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PAZ E BEM

MISSÕES
FRANCISCANAS
FAZ 80 ANOS
“Este Jornal em todas as suas
edições é feito com espírito de
Missão e de Franciscanismo”

Ticiano - O milagre da cura do pé amputado, 1511, Scuola del Santo, Pádua
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FRANCISCANOS
PEREGRINOS DE
FÁTIMA
“Desde sempre Santo António
nos atende e nos escuta. Ele é
nosso Amigo e nosso Confidente, é o grande interlocutor dos
pobres e aflitos.”
página 4
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Editorial

Missões Franciscanas
faz 80 Anos
Texto: Padre Álvaro Cruz da Silva - Diretor e Administrador do Jornal Missões Franciscanas

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Ainda ecoam nos nossos ouvidos as
palavras do Santo Padre, o Papa Francisco na sua recente viagem a Portugal.
Rodeado de uma enorme multidão,
mas todo recolhido em Deus e sob o
manto protetor de Nossa Senhora, o
Romano Pontífice em Fátima, orou à
Virgem Maria, Mãe de Misericórdia,
Senhora veste branca.
Há cem anos, o Céu falou na terra, na
Cova da Iria. Foi revelada aos Pastorinhos uma mensagem de Paz e de
Confiança, de Perdão e Misericórdia e
foi também lançado um desafio à oração sempre mais confiante, dirigida
a Deus, por intercessão da Virgem
Maria. Hoje, em 2017, estas aparições
continuam a despertar interesse nuns,
curiosidade e apreensão noutros.
Interesse, porque querem agradar
a Deus e cumprir com o que Nossa
Senhora pediu. Curiosidade, porque
agora, cem anos depois, ainda há muito
a dizer sobre as aparições. Apreensão,
sobretudo para os inimigos da Igreja,
porque se vêem sem argumentos válidos para refutar os ‘acontecimentos de
Fátima’.
Recordou-nos o Santo Padre que em
Fátima, a Virgem Maria a «todos mostrou os desígnios da misericórdia do
nosso Deus», sobretudo para com os
pobres, os pecadores e todos os que
são empurrados pelos poderosos deste
mundo para «as diferentes periferias».
O Papa Francisco assumiu pessoalmente a Mensagem de Fátima, no
«bispo vestido de branco» e conferiu
à visão dos Pastorinhos um novo horizonte eclesial. Agora são todos batizados «vestidos de branco» que, assumindo «a alvura batismal, querem viver
em Deus e rezam os mistérios de Cristo
para alcançarem a paz».
O Papa Francisco desafiou-nos a que,
a exemplo dos Santos Francisco e
Jacinta Marto «e de todos os que se
entregam à mensagem do Evangelho,
seremos nós também peregrinos, der-rubando todos os muros e todas as
fronteiras, saindo em direção a todas
as periferias, revelando a justiça e a paz
de Deus ao mundo injusto e em guerra.
A sermos a Igreja vestida de branco,
branqueada no sangue do Cordeiro derramado ainda em todas as guerras que
destroem o mundo em que vivemos».
Maria «mostra-nos a força do teu
manto protetor, para a ti nos entregarmos, a ti nos consagrámos». E «envolvidos na Luz que das tuas mãos nos
vem, darmos glória ao Senhor». Que a
celebração da solenidade do CORPO
DE DEUS, nos consolide na mesma Fé
dos novos Santos, Francisco Marto e
Jacinta Marto, que é a Fé da Igreja!

“A nossa
qualidade
é a relação
com os
nossos
leitores!”
No dia 13 de junho de 1937, o então
Procurador Nacional da União Missionária Franciscana, Padre José
Alves Pereira, homem ilustre a
todos os níveis, publicou o primeiro
número do Jornal Missões Franciscanas, que completa agora a bonita
idade de 80 Anos. Muitos padres
franciscanos foram seus administradores e diretores, alguns ainda
estão vivos e em plena atividade.
Quando em 1967, o Papa Paulo VI,
de boa memória, publica a «Primeira Mensagem Pontifícia para
o Dia Mundial Comunicações
Sociais», já o nosso Jornal tinha
30 Anos! Com alegria, o «Missões
Franciscanas» tem-se vindo a afirmar e a fortalecer. Hoje faz parte da
«Associação de Imprensa de Inspiração Cristã» (AIIC) e integra também a «Missão Press» (Associação
da Imprensa Missionária).
Ao longo destes 80 Anos, milhares
e milhares, leram o nosso Jornal.
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MATERIAL MISSIONÁRIO 2018
Já se encontra disponível o material
missionário para 2018. Se gostaria
de ajudar as Missões Franciscanas
através da divulgação deste material
(Calendário, Agenda e Almanaque),
entre em contato connosco, nos locais
habituais onde os franciscanos estão
presentes, ou peça diretamente a:
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Leram-no nos cinco continentes,
particularmente em África. A vida
missionária dos Franciscanos Portugueses, os seus feitos, os seus
sonhos, e as suas realizações preencheram muitas das mais belas páginas no nosso Mensário de Formação e Informação Missionária e
Franciscana. A vida na Missão de
Moçambique e na Guiné-Bissau foi
aqui amplamente espelhada desde a
fundação do nosso Jornal, até abril
de 1974 e à subsequente descolonização portuguesa. Continuámos a missão de informar, durante as guerras
em Moçambique e na Guiné-Bissau.
Fomos fonte de angariação de grandes ajudas espirituais e materiais,
para o trabalho heróico dos franciscanos portugueses na lusofonia.

