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PAZ E BEM

Carta a todos os Clérigos
Texto: In, Escritos de São Francisco de Assis

“Nós sabemos
que não
podemos ter
o Corpo do
Senhor, sem
a consagração
feita pela
Palavra”
Meditemos nestes pontos que São
Francisco de Assis nos apresenta na
Carta em que se dirige aos Clérigos,
que administram as santas Palavras
e usam quotidianamente os vasos
sagrados, para que não profanem,
nem deixem outros profanar e desconsiderar os meios pelos quais
Cristo desce hoje do céu à terra e
se esconde nas aparências do Pão
e do Vinho:
“Consideremos, nós todos que
somos clérigos, o grande pecado
e ignorância de alguns a respeito
do santíssimo Corpo e Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo e dos
seus sacratíssimos nomes e das
suas palavras escritas, com as
quais se faz a consagração do seu
Corpo. Nós sabemos que não pode-

mos ter o Corpo do Senhor, sem a
consagração feita pela Palavra.
Porquanto, do mesmo Altíssimo
nada temos nem vemos neste
mundo, corporalmente, senão seu
Corpo e Sangue, nomes e palavras, pelos quais fomos criados
e remidos da morte para a vida
(1Jo 3, 14).
Ora, todos os que ministram tão
santíssimos mistérios, considerem bem consigo, sobretudo os
que indiscretamente o fazem,
como são pobres os cálices e corporais e toalhas, nos quais se faz
o sacrifício do Corpo e Sangue de
nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos abandonam o Corpo e Sangue
do Senhor em lugares menos próprios, e levam-no pelo caminho
sem respeito, e recebem-no indig-

namente, e o ministram aos outros
sem discrição. E os seus nomes e
palavras escritas algumas vezes
andam pelo chão a ser calcados
aos pés, porque o homem animal
não entende as coisas que são de
Deus (1Cor 2, 14).
E todas estas profanações não nos
movem à piedade, quando é certo
que o mesmo piedoso Senhor se
entrega em nossas mãos, e somos
nós os que o tratamos e todos os
dias o recebemos em nossa boca?
Esquecemo-nos de que havemos de
cair em suas mãos (Hb 10, 31)?
Emendemo-nos, portanto, sem
demora e a valer, destas e de
outras faltas semelhantes. E onde
quer que o santíssimo Corpo de
nosso Senhor Jesus Cristo esti-

ver desprezado e abandonado,
que seja levado daí para lugar
de mais respeito, onde fique bem
guardado. E, do mesmo modo,
os escritos com os nomes e palavras do Senhor, sempre que forem
encontrados em lugares menos
limpos, sejam recolhidos e colocados em lugares convenientes. E
nós sabemos que estamos obrigados a observar todas estas coisas
com todo o rigor, conforme o preceito do Senhor e as leis da nossa
Mãe a santa Igreja. E quem assim
não fizer, saiba que há-de dar contas no dia do juízo perante nosso
Senhor Jesus Cristo (Mt 12, 36).
E quem espalhar cópias deste
escrito, para se observar o que
nele se diz, saiba que tem a bênção
do Senhor”
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Nestes meses de Verão muitos rapazes
são ordenados sacerdotes para servir
as Igrejas Diocesanas ou os Institutos
de Vida Consagrada e as Sociedades
de Vida Apostólica, onde se enquadra
no caso vertente a Ordem Franciscana, em particular a Província Portuguesa da Ordem Franciscana.
Como noticiamos no nosso Jornal de
junho, também nós os Missionários
Franciscanos, contámos este ano
com a Ordenação Sacerdotal do Frei
Elvino Reis, na sua terra natal, Paróquia de São Lourenço dos Órgãos, Ilha
de Santigo, Diocese de Cabo Verde. O
Frei Elvino Reis, depois de ter exercido as funções de Diácono na Fraternidade OFM Franciscana de Faro,
irá agora integrar como sacerdote a
equipa pastoral que serve a Paróquia
de Nossa Senhora de Fátima – Bairro
do Padre Cruz em Lisboa.
Ocorre também este ano, a data jubilar da celebração das Bodas de Prata
Sacerdotais de três irmãos franciscanos: Frei Miguel, Frei Isidro e Frei
José Dias de Lima. Refiro-me aqui
em particular a este grupo de sacerdotes para prestar uma justa homenagem a um deles: ao Frei Lima.
Vice-procurador Nacional da União
Missionária Franciscana, reconhecido Pregador Popular, particularmente nas Diocese do norte de Portugal, autor de vários volumes de
“HISTÓRIAS DE VIDA, EXEMPLO E
PROVEITO!” e assíduo colaborador
na redacção de artigos para o Jornal
Missões Franciscanas. Este Irmão, de
saúde débil, manifestou desde sempre
um grande zelo apostólico e missionário, particularmente no contato com o
povo cristão no exercício da Pregação.
A pregação popular é uma pregação
específica do carisma franciscano,
destinada a valorizar a compreensão
da fé e a formação permanente dos
crentes. É uma pregação com particular incidência na exposição dos
mistérios da vida de Cristo e dos Santos, que ocorre com mais frequência
nos tempos litúrgicos da Quaresma e
do Advento, sob a forma de sermões,
tríduos, novenas e outros exercício de
oratória sagrada.
Não é específico da vocação franciscana, o exercício do ministério sacerdotal ordenado. A vocação franciscana
é uma vocação à vida em fraternidade
e simplicidades, em comunhão com
os pobres e os simples. No entanto, o
exercício da pregação de caris popular
tem marcado a pastoral franciscana
ao longo de oito séculos. Se Cristo é
o Verbo, a Palavra feita Homem, divulgar a Palavra é servir Cristo à humanidade. É anunciar com parábolas e
exemplos, comparações e semelhanças as verdades dos Mistérios salvíficos da nossa fé, da Revelação de Deus
feita na pregação Cristo aos homens e
na transmissão dos artigos do Credo
onde a nossa Fé se alicerça.

