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PAZ E BEM

São Francisco de Assis e o Papa
Francisco
(Na Encíclica Laudato Si, n.OS 10 a 12)

“qualquer
criatura era
uma irmã,
unida a ele
por laços de
carinho”
Hoje, neste número do Jornal
Missões Franciscanas, queremos
refletir sobre a Ecologia, por isso
damos a palavra ao Santo Padre, o
Papa Francisco, que diz:
«Não quero prosseguir esta encíclica sem invocar um modelo belo
e motivador. Tomei o seu nome por
guia e inspiração, no momento da
minha eleição para Bispo de Roma.
Acho que Francisco é o exemplo
por excelência do cuidado pelo que
é frágil e por uma ecologia integral,
vivida com alegria e autenticidade.
É o santo padroeiro de todos os que
estudam e trabalham no campo da
ecologia, amado também por muitos que não são cristãos.
Manifestou uma atenção particular
pela criação de Deus e pelos mais
pobres e abandonados. Amava e
era amado pela sua alegria, a sua
dedicação generosa, o seu coração universal. Era um místico e um
peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia

com Deus, com os outros, com a
natureza e consigo mesmo. Nele
se nota até que ponto são inseparáveis a preocupação pela natureza, a justiça para com os pobres,
o empenhamento na sociedade e a
paz interior.
O seu testemunho mostra-nos também que uma ecologia integral
requer abertura para categorias
que transcendem a linguagem das
ciências exatas ou da biologia e nos
põem em contacto com a essência
do ser humano. Tal como acontece a uma pessoa quando se enamora por outra, a reação de Francisco, sempre que olhava o sol, a
lua ou os minúsculos animais, era
cantar, envolvendo no seu louvor
todas as outras criaturas. Entrava
em comunicação com toda a criação, chegando mesmo a pregar às
flores ‘convidando-as a louvar o
Senhor, como se gozassem do dom
da razão’. A sua reação ultrapassava
de longe uma mera avaliação intelectual ou um cálculo económico,
porque, para ele, qualquer criatura
era uma irmã, unida a ele por laços
de carinho. Por isso, sentia-se chamado a cuidar de tudo o que existe.
São Boaventura, seu discípulo, contava que ele, ‘enchendo-se da maior
ternura ao considerar a origem
comum de todas as coisas, dava a
todas as criaturas – por mais desprezíveis que parecessem – o doce
nome de irmãos e irmãs’. Esta convicção não pode ser desvalorizada
como romantismo irracional, pois

influi nas opções que determinam o
nosso comportamento. Se nos aproximarmos da natureza e do meio
ambiente, sem esta abertura para
admiração e o encanto, se deixarmos de falar a língua da fraternidade e da beleza na nossa relação
com o mundo, então as nossas atitudes serão as do dominador, do
consumidor ou de um mero explorador dos recursos naturais, incapaz de pôr um limite aos seus interesses imediatos. Pelo contrário, se
nos sentirmos intimamente unidos
a tudo o que existe, então brotarão
de modo espontâneo a sobriedade
e solicitude. A pobreza e a austeridade de São Francisco não eram
simplesmente um ascetismo exterior, mas algo de mais radical: uma
renúncia a fazer da realidade um
mero objeto de uso e domínio.

Por outro lado, São Francisco, fiel à
Sagrada Escritura, propõe-nos reconhecer a natureza como um livro
esplêndido onde Deus nos fala e
transmite algo da sua beleza e bondade: ‘Na grandeza e na beleza das
criaturas, contempla-se, por analogia, o seu Criador’ (Sab 13,5) e ‘o que
é invisível n’Ele – o seu eterno poder
e divindade – tornou-se visível à inteligência. Desde a criação do mundo,
nas suas obras’ (Rm 1, 20). Por isso,
Francisco pedia que, no convento, se
deixasse sempre uma parte do horto
por cultivar para aí crescerem as
ervas silvestres, a fim de que, quem
as admirasse, pudesse elevar o seu
pensamento a Deus, autor de tanta
beleza. O mundo é algo mais do que
um problema a resolver; é um mistério gozoso que contemplamos na
alegria e no louvor».
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Editorial