Ajudamos a colocar muitas «pedrinhas» para erguer igrejas, como a
da Polana em Maputo e em muitos
outros sítios daquele país irmão.
Ajudámos a construir escolas e
hospitais. Os nossos leitores, ajudaram muitos jovens na sua formação franciscana, missionária e
sacerdotal através das Bolsas de
Estudo e outras ofertas.
Hoje projetamos nas nossas páginas, os Projetos Missionários da
Ordem Franciscana. Temos leitores em São Petersburgo, Goa e chegamos aos portugueses imigrantes
da Europa e nas Américas, chegamos às «periferias» humanas, culturais e sociais, do continente e
das ilhas. Há muito, que os governos de Portugal, nos ignoram.
Perdemos o «Porte Pago» e não
temos o subsídio de «Incremento
á Leitura». Apesar de pagarmos os
impostos e sustentarmos na parte
que nos toca a «ERC».
Dominique Wolton, na sua magnífica obra, publicada em 2016, com o
título «Communiquer c’est vivre»
[Comunicar é viver], estimula-nos a continuar o nosso trabalho
e lembra-nos que a «abundância
da informação não é sinónimo de
qualidade (página 210)». A nossa
«qualidade» é a relação com os
nossos leitores! Hoje cabe-me a
mim e aos meus colaboradores,
mantê-la e intensificá-la. Este Jornal em todas as suas edições é
feito com espírito de Missão e de
Franciscanismo, todo ele a pensar
em si, que agora nos lê.
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Um Missionário Franciscano
Testemunho ocular do “fenómeno de Fátima”
Texto: Frei. Isidro Lamelas, OFM

“O povo
anseia por
um sinal extraordinário,
por um
milagre.”
Cem anos depois dos acontecimentos de Fátima, são cada vez menos
as memórias vivas dos que podem
contar o que viram e ouviram. São,
por isso, cada vez mais valiosos os
testemunhos registados por escrito
dos que presenciaram o “fenómeno”.
Parece-nos por isso muito oportuno
publicar o relato do Pe. Franciscano, Benedito José de Castro, que
veio a ser um grande missionário
em Moçambique. Na sua Agenda
em que costumava coligir curiosos
apontamentos de interesse diverso,
deixou-nos esta preciosa narração
do que aconteceu na Cova da Iria,
no dia 13 de outubro de 1917. Trata-se de um relato em primeira pessoa
que continua inédito, por só muito
recentemente ter sido “descoberto”
nos arquivos dos Franciscanos. O
testemunho é tanto mais importante
quando se trata de alguém que nos
conta o que presenciou, apenas três
dias após (15/10/1917) a ocorrência
do “fenómeno” descrito.
«Saímos de Leiria pelas 6h30 oficiais, no carro do Valadar. Fomos
pelo Reguengo. Aí pelas 10h30 estávamos no lugar da visão. No princípio da viagem o céu mimoseou-nos
com um forte aguaceiro que durou,
com mais ou menos intensidade,
até às 13h00 inclusive. Nem por
isso a gente desanimou, antes pelo
contrário, todos estavam radiantes
e espirituosos, exceto dois tipos que
montavam um autociclo. Naufragaram na fé quase no porto, retrocedendo carrancudos. Pela estrada do
Reguengo pararam uns 100 automóveis e na via de Ourém outros tantos
aproximadamente. Por qui pode-se
calcular o mais. Eram 13h00 oficiais. O povo anseia por um sinal
extraordinário, por um milagre.