“Nos Passos de Santo
António – uma viagem
medieval”
Acabámos o mês de junho e para
muitos, é também tempo de curtas
férias. Tempo para encontro com
os outros, com a natureza, consigo
mesmo. A leitura é um bom meio de
entretenimento, de alargar conhecimentos, de aprofundar a fé, de
abrir caminho à reflexão. Não é a
primeira vez que falo, nesta coluna,
em livros sobre Santo António.
A pessoa de Santo António continua a suscitar o interesse de
diversos escritores que se dirigem
a diferentes públicos. Desta feita,
falo de Nos Passos de Santo António – uma viagem medieval, de
Gonçalo Cadilhe.
A vida de Santo António, nascido
Fernando, (o que viria a conjugar-

-se no nome de Fernando Pessoa,
Fernando António Nogueira Pessoa, porque nascido num 13 de
junho) é repleta de aventuras de
viagem e traduzida num trajeto que
o escritor viajante Gonçalo Cadilhe
concretizou fisicamente.
Durante cerca de 25 dias, Gonçalo
Cadilhe reconstituiu as viagens de
António, começando em Lisboa,
onde o santo nasceu, passando
por Coimbra, seguindo de Marraquexe a Casablanca, de Tunis ao
norte de Itália e passando pelo sul
de França.
Numa fase da vida de António,
essas viagens eram mais frequentes
e tinham um fim apostólico, numa
época em que as estradas já não

estavam desenhadas e em que viajar
constituía um perigo numa Europa
medieval conturbada.
As viagens reproduzidas por Gonçalo Cadilhe mostraram que, se,
por um lado, é agora mais fácil viajar, por outro, há novos desafios à
espreita. Mas também agradáveis
surpresas, como a riqueza natural
ou edificada dos lugares visitados e até algumas “descobertas”
reconfortantes.
Lembrar e seguir os passos de
Santo António deste modo, tão
físico, é também um convite a que
cada um de nós tenha um roteiro
para essas viagens.
É um livro apenas de viagens mas
que puderam ser acompanhadas
diariamente na Rádio Renascença
com breves e coloridos relatos em
que Gonçalo Cadilhe contava o que
via, o que sentia e o que acontecia enquanto seguia os passos de
Santo António.
De muitas maneiras se louva o
Senhor!
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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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Recordando o Papa Francisco
em Fátima
Derrubar muros e vencer fronteiras
Texto: Tony Neves - Publicação conjunta da MisãoPress

“peregrino da paz que neste
lugar anuncias, louvo a
Cristo, nossa paz e para o
mundo peço a concórdia
entre todos os povos”
Chegou aclamado em festa, rezou
em silêncio, falou da paz e da justiça, canonizou a Jacinta e o Francisco, fez apelos a um mundo mais
fraterno, despediu-se da multidão e
fez a viagem de regresso a Roma. O
Papa Francisco presidiu à celebração do Centenário das Aparições
em Fátima, evento que congregou
muitos milhares de pessoas, idos a
pé, de bicicleta, de carro, de autocarro, naqueles 12 e 13 de maio em
que todos os caminhos de Portugal
iam dar à Cova da Iria.
Dias antes, o Papa foi ao Egipto
dizer que não se podem justificar
com o nome de Deus guerras e
violência. Francisco foi ao Cairo
pedir mais formação aos jovens
sobre o diálogo e denunciar o
martírio de tantos cristãos, vítimas de atentados e perseguições.
A visita seguinte estava já no
roteiro papal: Fátima!

Intensa preparação
Nesta era da rede, Fátima e a visita
do Papa estiveram sempre na mira
dos média. Televisões, rádios,
jornais, revistas, sites, blogues e
redes sociais encheram o país e
o mundo com imagens e textos
sobre o ‘fenómeno’ Fátima e este
Papa latino americano tão mediático. Muitos telejornais abriram
com o tema, capas e mais capas
de jornais e revistas falaram de
Francisco e das Aparições. Nunca
se imprimiram tantos livros sobre
temáticas religiosas, havendo muitas estantes de destaque nas grandes livrarias do Portugal inteiro.
Quis-se alimentar a polémica trazendo para a luz da ribalta temas
como ‘são aparições ou visões?’
Porque vem a Fátima e não a Apa-

recida ou se faz sentido ou não dar
tolerância de ponto aos funcionários públicos. Debates e mais
debates, conferências por todo o
país, reportagens com pormenores
acerca dos itinerários, segurança,
celebrações, roupas e até do local
onde o Papa ia comer e dormir.
Tudo serviu para tornar este acontecimento um dos mais mediáticos de sempre. Os cerca de 2000
jornalistas que cobriram o acontecimento dão razão ao impacto
que ele teve no mundo inteiro. Foi
impressionante o aparato mediático, com muitos estúdios ao ar
livre, assegurando transmissões
diretas de televisões e rádios.

