Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXX . N.º 842
agosto/setembro de 2017
Preço: 0,60€

PAZ E BEM

Clara é o seu nome, claro o
seu viver!
Nota da Redação a propósito das
Festas de Santa Clara de Assis em 2017

“A nossa
sociedade
necessita de
ver pessoas
plenamente
enamoradas
de Jesus
Cristo”
Por volta de 1193/94 nasce em Assis
na família Offreducci, uma menina a
quem foi dado o nome Clara. Alguns
situam mesmo a data do seu nascimento a 16 de julho de 1193. Clara
optou desde cedo por seguir a Jesus
Cristo, segundo o espírito de Francisco, seu conterrâneo e depois de
uma vida vivida para Deus, morreu
no dia 11 de agosto de 1253.
Hoje a Ordem de Santa Clara (OSC)
está espalhada por todo o mundo
e conta também com uma larga
dezena de Mosteiros em Portugal
continental e Ilhas.
A forma de vida das Irmãs Clarissas,
inspirada em Santa Clara, consiste
em viver o Evangelho de Nosso
Senhor Jesus Cristo (cf. RCL I,1-2).
O dom do Evangelho está na origem

da sua forma de vida. São por isso
chamadas a acolher o Evangelho e
a confessá-lo nas suas vidas, restituindo-o criativamente, ao mundo
de hoje, com gestos concretos.
A nossa sociedade necessita de ver
pessoas plenamente enamoradas de
Jesus Cristo, necessita de testemunhas que tenham o olhar fixo n’Ele,
necessita de mulheres evangélicas
que no dia-a-dia da sua vida se deixem orientar com determinação por
Cristo e pela sua Palavra.
Como contemplativas, as Irmãs
Clarissas são chamadas a ser os
testemunhos que Deus semeia e
difunde na história. Na escuta constante de Deus, falam hoje ao coração da humanidade com a linguagem do amor. Como Santa Clara, a
amada transformada no Amado, as
Damas Pobres de Assis (Clarissas)
pela contemplação, são chamadas
a identificar-se plenamente com
Cristo orante (cf. 3Cta. 12.13).
Vivendo continuamente na presença do Deus Altíssimo, as Clarissas revelam com o seu viver a proximidade de Deus a cada um dos
seus filhos e filhas. Mostram com o
silêncio da sua existência o sentido
último de toda a Vida Consagrada,
que é o desejo de chegar a Deus.
Enquanto pobres e abraçando o
espírito de Cristo Pobre (cf. 2Cta
18) as Clarissas manifestam o ser de
Deus na história. Para Clara, como
para Francisco de Assis, desde que
o Senhor lhes deu irmãos e irmãs
(cf. TestCl 25), a vida fraterna em
comunidade era o espaço físico e
também teológico onde se vivia o

Evangelho, o lugar e o espaço da
relação, espaço em que cada irmã
aprendia da relação com Deus a
“conservar a unidade da recíproca
caridade” (RCL X,7), a acolher a
comunhão dada pelo Espírito, o
âmbito privilegiado no qual se dá
testemunho de Deus, comunhão na
diversidade e diversidade na comunhão. Esta forma de vida assenta
na fé que nos faz ver em quem está
ao nosso lado um “dom” e um “presente” do Senhor.
A vida das Irmãs Clarissas, comporta entre outros elementos, a
guarda da santíssima pobreza.

Esta é a opção de fundo que inspira a decisão de viver “a perfeição do santo Evangelho” (Fv 1),
orienta o caminho e ilumina os
passos sucessivos.
Neste momento de crise, o mundo
tem necessidade do testemunho
dos franciscanos e das clarissas
para reencontrar as coordenadas
que falam de essencialidade, de
sobriedade, de autenticidade. Chamadas à pobreza e à contemplação
de Cristo, as Senhoras Pobres de
São Damião vivem de forma concreta, visível e real ainda hoje o
espírito de Santa Clara de Assis.
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Editorial

Milhares vão a Assis em
busca do perdão
“Indulgência Plenária da Porciúncula”
Nota informativa: Redação do Jornal Missões Franciscanas

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Nesta altura do ano todos estamos
ou em gozo de férias e lazer, ou a
suspirar por elas. Sair do ambiente
de trabalho, ter horários mais flexíveis. Realizar tarefas familiares,
ou outras previamente marcadas.

“não peço anos, peço a
salvação para as almas”

Alguns dos nossos leitores, por
diversas circunstâncias, devem
ver-se forçados a aplicar para si e
para os seus «o slogan» repetido:
«vá para fora cá dentro». Muitos
pela idade, pelo poder de compra
ou pela saúde, não podem senão ir
ao jardim mais perto da sua porta
de casa, ou sentar-se debaixo da
árvore frondosa, que já na sua
infância era local de reunião familiar e até às vezes recanto para os
serões em quentes noites de verão.