Das festas à Festa
Texto: A. Cerva

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Estamos em pleno outono! As
árvores e as vinhas vestem-se
de folhas douradas. Mudámos o
relógio da hora de verão para a
hora de inverno. O sol “vai dormir
mais cedo”. As sociedades rurais
alegram-se com o vinho novo e
seus derivados (abafado, jeropiga, etc.), as sociedades urbanas inalam por todos os cantos o
cheiro das castanhas assadas, os
magustos acontecem todos dias
e em todos os meios: religiosos
e sociais. Há no ar sinais de uma
festa contida. As noites são ‘maiores’ e as sombras mais densas.
Este tempo de sombras faz despertar em nós o desejo da luz.
Por carência desta, esperamos na
espectativa, as luzes do próximo
Natal e a grande Luz de Cristo,
que vai voltar a brilhar na sombra
das grutas dos nossos corações.
E depois do solstício de dezembro
veremos o regresso da luz, dando
razão ao ditado popular, “Depois
do Natal, salto de pardal”. Este
é o ritmo cósmico da nossa vida.
Das sombras passamos para a
Luz! Para a Luz da Glória de todos
os Santos, como meditámos no
dia um deste mês.
Também por contraste com a glória que nos é prometida por Deus,
olhamos com serenidade para a
nossa finitude. Para a nossa vida
presente, que um dia vai terminar
de forma esperada ou inesperada,
pondo termo a sofrimentos rápidos ou prolongados.
Há uma certeza para todos: todos
seremos moribundos, defuntos e
finados. Seremos pó, terra, cinza
e nada para este mundo, e pas-saremos a viver uma vida nova,
melhor e diferente com todos os
Santos em Cristo, na Glória de
Deus Pai.
Com o fim do mês de novembro
virá também o fim do Ano Litúrgico, voltaremos a ler a Bíblia
na liturgia da Igreja, segundo o
esquema do Ano B. E assim vivemos os nossos dias na certeza de
que a vida não acaba, apenas se
transforma!

“O Natal do Senhor que no
Advento se prepara, se reza
e se constrói”
Estamos a chegar à altura de
‘festas’, festas nas firmas, dos
serviços, festas nos lares de pessoas institucionalizadas (jovens e
idosos), festas nas cadeias e nos
hospitais, festas de rua, festa nos
Centros Comerciais, festas da
catequese, festa dos escuteiros,
festa da Paróquia…
Festas com muitas luzinhas que
acendem e apagam às vezes com
ritmos frenéticos de qualquer
música electrónica.
Muitas vezes estas festas são geridas pelo marketing dos operadores turísticos, com propostas de
viagens a estâncias de esqui, férias
na neve ou em climas tropicais,
para os que gostam do quentinho.
Muitas destas festas, sobretudo
as dos Centros Comerciais ou dos

Cheque: à ordem de União Missionária Franciscana;
Transferência Bancária: IBAN - PT50 0010
0000 2614 0490 0011 7 - BPI (enviar comprovativo de pagamento e n.º de assinante).

Para já o velhinho vem recolher
pedidos e cartas de meninos e
meninas ou de adultos e graúdos.
Com esses pedidos, ele irá elaborar uma enorme lista de compras.
Umas serão entregues por mão
própria no domicílio, outras seguirão por correio ou por transferência bancária. Algumas são tão grandes em volume que não cabem na
sala de estar, nem na lareira, nem
na chaminé da cozinha.
Tudo isto são as festas com letra
pequena! As festas de um imaginário idílico…
As festas com letra pequena são
boas, são úteis e necessárias. Esta-