Peregrino com Maria
Desde o dia 11 de maio, cadeiras
alinhavam junto às vedações no
recinto do Santuário, ali ao lado
do local de passagem do Papa
Francisco. Minuto após minuto,
iam chegando grupos de peregrinos, muitos deles após longos
dias a pé: exaustos, emocionados,
abraçados, felizes. À hora da aterragem em Monte Real, o recinto do
Santuário abarrotava de gente e de
cor. Notava-se uma mancha azul
com os três mil jovens do movimento ‘Eu Acredito’ (lançado em
2010 por ocasião da visita do Papa
Bento XVI) que vieram de Lisboa
e Porto de comboio, entrando no
santuário no início da tarde.
Francisco chegou a Monte Real,
onde foi recebido pelas autoridades religiosas e civis. Fez caminho
em carro aberto entre o Estádio
de Fátima (agora chamado ‘Papa
Francisco’) e o Santuário, ao som
das palmas de uma multidão em
festa. A sua chegada foi de grande

alegria, bem depressa transformada em silêncio para a saudação
a Nossa Senhora na Capelinha das
Aparições. Rezou uma espécie
de ‘Salvé Rainha’ dos tempos que
correm. Disse: ‘peregrino da paz
que neste lugar anuncias, louvo a
Cristo, nossa paz e para o mundo
peço a concórdia entre todos os
povos’. Mais à frente, pede a Maria:
‘Vê as dores da família humana que
geme e chora (…), faz-nos peregrinos como peregrina foste Tu’.
Após evocar o Francisco e a Jacinta,
o Papa afirmou: ‘percorreremos,
assim, todas as rotas, seremos peregrinos de todos os caminhos, derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras, saindo
em direção de todas as periferias, aí
revelando a justiça e a paz de Deus’.
E consagrou-se a Deus!

O maior espectáculo do mundo
Assim
chamou
Monsenhor
Luciano Guerra, antigo Reitor,
às noites de Fátima em dia de
grande peregrinação. Do alto do
estúdio improvisado da Rádio
Renascença, acompanhei a 2ª
chegada do Papa, o Terço e a Procissão de velas. Deslumbrante.
Marcante ouvir um milhão de
pessoas a rezar e cantar juntas,
de velas erguidas. Acendeu-se o
‘Terço gigante’ de Joana Vasconcelos. O Papa Francisco voltou a
semear ternura e brindou os peregrinos com uma meditação sobre
a figura de Maria: ‘Mãe doce e
solícita de todos os necessitados’.
No fim, afirmou: ‘Sempre que
olhamos para Maria, voltamos a
acreditar na força revolucionária
da ternura e do carinho’. A última
palavra é de esperança: ‘Deus perdoa sempre, Deus perdoa tudo’. O
mundo esteve bem presente na
recitação do Rosário, pois os mistérios foram rezados em português, árabe, espanhol, ucraniano,
italiano, coreano, inglês, francês,
alemão e polaco. No rosário de
domingo, juntaram-se o russo, o
eslovaco e o tagalo.

Temos Mãe!
Dia 13, casa cheia. O Papa, depois de
visitar os túmulos dos Pastorinhos
na basílica, iniciou a Missa com a
canonização de Jacinta e Francisco.

Na homilia, lançou um grito aplaudido: ‘Temos Mãe! Uma ‘Senhora
tão bonita’ – comentavam entre si
os videntes a caminho de casa, há
cem anos atrás’. Para o Papa, ‘no
crer e sentir de muitos peregrinos,
senão mesmo de todos, Fátima é
sobretudo este manto de luz que
nos cobre’. Citando uma visão de
Jacinta, disse o Papa: ‘Não vês tanta
estrada, tantos caminhos e campos
cheios de gente, a chorar com fome,
e não tem nada para comer?’.
Francisco evoca os sofrimentos do
mundo, associados à cruz de Cristo
e pede aos cristãos que, como Maria,
sejam sentinelas da madrugada’.

Tesouro da Igreja
Muitos peregrinos confiam a
Nossa Senhora de Fátima as suas
dores e o sofrimento de familiares e amigos. Na homilia, Francisco afirmou que, dos braços de
Maria, virá a esperança e a paz
que necessita o mundo.
A saudação aos doentes foi
momento forte de emoção e oração. O Papa disse-lhes: ‘na sua paixão, Cristo tomou sobre si todos
os nossos sofrimentos. Jesus sabe
o que significa o sofrimento, compreende-nos, consola-nos e dá-nos
força, como fez a S. Francisco e a
S. Jacinta, aos santos de todos os
tempos e lugares’.
Chama aos doentes, ‘um tesouro
precioso da Igreja’ e pediu-lhes:
‘vivei a vossa vida como um dom
e dizei a Nossa Senhora, como os
Pastorinhos, que vos quereis oferecer a Deus de todo o coração’.

Igreja rica de Amor
A multidão reunida em Fátima,
despediu-se em apoteose do Papa
Francisco que percorreu o recinto
saudando e abençoando o povo
peregrino.
Na hora de partir, Francisco lança
um desafio à Igreja: ela só brilha
quando é ‘missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e
rica no amor’.
Regressou a Roma com ar cansado,
mas feliz. Deixou Fátima com apelos claros a um compromisso por
mais justiça, paz, amor e alegria,
os valores do reino de Deus que se
torna urgente viver com coerência
e intensidade.
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Nem tudo o que parece é
“Deixa lá, meu amor!”
Texto: Frei. José Dias de Lima, OFM

“Quantas vezes, somos vítimas do nosso juízo errado
sobre o próximo.”
Certo casal tomava café no dia das
suas bodas de prata matrimoniais. A
mulher passou a manteiga na côdea
do pão e deu-a ao seu marido, ficando
com o miolo, pensando para si:
“Sempre quis comer a melhor parte
do pão, que para mim é o miolo,
mas amo demais o meu marido e,
durante vinte e cinco anos, sempre
deixei o miolo para ele e sujeitei-me
a comer a côdea. Mas hoje vou satisfazer meu desejo e vou comê-lo eu!”.

