Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXX . N.º 843
outubro de 2017
Preço: 0,60€

PAZ E BEM

Momentos da vida de São
Francisco de Assis
1180
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1220

1240

1181/82

1202

1220

Francisco nasce em Assis

Guerra entre Assis e Perúsia. Francisco cai prisioneiro e é preso
em Perúsia

Francisco resigna do cargo de Ministro Geral e designa Pedro
Catanni para lhe suceder. O Papa Honório III, a pedido de Francisco, designa o Cardeal Hugolino para Protector da Ordem

1199
Guerra civil em Assis entre a burguesia e a nobreza

1203
Francisco, doente, é solto e regressa a Assis

1205
Francisco junta-se aos homens de Gualter de Brienne, e para defender o Papa, parte para Apúlia. Em Espotelo, por meio de um sonho,
é convidado a regressar a Assis

1205
Encontra-se com o leproso, a quem beija e começa a mudar de vida

1205
Na igreja de São Damião, Francisco ouve a voz de Cristo que lhe
fala por meio de um Crucifixo bizantino

1206
Na praça pública de Assis, diante do Bispo, Francisco renuncia à
herança da família e sai para Gúbio

1221
Capítulo Geral da Ordem. É elaborada uma primeira versão da Regra

1223
Em Fontecolombo, Francisco escreve uma segunda versão da Regra,
que será discutida no capítulo Geral em junho e aprovada a 29 de
novembro do mesmo ano pelo Para Honório III

1223
Natal de Greccio

1224
Durante uma Novena em honra do Arcanjo São Miguel, no
monte Alverne, Francisco recebe os estigmas no seu corpo

1224
Regressa à Porciúncula

1206

1224/25

Regressa a Assis, com vestes de eremita e começa a reconstruir igrejas

Montado num burro vai pregar pela Úmbria e pelas Marcas

1208

1225

Por ocasião da festa de São Matias, ouve ler o Evangelho da Mis-são, e abraça o caminho da Pobreza Evangélica. Outros começam
a segui-lo. Inicia-se aqui a Missão Franciscana da Pregação popular,
desde Assis ao Vale de Rieti

Quase cego é recebido por Clara em São Damião e no meio de
grande sofrimento compõe o Cântico das Criaturas

1209
Quando passam a ser doze (como o número dos Apóstolos),
Francisco e os companheiros vão a Roma, apresentam ao Papa
Inocêncio III uma regra de vida que é aprovada verbalmente pelo
Romano Pontífice

1210
Os Irmãos passam a viver na Porciúncula, em Santa Maria dos Anjos

1212
Francisco recebe Clara, quando esta tinha 18 anos, na Porciúncula
na noite de Domingo de Ramos. Logo a seguir, Clara vai servir
para o Mosteiro de São Paulo, das monjas beneditinas, situado na
estrada da Perúsia a três quilómetros de Assis

1213
Francisco recebe do Conde Orlando de Chiusi, o Monte Alverne,
onde constrói um eremitério

1225
Doente é acolhido em Rieti na corte Papal, pelo Cardeal Hugolino

1225
Um médico em Fontecolombo cauteriza-lhe as têmporas. Outro
médico em Rieti tenta tratá-lo por meio de sangria das orelhas

1226
Vai a Siena consultar outro médico. E no verão desse ano escreve o
Testamento de Siena. Piorando o estado de saúde, regressa a Assis.
Fica hospedado em casa do Bispo para se tratar. Sentindo próximo
o seu fim insiste em ser levado para a Porciúncula, aí terá ditado
um Testamento Espiritual, mais longo que o de Siena

1226

Enquanto caía a noite Francisco morre na Porciúncula, e a 4 de outubro é sepultado na igreja de São Jorge, dentro das muralhas de Assis