No passado dia 2 de agosto, milhares de católicos, na sua grande
maioria franciscanos e franciscanas, de todo o mundo, foram a Assis,
à igreja da Porciúncula (pequenina
igreja), para viver a celebração festiva do PERDÃO DE ASSIS.

Mesmo para quem já está reformado, sair do sítio habitual onde
vive, visitar filhos ou netos durante
uns dias é sempre uma oportunidade de reforçar laços familiares
e de amizade. Por isso aproveite o
tempo, recorde as histórias da sua
infância e conte aos seus netos as
histórias da família.
Nestes meses de verão em qualquer recanto de Portugal é fácil
ouvir portugueses a falar francês,
alemão, ou mesmo português com
«sotaque carioca». São os nossos
familiares, que tiveram que sair
de Portugal em busca no pão para
sobreviver. Pão negado aqui, que
na década de 50 levou muitos dos
nossos para o Brasil, nos anos 60
para a Alemanha e para França.
Muitos agora regressam para vir a
banhos de mar.
Em tempos atrás, os banhos de
mar eram em setembro, particularmente durante as marés vivas,
eram banhos medicinais. Quase
que lavam o corpo e alma. Como
que com capacidades exorcizantes para afastar males e trazer
bens, para suportar o inverno com
saúde. Os banhos de setembro,
quase sempre terminavam com
um bom lanche junto ao mar, onde
não faltava boa fruta, particularmente marmelos e uvas.
Para muitos dos nossos amigos,
as férias de verão são também
o tempo de leituras formativas,
do retiro espiritual, da visita à
Senhora de Fátima, reforçando a
fé e a vida espiritual.
Poderá também o tempo de
férias ser aproveitado para a planificação dos objetivos a realizar
proximamente. Para todos e para
todas ficam aqui os meus votos
de Boas Férias!

Numa noite do ano 1216, Francisco
de Assis quando estava em oração e
contemplação na pequena igreja de
Nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula, de repente ficou envolvido
por uma vivíssima luz. Francisco viu
por cima do altar Jesus Cristo vestido de luz e à sua direita sua Mãe
santíssima, rodeada de uma multidão
de anjos. Francisco adorou em silêncio, com o rosto por terra, o Senhor.
O Senhor perguntou-lhe o que é
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que ele desejava para a salvação
das almas. A resposta de Francisco foi imediata: «Santíssimo
Padre, mesmo que eu seja miserável e pecador, peço-vos que a
todos os que se arrependerem e se
confessarem, e que vierem a esta
igreja, lhes deis a todos amplo e
generoso perdão, com a remissão
de todas as culpas».
«O que pedes, Irmão Francisco, é
demasiado – disse-lhe o Senhor –,
mas tu meu filho és digno de coisas
maiores e coisas maiores te serão
concedidas. Portanto aceito o teu
pedido, com a condição de pedires
amanhã mesmo ao meu Vigário na
terra, que da minha parte te conceda esta indulgência». E Francisco
aproximou-se rapidamente diante
do Papa Honório III, que naqueles
dias se encontrava na cidade de
Perúgia, e a quem contou a visão
que tinha tido na véspera.
O Papa escutou-o com toda a atenção e depois de apresentar algu-

mas dificuldades, deu a sua aprovação. E perguntou a Francisco:
Por quantos anos queres que te
conceda a indulgência? Francisco responde: «Santo Padre, não
peço anos, peço a salvação para
as almas». E feliz preparava-se
para se retirar, quando o Papa o
chamou, e disse: «Francisco, não
queres nenhuma Bula, nenhum
Decreto assinado e carimbado?».
Francisco de Assis, virou-se e
disse: «Santo Padre, para mim é
suficiente a sua palavra! Se esta
indulgência, é do agrado de Deus,
Deus manifestar-se-á; eu não tenho
necessidade de nenhum documento escrito, pois o meu papel é
Virgem Maria, Jesus Cristo o meu
notário e os anjos as testemunhas».
E alguns dias mais tarde, na presença dos bispos da Úmbria,
Francisco de Assis, disse ao povo
reunido na igreja da Porciúncula,
lavado em lágrimas: «Meus irmãos,
quero enviar-vos todos para o
Paraíso, para junto de Deus»
Esta Indulgência Plenária pode
agora lucrar-se, em qualquer igreja
franciscana. Recorrendo à Confissão sacramental, participando na
missa, comungando e rezando o
Credo e um Pai-Nosso pelas intenções do Santo Padre.
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Opção e discernimento vocacional
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva,
Diretor do Jornal Missões Franciscanas