Reza, chora, suplica…. Nisto a
chuva pára, o sol parece como que
eclipsando. Não deslumbra: cerca
de 50.000 pessoas contemplam-no
sem dificuldade. Está oscilante, ora
pálido, ora roxeado. No local da
aparição, a três metros de altura,
pairam duas nuvens amareladas.
Os rostos da multidão tomaram a
cor de chumbo. Tal é a perspetiva.
É, porém, mais verosímil que o sol
continuasse sem novidade e que um
globo apresentado milagrosamente
por Deus se interpusesse entre o
povo e o astro-rei. Muitas pessoas
então saudaram o sol de justiça
com preces e lágrimas de compunção. Três cores se distinguiram
neste fenómeno: branca, amarela
e violácea que são precisamente as
[cores] do hábito de S. José e simbolizam a justiça áurea, a pureza, a
humildade e modéstia deste Santo.
Uma das pequenas videntes declarou que [S. José] o protetor da Igreja
católica aparecera para abençoar
o povo, que a Virgem Santíssima
dissera que [em breve] terminaria
a guerra, que não continuassem
a tentar a Deus e que rezassem o
terço. Vem a propósito alguns versos do salmo 18: coeli enarrunt gloriam Dei… non sunt loquelae neque
sermones quórum non audiantur
voces eorum…. [Continua a citação
do salmo completo em latim]. Leiria, 15 de outubro de 1917».
O Pe. Benedito José de Castro, nasceu em Chaves a 11 de novembro de
1880. Com 11 anos entrou no seminário franciscano de Montariol, Braga.
Tomou o hábito de S. Francisco a

25 de setembro de 1896 e professou
solenemente no dia 8 de setembro
de 1901. Foi ordenado sacerdote a
28 de maio de 1904. Desde então,
exerceu o sacerdócio em diversos
conventos franciscanos. Não sabemos a data exata em que passou a
residir em Leiria. Certo é que, em
1917 residia em Leiria, onde chegou
a ser confessor da Irmã Lúcia. Três
anos depois, a 30 de agosto de 1920
embarcou como missionário para
Moçambique, onde chegou a 13 de
outubro, data em que foi nomeado
Coadjutor da Missão de Inharrime. A

14 de março de 1923 transferiram-no
para Missão de São José do Môngoè
e a 8 de janeiro de 1925 tomou posse
do cargo de Coadjutor do pároco de
Inhambane. “Foi para ali transferido
por despacho de 17 de dezembro de
1925, tomando posse, como coadjutor do P. Pedro, a 19 de janeiro de
1926”. Em 1930 voltou para a Missão
de Inharrime. Em maio de 1933 veio
de férias a Portugal, acabando por
não poder regressar devido à frágil
saúde. Passou a residir no Convento
de Vilarinho, onde veio a falecer, no
dia 26 de março de 1958.

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.
Se deseja participar, faça a sua inscrição até ao dia 4 de agosto, por carta
para a UMF em Leiria, pelos telefones:
244 839 904 ou 91 383 77 26 ou ainda para os nossos mail’s.
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Santo António, um dos nossos!
Confiai em Deus, como António de Lisboa
Textos: Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Pela mão de Santo
António de Lisboa, todos
podemos chegar a Deus.”
Os devotos de Santo António de Lisboa, conhecem o Santo Português,
por aquilo que ele é e por aquilo que
ele faz na vida dos que a ele recor-rem. Desde sempre Santo António
nos atende e nos escuta. Ele é nosso
Amigo e nosso Confidente, é o grande
interlocutor dos pobres e aflitos.
Dialoga com quanto a ele confiam
qualquer sofrimento do corpo ou da
alma. Muitos crentes conhecem mal
a vida verdadeira de Santo António
de Lisboa, mas confiam nele o no seu
poder de fazer milagres e de obter
graças, para nós, junto de Deus.
Santo António é, para muitos de nós,
ainda hoje companheiro de viagem.
Anda connosco, como um Amigo,
não só nos alcança de Deus graças
abundantes nas nossas necessidades.
Ele é um irmão mais velho, um amigo
sempre disponível, um confidente das
nossas aflições grandes ou pequenas.
Os devotos de Santo António
pedem-lhe luz, para caminharem à
Luz de Cristo!
Pedem-lhe para ajudar a quem anda
perdido e para encontrar o que se
perdeu. Pedem-lhe para consolar os
que sofrem, os que andam tristes.

Pedem-lhe para socorrer os pobres.
Pedem-lhe um casamento feliz. Os
seus devotos confiam nele com uma
fé absoluta, com o Grande Santo
que tem Jesus ao colo e que fala ao
Menino Deus de todos nós.
Santo António de Lisboa é um benfeitor supremo, é o rosto da bondade
e de todas as graças que Deus quer
conceder à humanidade. Pela mão de
Santo António de Lisboa, todos podemos chegar a Deus. O Santo de Lisboa é o pregar da reconciliação e da
misericórdia divina. A misericórdia
que nos faz voltar para Deus depois
de uma confissão bem feita.
A devoção a Santo António de Lisboa
tem muitas expressões. Manifesta-se
pela reza do Responsório, pela Oração Antoniana todos os dias, e às terças-feiras em particular. Pela reza da
Trezena em Louvor de Santo António,
rezada em grupo ou particularmente.
Pela veneração das imagens do Santo
em nossas casas e em todas as igrejas
do mundo inteiro. Pelo amor às Missões Franciscanas. Pela partilha com
os Pobres, que recebem por intercessão de Santo António o alimento nas
suas mesas.