1227
O Cardeal Hugolino é eleito Papa, com o nome de Gregório IX

1228
Em Assis, Francisco é canonizado pelo Papa Gregório IX

1230
Frei Elias manda exumar o corpo de São Francisco, e translada-o para
a cripta da Basílica do Sacro Convento, construída em honra de São
Francisco de Assis
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Em 1226, de 3 para 4 de outubro,
falecia São Francisco em Assis,
junto à capelinha de Santa Maria
dos Anjos na Porciúncula. Em
vida foi um personagem incontornável para os seus conterrâneos,
depois da morte tornou-se uma
figura amada em todo o mundo
até ao presente. Toda a Itália o
festeja como seu Padroeiro, assinalando a data com um Dia de
Feriado Nacional.
Francisco é inimitável! Mas é
seguido, dentro e fora da Igreja,
por tanta gente sob formas antigas e modernas. É inspirador de
formas de vida religiosa consagrada e laical.
Francisco de Assis, o Irmão Universal, é hoje um desafio para
a nossa sociedade massificada,
onde a figura do próximo, do
semelhante e do vizinho está em
vias de extinção.
Francisco de Assis, o Poverello
(pobrezinho), é hoje um desafio
para os sistemas cegos da magro-economia mundial, que cava cada
vez mais o fundo o fosso entre
ricos e pobres.
Francisco de Assis, o autor do Cântico do Irmão Sol e o Padroeiro
Universal da Ecologia, é hoje uma
voz profética a denunciar o aquecimento global do planeta e as
suas desastrosas consequências.
Francisco de Assis, o Cantor da
Paz e do Bem, é ainda hoje, oito
séculos depois, uma referência
contra o terrorismo e as guerras
com origem em qualquer autoproclamado estado.
O mundo anseia por Paz, e os
Missionários
Franciscanos
espalhados pelo mundo, desejam com MARIA, neste mês do
Rosário, construir uma missão de
Paz, como nos recomenda o Papa
Francisco, na sua mensagem para
o 91º Dia Mundial das Missões:
«(…) façamos missão inspirando-nos em Maria, Mãe da evangelização. Movida pelo Espírito, Ela
acolheu o Verbo da vida na profundidade da sua fé humilde. Que
a Virgem nos ajude a dizer o nosso
“sim” à urgência de fazer ressoar
a Boa Nova de Jesus no nosso
tempo; nos obtenha um novo
ardor de ressuscitados para levar,
a todos, o Evangelho da vida que
vence a morte; interceda por nós,
a fim de podermos ter uma santa
ousadia de procurar novos caminhos para que chegue a todos o
dom da salvação».

“Deus descansou ao sétimo
dia. Por isso, também nós
precisamos de uma pausa”
Férias já não é sinónimo de verão,
ainda que seja nessa época que a
maioria as goza. No entanto, talvez
alguns dos leitores estejam agora
de férias ou outros não tenham
tido oportunidade de ter uns dias
de paragem ou um tempo de férias.
O tempo de férias não é uma moda
ou uma reivindicação laboral. É um
direito consignado na Declaração
Universal dos Direitos Humanos e
é uma real necessidade.
O dia-a-dia leva-nos a uma rotina
que nos condiciona, seja na cidade,
seja no campo. A correria matinal,
os transportes, as compras, a vida
em família… No campo, há sempre
os animais para tratar, as terras
para cuidar… mas também aí é preciso parar, pelo menos por dentro.
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Deus descansou ao sétimo dia. Por
isso, também nós precisamos de
uma pausa.
Nesta altura, a maioria, este mês,
já regressou às diferentes atividades escolares, profissionais e pastorais. E que ecos deixou em nós o
tempo de descanso? Se “só avança
quem descansa”, será que consegui mesmo descansar? Descansar
é sobretudo mudar a rotina, escutar o corpo e deixá-lo reencontrar
o próprio ritmo. Aproveitar para
cuidar do corpo é importante. O
corpo de cada um de nós é um dom
de Deus. Pela nossa forma corpórea “estamos” e relacionamo-nos.
O nosso corpo é templo de Deus.
Por isso, cuidar da saúde e não
“deixar andar” é fundamental. Este
cuidado que nos deve acompanhar
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Membro da:

o ano inteiro, pode ser reforçado
no tempo de férias.
Em outubro, assinala-se o Dia da
Alimentação, o Dia da Saúde Mental e o Dia da Prevenção do Cancro
da Mama. Este é assim um tempo
favorável a falar destas coisas.
Mas outubro é também o mês de S.
Francisco de Assis. E o que poderá
este santo ter a ver com esta conversa de paragem, corpo e saúde?
Curiosamente, no termo da sua
vida, Francisco acusava-se de ter
cometido falta grave ao ter menosprezado o seu corpo, dom de Deus.
Então que cada um de nós aprenda
com este lamento de Francisco a
cuidar de si. E já agora, como tem
cuidado da sua saúde?
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Frei Daniel e companheiros Mártires
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“confessavam
o nome do
Senhor,
clamando
que em
nenhum
outro há
verdadeira
salvação”
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Frei Daniel, Frei Leão, Frei Ângelo,
Frei Nicolau, Frei Samuel, Frei
Hugolino e Frei Donino, discípulos
de S. Francisco de Assis, tomados
de ardor missionário e desejosos de
rumarem a Marrocos, no Norte de
África, com o intuito de converterem
os muçulmanos à fé católica, após
breve permanência em Espanha,
consumaram o seu desejo e para
lá embarcaram, chegando à Cidade
de Ceuta. O chefe destes valorosos
missionários era Frei Daniel. Foi
um ato ousado, e o martírio seria
quase certo, pois as autoridades de
Marrocos proibiram, sob pena capi-