“como São Francisco de
Assis querem entregar
as suas vidas ao serviço
da Igreja”
Deus tem para cada um dos seus
filhos e filhas um projeto de felicidade. Este projeto deve ser estudado, aprofundado, discernido.
O tempo ideal para este discernimento, coincide normalmente com
a idade da juventude. Altura de
sonhos altos e ansiosos de generosidade e serviço em favor do próximo, que devem ser aprofundados. O discernimento vocacional
pode levar um rapaz ou uma rapariga a abraçar a vocação matrimonial, como projeto de Deus para a
santificação mútua.
Pode também conduzir à Vocação
Consagrada, Religiosa e Missionária. Muitos rapazes, ainda hoje, se
deixam seduzir por Cristo e como
São Francisco de Assis querem
entregar as suas vidas ao serviço
da Igreja e dos irmãos, sobretudo
dos mais frágeis da sociedade.
Há poucos meses, como noticiamos aqui no nosso Jornal, o Frei

Elvino foi ordenado Sacerdote
Franciscano. Um grupo de quatro rapazes, irão em breve iniciar
no Convento de Varatojo o seu
«Ano de Noviciado» e do grupo
de jovens frades franciscanos
a residir em Montariol/Braga,
três deles, os Freis Luís Carlos
Moreira da Mota, Sérgio Duarte
da Costa Góis e Mário Emanuel
Caires Cardoso, fizeram no passado dia 17 de setembro, pelas
11h30 no Convento de São Boaventura (Montariol), Braga, a sua
Profissão Solene (Compromisso
definitivo com o Carisma Franciscano). Este feliz acontecimento
ocorreu no dia em que os Missionários Franciscanos celebram
em todo o mundo, a “Impressão
das Chagas” em São Francisco de
Assis, ou «Os Estigmas», as marcas do Crucificado.
Todos estes acontecimentos, no
âmbito da opção de vida consa-

EM LOUVOR DO SACERDÓCIO - Franciscanos Jubilados
ORDENAÇÃO SACERDOTAL
Bodas de Ouro (1967-2017)

Frei José Marques Costa – 6 de janeiro

Frei Diamantino Maciel Rodrigues – 15
de agosto

Frei Manuel Luís de Sousa – 16 de abril

Bodas de Prata (1992-2017)
Frei José Miguel – 12 de julho
Frei Isidro Lamelas – 12 de julho
Frei José Dias de Lima – 19 de julho

Frei José Alberto de Oliveira – 8 de
dezembro
Frei José Marques Henriques – 8 de
dezembro
PROFISSÃO TEMPORÁRIA

PROFISSÃO SOLENE

Bodas de Diamante (1957-2017)

Bodas de Diamante (1957-2017)

Frei António Morgado – 15 de agosto

Frei Gilberto Lages Teixeira – 16 de julho

Frei Joaquim Marques Costa – 15 de
agosto

Dom Frei António Montes Moreira – 24
de outubro
Bodas de Ouro (1967-2017)
Frei José António Correia Pereira – 1
de janeiro

Frei António Lopes Vieira – 28 de
dezembro

grada e franciscana, requerem
dos próprios um tempo sério de
discernimento vocacional, em
ordem a uma resposta livre, alegre, convicta e responsável para
serviço da Igreja e da Ordem
Franciscana.
Fica também aqui, o convite e o
desafio, a quantos sentem em si
desejo de servir o próximo em
nome da Igreja e ao lado dos Mis-sionários Franciscanos. Tantos
rapazes que frequentam as paróquias e igrejas servidas pelos Frades Franciscanos em Portugal
continental, na Madeira e na Ilha
Terceira (Açores), que integram
os grupos de jovens e de reflexão franciscana. Para que não
ponham de parte a hipótese de
fazer um discernimento vocacional em qualquer um dos nossos
conventos, para que possam dar
sentido às sua vidas, na alegria do
serviço aos mais pobres que os
Missionários Franciscanos realizam em tantos cantos do mundo.
Bater à porta de um Convento
Franciscano para estudar a própria vocação, não significa ser
franciscano já amanhã, mas pode
ser o primeiro passo de uma vida
com sentido e com objetivos.
Onde as qualidades pessoais que
Deus dá a tantos dos seus filhos
sejam postas a render, para a
felicidade do próprio que cora-

josamente responde, ao apelo de
Cristo que continua a dizer: «Vem
e segue-Me».
As portas das Paróquias, das Fraternidades e dos Conventos Franciscanos, estão abertas a todos,
os que buscam a felicidade, servindo em nome de Cristo como
São Francisco de Assis.
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O perigo da inveja
Tradução: Frei José Dias de Lima, OFM

“Diz o Catecismo da Igreja
Católica que a inveja é um
vício capital.”

