diversidade ressoava a beleza de
uma única fé em Cristo nosso Salvador. A todos os leitores do Missões
Franciscanas, os meus votos de Paz
e Bem! Que o Senhor ressuscitado
seja a razão do nosso viver!

ro, religiosos e associações católicas. O
apostolado dos doentes estava-lhe na sua
alma franciscana. Que o digam os doentes do IPO de Coimbra que ele visitava e
a quem assistia com todo o carinho. Neste Instituto foi capelão durante bastantes
anos, alguns dos quais de uma forma totalmente gratuita.
Sob o aspeto individual era muito procurado por jovens, casais, religiosos e fiéis que
nele buscavam aconselhamento e orientação espiritual.
Passando, pois, o centenário do seu nascimento (em S. Mamede de Infesta - Matosinhos, a 25 de abril de 1917), quiseram
os seus confrades franciscanos e muitos
amigos, sobretudo dos movimentos que
lhe foram mais próximos, assinalar a data,
embora com muita simplicidade.

Assim, na igreja dos Padres Franciscanos da Av. Dias da Silva houve no dia
25, às 12h00 uma Missa concelebrada,
presidida pelo Superior Provincial dos
Franciscanos, após a qual se descerrou
uma lápide comemorativa.

FREI MÁRIO BRANCO - NO CENTENÁRIO DO SEU NASCIMENTO
Passou no dia 25 de abril o Centenário
do nascimento de Fr. Mário Branco, sacerdote franciscano, prestigiado orador
sagrado, poeta e, sobretudo, religioso exemplar, que durante 40 anos (de
1954 até à sua morte, em 13 de junho
de 1994) viveu nesta cidade, na Comunidade Franciscana da Avenida Dias da
Silva, 59, onde foi o principal promotor
da atual Capela.
Exerceu fecundo apostolado como pregador insigne, deixando o perfume da sua
palavra pelos púlpitos de todo o Portugal, incluindo as Ilhas. Mas foi na cidade
de Coimbra que ele teve o seu principal
campo de apostolado, tornando-se amigo
e admirado por muitos, pois gozava de
enorme simpatia.
Simples fiéis, movimentos, grupos e co-

munidades religiosas desta cidade muito
lhe ficaram a dever.
Salientamos o Movimento das Equipas de
Casais de Nossa Senhora, que fez nascer
em Coimbra, após entusiasta aceitação do
Bispo D. Ernesto Sena de Oliveira e que
deixara já em franca caminhada no Porto e
bem entregue nas mãos do Bispo D. António Ferreira Gomes que por sua vez o confiara ao Padre Manuel Vieira Pinto, que
haveria de ser mais tarde Bispo de Nampula; o CPM (Centros de Preparação para o
Matrimónio) que ele apoiou na sua introdução em Coimbra, acompanhando como
conselheiro espiritual as equipas formadoras e o Movimento Esperança e Vida (MEV)
que contribuiu, também, para o incremento dos Cursos de Cristandade.
Era muito solicitado para retiros ao cle-
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S. Pascoal Bailão
Texto: Frei José Dias de Lima

“quando
for grande,
hei de ser
religioso,
quero trazer
o hábito de
S. Francisco”
S. Pascoal Bailão nasceu em
Espanha a 16 de maio de 1540.
Quando, já na idade da razão
foi levado à Igreja pelos seus pais,
para a primeira Eucaristia, mesmo
antes da sua primeira comunhão,
Pascoal seguiu atentamente tudo o
que acontecia naquela celebração,
sobretudo não desviando os olhos
do altar, no momento da consagração eucarística.
Certo dia vestiu um hábito
franciscano que um primo, com
apenas oito anos usava, em virtude
dos seus pais serem devotos de S.
Francisco e, sentindo-se um frade
em miniatura, começou a aspirar à
vida religiosa dizendo: «quando for
grande, hei de ser religioso, quero
trazer o hábito de S. Francisco».
A sua irmã e madrinha de batismo
sabendo das aspirações de Pascoal