tal, qualquer forma de divulgação da
fé cristã. Era um período em que a
Ordem Franciscana, espalhando-se
rapidamente pela Europa, atravessava um momento de entusiasmo
missionário que batia no coração
dos frades e os levava a dar a sua
vida pela fé, animados pelas palavras do Pai Francisco de Assis: «Se
qualquer dos irmãos, por divina
inspiração, quiser ir para entre os
mouros e outros infiéis, que vá, com
licença do seu Ministro e servo. E
o Ministro lhes dê licença e não se
oponha se os julgar idóneos para
serem mandados» 1ª Regra 16, 3-4
e 2ª Regra 12, 1-2.
De facto, estes sete frades, marcados pelo entusiasmo missionário do
Poverello, que tinha falecido um ano
antes de eles rumarem ao Norte de
África (Francisco morreu no sábado,
dia 3 de outubro de 1226) não hesitaram na aventura missionária de instaurar todas as coisas em Cristo em
terras de martírio. No princípio, não
tanto por receio, mas reconhecendo
que teriam de iniciar o seu apostolado
com uma certa moderação, difundiram a fé nos inúmeros mercados de
Pisa, Génova e Marsiglia, enquanto
residiam em Ceuta. Ali, numa quinta-feira pregaram sobre a salvação das
próprias almas e das do próximo. Na
sexta-feira confessaram-se e receberam a Eucaristia. E assim confortados com os sacramentos da confissão e da Eucaristia, sentiram-se

como «cavaleiros» de Cristo, prontos para o combate da fé. Iniciaram
então as pregações entre os infiéis,
era o ano de 1227.
Segundo Analeta Franciscana
3.613-6 Frei Daniel, com os seus seis
companheiros, num domingo, manhãzinha cedo, entraram na cidade de
Ceuta e, percorrendo as ruas e as praças, confessavam o nome do Senhor,
clamando que em nenhum outro há
verdadeira salvação. Os sarracenos
atirando-se logo sobre eles feriram-nos na cabeça, atacaram-nos com
pancadaria e afrontas, e acabaram
por os prender e levar à presença do
governador que os mandou meter na
prisão. Ali mesmo, na prisão, escreveram uma carta aos cristãos que
moravam em Ceuta, dizendo a razão
pela qual se encontravam ali, entre
sarracenos: «Sede, por isso, cientes
que o Senhor Jesus Cristo foi quem
por seus caminhos nos dirigiu os
passos, para seu louvor e para salvação dos fiéis e honra dos cristãos».
A carta terminava dizendo que os
sarracenos não terão qualquer desculpa se permanecerem no pecado
de não acreditar pois diante do
governador anunciaram o nome de
Cristo e afirmaram que em nenhum
outro nome há salvação.
Levados de novo à presença do
governador, este perguntou aos
frades se estavam arrependidos
daquilo que disseram e se renunciavam àquilo que pregaram. Deci-

didos, estes filhos de S. Francisco
responderam que não, antes pelo
contrário confirmavam o que
haviam dito, acrescentando que não
havia salvação na lei islâmica e que
só se poderiam salvar, batizando-se
a abraçando a fé pela qual estavam
dispostos a morrer.
Não abdicando da sua fé nem de a
anunciar aos infiéis, estes sete frades acabaram por ser condenados à
morte. Diz a Analecta Franciscana
supracitada que os frades foram
para a morte alegres e contentes
como se fossem convidados para
um banquete, não receando serem
ovelhas levadas ao matadouro.
Desnudados e, atados de mãos
atrás das costas foram conduzidos
para fora da cidade onde os verdugos lhes cortaram a cabeça consumando-se o seu martírio no dia 10
de outubro de 1227.
O papa Leão X, em 1516, canonizou
Frei Daniel e seus seis companheiros,
autorizando o culto para o dia 13 de
outubro, três dias após suas mortes.