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

Todo o homem tem dentro de
si um apetite sensível que o faz
desejar coisas agradáveis que não
possui. Este apetite em si mesmo
não é prejudicial nem é pecado.
O pecado acontece quando este
desejo saudável se transforma em
«avidez desenfreada», querendo
desejar não apenas o que se quer
adquirir, mas desejar alcançá-lo a
todo o custo para não ficar atrás
de quem já possui o que ainda não
se alcançou, desaguando na inveja
e, consequentemente, no pecado
contra o Décimo Mandamento da
Lei de Deus: «Não cobiçar as coisas alheias!», resumo de Êxodo,
20,17 «Não desejarás a casa do teu
próximo! Não desejarás a mulher
do teu próximo, o seu servo, a
sua serva, o seu boi, o seu burro,
e tudo o que é do teu próximo!»
Ora, remetidos para este mandamento, podemos afirmar que a
inveja é o sintoma mais evidente
de quem não se sente feliz pelo
bem-estar dos outros e, para além

disso, nunca está satisfeito com
o que tem, chegando ao ponto de
desejar o mal a quem parece viver
melhor e mais feliz.
Diz o Catecismo da Igreja Católica que a inveja é um vício capital.
Designa a tristeza sentida diante
do bem do outro e do desejo imoderado de sua apropriação, mesmo
indevida. Da inveja nascem o ódio,
a maledicência, a calúnia, a alegria
causada pela desgraça do próximo
e o desprazer causado pela sua
prosperidade. (Nº 2539).
Tomemos o seguinte exemplo:
Dois homens tanto se invejavam um ao outro, que ver o seu
adversário de rastos era motivo
de alegria e ver o outro alegre
era motivo de inveja. Tão mal se
queriam um ao outro, que nem
os vizinhos nem o pároco conseguiam reconciliá-los.
Um dia, um homem íntegro e considerado por todos, inclusive por
estes dois inimigos figadais, indagou a razão de tanto ódio, depois

de falar com cada um deles e concluiu que era pura inveja que cada
um tinha dos bens e da «fazenda»
(grande propriedade rural agrícola) do outro, porque nisto eram
quase
iguais,
abastadamente
ricos. Porém cada um gostava
de mostrar que tinha mais que
o outro e procurava ultrapassar
o outro nas riquezas, ainda que
fosse à custa de o prejudicar. O
mal que um queria ao outro, esse
mesmo lhe queria o outro a ele.
Procurou então contentá-los e
fez-lhes uma proposta:
«Meus amigos, eu tenho abastança farta, que nem vós os dois
juntos havereis de ter mais riquezas, campo e terras do que eu,
como bem sabeis. Mas proponho
que um de vós me apresente um
desejo, por exemplo, que eu lhe
ofereça algum campo, dinheiro,
pratas ou ouro, até ao máximo
valor de vinte mil euros ou outra
coisa qualquer, que até nem passe
por bens materiais. Mas, ao passo
que o primeiro a apresentar o seu
desejo terá o que pediu, o segundo
já não apresentará o seu desejo
e terá em dobro o que o primeiro
desejar. Jurais aceitar cumprir
o que for pedido pelo primeiro a
apresentar o seu desejo?»
E ali juraram cumprir o que
ficasse determinado, fosse o que
fosse, pelo primeiro que pedisse.
Ora, perante a proposta daquele
cavalheiro, nenhum deles que-

ria pedir em primeiro lugar, pois
sabia que o que desejasse seria
dado em dobro ao seu adversário.
Como nenhum se decidia, aquele
negociador propôs que fosse atirada uma moeda ao ar, cara ou
coroa. O que escolheu cara teve
de fazer o seu pedido primeiro,
pois foi cara lhe que saiu. Ora,
adivinhando o riso sarcástico
do outro, que já lhe via tocar em
dobro o que ele pedisse, disse
então para aquele cavalheiro que
apresentara a proposta:
«Respeitável senhor, como sei que
cumprireis o que aqui foi jurado
e que nós também acatamos, sob
juramento, e também porque
a vossa generosa oferta, como
dissestes, podia ser outra coisa
qualquer, que até nem passasse
por bens materiais, peço que me
arranqueis um olho, e depois o
façais em dobro ao meu adversário, arrancando-lhe os dois!»
Desta forma, como a inveja e a
maldade não tem limites, aquele
que pediu que lhe arrancassem um
olho sabia que o seu inimigo ficaria sem os dois e, portanto, ficaria
em vantagem sobre ele, que seria
desvantagem se o pedido fosse em
bens materiais. E assim, aquele
ilustre cavalheiro, que estava de
boa-fé, em vez de conseguir conciliar aqueles homens, ainda mais
acentuou a inveja que sentiam um
pelo outro.