ORAÇÃO MISSONÁRIA A SANTO ANTÓNIO
Senhor,
Que escolhestes
Entre os primeiros discípulos de São Francisco de Assis
Cinco missionários
Como anunciadores do teu Evangelho
Até darem, por Ele, a sua vida e o seu sangue.
Concede-nos também a nós,
Como concedeste a Santo António de Lisboa,
O desejo de seguir os seus exemplos,
Para podermos com o mesmo ânimo e a
mesma paixão
Caminhar na vida, pelos caminhos do Amor.
Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos.
Ámen.

MÃO, LÍNGUA E CORAÇÃO (in, Sermões de Santo António)
O Coração simboliza o amor da nossa vida, a sede das nossas escolhas, a
adesão ao bem e ao mal. A Língua serve para expormos a palavra que nos vai
no pensamento. A Mão prolonga o nosso querer e o nosso coração, transporta
carinhos e afetos.
Aqueles, portanto, que renegam a Cristo nas trevas do pecado, arrependam-se
perante a pregação da Palavra de Deus, para que à luz da penitência possam
confessá-lo juntamente com Pedro por três vezes: Amo, amo, amo!
Amo com o coração, pela fé e devoção;
Amo com a língua, afirmando a verdade e edificando o próximo;
Amo com a mão, através de um agir puro.
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Pão dos pobres de Santo António

“O pão material dado aos
pobres por amor, exprime
perfeitamente o Pão de Deus
e o Pão Eucarístico. ”
Existe, generalizado por todo o
mundo, o costume de colocar nas
igrejas uma caixa para esmolas
com o título de «Pão dos Pobres».
PORQUÊ?
Ainda se trabalhava na construção da Basílica de Santo António
em Pádua quando, bem perto, uma
criança caiu à água e se afogou. A
mãe, aflitíssima, recorreu a Santo
António pedindo-lhe que ressuscitasse o seu filho, e prometeu dar, a
um determinado número de pobres,
certa quantidade de trigo equivalente
ao peso do seu filho.
A sua oração foi ouvida, o menino
reviveu, e ela cumpriu a promessa
que tinha feito a Santo António.
Ao longo dos séculos apareceu um
ou outro caso idêntico, mas o que
marcou mais profundamente, teve
lugar em Toulon, narrado por Luísa
Bouffier:

«Certa manhã, em 12 de março de
1890, quando ia abrir a sua loja, a
fechadura de segredo partiu e não
conseguiu abrir a porta. Chamou
um serralheiro que, depois de muitas tentativas infrutíferas, resolveu
ir buscar ferramentas para a arrombar. Entretanto, por inspiração
divina, Luísa prometeu dar pão aos
pobres se com a nova experiência
conseguisse abrir a porta da sua
loja. Voltou o serralheiro e à primeira tentativa, sem dificuldade
alguma, logo a abriu.
Estupefação geral!
A notícia espalhou-se por toda a
França, Bélgica, Itália, Alemanha
até chegou ao Brasil e a outros
continentes.
Reconhecida, Luísa Bouffier colocou uma imagem de Santo António
na sua loja e uma caixa onde recolhia esmolas para comprar pão para

dar aos pobres. Também as igrejas
começaram a fazer o mesmo».
No Brasil, Santo António tinha o
soldo de tenente-coronel do exército. Na cidade da Baía esse ordenado era aplicado nas despesas do
culto a Santo António e na comida
que dava todos os dias na portaria do convento de São Francisco
naquela cidade.
A Portugal chegou também esse piedoso gesto do «PÃO DOS POBRES
DE SANTO ANTÓNIO» através da
mão do Muito Reverendo Frei João
da Santíssima Trindade que no
dia 25 de março de 1895, de acordo
com o Senhor Arcebispo de Braga,
o instituiu na igreja dos Terceiros
daquela cidade.