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
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Mas o marido, depois de receber a
côdea, disse-lhe:
- Muito obrigado por este presente,
meu amor, a manteiga na côdea do
pão. Durante vinte e cinco anos,
sempre quis comer a côdea, mas
como tu sempre gostaste tanto
dela, jamais ousei pedir-ta e contentei-me sempre com o miolo!
- Oh, meu amor, perdoa-me! Eu a
pensar que me estava a sacrificar
por ti, comendo o miolo e, afinal,
obriguei-te a que te sacrificasses
por mim durante vinte e cinco

anos, privando-te da côdea!
- Deixa lá, meu amor! Pelo menos
tivemos uma prova enorme do
quanto nos amamos!
- Meu amor, porque não o disseste?
Fiquei sem jeito, querido!
- Não me perguntaste, e eu pensei
que te estava fazendo um grande
favor, comendo o miolo para te
deixar a côdea.
- Querido, nestes vinte e cinco
anos, tivemos algumas provas
duras e soçobramos uma meia
dúzia de vezes no nosso casamento, e sabes porquê? Exatamente por situações como esta,
porque dialogamos pouco! Precisamos de nos abrir mais para nos
ajudarmos.
- Mas, querida, neste caso concreto até foi bom, que assim sabemos que nos amamos, pois o sacrifício foi mútuo e sem má vontade
de ambos os lados, não é verdade?
- Neste caso deu certo, meu amor,
apesar de me ter ficado um amargo
por te ter sacrificado tantos anos,

quando pensava que te estava
agradando e dando o que mais gostavas. Temos que conversar mais,
abrirmo-nos mais um com o outro,
confiarmos mais, ou corremos o
risco de não dobrarmos os nossos
vinte e cinco anos de casamento,
pois, se nos faltar o elo do diálogo
e da confiança, acabaremos por
rebentar - concluiu a esposa.
- Tens razão, mulher, porque,
no fundo, também eu fiquei um
pouco incomodado, pois te sujeitei a comer a côdea durante vinte
e cinco anos quando, afinal, a tua
preferência é o miolo - concordou
o marido.
Assim é a vida. Muitas vezes o
nosso julgamento errado sobre a
felicidade alheia pode provocar
no outro uma situação de sacrifício, quando pensamos que o estamos a contentar, porque “nem
tudo o que parece é”. Diálogo,
franqueza e delicadeza, são o
melhor remédio. Ela sacrificou-se a comer a côdea, quando gostava mais do miolo e ele sacrificou-se a comer o miolo quando
gostava mais da côdea. Afinal,
estavam-se sacrificando mutuamente pensando que se estavam mutuamente agradando. No
entanto, nesta situação concreta,
ambos quiseram o melhor para
o outro e tiveram a agradável
surpresa de o verificar durante
vinte e cinco anos o que, apesar

de tudo, já foi positivo e uma
enorme prova de amor.
Quantas vezes, portanto, somos
vítimas do nosso juízo errado
sobre o próximo como acontecia com as pessoas que, em certa
aldeia, se divertiam à custa de um
cavalheiro, que vivia de pequenos biscates e esmolas e a quem
tinham por um miserável idiota.
Quando o encontravam na tasca
da aldeia, apresentavam-lhe duas
notas, uma de cinquenta ou cem
euros, e outra de cinco euros para
que escolhesse uma para si. Ora,
escolhia sempre a menos valiosa,
o que era motivo de risos para
todos. Certo dia, um amigo, cheio
de compaixão por o ver alvo de
troça, perguntou-lhe:
- Porque é que, sempre que colocam à tua escolha uma nota de
cinquenta ou de cem euros e uma
de cinco, escolhes sempre a de
cinco euros?
- Eu sei o valor do dinheiro - respondeu – mas é bom que me julguem
tolo, pois no dia que eu escolher a
nota de maior valor, a brincadeira
acaba e quem perde sou eu.
Portanto, importa estar atento ao
que pensamos dos outros, para
não fazer dos outros imbecis, mas
também não nos deixarmos enganar pelas segundas intenções de
alguém, pois nos arriscamos a
fazer uma triste figura. “Nem tudo
o que parece é”.
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daPorque,
nova onda
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gelho, não tenho de que me gloriar, pois
sectária contra os coptas que explodiu em
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
almim
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de(1Cor
Minya,
no Alto
se não
evangelizar!
9, 16).
Em
nomeDesta
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sinto o adever
Egito.
vez,a aIgreja,
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fúriaimde
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de repetirforam
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S. Paulo»
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(Redemptoris Missio).
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250,00€, oferecida de uma só vez
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e
o
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Imame
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às
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é
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o
chamou a atenção do debate público
espírito com que se dá. Para isso torna-se
Egito,
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causaestilo
da violência
e
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juntos a coexistência pacífica entre as diversas componentes da população egípcia.
Até mesmo o presidente Abdel Fattah al
Sisi – refere um comunicado difundido em
26 de maio pela equipe presidencial – fez
um apelo aos departamentos governamentais competentes para que os responsáveis
da violência de al Karm sejam prontamente
identificados e punidos. De acordo com informações da imprensa local, pelo menos
cinco pessoas foram presas sob a acusação
de ter participado das agressões contra a
mulher idosa e as casas dos coptas.