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

II, atualmente na Áustria, emitiu uma declaração em que fala da possibilidade de
Deusos- tanto
como os
bens materiais
que
fatos adevida
al Karm
possam
ser usa- não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
dos
acionar uma
espiral
de conQue para
a generosidade
nonova
dar seja
sempre
ilufrontos sectários, e chama todos a tutelar
juntos a coexistência pacífica entre as diversas componentes da população egípcia.
Até mesmo o presidente Abdel Fattah al
Sisi – refere um comunicado difundido em
26 de maio pela equipe presidencial – fez
um apelo aos departamentos governamentais competentes para que os responsáveis
da violência de al Karm sejam prontamente
identificados e punidos. De acordo com informações da imprensa local, pelo menos
cinco pessoas foram presas sob a acusação
de ter participado das agressões contra a
mulher idosa e as casas dos coptas.

minada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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Na Grécia com a UMF
Texto: Celme Pedreiro

“viajantes dos tempos
modernos, não esquecemos
a nossa condição de
peregrinos cristãos”
A União Missionária Franciscana
organizou e 50 amigos e colaboradores aderiram à Peregrinação
que, de 14 a 21 de junho, nos fez
andar por terras gregas e navegar
no Mediterrâneo, com paragem em
algumas ilhas e uma breve incursão
à Turquia.
Foram oito dias bem preenchidos,
bem aproveitados, em que, viajantes
dos tempos modernos, não esquecemos a nossa condição de peregrinos
cristãos. E se, nos locais visitados,
nas ruínas dos monumentos e centros culturais que conhecemos, as
pedras que vimos e pisámos nos
falavam das civilizações da Antiguidade Clássica, da História da Grécia Antiga, a que devemos a nossa
matriz cultural, também foram
sendo assinalados os momentos em
que o Cristianismo se cruzou e se
impôs mesmo a essas civilizações.
Assim, nas ruínas de Corinto, recuámos milénios na História da Grécia,
mas evocámos também S. Paulo e a

ação evangelizadora que aí desenvolveu. E, coincidência feliz, uma das
leituras da Eucaristia aí celebrada
era um excerto da sua 1ª Carta aos
Coríntios (1 Cor 10, 16-17). Estaríamos de novo com S. Paulo em
Atenas, quando, depois da visita à
Acrópole, nos aproximámos da base
da antiga Ágora onde pregou aos atenienses do seu tempo.
Na breve paragem de uma manhã na
Turquia, a nossa atenção centrou-se
na Casa da Virgem Maria, Santuário
erguido no local onde terá vivido,
e na visita às ruínas de Éfeso que,
para além do testemunho da fusão
das civilizações grega e romana, nos
trouxe a evocação do Apocalipse e
de uma das igrejas à qual S. João
dirigiu uma das sete cartas.
Na ilha de Patmos, aproximámo-nos ainda mais daquele apóstolo,
com a visita ao Mosteiro da Gruta
onde teve as visões e ouviu a voz
de Deus, de que resultou o Livro do
Apocalipse. A Eucaristia celebrada

ao ar livre, num cenário natural
que o Criador só poderia ver como
“muito bom”, completou a unção do
espaço e do momento. Inesquecível também a emoção da guia local
por poder assistir à nossa celebração católica, ela que só podia viver
o cristianismo da Igreja Ortodoxa
Grega, única na ilha.
O cruzeiro de três dias no Mediter-râneo, além dos momentos de lazer
a bordo, levou-nos ainda a conhecer
o presente das belezas turísticas das
ilhas de Mikonos e de Santorini, a
riqueza arqueológica de Creta, com
o palácio de Cnossos, o Minotauro
e tantas outras referências mitológicas, em mais um salto de milénios
ao passado.
Da Atenas do presente guardamos
imagens de alguns dos seus locais
emblemáticos, que conhecemos em
visita panorâmica ou por pequenos
passeios de iniciativa própria: a
Praça Sintagma, o Parlamento e a
sua guarda com os trajos característicos, a Biblioteca, a Academia,
a Universidade, ali bem perto da
igreja católica de S. Dionísio onde
tivemos missa. E também a “Plaka”
e o seu comércio…
A completar o recuo histórico, a
visita a Delfos, sítio arqueológico
declarado Património Mundial pela
Unesco: o Templo de Apolo, as Sibilas e o seu poder de adivinhação,
os oráculos sempre proferidos de
modo a que, se não se cumprissem,
tal se deveria a erro de interpretação de quem os consultara… Tudo