Santo António de Lisboa, Padroeiro Universal da UMF

“Pelo seu percurso
missionário, é o Padroeiro
dos Missionários
Franciscanos”
Santo António nasceu em Lisboa,
no ano de 1195, nobre de ascendência. Foi batizado na Sé de Lisboa,
com o nome de Fernando. Em 1210
entra para os Cónegos Regrantes
de Santo Agostinho no Mosteiro
de São Vicente, fora dos muros da
cidade de Lisboa. Em 1212 vai para
o Mosteiro de Santa Cruz, que os
mesmos Religiosos possuíam em
Coimbra. Em 1220, já ordenado
Sacerdote, encontra em Coimbra
os primeiros franciscanos vindos

de Assis. Este encontro é decisivo
para ele, e em breve recebe o hábito
e muda o seu nome de Fernando
para António. Faz-se missionário,
vai para Marrocos. Adoece, e na Primavera de 1221 regressa a Portugal,
mas o barco em que viajava, perde o
rumo e atraca em Messina na ilha da
Sicília em Itália.
Em setembro de 1222, por ocasião de uma Ordenação Sacerdotal de uns frades Dominicanos, é

convidado a pregar e manifesta
uma enorme cultura teológica e
um fulgurante dote oratório. Daí
em frente a sua vida será totalmente preenchida pela pregação
e pelo ensino da teologia. De 1225
a 2131 prega em várias cidades de
França e Itália, onde acaba por
morrer a 13 de junho de 1231.
Pelo seu percurso missionário, é o
Padroeiro dos Missionários Franciscanos e da UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA, que em cada
mês faz chegar às suas mãos este
seu Jornal Missionário, e que está
espalhado por todo o mundo,
tendo como seu Padroeiro Universal, isto é em todo o Universo
o Primeiro e Grande Franciscano,
o maior de todos os MISSIONÁRIOS PORTUGUESES: Santo
António de Lisboa!

Rapidamente se estendeu a quase
todos os locais de culto, desde
catedrais a humildes igrejas e capelas, dos grandes centros urbanos
até às aldeias mais remotas.
Partilha dos que têm com os que
não têm, harmonia perfeita de espírito de São Francisco de Assis com
o ideal do Evangelho.
O pão material dado aos pobres
por amor, exprime perfeitamente
o Pão de Deus e o Pão Eucarístico.
São estes dois pães que transformam a esmola, de um gesto possivelmente humilhante e escravizante (pedir para comer), numa
comunhão fraterna de irmãos e
filhos do mesmo Pai.
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O Coração de Jesus te proteja!
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Confio em
Vós, Meu
Bom Jesus,
Coração
Sagrado! ”
Emília, devota do Sagrado Coração
de Jesus, sempre que o seu marido
Constantino ia para a passagem de
nível com guarda, que ficava a poucos metros da sua casa, e da qual
ele era um dos três responsáveis de
turno, dizia-lhe: «Homem, o Coração de Jesus te proteja!»
Mas, certo dia, aconteceu o inesperado, quando o marido, pouco
tempo depois de ter ido para o trabalho, apareceu em casa de novo:
- Ó homem, saíste nem há meia
hora, para o teu turno na passagem
de nível, que estás aqui a fazer? Não
sabes que não podes abandonar
o teu posto de trabalho sem que o
outro teu colega lá esteja?!
- Emília, está a cair a noite, passou
o último comboio rápido, e agora
só passa outro daqui a uma hora e

quinze minutos. Vou fazer ali umas
compras, antes que batam as sete
horas e o supermercado feche, que
amanhã é domingo e está encerrado. Não demoro, sossega!
- Mas, ó homem, tens que ficar junto
ao telefone, pode haver qualquer
situação especial, e quem fica no
serviço?!
- Não sejas agoirenta! Uma vez não
são vezes, sossega!
- Vai lá então, marido, e o Coração
de Jesus te proteja!
Já se fazia tarde, quando o filho
mais novo se dirigiu à mãe:
- Mãe, o pai não saiu há mais de
uma hora?
- É verdade, meu filho! Porque perguntas!
- Parece-me que oiço ao longe o
apito de um comboio!
- Meu filho, é mesmo o apito do comboio e o teu pai, ainda não chegou,
para fechar a passagem de nível.
Que lhe terá acontecido, se nunca
falhou neste serviço?!
- Coração Bendito de Jesus! Ficai
aqui, meus filhos, que vou à passagem de nível, puxar a alavanca!
O fecho da passagem era eletrónico
e Emília, correndo para a cabina, ali
chegou, num percurso que lhe levou
apenas dois minutos. Mas, deparando-se com três alavancas, pois era
a primeira vez que entrara naquela
casa da guarda, e verificando que, de