minada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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S. Francisco Solano
“O missionário do violino”
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“pela arte da música, atraía
milhares de indígenas ao
batismo.”
Francisco Solano nasceu em 1549.
O ambiente familiar foi marcado
por uma enorme religiosidade. Já
em menino gostava de contemplar a natureza e diz-se que gostava, como passatempo predileto,
alimentar as avezinhas que poisavam no jardim da sua casa com
migalhas de pão e, devido à sua
sensibilidade musical, de cantar
com elas. Também era forte de
caráter e procurava reconciliar
crianças desavindas e mesmo
adultos em conflito.
Atraído pela forma e vida dos Frades Menores, tornou-se discípulo
de S. Francisco de Assis, fazendo
a sua profissão religiosa no dia 25
de abril de 1570, sendo ordenado
sacerdote em 1576. Exerceu em
vários conventos cargos de autoridade, como prior e mestre de
noviços.
Embarcou em 13 de março de
1589 para uma missão na província de Tucumán no chamado
Novo Mundo (América do Sul).

Apreendeu o dialeto tonocoté tão
perfeitamente, que se fazia entender e entendia os nativos que
evangelizava. Com o risco da sua
própria vida aventurava-se pelas
matas adentro procurando nativos para os alimentar na fé, mas
também nas necessidades materiais, acompanhado do dom das
curas que realizava entre eles. O
violino era um dos seus eficazes
métodos de evangelização pois
entremeava as pregações com
animadas melodias e também
com canções nascidas da sua bela
voz. E assim, pela arte da música,
atraía milhares de indígenas ao
batismo.
Em certa ocasião, no meio de
uma inóspita floresta sul-americana, enquanto contemplava
alguns sonoros passarinhos, e
os acompanhava com o seu violino, súbito uma flecha passou
rente a si, quase sendo atingido.
Este recolheu o violino, olhou
serenamente ao redor e percebeu, a pouca distância, dissimu-

lado entre as ramagens, que se
escondia um indígena de grandes
e escuros olhos. Caminhou resoluto em direção ao índio e o abraçou com grande afeto, sem medir
o perigo que corria. O índio,
espantado com aquele gesto fraterno, sorriu. Este cordial abraço
marcava o início da conversão de
mais uma tribo da província de
Tucumán, na Argentina. O povo
sul-americano carinhosamente o
cognominou “o Frade do Violino”.
Após anos de fecundo apostolado, recebeu em 1595 a ordem de
dirigir-se a Lima, capital do Perú,
para fundar um novo convento
franciscano. Ali, Frei Francisco
Solano estreitaria sua união com
Deus. Aí se intensificaram e se
tornaram cada vez mais frequentes seus êxtases e arrebatamentos de amor a Jesus e à Santíssima Virgem. Frequentemente, a
altas horas da noite, ressoavam
na igreja deserta as músicas por
ele executadas ao violino.
Certa vez, a um religioso, com o
qual cruzou no corredor, quando
para lá se dirigia, disse: «Vou tocar
para uma Donzela belíssima, que
aguarda por mim». O frade, intrigado, na noite seguinte escondeu-se atrás da porta da sacristia e
pôde contemplar esta cena: após
rezar longo tempo diante do altar-mor, o irmão violinista ofereceu

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

a Jesus Eucarístico um breve e
animado concerto; foi depois até
o altar de Nossa Senhora e ali não
só tocou outras músicas, mas,
enquanto cantava um entusiasmado hino às glórias da Virgem
Mãe, pôs-se a saltar e dançar com
muita graça e elegância. De fato,
era aos pés de Nossa Senhora
que Francisco Solano encontrava
conforto nos sofrimentos e forças para praticar a virtude, como
ele próprio confidenciou: “Nesta
casa tenho meus entretenimentos e todo o meu consolo, porque
comunico a uma Senhora que é o
alívio de minhas penas, o gozo e a
glória de minha alma”.
À notícia de sua morte, em Lima,
dia 14 de julho de 1610, com sessenta e um anos de idade, o povo
acorreu em massa ao convento, e
foi necessário trocar quatro vezes
o hábito que o revestia, pois, as
pessoas, não se contentando em
beijar-lhe as mãos e os pés, cortavam-lhe pedaços da roupa para
conservar como relíquia. Justas
manifestações de veneração, devidas ao humilde “Frade do Violino”,
cuja admirável riqueza de personalidade foi assim descrita por um
cronista contemporâneo: “Na penitência e na pregação, foi um João
Batista; no zelo pela fé, um Elias;
na paz interior e na caridade, um
Moisés; na esperança do eterno,
um São Francisco de Assis”.
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Frei Michael Perry
em Portugal
Tradução: Frei Álvaro Silva