BOLSAS DE ESTUDO 2017/2018
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
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porsurgindo.
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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)
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25 Anos de ordenação — Frei
José Lima
“Nos dons que consagro, Senhor, te ofereço o mundo”
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“ser Padre
é ser pai no
mundo e com
o mundo”
No dia 19 de julho de 2017, celebrei
vinte e cinco anos de sacerdócio.
Bodas de prata! graças a deus!
A minha caminhada sacerdotal não
foi fácil. Desde logo, tive a oposição
do meu pai, que queria que eu continuasse a vida militar, e da minha
mãe que queria que eu optasse pelo
caminho do matrimónio. Senti-me
muito sozinho nesta caminhada,
porque o apoio dos pais é sempre
importante. Mas, por outro lado a
palavra do Senhor no salmo 27, 10
me segredava: «Ainda que teu pai
e tua mãe te abandonem, eu nunca
te abandonarei!». E, de facto, nunca
me senti abandonado na minha
caminhada porque tive uma fraternidade de irmãos, dos quais me orgulho de fazer parte, os meus queridos
manos franciscanos, que me apoia-

ram desde o primeiro momento.
Com eles descobri uma nova família
que ultrapassa a efémera família carnal, pelos laços do “irmanamento”
ou seja, com eles me tornei irmão.
Na minha caminhada sacerdotal
só existiram rosas? Claro que não!
Mas quando se caminha em família,
o caminho torna-se mais suave, as
lutas menos sofridas e a carga mais
leve. Na verdade, quando escolhi
como máxima para a minha vida
“Nos dons que consagro Senhor, te
ofereço o mundo”, eu tinha consciência do peso que me esmagava
a alma, porque levar no meu corpo
as mãos de Jesus, os pés de Jesus,
o coração de Jesus e as chagas de
Jesus, pois o sacerdote é um outro
Cristo, era aceitar carregar o mundo
numa paternidade universal, porque
ser Padre é ser pai no mundo e com
o mundo, uma vez que Jesus veio
salvar o mundo e o quer continuar a
salvar por meio do sacerdote.
Ao dizer isto dou comigo a pensar
como é tão frágil este barro em que
Jesus depositou o meu ministério e
a sua confiança. Sim, apetece-me gritar com o povo que canta nas nossas
eucaristias: «tomai e recebei Senhor
as Horas do meu dia, alegrias e
dores, penas e trabalhos, fora eu
rico Senhor e muito vos daria, mas
sei que nada valho!»

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades
nas Missões Franciscanas de Moçambique, Guiné-Bissau e outras paragens
gostam de receber o nosso Mensário.
Com um grande esforço o vamos enviando como oferta, com o objetivo de
chegar às comunidades mais distantes
que os missionários visitam, em alguns
casos de longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como, Timor, México, África do Sul,
Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia,
Macau, São Tomé e Príncipe, Índia,
Rússia, etc., num total de algumas
centenas de assinaturas. Basta escrever-nos e enviar a oferta para a respetiva assinatura. Na volta do correio
indicaremos a que missão se destinou.

Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!

Sim, tenho consciência da minha
nulidade, e quem sou eu para que o
Senhor Jesus me tenha amparado
com seu amor até este dia? Quem sou
eu para me tornar digno de apresentar sobre o altar o fruto das sementeiras, o vinho das nossas uvas e o trigo
das nossas eiras? Quem sou eu, para
que Jesus me tenha confiado o meu
ministério? Ah se eu tivesse sido perfeito! Mas eis que me consola o facto
de o Senhor saber que não chamou
um santo mas um pecador; que não
chamou um anjo mas um homem e
que Ele está presente para me encorajar nas horas de solidão, através da
oração, do sacramento da Eucaristia
e dos meus irmãos franciscanos com
quem me irmanei e que foram a força
e o ânimo nos momentos difíceis.
A todos procurei estar unido numa
fraternura que nos une ao mundo,
não para ser absorvido pelo mundo
mas para oferecer o mundo a cristo;
não para mundanizar a vida sacerdotal religiosa que abracei mas para
cristificar o mundo. É isso que quero
dizer quando escolhi essa máxima
para a minha vida sacerdotal «nos
dons que consagro, Senhor, te ofereço o mundo»
Vieram mais de quinhentos amigos
de fora da minha Paróquia, S. João
Baptista da Ribeira, mais as cerca
de duas centenas dos queridos conterrâneos, e todos celebramos a
festa. Como não me poderia sentir