fato, o seu marido ainda não estava,
moveu os lábios numa angustiante
prece: «Coração Sagrado e Bendito
de Jesus, iluminai-me que não sei
qual das alavancas puxar para que
baixem as cancelas, se acenda o
sinal verde e o comboio não detenha
a marcha. Confio em Vós, Meu Bom
Jesus, Coração Sagrado!»
E puxou uma das alavancas, confiando na eficácia da sua prece e
na certeza do Sagrado Coração de
Jesus não a desamparar naquela
hora. Ouviu então uma chieira
arrepiante, num barulho ensurdecedor de ferro contra ferro que,
claramente, lhe soou a um brusco
sinal de travagem: «Meu Coração bendito de Jesus, que fiz eu?
Valei-me, nesta hora! O comboio
parou e o meu marido vai sofrer
consequências. É tão estranho,
mas me senti tão segura e firme
no momento de puxar aquela alavanca, como se vós, doce Coração
do Meu Senhor, me tivésseis iluminado naquela hora! Mostrai-me
que não foi por acaso tudo isto, e
confiarei ainda mais em Vós, Coração de Jesus Bendito!»
- Foi a Senhora que acionou o sinal
vermelho? – perguntou o maquinista.
- Fui eu, sim! Peço imensa desculpa,
e já sei que vou meter o meu marido
em sarilhos!
- Não peça desculpa! Era sua obri-

gação acionar o sinal vermelho,
pois acaba de salvar este homem! sossegou-a o maquinista.
- Coração de Jesus Bendito! Que
fazes caído na linha, Constantino?!
- perguntou Emília, enquanto o
marido se levantava, recuperando
a consciência - Que te aconteceu,
homem?!
- Tive uma quebra de tensão
quando estava a chegar à passagem
de nível e desmaiei, mulher! Nunca
me aconteceu!
- Ó Homem, falou-lhe o maquinista,
a sua esposa acabou de salvar-lhe
a vida e olhe que foi preciso sangue frio para acionar o sinal vermelho! Reparou como o comboio
parou apenas a pouco mais de dez
metros de si?! Só pode ter sido
milagre!
- Olha, marido, não tenho dúvida
que foi o Sagrado Coração de
Jesus que te salvou. Foi a bênção que todos os dias pedia para
ti ao Coração Sagrado de Jesus,
dizendo-te, sempre que ias para o
teu trabalho: «O Coração de Jesus
te proteja!» a dar os seus frutos disse a esposa, elevando as mãos
em prece.
E assim, Emília, que tantas vezes
disse ao marido «O Coração de
Jesus te proteja!», salvou-o de
morte certa com aquele engano
providencial.

e de realçar que esta Mulher foi a força impulsionadora que o Pai Francisco escolheu
para que vinte e nove irmãos abraçassem o
Franciscanismo e ensinou-lhes o que é ser
irmão Franciscano.
Ao longo destes 34 anos a irmã Teresa
participou em múltiplos Encontros, Formações, Peregrinações, fez o acompanhamento na Oração coletiva, inclusivé na
Paróquia da Conceição de Faro iniciou a
Legião de Maria, tendo sido também Presidente da mesma nesta Diocese.
Na sua figura alta, elegante, sempre bem
penteada, a irmã Teresa transmitia simultaneamente respeito e humildade,
paralelamente evidenciava uma forte Espiritualidade. Para ela a Eucaristia era o
Sacramento por excelência, sentia a presença do Santíssimo Corpo e Sangue de
Cristo, o Filho de Deus vivo.
As filhas contaram-nos que por vezes se
questionavam porque é que a mãe continuava a viver em Faro, agora compreenderam o Amor e dedicação que ela sentia e

recebia nesta sua Família Espiritual, vivendo em Fraternidade.
Soube aceitar a sua grave doença em silêncio, sempre que possível vinha à nossa
Igreja e, no passado dia 2 de março fez
questão de estar presente na Eucaristia,
dia em que celebrámos o dia da nossa
Fraternidade e, sempre sorridente, confraternizou no Salão com os irmãos e Freis e
ficou patente a sua coragem e humildade
em deixar-se mostrar já tão decadente - foi
uma lição de vida para todos nós!
A nossa irmã queria muito estar presente no Domingo de Ramos, porém faltou-lhe as forças, no entanto prometeu vir na
terça-feira seguinte. E cumpriu - esteve
presente em corpo e de certeza em alma,
voltou à sua/nossa casa na semana mais
Santa, no dia que é para todos nós de penitência, dormiu aqui, na sua/nossa casa a
sua primeira noite do Sono Eterno.
Na quarta-feira Santa algumas Igrejas celebram a piedosa procissão do Encontro de
Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora

das Dores. Nós, Família Franciscana em
Faro, tivemos nesse dia as exéquias da
nossa Irmã Teresa e foi muito emocionante ver a nossa Igreja repleta de familiares, amigos, irmãos das Fraternidades
de Loulé e de Tavira e muito particularmente a presença da nossa Fraternidade com vinte e nove irmãos, que fizeram
questão de prestar à Irmã Teresa a merecida homenagem.
A Missa de Corpo Presente foi presidida
pelo Frei Paulo Ferreira e concelebrada
pelo nosso Assistente Espiritual Frei
José do Casal Martins e pelo irmão Padre Nelson Rodrigues da OFS de Loulé.
No final foi emocionante ouvir o testemunho dos netos da irmã Teresa, onde
dignificaram quem foi a avó, a mãe, a
esposa e a irmã Franciscana!
De seguida levaram o seu corpo da sua/
nossa Casa, mas a Irmã Teresa ficou no
coração de todos nós para sempre!
Descansa em Paz e Bem, querida Irmã
Teresa!