“Uma Ordem de Irmãos
que procuram renovar cada
dia a sua relação com
Jesus Cristo”
Decorreu entre os dias 7 a 11 de
junho a visita do Ministro Geral da
Ordem Franciscana, Frei Michael
Perry a Portugal. Durante a visita
fraterna o Ministro Geral visitou
as Fraternidades da Luz, Santo
António, à Sé em Lisboa; de Varatojo em Torres Vedras e de São
Bernardino, na Ilha da Madeira.
Falando aos franciscanos, que vieram a Lisboa das diversas Fraternidades de Portugal, Frei Michael
refletiu connosco, entre outros
temas, sobre “Os elementos de
uma hermenêutica Franciscana
para a vivência do Evangelho no
século XXI”, tendo sublinhado,
entre outros, alguns aspetos que
resumo neste apontamento:
“Os temas chave do pontificado
do Papa Francisco, enunciados na
sua pregação, nos seus escritos e
no seu modo de proceder e dirigidos a toda a Igreja, confirmam os
elementos centrais do que poderia
sugerir como parte de uma nova
hermenêutica Franciscana para a

vivência do Evangelho no século
XXI. Dentro dos temas chave ou
elementos
centrais
podem-se
incluir os seguintes, que também
poderiam ser “Os meus sonhos
para a Ordem Franciscana”, e
disse, elencando alguns deles:
Uma Ordem de Irmãos que procuram renovar cada dia a sua relação com Jesus Cristo, e permitir-lhe que inunde as suas vidas – as
nossas vidas – com misericórdia,
perdão, aceitação, amor e alegria.
As crises que os irmãos da Ordem
estão a atravessar, a crise económica que nos atingiu fortemente,
a crise de humanidade e de fé nas
nossas fraternidades exige que
nós aprofundemos urgentemente
a nossa relação com Deus, permitindo-lhe que volte a ser o centro
da nossa vida. Temos também que
procurar a reconciliação fraterna
entre nós mesmos com um renovado empenho.
Uma Ordem que procura o cami-

PEREGRINAÇÃO À GRÉCIA CONTINENTAL E ILHAS GREGAS

Com os serviços técnicos da PTEAM,
de 14 a 21 de junho a UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA, organizou uma
viagem à Grécia Continental e Ilhas.

Fomos a Delfos e estivemos nos emblemáticos locais da antiga Atenas, como
a Acrópole e o Areópago e celebrámos
missa na Catedral de São Dionísio.

Chegados a Atenas, visitámos Corinto, Micenas e Epidauro. Participámos
num cruzeiro que nos levou a Mykonos, a Éfeso na Turquia e a Patmos, a
Creta e Santorini.

Proximamente publicaremos a crónica
da viagem, feita pela nossa amiga e companheira de viagem, Celme Pedreiro.

nho do serviço e da simplicidade
de vida, abraçando o valor evangélico de viver ‘sine proprio’ (sem
nenhum tipo de propriedade),
sendo verdadeiramente livres,
amigos e irmãos dos pobres e marginalizados, dos refugiados, das
vítimas de tráfico humano e de
toda a forma de violência, injustiça e desumanização. Isto poderá
ter sérias implicações sobre as
opções que tomamos, onde estamos a viver e com quem estamos
a trabalhar, onde se situam as nossas casas de formação, como já
nos recordaram os nossos Irmãos
da América Latina, no Capítulo
Geral de 2015.
Uma Ordem caracterizada pelo
espirito de diálogo em todas as
dimensões da nossa vida, tanto
entre os Irmãos como também
entre as Instituições e os povos,
em ordem à promoção dos valores
do Reino de Deus, que vive o sonho
da reunificação das Igrejas Cristãs
com maior proximidade e sentido
de fraternidade com os crentes e
não crentes. Nós, Frades Menores, estamos preparados para ser
agentes de diálogo? Temos as condições técnicas e pessoais, para
continuarmos a ser homens de fé e
de diálogo? Estamos na realidade
convencidos de que o diálogo é
uma qualidade essencial à nossa
vida e vocação?
Uma Ordem caracterizada por um
renovado espírito missionário,

onde os Irmãos se sintam enviados por Cristo, a sair e partilhar
a Boa Nova de Jesus Cristo como
testemunho de vida, onde províncias e custódias estão dispostas a
enviar os melhores dos seus membros, permitindo-lhes ir para lá
das suas fronteiras geográficas e
permitindo-lhe desenvolver novas
formas dos valores franciscanos.
Uma Ordem profundamente comprometida em combater toda a
forma de pecado social. Comprometida com os valores transversais da justiça, da paz, integridade da criação e reconciliação.
O Capítulo Geral de 2015 falou
claramente sobre a urgente necessidade para todos os Irmãos da
Ordem viverem os valores da JPIC
(justiça, paz e integridade da criação), da Doutrina Social da Igreja e
das dimensões espiritual, fraterna
e missionária da nossa vida.”
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Festas Missionárias
Texto: Frei António Castro, OFM

Convento de Varatojo
Foi no passado dia 21 de maio. Mais
um ano passou e mais uma vez um
bom grupo de colaboradores dos
Missionários Franciscanos se reuniu neste local de tantas tradições
missionárias para celebrar a sua
Festa. Festa bonita, partilhada por
muitas pessoas que quiseram estar
em comunhão com tantas outras
empenhadas também em levar a
boa nova da salvação a muitos que
ainda desconhecem o Caminho, que
é Jesus, que de Si mesmo disse: “Eu
sou o Caminho, a Verdade e a Vida”.
Em jeito de crónica, comecemos
pelo princípio. E o princípio foi a
celebração da Eucaristia na igreja
conventual, presidida por Frei
Álvaro Cruz Silva, atual responsável a nível nacional do movimento
de apoio às Missões - União Missionária Franciscana -, concelebrando também Frei António Marques de Castro, responsável local
da UMF, e servindo de diácono
Frei Henrique Perdigão.
Os três, em momento apropriado,
não deixaram de fazer referência
concreta a esta atividade missionária na região do Oeste, com colaboradores dedicados em muitas
paróquias, desde Mafra à Nazaré,