feliz, perante presença tão significativa de irmãos ou então, perdoai-me
o atrevimento, de filhos, sim, filhos,
porque, com o atrevimento do apóstolo Paulo, também dei o meu contributo para vos gerar para Cristo.
Sim, queridos amigos, «nos dons que
consagro ofereço o mundo» e com o
mundo ofereço cada um de vós pois
sem vós o mundo não teria sentido,
o meu ministério seria vão e a Eucaristia não teria sido instituída, porque se sou padre o sou para vós ou,
tomando as palavras de Santo Agostinho, para vós sou padre e convosco
sou cristão. Nestes 25 anos procurei
ser bom cristão, mas trazendo às
costas o sacramento da reconciliação, que me foi purificando, e procurei ser bom sacerdote, apesar de ter
de dizer em consciência: “Senhor eu
não sou digno!»
Em suma, foi uma caminhada bonita
louvando a Deus e semeando a sua
Palavra no meio do Povo. Nunca fui
homem de altas esferas eclesiásticas,
o povo simples fez parte das preferências do meu coração e assim continuará a ser. Ser Padre é ser Pai, porque
padre significa “Pai”. Tenho consciência da paternidade espiritual que me
cabe assumir diante de todos aqueles
que se vão cruzando na minha vida e
peço a Deus que me conserve fiel para
continuar a minha tarefa para a qual
fui chamado: ser padre do povo, com
o povo e para o povo!
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Missão do coração ao coração
Jornadas missionárias 2017
Nota da Direção do Jornal Missões Franciscanas

“é no coração, fonte do pensar e do querer,
que se abraçam as grandes opções de vida”
As Jornadas Missionárias 2017
decorreram em Fátima a 16 e 17
de setembro sob o tema inspirador
«Missão do coração ao coração»
no âmbito do jubileu centenário
de Fátima.
D. Manuel Linda, presidente da
comissão episcopal Missão e Nova
Evangelização, abriu as jornadas
dizendo que é no coração, fonte
do pensar e do querer, que se abraçam as grandes opções de vida.
A Dr.ª Isabel Varanda refletiu
sobre o tema «Sim… Faça-se… –
Aceitação da missão. Acreditar no
impossível».
«Ser missionário é não ser auto-referencial», sublinhou a teóloga
da UCP- Braga.
D. António Couto tratou o tema
mariano «Feliz porque acreditaste… – Participação do missionário no mistério de Cristo».
«O missionário verdadeiro tem
que ter o sabor de Deus, tem que
estar ao dispor de Deus» ao jeito
de Maria, disse o biblista, Bispo de
Lamego. E recordou: «Meia hora

de leitura diária da Bíblia dá uma
indulgência plenária e é a grande
porta santa que nos abre à vida.»

diram-se em quatro grupos para
reflectirem sobre quatro questões
concretas.

O padre Adelino Ascenso, Superior Geral dos Missionários da
Boa Nova, partilhou uma reflexão sobre o tema «A minha alma
engrandece o Senhor… – Da experiência de Deus às experiências
dos missionários».

Sublinharam a necessidade de um
amor missionário, mais colaboração entre os agentes de evangelização, proximidade para acolher,
escutar, ir ao encontro dos mais
fragilizados, ter tempo para os
outros e para Deus, simplificar a
linguagem para chegar às periferias, cuidar da casa comum e das
pessoas, porque o cuidado leva à
justiça e à paz.

«Só a partir da experiência de Deus
é que estamos aptos a narrar Deus»,
sublinhou o presidente dos IMAG, os
institutos missionários ad gentes.
A Dr.ª Margarida Cordo trabalhou
o tema «Apareceu no céu um
grande sinal… – Missão como
promessa e realidade.»

O Dr. André Costa Jorge refletiu
sobre o tema candente «Exaltou
os humildes… – Missão como
denúncia e acolhimento. Tráfico
humano e refugiados.»

«Ninguém é missionário por narcisismo, pois já se desprendeu do
que nos torna adictos ao individualismo, reforçados pelas exigências
e desafios da realidade», salientou
a psicoterapeuta.
Os cerca de 250 participantes divi-

«Nós existimos todos porque
fomos acolhidos. Se fomos acolhidos porque não acolher? Quem
acolhe, ganha. Todos os povos que
acolheram imigrantes, tornaram-se mais felizes e mais ricos. Acolher o estrangeiro, traz-nos felici-

as uniu manualmente, para que você
agora o possa ter na sua mão e rezar à
Virgem Maria, Rainha das Missões e da
Ordem Franciscana.
Se desejar receber um Rosário destes
em sua casa, faça o seu pedido e enviaremos pelo correio, pelo preço de 7,00€
com portes incluídos, ou à cobrança pelo
mesmo preço.