OBITUÁRIO

Irmã Teresa
Falar da nossa Irmã Teresa, não é fácil,
porque é tentar exprimir por palavras
o que é difícil retratar naquela Mulher
Franciscana. Ela foi única nesta Fraternidade desde a Aprovação da última Regra - ano de 1978 até aos dias de hoje!
A Irmã Teresa foi admitida à OFS de Faro
em 11/12/1983, tendo feito a Profissão
Perpétua em 12/01/1986. Foi vogal
no triénio 1987-1990, eleita Ministra
desde 1990 a 2000, Vice-Ministra de
2000 a 2003 e novamente foi escolhida em Capítulo para ser Ministra desde
2003 a 2007.
Foi Mestra de Formação de 1993 a 2010
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Beato Raimundo Lulo
«Ardor Missionário»
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a Ele ofereço toda a minha
inteligência, todo o meu
poder e todo o meu agir”
Raimundo Lulo nasceu pelo ano
de 1235 na cidade de Palma da
ilha Malhorca, nas Baleares. Casou
aos vinte e dois anos com Blanca
Picany e teve dois filhos, Domingos
e Madalena.
Reconhecendo que o mundo é vaidade, converteu-se em 1262 e ingres-sou na Ordem Terceira de S. Francisco. Decidiu abandonar, com o
consentimento da sua esposa, a vida
familiar, para se dedicar ao apostolado, deixando tudo, inclusive a
família. Eis o que ele diz de si próprio: «Eu fui um homem casado, pai
de família, em uma boa situação de
fortuna, lascivo e mundano. Tudo
isto tenho renunciado de boa vontade, a fim de poder honrar a Deus,
servir o bem público e exaltar nossa
santa fé. Aprendi a língua árabe.
Várias vezes parti para pregar aos
sarracenos. Preso, encarcerado, flagelado pela fé, trabalhei cinco anos
para mover os chefes da Igreja e

os Príncipes cristãos em favor do
bem público. No presente estou
velho, no presente estou pobre,
mas não tenho mudado de propósito, e perseverarei no mesmo, se o
Senhor for concorde, até á morte».
Raimundo Lulo quis ser missionário,
e fez questão de ir ao coração do islamismo, feito arauto de Jesus Cristo,
de peito descoberto e disposto a dar
a própria vida pela causa missionária do Evangelho. Nesta perspetiva
missionária, promoveu a fundação
na sua pátria de um colégio onde os
Frades Menores aprendessem línguas, sobretudo o árabe, para poderem pregar aos muçulmanos o Evangelho de Cristo.
No monte Randa, em 1275, teve
uma experiência mística fazendo o
duplo propósito de se preparar para
o Magistério e dedicar-se à conversão dos infiéis. Assim, sentindo-se
chamado por um poder sobrenatural vindo do Altíssimo, desde então,

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

começou a pregar desassombradamente sobre os mistérios cristãos,
apesar de ser homem de pouca cultura, o que foi tido por todos como
uma iluminação do Espírito Santo,
e daí ser conhecido como «Doutor
Iluminado» ou «Doutor Inspirado».
Era também conhecido como «o
árabe cristão». As suas obras: 265
títulos foram escritas em catalão,
latim e árabe.
Andarilhou pelo mundo promovendo a causa de Jesus Cristo em
Roma, Avinhão, Paris (duas vezes –
1286 e 1297), Veneza, Pisa e outros
lugares na Europa a fim de alcançar
dos Papas Honório IV e depois de
Clemente V a fundação de seminários onde se preparassem homens
que corressem terras de gentios
a espalhar a fé católica. Daí a sua
presença no Concílio de Viena em
1311, atribuindo-se a ele a criação
de disciplinas de línguas orientais
de árabe e hebraico.
Eis uma bela citação de uma de suas
obras: «Adoro o Menino abençoado,
Deus e homem, a Sua divindade, a
Sua humanidade e todo o bem que
há n’ Ele, já que a Ele toda a adoração objetiva e, finalmente, deve ser
endereçada. Adoro n’ Ele a soberana bondade, a soberana grandeza e todas as demais qualidades
incriadas; e, sendo Ele homem,
adoro também essas mesmas qualidades tal como foram criadas; e