passando pelos concelhos de Torres Vedras, Lourinhã, Bombarral,
Cadaval, Peniche, Óbidos, Caldas
da Rainha e Alcobaça. Em atitude
de partilha, os 3 ministros do altar,
cada um à sua maneira, aludiram
ao bom trabalho missionário que
desde longa data se tem realizado
nesta extensa área geográfica. Frei
Álvaro Silva, com base na palavra
colhida dos textos sagrados deste 6º
Domingo do Tempo Pascal, salientou a urgência da missão confiada
aos apóstolos, prontos a gastar e
dar a vida para que outros tivessem
mais vida. Frei António Castro, responsável local da UMF desde longas décadas, louvou o Senhor por
haver nesta região tanta gente que
sabe compreender as necessidades
dos mais carenciados. Frei Henrique Perdigão, nascido não muito
longe de Varatojo e que aqui apareceu inesperadamente, também quis
manifestar o seu contentamento
e deu o seu testemunho, ele que
sempre se sentiu interpelado pela
causa missionária, à qual tem dado
muito da sua vida. Em estilo diferente, agora noutro local - o Salão
de Festas da Associação de Santo
António. A festa continuou durante
a tarde, sempre com os olhos fixos
na missão, de harmonia com o pro-

grama oportunamente idealizado.
Catequistas e catequisandos desta
comunidade varatojana ofereceram um programa variado, com
realce para uma pequena encenação relacionada com a Missão, que
deve responsabilizar pais, filhos e a
família em geral.

de outros instrumentos musicais
e da própria poesia. Foram 3
horas passadas e vividas em família naquele local situado quase no
coração de Varatojo, tempo insuficiente para que o programa previamente elaborado pudesse ser
cumprido na íntegra.

Graças ao trabalho e disponibilidade do seu impulsionador – o Professor Joaquim Gonçalves - houve
um outro momento de arte e mensagem, ao cuidado de 3 grupos da
Escola P. Vítor Melícias: Rufos e
Roncos; Arco-Íris e ConCordas.

Ao terminar esta breve reportagem,
em jeito de crónica, sem mencionar
ninguém em particular, não posso
deixar de agradecer a todos os que
colaboraram. Que me desculpem,
porque a lista seria longa… Agradecimento que vai também para a
Direção da Associação de Santo
António e para quantos trouxeram
suas ofertas pessoais ou para os
tradicionais leilões de partilha e
nos mesmos participaram. Deus,
rico em generosidade, não deixará
de a todos recompensar.

Digo que foi um momento de arte
e mensagem e é verdade. Gente
jovem e menos jovem, todos com
a alegria estampada no rosto por
poderem transmitir esta mensagem através dos seus tambores,

Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

CONVÍVIO MISSIONÁRIO
EM VARATOJO

Convento São Francisco em Leiria

5 DE NOVEMBRO
PROGRAMA:

Também a Procuradoria Local da
União Missionária Franciscana,
em Leiria, organizou no passado
dia 4 de junho, o seu Convívio
Missionário, como forma de agradecimento a todas as pessoas que
há muitos anos colaboram com as
Missões Franciscanas nesta região
de Leiria. Aproveitamos também a
ocasião para fazer o lançamento
do material de Animação Missionária para 2018.
Um grupo de cerca de oitenta amigas e amigos da UMF começaram
a chegar ao Convento de São Francisco pelas 10h00. Depois juntámo-nos no Salão de Atos da Comunidade, para uma breve reflexão de

espiritualidade missionária e franciscana.

Convento de São Francisco. Foi
um almoço de festa e convívio.

Pelas 11h00 aproximámo-nos da
imagem de Santo António de Lisboa, no exterior do edifício da Procuradoria, e aí rezámos o Responso
ao Glorioso Taumaturgo, Santo
António, Padroeiro Universal da
União Missionária Franciscana.

Ao fim do almoço, a Filarmónica
de São Tiago dos Marrazes, sob a
orientação do Maestro Dr. Paulo
Clemente, executou uma série de
músicas conhecidas de artistas
portugueses e estrangeiros, com
agrado de todos.

Seguiu-se a celebração da Eucaristia, pelas intenções dos benfeitores
da UMF e pelas almas dos Zeladores e Associados falecidos, à qual
presidi como muito gosto, e como
é minha obrigação. Depois da
missa, sentamo-nos todos à mesa,
no refeitório da Comunidade do

Para que tudo corresse bem, foi
importante a colaboração de muitas pessoas. As funcionárias do
Convento, a minha colaboradora
na UMF e os seus familiares, e
todos que nos auxiliaram oferecendo alguns géneros alimentícios. A todos, bem-haja!

10h30 - Atendimento e Momento
de reflexão (Salão do Convento)
12h00 - Eucaristia pelas intenções
missionárias
13h00 - Almoço (oferecido pela
UMF); Convívio e Magusto
Agradece-se que, até ao dia 1 de
novembro confirmem a presença
por causa do almoço e Magusto
(P. Castro: 938 467 160)
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Jornadas Missionárias 2017
“Missão do Coração ao Coração”
Texto: Padre Manuel Marques Novo, OFM

Atualmente ouvimos falar muito de
afetos, de coração, de gramática
do amor... Sabemos que na Bíblia o
coração é a sede dos afetos e dos
sentimentos que brotam do interior
do ser humano: amor, desejo, alegria,
tristeza, irritação, coragem, medo,
confiança, orgulho, inteligência,
imaginação, memória. Lucas afirma,
por exemplo, que Maria conservava
todas estas coisas (acontecimentos,
palavras) em seu coração (Lc 2,19),
meditando-as e refletindo-as com o
intuito de as compreender.
É precisamente essa vontade de
compreender a Missão não tanto a
nível territorial, mas relacional que
em pleno Centenário das Aparições, escolhemos como tema para
as Jornadas Missionárias, 16 e 17
de setembro, Missão do Coração
ao Coração, Do Coração de Maria
ao coração de todos.