começou a chamá-lo deste modo: «o
meu fradinho!».
Desde os sete anos que Pascoal guardava os rebanhos, mas os
companheiros de pastoreio tinham
conversas desagradáveis entre eles
e Pascoal, porque se afastava para
não participar em tais conversas,
acabava por ser alvo de perseguições, mas ele tudo suportava por
amor a Jesus Cristo. Muitas vezes se
encaminhava para uma Capelinha
dedicada a Nossa Senhora da Serra,
com todo o seu rebanho e, enquanto
ele rezava, as ovelhas pastavam,
tendo ele confiança que as guardava a Virgem Maria, enquanto ele
orava. Dizia ele: «As minhas ovelhas
estão melhor aqui, junto de Nossa
Senhora!» Mas o pasto junto à igreja
foi rareando, e ele teve de se afastar
aos poucos da dita Igreja a ponto de
não mais a ver. Foi então que, para
se sentir perto da Virgem, talhou
uma cruz no cajado e, sob a cruz,
dependurou uma imagem da Nossa
Senhora. Deste modo, de joelhos, e
com o cajado na mão, voltado para a
direção onde supunha estar a capelinha, continuava as suas orações.
Mas, Pascoal queria crescer
espiritualmente, e começou a rezar
os salmos, mergulhando ainda mais
nas coisas de Deus. Depois passou
à leitura de livros piedosos e vidas
de santos. Colhendo uma espécie
de hastes esguias e flexíveis, que
as ovelhas não comiam, dava-lhes
pequenos nós e fazia rosários que
oferecias às pessoas. Este pequeno

pastor, à medida que ia crescendo,
já tão sedento da penitência que
santifica, deixou as sandálias e
andava descalço pelos caminhos
escabrosos, ferindo-se nas rochas e
espinhos. Quando lhe perguntaram
a razão de tamanho sacrifício ele
respondeu: «Quero ganhar o Céu e
expiar os meus pecados!».
Mas, chegado à adolescência
foi encarregado de guardar rebanhos alheios, passou a pertencer à
corporação de pastores e a sujeitar-se às suas leis e aos seus chefes.
Um dia, um dos chefes disse-lhe:
- Entra naquela quinta e rouba
lá um cacho de uvas!
- Não posso roubar os bens
alheios – respondeu Pascoal
- Entra na quinta e traz-me um
cacho de uvas, rapaz!
- Antes ser feito em pedaços –
respondeu Pascoal
Foi o próprio chefe roubar
as uvas. Queria obrigar Pascoal a
comer, mas ele respondeu: «Nunca!
O bem mal adquirido não aproveita
a ninguém!»
Desencantado com a vida
de pastor, sobretudo pelas perseguições que sofria, para manter a
sua integridade moral, já na força
da sua juventude, decidiu entrar
no convento e fazer-se frade franciscano. Mantendo, desde criança,
a pureza de alma e coração, sabia
que só entrando na vida religiosa e
encerrado nos claustros de um convento, conseguiria manter-se íntegro até ao fim. Cultivou a piedade,

sobretudo para com a Eucaristia
e, já cheio de virtudes, acabou por
ser admitido na Ordem dos Frades
Menores em 1564 com vinte e quatro anos de idade, realizando o seu
sonho de menino. Foi destinado
aos trabalhos mais humildes mas,
em tudo o que lhe era pedido para
serviço dos irmãos, era de boa vontade. Morreu em 1592 com apenas
cinquenta e dois anos.
Escreveu alguns opúsculos,
onde expôs a sua experiência religiosa, e dos quais destaco o seguinte:
«Não ponhas a tua atenção neste
mundo senão só em ti e em Deus. O
teu pensar seja simples e humilde,
sê sempre diligente em andar atento
a ti mesmo, e o amor de Deus seja,
por cima de todas as coisas, como
óleo sobre elas entornado».

Joaquim Carreira Marcelino das Neves.
Tinha 83 anos de idade, 66 de profissão
religiosa e 59 de sacerdócio.
Presidiu às solenes exéquias Sua Eminência o Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, D.
Manuel Clemente.
Terminada a missa o corpo presente o cortejo fúnebre seguiu para a sua terra natal,
Souto da Caranguejeira – Leiria.