como todas as coisas foram feitas
por Ele, adoro o Seu entendimento,
e a Sua boa vontade eu adoro, e
qualquer outra ação Sua; e a Ele
ofereço toda a minha inteligência,
todo o meu poder e todo o meu agir,
e, se mais pudesse, mais diria
para a Sua glória e a Sua honra.
Adoro o Menino que há de sofrer a
paixão, há de ser sepultado e há de
ressuscitar no terceiro dia, e com
toda a glória d’ Ele adoro também
a Bem-Aventurada Virgem Sua
Sacratíssima Mãe».
Raimundo Lulo rumou a terras
africanas, como missionário disposto a dar testemunho da sua fé.
Foi em Bugia, na costa argelina,
que estando a pregar que Jesus
Cristo é o verdadeiro Deus, foi
preso e levado para cadeia. Acabou por ser libertado a pedido
de negociantes cristãos. Mas ele
ficou triste por lhe terem roubado
a sorte que o esperava, o martírio,
e voltou a Bugia insistindo no seu
propósito de evangelizar. Preso
pela segunda vez, levaram-no para
fora da cidade e apedrejaram-no
com intenção de o matarem, deixando-o abandonado no caminho.
Uns marinheiros cristãos, que por
ali passaram, ainda o embarcaram
meio vivo, mas, com Malhorca,
sua terra natal, à vista, faleceu na
idade de 81 anos, era o dia 29 de
junho de 1315.
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UMF em Moçambique
Paróquia de Santa Inês de Nhamadjessa - Diocese de Chimoio
Texto: Frei Miguel dos Santos Benjamim, OFM

“A Paróquia, sendo nova,
não tem ainda as estruturas
necessárias para o pastoral
paroquial.”
A Paróquia de Santa Inês situa-se
no bairro de Nhamadjessa, a alguns
quilómetros do Seminário de Santo
António de Chimoio, erigido a 25
de março de 2014 pelo bispo emérito D. Francisco João Silota.
A Paróquia é assistida pelos Frades Franciscanos do Seminário

de Santo António de Chimoio,
nomeadamente: Freis Horácio,
Alexandre, Filipe e Miguel, desde
dia 6 de março de 2016, data de
tomada de posse. Na pastoral da
Catequese estão os Seminaristas
do 1º e 2º ano.
A nova Paróquia tem 8 comunida-

des: S. Benedito, S. Francisco, S.
Cecília, S. António, Nossa Senhora
de Fátima de Antenas, S. Marta de
Zembe, e S. Paulo de Nhamatuwi.
A Paróquia, sendo nova, não tem
ainda as estruturas necessárias
para o pastoral paroquial. Por
isso os frades franciscanos procuraram ajuda para a construção de uma igreja mais espaçosa
para albergar o maior número
possível de cristãos. Já têm um
terreno para a construção com
a superfície de 13,050 m2 no
Bairro do Centro Hípico. A igreja
atual é uma capela que consegue
albergar muito pouca gente. Aos
domingos fazemos dois horários
de celebrações: às 07h30 a primeira missa para os adultos e às
10h00 a segunda missa para os
jovens. Aos sábados celebramos
às 16h30 a missa para as crianças
da catequese.
Em dias de Festa, como por exemplo no Domingo de Ramos, muita
gente assistiu à missa fora da
igreja como ilustram as fotos.

Frei Elvino,
novo Sacerdote
Franciscano
No dia 28 de maio, na igreja Paroquial de São Lourenço, Praia, Cabo
Verde, foi ordenado Sacerdote, o
Frei Elvino António Fernandes dos
Reis Pereira.
Presidiu à solene eucaristia, Sua Eminência o Senhor Cardeal Dom Arlindo
Gomes Furtado, Bispo da Diocese
de Santiago de Cabo Verde, que no
momento próprio conferiu o Sacramento da Ordem ao novo Presbítero.
A comunidade Cristã está feliz por
este filho da terra concluir a sua formação teológica e ser agora para a
Igreja de Cristo, Ministro do Senhor.
Era visível no rosto de todos, particularmente dos seus e familiares próximos um misto a júbilo e emoção.
O Frei Elvino nasceu na freguesia
de São Lourenço a 20 de agosto de
1976, tomou hábito franciscano em 8
de setembro de 2006 e fez a Primeira
Profissão Religiosa a 1 de setembro de 2007. Há cerca de um ano
foi Ordenado Diácono no Convento
de Varatojo. Estiveram presentes
na Ordenação Sacerdotal, em Cabo
Verde, o Ministro Provincial, Frei
Armindo de Carvalho e os Padres
Moisés Semedo e Álvaro Silva.

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

Apesar do espaço ser pequeno para
a celebração, os cristãos viveram,
com entusiasmo, a fé na Paróquia
de Santa Inês de Nhamadjessa em
Chimoio.

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
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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)