União Missionária Franciscana
Apartado 1021,
2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904

ROSÁRIO FRANCISCANO

O mês de outubro é o mês Missionário
e o mês do Rosário. O «Rosário Franciscano» foi feito a pensar em si.
As contas são bagos naturais de uma
planta (Lágrimas de Nossa Senhora)
cuidada por nós no nosso jardim. Plantada, regada, colhida pelos Missionários Franciscanos.
Os mesmos bagos naturais, transformados agora em contas do Rosário,
passaram todos pelas mãos do artesão, Frei António Lopes (também ele
foi missionário em Moçambique), que

Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com

dade, não nos traz pobreza», disse
o responsável do JRS - Portugal, o
Serviço Jesuíta aos Refugiados.
Frei João Lourenço encerrou as
Jornadas com o tema «Magnificat
– Cântico missionário para hoje.»
«Como Maria, ser missionário é
colocar-se à disponibilidade de
Deus, deixar-se acolher por Ele
para que possamos ser instrumentos daquele acolhimento que abre
os corações à ação do Espírito»,
salientou o biblista franciscano.
As Jornadas Missionárias 2017
foram integradas na peregrinação
nacional das Obras Missionárias
Pontifícias a Fátima no jubileu
centenário.
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Maria de Jesus (Adelina)
João Carvalho, o padre Lacerda,
o padre Joaquim João e o padre
Elias, entre outros.

Texto: Cruz da Silva

“a minha mãe já me fazia
rezar antes de eu comer um
bocadinho de broa”
Recentemente visitei em sua casa
no Souto da Carpalhosa – Leiria,
a senhora Maria de Jesus, que por
haver muitas outras na sua terra
com o mesmo nome, é conhecida
localmente por Adelina.
No decurso da simpática conversa
que mantivemos por várias horas,
fiquei a saber que a Sr.ª Adelina,
pela mão do atual Pároco do Souto
da Carpalhosa, o reverendo Padre
José Batista, tinha compilado e
publicado as suas Memórias, que
me ofereceu e li com agrado.
A Sr.ª Adelina, ora em verso, ora
em prosa, dá-nos a conhecer o
quanto viu e recebeu na sua família, da sua comunidade paroquial
e da sua terra ao longo dos mais
de oitenta anos que já conta.
Mulher crente e comprometida
com a fé católica, não só comunica verbalmente com agrado e
facilidade, como retém na memória tradições locais e elemento
de uma religiosidade popular que
servem de contributo para um
conhecimento atual da comunidade humana e cristã onde vive e
convive.

A nossa interlocutora refere uma
prática religiosa de «Desagravo»,
ainda hoje com alguma expressão,
vulgarmente conhecida por «Quarenta Horas».
As paróquias organizavam durante
os três dias de carnaval, um tempo
de retiro e oração. Convidava-se
um pregador afamado na região
para fazer uns sermões, para os
crentes durante os dias de carnaval, com a participação na eucaristia e tempos de adoração ao
Santíssimo Sacramento, em reparação e desagravo espiritual dos
desmandos cometidos nos dias do
entrudo. Abria-se, assim também,
as portas ao tempo da quaresma,
que começa logo que termina o
carnaval.
A Sr.ª Adelina, católica fervorosa,
conheceu na sua paróquia muitos
sacerdotes, com todos eles aprendeu um conjunto de Orações para
usar em várias ocasiões, muitas
destas orações estão transcritas
nas suas Memórias, outras ainda
as recita hoje de cor. Entre outros
sacerdotes, recorda o padre
Veríssimo, o padre Góis, o padre

Em sua casa rezava-se habitualmente o terço, e como este era
rezado no mês de novembro,
tendo em conta as «benditas
almas do Purgatório», e como não
podia deixar de ser, rezava também ao Glorioso Santo António
de Lisboa, o famoso «Si quaeris
miracula» (Se milagres desejais,
recorrei a Santo António…).
Orações às Almas, orações alusivas à Infância de Jesus, o canto
das Trindades, orações a Nossa
Senhora, orações da Semana
Santa, orações a pedir o fim da
trovoada.
Da sua educação religiosa, conta-nos a nossa entrevistada: «Com
os meus cinco, seis anos, a minha
mãe já me fazia rezar antes de eu
comer um bocadinho de broa. Era
o Pai-Nosso, a Avé- Maria, o Ato
de Fé, de Esperança e de Caridade,
a Confissão, o Ato de Contrição, o
Credo e depois lá vinha o bocadinho da broa, tão desejado. Daí a
um bocado vinha um pratinho de
sopa. No meu tempo de criança,
comia-se a sopa três vezes ao dia,
de manhã, ao meio-dia e à noite,
que era a ceia. Depois da ceia,
como não havia luz eléctrica,
contavam-se histórias e advinhas,
mas sempre depois da reza do
terço, as graças e uma oração que
a minha rezava sempre depois do
terço. A oração era feita de pé ou