Frequentou a Faculdade de Teologia do
Pontifício Ateneu Antoniano de Roma,
onde obteve a licenciatura em 1959, tendo-se especializado em Sagrada Escritura
no Instituto Bíblico Franciscano da Flagelação em Jerusalém (1960-1961) e obtido
a licenciatura em bíblica no Instituto Bíblico de Roma em 1962. Fez o Doutoramento em Teologia Bíblica em Salamanca
(Espanha) 1964.
Foi professor ordinário da Universidade
Católica Portuguesa desde a fundação, em
1968, até à sua jubilação. Escreveu, além
de centenas de artigos em revistas da especialidade e em entradas para enciclopédias,
as seguintes obras: A Teologia da Tradução
Grega dos Setenta no Livro de Isaías, Coim-

bra 1973; Jesus Cristo, História e Fé,
Braga 1989; Jesus de Nazaré, Quem és
Tu? Braga 1991, entre muitos outros que
publicou. Deixou no último capítulo uma
publicação sobre S. João Evangelista.
Participou em mais de uma dezena de
congressos nacionais e internacionais e
numas 15 semanas de estudos bíblicos e
teológicos em Portugal.
Homem fraterno, sábio, de comunicação fácil, disponível a quantos o procuravam. Dele recebiam estímulo e orientação e novos critérios de vida. Durante
a celebração Eucarística dominical, no
confessionário da igreja do Seminário,
atendia cordialmente quantos dele se
aproximavam.

OBITUÁRIO

Frei Joaquim Carreira Marcelino das Neves,
OFM
Sacerdote Franciscano
No passado dia 28 de abril de 2017, na
Enfermaria Provincial dos Franciscanos,
[Largo da Luz] em Lisboa, faleceu o Frei

O Padre Joaquim Carreira Marcelino das
neves nasceu na Caranguejeira, Leiria, a
26 de junho de 1934 tomou o hábito franciscano no dia 14 de agosto de 1950, fez
a Profissão Temporária a 15 de agosto de
1951. Foi ordenado sacerdote a 13 de julho de 1958.
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Recordar o Colégio da Portela Leiria
Texto: Mário Pais

“seria engraçado, passados
tantos anos, podermos
encontrar antigos colegas
que passaram pelo Colégio
da Portela, em Leiria. ”
Há dias em conversa com um amigo
de longa data, José Luís das Neves
Silva, de Peniche, mas a viver nas
Gaeiras, Caldas da Rainha, sugeria
ele que seria engraçado, passados
tantos anos, podermos encontrar
antigos colegas que passaram pelo
Colégio da Portela, em Leiria.
Disse-lhe logo que estava nomeado
“Presidente da Comissão Instaladora”. Mas esta ideia não me deixou quieto. Como seria interessante
recordar esta Casa, este Colégio da
Portela, que tanto bem, através dos
nossos Padres Franciscanos, fez a
dezenas e dezenas de jovens!
Na verdade, não sei bem em que ano
terá iniciado o Colégio da Portela a
sua ação educativa, mas em 1975
fechou as suas portas por razões
que a Província Portuguesa achou
por bem concretizar.
Apesar de existir uma Associação dos Antigos Alunos dos Colégios Franciscanos, não invalida

que possa haver como uma sub-Associação dos que estudaram
e viveram exclusivamente neste
Colégio da Portela, em Leiria. Na
verdade, refiro-me só ao Colégio
porque havia na mesma altura a
zona dos chamados “mais velhos”,
os que já se encontravam a iniciar
o postulantado.
Para além disso, seria com muita
alegria e saudade poder encontrar
prefeitos de estudo e também professores que deram do seu melhor
nesta casa de formação. Estou
a lembrar-me especialmente do
Pe. Domingos do Casal Martins,
na atualidade Vigário Provincial.
Mas outras tiveram funções nas
prefeituras. E antes de se iniciar os estudos no ensino oficial,
o Colégio fazia a formação dos
primeiros anos do atual básico
internamente. Entre os vários
professores estou a pensar no Pe.
Marques de Castro que, se não me
falha a memória, foi professor de
Português e Francês.

MISSÃO PRESS REÚNE EM LEIRIA

No passado dia 26 de abril, reuniram-se no Convento de São Francisco em
Leiria, os membros da MISSÃO PRESS.
Sob a presidência do Padre Tony Neves,
Superior Provincial do Missionários Espiritanos Portugueses, estiveram presentes os responsáveis de nove publicações
missionárias. Honrou-nos também com
a sua presença o Diretor Nacional das
Obras Missionárias Pontifícias em Portugal, Padre António Lopes, SVD.
A Missão Press forma parte integrante da AIIC (Associação da Imprensa de
Inspiração Cristã) e tem como objetivo
apoiar os órgãos de comunicação escrita

dos Institutos Missionários Ad Gentes.
Os diferentes Títulos da Imprensa Missionária em Portugal, chegam a casa de
milhares e milhares de famílias portuguesas, chegam à diáspora e aos grandes centros de emigração na Europa e
nas Américas. Levam a língua portuguesa a muitos recantos dos PALOP e são
fonte de boas notícias e de histórias de
vida de verdadeiros heróis no século XXI:
OS MISSIONÁRIOS E MISSIONÁRIAS
DE PORTUGAL.