O tema já não é novo. Ele é retirado da carta pastoral: “’Como eu
vos fiz, fazei vós também’. Para um
rosto missionário da Igreja em Portugal” que, citando o papa Bento
XVI, diz: “...a Missão não se baseia
em ideias nem em territórios, mas
parte do coração e dirige-se ao
coração, uma vez que são os corações os verdadeiros destinatários
da atividade missionária do Povo
de Deus”.
A missão é da ordem de um amor
de proximidade que imprime um
certo estilo de relação. É um apelo
a um trabalho relacional cuja proximidade salva do anonimato, da
indiferença, da insipidez.
Viver a missão à maneira de um
coração que se faz próximo é ser
“uma esperança real e realizável no
estado de vida de cada um”, é cultivar a arte do encontro e deixar-se
maravilhar por todos os que se cruzam no nosso caminho. É consentir tornar-se “reveladores” d’Aquele

que nos habita.
Contam que os astronautas quando
contemplam a terra desde o
espaço, durante a primeira semana
só olham para o seu próprio país.
Durante a segunda semana identificam-se com o seu continente e a
partir da terceira semana, sentem
que pertencem a um único planeta.
Parece que o coração se alarga à
medida do universo!
Esta é a nossa missão: Perceber
que o coração se alarga quando o
abrimos às perspetivas fraternais
e universais. Quando nos fazemos
disponíveis não da ordem da quantidade dos encontros, mas da intensidade de cada instante com um
coração hospitaleiro e acolhedor.
O contrário é o cansaço interior, o
arrastar-se de má vontade, com ar
de tristeza e de resignação.
Nas Jornadas Missionárias queremos que a Missão do Coração
ao Coração favoreça o saborear e
o conservar todas estas palavras

(Lc 8,8.15) para que o encontro
seja possível e a missão seja não
da “ordem do tem que ser...” mas
da paixão e do ardor que nos faz
descobrir “o rosto jovem e belo da
Igreja que resplandece quando é
missionária”.

Missionários Franciscanos
há 100 em Coimbra
Texto: Padre Manuel Marques Novo, OFM

Em outubro deste ano de 2017,
completam-se 100 sobre a vinda
dos Franciscanos (OFM) para a
cidade de Coimbra, de forma estável, depois da extinção das Ordens
Religiosas em Portugal (1834).
Foi-nos sugerido que fizéssemos
uma pequena e resumida história
destes cem anos. Seria coisa relativamente fácil e de muito interesse
se ainda fossem vivos, pelo menos
alguns dos mais importantes intervenientes nos acontecimentos.
Uns cinco faleceram não há muitos anos: Fr. Francisco Botelho, Fr.
Fernando Félix Lopes, Frei Carlos
da Rocha Barbosa, Fr. Ilídio de
Sousa Ribeiro e Fr. Mário Branco.
Estes, e outros mais antigos, deixaram notícias em crónicas conventuais, documentos domésticos
(uns oficiais outros mais reservados), notas pessoais, etc.

Com esse material que se foi recolhendo fez-se esta pequena história
do regresso dos Padres Franciscanos a Coimbra e um resumo do que
aqui fizeram e têm feito ao longo
deste século de existência.
Nestes cem anos de franciscanos
na cidade e diocese de Coimbra
é natural lembrar-se que, além do
ramo dos Franciscanos (OFM),
estiveram ou estão também religiosos de dois ramos da Ordem
Franciscana. Assim:

Franciscanos Conventuais (OFMConv): vieram para Coimbra em
agosto de 1967, precisamente há
50 anos. Primeiro, assumiram a
paroquialidade de Nossa Senhora
de Lurdes, até 1974, data em que
mudaram e assumiram todo o serviço pastoral paroquial de Santo
António dos Olivais. Paróquia
muito vasta, a maior da cidade de
Coimbra que, além da sede, alberga
várias reitorias e capelanias bastante afastadas.

Franciscanos
Capuchinhos
(OFMCap): em 10 de junho
de 1943, o Snr. Bispo de Coimbra autorizou a sua presença e
confiou-lhes o culto e o serviço
pastoral na igreja de Santa Justa.
Retiram-se de Coimbra em 7 de
setembro de 2008, depois de
uma celebração de despedida, na
igreja, com a comunidade cristã
de Santa Justa.

Pedimos o benévolo acolhimento
para esta brochura que se limita,
como é compreensível, à descrição da actividade dos Franciscanos OFM (Ordem dos Frades
Menores). Se algum leitor tiver
mais notícias que possam enriquecer ou corrigir este despretensioso
trabalho, desde já agradecemos
que nos transmitam, contribuindo
assim para o seu enriquecimento.
Finalmente, que nos seja permi-

tido dedicar este trabalho a todos
os Irmãos Franciscanos que, neste
espaço de cem anos, viveram em
qualquer das residências da OFM
em Coimbra, e aqui deixaram pedaços da sua vida, testemunhando o
espírito de S. Francisco de Assis.