de joelhos, nunca sentados, e com
as mãos erguidas».
A Sr. ª Adelina, consersa ainda
uma memória fantástica onde se
cruzam com toda a lógica feitos e
factos. Entre eles, oferece-nos uma
resenha histórica sobre a igreja
do Senhor Jesus dos Aflitos. «José
dos Santos, vendo-se em perigo
de vida, quando navegava no
rio Tejo, perto do Carregado, no
concelho de Alenquer, fez voto de
construir um nicho, na sua terra,
e colocar nele a imagem do Senhor
Jesus dos Aflitos se escapasse do
perigo. No início de 1848 começaram as obras da ermida, com obras
de melhoramento e ampliação que
se prolongaram até 1874.

CONVÍVIO MISSIONÁRIO EM VARATOJO

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:

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)

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Jovens Franciscanos consagrados
Texto: Frei Márcio Carreira, OFM

Recentemente os Missionários
Franciscanos Portugueses viveram
momentos de muita alegria. Reunidos em Varatojo participamos num
Retiro com o tema: «Encontro com
a Palavra de Deus» orientado pelo
Cónego Daniel Henriques, pároco
de Torres Vedras.
Participaram neste retiro os profes-sos temporários, os noviços, os for-

Tomada de Hábito Franciscano — 1 de setembro

madores e comunidade de Varatojo.
No dia 1 de setembro durante a celebração da Hora de Vésperas, tomaram o Hábito Franciscano e iniciaram o “Ano de Prova” os Freis
Hélder Filipe (Ramada), João Vieira
(Coimbra); Pedro (Carvoeira, Torres
Vedras) e André Gonçalves (Montijo).
No dia 2 de setembro renovaram a
sua Profissão Temporária os Freis:
Luís Mota, Sérgio Góis, Mário, Sérgio

Renovação dos votos — 2 de setembro

Pinheiro, Paulo Faria, Márcio, Sérgio
Soares, Osório Pedro, João, Marino,
Domingos, Saturnino e Gaspar.
Ocasião de enorme alegria foi também a que vivemos no passado dia 17
de setembro (Festa da Impressão das
Chagas de São Francisco de Assis)
no Convento de São Boaventura,
em Montariol – Braga. Os nossos
Irmãos: Mário Emanuel Caires Car-

doso, Luís Carlos Moreira da Mota e
Sérgio Duarte da Costa Góis que na
igreja Montariol, repleta de familiares
de amigos, fizeram a sua Profissão
Solene de Votos Perpétuos.
Por esta Profissão, livremente
expressa por cada um deles, ficaram integrados definitivamente na
Ordem Franciscana. A todos desejamos «Paz e Perseverança»!

Profissão solene — 17 de setembro

Fraternidade OFS celebrou
a profissão de novos irmãos
em Chimoio
Texto: Frei Miguel Benjamim dos Santos, OFM

Irmãos oriundos das cinco paróquias
franciscanas (Santa Inês, Imaculada
Conceição – Catedral, São Mateus,
Nossa Senhora de Fátima de Gondola
e a Paróquia anfitriã – Imaculada Conceição de Amatongas [dista cerca de
30 Km de Chimoio, foi fundada em
1910 pela Ordem dos Frades Menores
“Franciscanos”, com uma superfície
de 57.675 Km2, com uma população
de 41.66 habitantes, dos quais apenas
4.340 são católicos]).
O encontro estendeu-se por um fim-de-semana completo, as boas vindas
aos participantes estiveram a cargo
do padre diocesano, Padre Eduardo
Bulaque, Pároco da Paróquia.
Os trabalhos do retiro, subordinados ao tema: Chamados a ser Sal da
Terra e Luz do Mundo (Mt 5,13-16)

foram orientados pelo Frei Miguel dos
Santos Benjamim, OFM; Assistente
Espiritual da OFS. Nesta perspetiva
evangélica, o conferente desenvolveu
o tema da expressão e da visibilidade
da OFS na Igreja e nas diferentes esferas sociais. As Fraternidades da OFS
serão expressivas e visíveis na medida
em que forem espaços onde vivem
pessoas que professam o Evangelho
como forma de vida e onde estão
empenhados a atualizar a vivência do
Carisma Franciscano como forma de
vida.
Na Missa de encerramento, aberta a
toda a paróquia, participaram muitos
convidados e simpatizantes da OFS,
durante a Celebração foram admitidos 50 Irmãos e fizeram a Profissão na
OFS, 32 Irmãs e Irmãos.
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Paróquia de Santa
Inês de Nhamadjessa
acolhe Movimento
da Legião de Maria