Como seria interessante se fosse possível encontrar alunos que exclusivamente frequentaram este Colégio na
bela e sempre altaneira Cidade de
Leiria, com a marca do seu castelo
de elegância e formosura, como o foi
ao tempo da sua Rainha e nossa. D.
Isabel de Portugal.
Venho por meio do Jornal das Missões Franciscanas, e desde já agradecendo a sugestão do Procurador
Nacional da UMF, Frei Álvaro Silva,
a oportunidade de escrever este
artigo e procurar antigos alunos.
Seria bom fazer um preito de
homenagem aos que deram do seu

tempo e vida para que hoje muitos
tivéssemos singrado na vida.
Ao mesmo tempo seria bom recordar os felizes momentos vividos
naquele campo de futebol, corredores e salas de estudo e capela.
A quem conhecer alunos que estudaram exclusivamente em Leiria
poderiam dar-lhe o contacto do
jornal umfprocnac@gmail.com ou
o autor deste singelo testemunho:
Mário Pais: mriopais49@gmail.com
Esperando, com esperança, por
notícias, saúdo a todos com votos
de felizes Festas Pascais.
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Jovens e Misões
Alargar as fronteiras da Igreja
Texto: Rui Alberto, Salesiano (Este artigo é um artigo conjunto, que todos os membros da Missão Press se comprometeram a publicar)

“A fé fá-los sentir-se bem
consigo mesmos; é uma
experiência libertadora
nos momentos de crise. ”
Um convite para escrever umas
linhas sobre Juventude e missão é
sempre agradável. São dois lugares eclesiais que, a mim e a tantos amigos, dizem muito. Todos
os que fazemos uma experiência
feliz na fé, gostaríamos de alargar
as fronteiras desta “casa” onde
se vive o encontro com o Ressuscitado. A “missão” alarga essa
fronteira em termos geográficos e
culturais; a “juventude” alarga-a
geracionalmente.
Mas quando olhamos para a fisionomia da fé vivida pelos jovens
que se sentem mais identificados
com a Igreja, o entusiasmo esmorece um pouco. Aqueles jovens
que frequentam mais as nossas
paróquias e comunidades cristãs, com as suas ofertas habituais
(catequese, associativismo juvenil…) serão cerca de 15 a 20% da
totalidade dos jovens portugueses. Fazem uma experiência interessante e motivada da fé cristã.
Têm uma relação saudável, enriquecedora com o Deus de Jesus
Cristo, mesmo quando o Espírito

Santo é deixado de lado. Conseguem resistir ao silenciamento
que os media e a escola impõem à
visão cristã. Mas a maneira como
agem a partir da fé é ainda pobre.
Percebem que a fé, essa relação de
amor e confiança para com Deus,
tem algumas implicações. Mas as
implicações que eles identificam
e vivem são auto-centradas ou de
curto alcance. Têm consciência
que a fé pede para ser alimentada
(na formação pessoal, na oração,
nos sacramentos). A fé fá-los
sentir-se bem consigo mesmos; é
uma experiência libertadora nos
momentos de crise. Chega até a
ser fonte inspiradora de um novo
estilo de relacionamento. Mas
esse impacto inovador da fé surge
apenas nas relações de curto
alcance (família, amigos chegados, e eventualmente os parceiros
românticos).
Estes jovens têm imensa dificuldade em perceber que a fé poderia/deveria ser fonte de renovação
nos campos da política, da economia, da sociedade. A experiência

de fé que fazem não está a ser suficiente para os alertar para o que
sucede nas “outras aldeias”, fora
da sua zona de conforto.
Por isso, o tema da missão (do
outro lado do mundo ou junto de
um coetâneo culturalmente afastado da Igreja) é-lhes estranho.
Ao mesmo tempo, temos uma
minoria ainda mais reduzida que
parece ter um perfil muito diferente. Estão disponíveis para projetos de solidariedade, de serviço
missionário (em Portugal ou no
estrangeiro). Algumas vezes esta
sensibilidade a missão nasce de
uma profunda experiência de fé,
enraizada na oração e numa vida

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA EM FÁTIMA
A União Missionária Franciscana vai
realizar neste ano do CENTENÁRIO
DAS APARIÇÕES o seu Retiro Anual no
Santuário de Fátima, que terá lugar de
17 a 21 de agosto. Convidamos os nossos leitores e Amigos a se inscreverem
no RETIRO NESTE CENTENÁRIO DAS
APARIÇÕES DE NOSSA SENHORA.
Teremos oportunidade de visitar pela
primeira vez, enquanto participantes
do Retiro da UMF, os túmulos dos Santos Francisco e Jacinta Marto.