elucidado pelas explicações dos
guias locais, aqui como nos outros
locais visitados.
A amenizar a longa viagem de
regresso a Atenas, a beleza daquela
voz fadista, um aroma doce a fim
de festa. E houve também versos a
propósito:
Foram dias de lazer
Convívio, camaradagem
De alegria e de prazer
Em que andámos em viagem
Montanhas, vales, cidades
Tudo nos encheu a alma
Teremos oportunidade
De o reviver com calma
Corremos muitos espaços
Saltámos eras, milénios
E durante uma semana
Teremos todos sido helénicos
Também no mar navegando
Percorremos muitas milhas
De barco em barco saltando
Conhecemos várias ilhas
O que começa tem fim
À lei não se pode escapar
Porque a vida é mesmo assim
Mas temos muito pra lembrar
E se aquilo que vivemos
Guardamos no coração
A quem tudo organizou
Fica a nossa gratidão.

CONVÍVIO MISSIONÁRIO
EM VARATOJO
5 DE NOVEMBRO
PROGRAMA:
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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S. Maximiliano Maria Kolbe
“O missionário de Auschwitz”
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Ajoelhado
aos pés de
uma bela
imagem
da igreja
paroquial,
perguntou-Lhe: Que
vai acontecer
comigo?”
Pode parecer estranho pensar que
os campos de concentração podem
ser campos de missão. Pois bem S.
Maximiliano Kolbe, tendo sido um
valente missionário em terras do
Japão, foi num campo de concentração que mostrou a fibra de um autêntico missionário. Maximiliano Kolbe
esteve lá, e o seu testemunho foi um
exemplo de missão marcada pelo
martírio voluntário da própria vida.
Nascido na Polónia no dia 8 de
janeiro de 1894. Criança muito viva
e travessa recebeu, certo dia, uma
repreensão de sua mãe que lhe
marcou a vida: «Se aos dez anos és
tão mau menino, briguento e malcriado, como será mais tarde?»

Essas palavras calaram fundo na
alma do pequeno. Ficou aflito e pensativo. Queria mudar de vida e recor-reu a Nossa Senhora. Ajoelhado aos
pés de uma bela imagem da igreja
paroquial, perguntou-Lhe: «Que vai
acontecer comigo?» Qual não foi
sua surpresa, quando lhe apareceu
a Mãe de Deus, trazendo em Suas
mãos duas coroas, uma branca e
outra vermelha. Sorrindo maternalmente, perguntou-lhe qual escolhia.
A branca significava que perseveraria na castidade e a vermelha, que
seria mártir. Escolheu as duas.
Nascendo-lhe, então, por graça da
Imaculada, a vocação religiosa, professou na Ordem Franciscana e foi
ordenado sacerdote em Roma no
ano de 1918. Foi também em Roma
que se chocou com a insolência
com que os inimigos da Igreja a atacavam, sem a proporcionada reação dos católicos. Para defender a
Igreja fundou em 1917 a associação
apostólica Milícia de Maria Imaculada, cujos estatutos começavam
por declarar seus objetivos: a con-

versão dos pecadores, inclusive
dos inimigos da Igreja, e a santificação de todos os seus membros,
sob a proteção de Maria Imaculada.
Depois fundou o jornal mensal da
sua associação «Cavaleiro da Imaculada» que em 1939, tinha já a surpreendente tiragem de um milhão
de exemplares.
No desejo ardente de expandir por
toda a terra a sua obra rumou ao
Japão, Nagasaki, onde em 1930 dispunha já de uma tipografia na qual
foram impressos os primeiros dez
mil exemplares do Cavaleiro da
Imaculada no idioma dos samurais. Até aos dias de hoje, mantém-se ali a sua obra apostólica, com
trabalhadores nativos e numerosos
sacerdotes.
Quando estourou a Segunda Guerra
Mundial, Maximiniano Kolbe foi
preso pelos nazis e levado para o
campo de concentração de Auschwitz em fevereiro de 1941. Passou a primeira noite numa sala com
outros 320 prisioneiros. Na manhã
seguinte, foram todos desnudados,
lavados com jatos de água gelada e
recebendo cada qual uma farda às
riscas com um número. Coube-lhe o
Nº 16.670. Quando o oficial viu seu
hábito franciscano, ficou irritado e,
arrancando com violência o Crucifixo do seu pescoço, gritou-lhe:
– E tu acreditas nisto?
- Sim, creio!
Após a categórica resposta afirmativa, deu-lhe uma violenta bofetada!
Por três vezes repetiu a pergunta
e por três vezes o santo religioso
confessou a sua Fé, recebendo