Fim do 2º trimestre
no Seminário de
Santo António
de Chimoio

Texto: Frei Miguel Benjamim dos Santos, OFM

Texto: Frei Miguel Benjamim dos Santos, OFM

A nova Paróquia de Santa Inês,
acolheu no passado mês de agosto,
durante a celebração da missa
dominical, o compromisso de 25
Legionárias de Maria, das paróquias de Manica, da comunidade
de Mesica, da Catedral de Nossa
Senhora da Conceição, de São
Mateus (Bairro 5) e Santa Inês,
que se comprometeram a viver
e a defender a espiritualidade
Mariana. Foi um belo momento de
Oração de Ação de Graças, muito
vivido à maneira típica do local e
da cultura.

A Paróquia de Santa Inês acolheu
este acontecimento como uma
graça especial, que vem trazer
novo dinamismo na vivência de fé
e impulsionar a devoção Mariana,
concretizando um dos objetivos do
Plano Pastoral Paroquial, que recomenda aos cristãos a formação de
movimentos laicais.
A partir de agora a nossa Paróquia
de Santa Inês passa a contar com a
Ordem Franciscana Secular, Equipas de Nossa Senhora, Amigos da
Irmã Wilson e Legião de Maria.

O Seminário Franciscano de Santo
António vem através do JORNAL
MISSÕES FRANCISCANAS partilhar a sua atividade formativa,
escolar e recreativa do 2º trimestre
já terminado.
O Seminário de Santo António,
neste presente ano tem 65 alunos,
dos quais 32 seminaristas e 33 alunos externos e um corpo docente
de 10 professores.
As atividades principais são oração, estudo, trabalho manual, pastoral nos fins-de-semana nas Paróquias circunvizinhas e em alguns
momentos há atividades recretivas
e desportivas com outras equipas
de fora, passeios coletivos e ações
de formação comuns com outras
casas de formação religiosas existentes na Diocese.
Os trimestres sempre terminam
com a realização dos testes escritos
onde os alunos são avalidos no seu
desenpenho nos diferentes anos ou
classes que cada um frequenta.
O fim do período tem sido um
momento solene, onde cada aluno
observa o regulamento de avaliação dos Seminários e das escolas
públicas de Moçambique. Vestidos

de uniforme a rigor, munidos do
material escolar necessário, apresentam-se no lugar de realização
dos testes que têm a duração de
uma semana, consoante o número
das disciplinas e 90 minutos de
tempo por cada disciplina.
Os exames no Seminário de Santo
António são feitos de acordo com
a legislação em vigor, no que respeita às características de uma sala
de exames e com dois ou três professores vigilantes.

Formação de Formadores da OFS zona centro
Texto: Frei Miguel Benjamim dos Santos, OFM

Entre os dias 7 e 9 de julho passado,
os formadores da Ordem Franciscana Secular (OFS), da zona Centro de Moçambique (Beira, Chimoio, Manica e Tete), reuniram-se
na Fraternidade de Manica, nas
instalações da Paróquia de Nossa
Senhora do Rosário. É uma paróquia que está há responsabilidade
dos Frades Franciscanos há longos anos, e onde presentemente
trabalham os Freis Calisto, Júlio
e Eduardo.
No referido encontro participaram
75 Irmãos de quatro Fraternidades
da OFS situadas na zona centro

do país. O encontro tinha como
objetivo harmonizar a formação
nas fraternidades da zona centro,
segundo as diretrizes atuais da
formação para a OFS, a começar
pela formação de formadores. Fez-se notar a falta de manuais para a
formação franciscana nas línguas
locais de cada fraternidade.
O encontro foi orientado pelo Frei
Eduardo, assistente local da OFS de
Manica, e pelo assistente regional
da zona centro, o Frei Miguel. Este
encontro, foi um tempo de retiro,
estudo, oração e confraternização,
como ilustra a imagem.