O nosso retiro terá lugar na Casa de
Nossa Senhora das Dores.
Inscrição:
Inscrição única para os participantes:
10,00 Euros
Alojamento completo por pessoa:
Quarto individual: 140,00 Euros
Quarto duplo 130,00 Euros
Estes preços incluem as quatro diárias
com pensão completa.

Faça já a sua inscrição para:
Procuradoria Nacional da UMF
Rua dos Mártires, 1 – Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telefone:
244 839 904 ou 913 837 726
Ou ainda:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com

espiritual que lê o mundo que nos
rodeia e os seus desafios a partir
do mandato missionário de Jesus.
Outras vezes, essa disponibilidade
para a ação e o serviço legitima-se
somente em valores vagos (solidariedade, filantropia…).
A evangelização feita com as
novas gerações tem nesta sensibilidade à missão uma “cadeira em
atraso”. Fica por saber se é uma
dificuldade específica da forma
como a Igreja tem trabalhado com
os jovens ou se é apenas eco de
uma indiferença missionária que
caracteriza amplos sectores da
Igreja portuguesa.
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Franciscanos,
peregrinos de Fátima
Texto: Álvaro Cruz da Silva, OFM

“também os
Missionários
Franciscanos
têm sido
«pedras
vivas» deste
Santuário
Mariano
de projeção
universal”
Os filhos e filhas de São Francisco
de Assis são por essência também
filhos e filhas de Nossa Senhora. Aos
teólogos franciscanos e a João Duns
Escoto em particular se deve a maior
de todas as certezas marianas e por
consequência uma onda enorme
de devoção e filiação à Imaculada
Conceição da Virgem Maria, a quem
tão genuinamente o povo chama
«Senhora da Conceição».
Para Portugal, depois das aparições
de Nossa Senhora em Fátima no ano
de 1917, a Cova da Iria, torna-se um
centro de convergência espiritual,
um centro de irradiação da mensagem evangélica, recordada por
Nossa Senhora e um centro de for-

mação espiritual e religiosa.
Nos últimos cinquenta anos os missionários franciscanos sempre foram
a Fátima, sozinhos ou em grupo. Em
grandes concentrações organizadas,
em jornadas de estudo e de reflexão,
em dias de peregrinações aniversarias ou no silêncio das vigílias da
noite, confiantes na Mãe que sempre
atende os seus filhos.
Há aproximadamente 50 Anos que no
fim-de-semana mais perto do dia 4 de
outubro, Festa litúrgica de São Francisco de Assis, os Missionários Franciscanos organizam a sua Peregrinação Nacional ao Santuário de Fátima.
De todos os cantos e recantos do
continente e das ilhas chegam

nessa ocasião a Fátima, Irmãos e
Irmãs franciscanos e uma multidão enorme de membros da Ordem
Franciscana Secular.
Há também aproximadamente 50
Anos que a UNIÃO MISSIONÁRIA
FRANCISCANA, organiza nas Casas
de Retiros do Santuário, os seus retiros anuais. Durante muitos anos,
estes retiros faziam-se em dois turnos, sempre com largas dezenas de
participantes. Nos últimos 20 anos o
Retiro Anual da UMF conta apenas
com um turno. Mais uma vez, de 17
a 21 de agosto próximo, estaremos
aos pés de Maria e a rezar aos novos
Santos Francisco e Jacinta Marto,
pelos missionários franciscanos

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

espalhados pelo mundo a anunciar a
Boa Nova, a transmitir os valores do
Evangelho e da Fraternidade entre
os povos. Sendo habitualmente estes
retiros vividos em regime de «retiro
aberto», eles são também uma oportunidade de formação e informação
sobre o carisma missionário franciscano, neles participam sempre
muitos dos nossos colaboradores e
colaboradoras.
Assim, também os Missionários
Franciscanos têm sido «pedras
vivas» deste Santuário Mariano de
projeção universal, com a sua habitual presença em Fátima aos pés de
Nossa Senhora.