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

ainda mais violentas bofetadas.
No final de julho de 1941, foi transferido para o Bloco 14, cujos prisioneiros faziam trabalhos agrícolas.
Tendo um deles conseguido fugir,
dez outros, escolhidos por sorteio,
foram condenados ao “bunker da
morte”: um subterrâneo onde eles
eram atirados desnudos, e permaneciam sem bebida nem alimento, à
espera da morte.
Entre aqueles infelizes, escolhidos para morrer pelo que fugira,
um deles gritava: «não me matem
que tenho mulher e filhos menores». Então o padre Kolbe aproximou-se do comandante nazi e
disse-lhe:
- Eu gostaria de morrer no lugar de
um desses condenados!
- E quem és tu?
- Sou um sacerdote católico!
- Quer ir no lugar de quem?
- Daquele homem que tem mulher e
filhos – respondeu Kolbe
Padre Kolbe foi levado com os
outros nove e foi o último a morrer naquele pavoroso subterrâneo. Estendeu espontaneamente o
braço para a injeção letal. Alguns
momentos depois, um funcionário
do campo o encontrou morto com
os olhos abertos e a cabeça inclinada. Seu rosto, sereno e belo,
estava radiante. Cumprira sua
última missão, era o dia 14 de
agosto de 1941, véspera da Assunção de Maria, tinha quarenta e sete
anos de idade.
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Procuradoria de Vila Real
Encontro de zeladores e associados da UMF
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“o seu trabalho em prol das
missões é a demonstração de
que as obras falam mais que
as palavras”
No dia 18 de junho de 2017,
domingo XI do Tempo Comum,
realizou-se mais um encontro de
Zeladores e associados da UMF
da Procuradoria de Vila Real, na
Igreja de S. Pedro. Teve início às
14h30 com a celebração da Eucaristia por todos os Zeladores e
associados vivos e defuntos da
UMF desta Procuradoria transmontana, presidida pelo Procurador padre Frei Diamantino Maciel
Rodrigues, coadjuvado pelo padre
Frei José Dias de Lima, Vice-Procurador Nacional.
O celebrante, partindo de uma
frase do Evangelho do dia, «a
messe é grande mas os trabalhadores são poucos», sublinhou a
necessidade de missionários, mas
também a necessidade do voluntarismo do povo cristão, todo ele

missionário pela sua consagração
batismal, no apoio aos mesmos,
destacando o trabalho dos Zeladores e associados, como retaguarda
decisiva. Referiu a figura missionária de Santo António de Lisboa,
padroeiro da União Missionária
Franciscana, como modelo de
disponibilidade para o serviço do
Senhor, convidando os presentes
a seguir a exortação deste santo
do povo: «calem-se as palavras e
falem as obras». Neste sentido, o
celebrante disse às zeladoras e aos
associados que o seu trabalho em
prol das missões é a demonstração
de que as obras falam mais que as
palavras quando, pela oração, pela
esmola e pela difusão da imprensa
missionária, estes voluntários da
messe se apresentam diante do
mundo para servir a Deus, nesta
dimensão missionária. Por fim,

sublinhou que ser missionário ou
retaguarda de apoio, através da
UMF, exige sacrifício e, ao mesmo
tempo, confiança em Deus, que nos
acompanha. Neste sentido, Frei
Maciel referiu, como exemplo, a
sua história de vida, quando foi
raptado em Moçambique, e como,
com a ajuda de Deus, ultrapassou
esta vicissitude.
Finda a eucaristia seguiu-se o
habitual momento de formação
para os participantes, orientado
pelo padre Frei José Dias de Lima,
Vice-Procurador Nacional. O tema
foi o Centenário das Aparições de
Nossa Senhora aos Pastorinhos,
Francisco Lúcia e Jacinta, na Cova
da Iria em 17 de maio de 1917,
sobretudo a dimensão missionária da mensagem da Mãe de Jesus
aos Pastorinhos e a sua importância no contexto da cultura portuguesa. Partindo da Homilía do
Papa Francisco, no dia 13 de maio
de 2017, em Fátima, o Frei Lima
sublinhou os pontos chave da
intervenção do Santo Padre: A virgem de Fátima não veio para que
a víssemos mas para nos apelar
à conversão; Fátima é um manto
de luz que nos cobre em qualquer
lugar; temos uma Mãe que nunca
nos abandonará; Fátima é lugar de
esperança; S. Francisco Marto e
Santa Jacinta Marto são exemplos

de esperança na maternidade de
Maria e em Deus; dos braços de
Nossa Senhora vem a esperança e
a paz; em Fátima o Céu desencadeia uma mobilização geral contra
a indiferença que gela o coração a
agrava a miopia do olhar; Fátima é
convite à cultura do encontro. Frei
José Lima terminou com a referência missionária implícita na mensagem das aparições, e que o Santo
Padre sublinhou, dizendo que a
Igreja, pobre de meios mas rica de
amor, deve sair de si mesma, ser
missionária, acolhedora e livre.
Num terceiro momento, seguiu-se
a distribuição da imprensa mis-sionária pelas Zeladoras e a apresentação do resultado da generosidade dos associados, do ano de
2016 por parte de algumas zeladoras que ainda não tinham tido a
oportunidade de o fazer.
Seguiu-se, por fim, um convívio, no qual todos partilharam da
mesma mesa sobre a qual estavam
os alimentos e bebidas que a generosidade coletiva trouxe para este
encontro.
Terminamos com uma oração de
ação de graças e votos de um trabalho frutuoso a todos os zeladores e associados da UMF.
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Retiros dos Casais da Paróquia
de Santa Inês de Nhamadjesse
– Chimoio, Moçambique
Texto: Frei Miguel Benjamim dos Santos, OFM

“compromisso de
continuarem a viver o amor
cristão dentro das suas
famílias”
Cumprindo o plano Pastoral da
recém-criada Paróquia de Santa
Inês de Nhamadjessa, em Chimoio,
a comissão de casais organizou
um retiro no dia 17 de junho que
aconteceu no centro Polivalente
de Marera no distrito de Macante a
aproximadamente 15Km da cidade
de Chimoio.
Os casais foram transportados
numa viatura mini-bus do Seminário dirigido pelo Frei Filipe até ao
local e depois trazidos de volta.
Cada casal trazia o seu farnel para
o almoço.
A reflexão tinha como temas:
1.º tema no período da manhã: o
matrimónio cristão na perspetiva
do Papa Francisco; a luz da exorta-

ção apostólica Pós-Sinodal Amoris
Laetitia e a alegria do amor. Teve
como facilitadora a Irmã Elisa das
Irmãs de Nossa Senhora da Vitória.
2.º tema: os aspetos práticos do
matrimónio cristão, facilitado por
um casal, Sr. Tomo e a Sr.ª Marta.
O retiro iniciou por volta das 9h30
com a oração de abertura e apresentação dos temas e terminou às
18h30 com a santa missa e com
o compromisso de continuarem
a viver o amor cristão dentro das
suas famílias.
Participaram 14 casais, ou seja, 28
pessoas. Foi um momento de partilha, escuta, meditação, oração e
confraternização, recreação e alegria como ilustram as fotos.

45 ª PEREGRINAÇÃO NACIONAL DA FAMÍLIA FRANCISCANA A FÁTIMA
Neste ano de 2017, ano Centenário das
Aparições de Nossa Senhora em Fátima,
a Família Franciscana Portuguesa, realiza
nos próximos dias 7 e 8 de outubro a sua
45ª Peregrinação Nacional, sob o lema
retirado dos Escritos de São Francisco de
Assis: “SANTA MARIA, FILHA, SERVA,
MÃE e ESPOSA”.

Sábado, dia 7 de outubro de 2017
14h00
- Receção, Acolhimento no Centro
Paulo VI
14h30
- Saudação do Presidente da Família
Franciscana Portuguesa
- Momento musical e de Mensagem

15h30
- Conferência: «A Mensagem de Fátima
hoje»

23h00 – 00h30
- Teatro musical no Centro Pastoral
Paulo VI

16h30
- Desfile do Centro Pastoral Paulo VI
para a Capelinha das Aparições

“A voz da consciência” pelo grupo “Anjos
da Paz” da Paróquia de Alfena (diretor e autor da peça: Filipe Moreira)

17h00
- Saudação a Nossa Senhora, na Capelinha das Aparições

Domingo, dia 8 de outubro de 2017

18h00 – 19h30
- Solene Concelebração Eucarística na
Basílica da Santíssima Trindade
- Jantar
21h30
- Terço Internacional e Procissão de Velas na Capelinha das Aparições

10h00
- Terço Internacional na Capelinha
das Aparições
11h00
- Missa Internacional no Recinto
do Santuário