E essa é a festa da visita de Deus,
que vem ao que era Seu, para que
os seus, O reconheçam, O oiçam e
sigam os Seus apelos.
Esta é a grande Festa (com letra
grande) que gera e dá sentido a
todas as outras festas, às prendas
que se dão e pretendem significar
a generosidade que está em mim
e que quer alegrar a vida do meu
semelhante.
Festa (com letra grande) que ilumina a minha vida e faz com que
eu ilumine a vida do meu próximo. Só assim as nossas festas
que agora surgem por toda a parte
e que assaltam as nossas agendas,
complicando-as ainda mais, têm
sentido!
Aproveitemos as festas (com
letra pequena), para chegarmos
a entender o valor da Festa (com
letra grande).
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‘Open Space’, têm como figura
central um velhinho de longas
barbas brancas, vestido de vermelho sentado num grande trono.

belecem laços, consolidam relações, ajudam a ultrapassar tensões.
Mas todas estas festas com letra
pequena, só ganham sentido se
remeterem para a Grande e Única
Festa… O Natal do Senhor que no
Advento se prepara, se reza e se
constrói.
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O HOMEM NOS ESCRITOS
DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Frei Álvaro Silva, OFM
Tem como base os Escritos de São
Francisco de Assis, isto é, escritos
pelo próprio Santo de Assis. O livro
tem três capítulos. O tema do «Homem» em São Francisco tem sido
muito pouco estudado. Nos últimos
30 anos ninguém o fez. A escolha
destes 70 textos, a sua análise e tratamento, dão ao livro uma originalidade única.
É uma ajuda às Missões Franciscanas.
Faça o seu pedido e enviaremos para
sua casa pelo correio, pelo preço de
15,00€ com portes incluídos, ou à
cobrança pelo mesmo preço.

União Missionária Franciscana
Apartado 1021,
2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Irmã, Madre Terra
Perspetiva franciscana no Debate Ecológico
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

nossa relação com a Obra da Criação, não deve assentar numa relação de «domínio – enchei a terra
e dominai-a» (Gn 1, 28); mas sim
na perspectiva do «cuidar». Lê-se
nos Génesis: «O Senhor levou o
homem e colocou-o no jardim do
Éden para o cuidar» (Gn 2, 15).

“O Senhor levou o homem e
colocou-o no jardim do Éden
para o cuidar”
1. Porque é que todos nós, e os
Franciscanos em particular, nos
devemos dedicar a refletir sobre
as «alterações climáticas»?
«As alterações climáticas, que nos
envolvem a todos, são um dado
cientificamente comprovado, e o
seu estudo e debate constituem um
imperativo moral e religioso para
toda a humanidade». (Declaração do encontro no Vaticano sobre
o Tráfico de Seres Humanos e as
Alterações Climáticas – julho de
2015). Também em dezembro de
2015, se reuniram em Paris, representantes de 196 países e expressaram a sua preocupação com o
aquecimento global e o aumento
da poluição.
Escreve o Papa Francisco na Laudato Si, n.º 165: «Sabemos que a
tecnologia baseada nos combustíveis fósseis – altamente poluentes,
sobretudo o carvão, mas também o

petróleo e, em menor medida, o gás
– deve ser, progressivamente e sem
demora, substituída».
Por respeito à obra da Criação de
Deus, que sofre uma enorme devastação, causada pelas alterações climáticas, os católicos são chamados
a abordar esta temática como uma
questão moral. Ainda que as questões ambientais e sociais variem
de lugar para lugar, as alterações
climáticas não deixam de ser uma
preocupação grave para todos os
quadrantes da sociedade.
2. Porque é que devemos agir
enquanto Franciscanos e cristãos?
Tendo em conta que em todo o
mundo há mais 220.000 paróquias
e outros tantos conventos, também
nós podemos, nas nossas casas e
instituições, com o uso frequente
de fontes de energia convencional
(gasóleo, gasolina para os carros,
aquecedores, caldeiras e aparelhos

MATERIAL MISSIONÁRIO 2018

de ar condicionado) começar a pensar em fontes de energia alternativa.
Podemos também ajudar as comunidades e os leigos, ligados a nós, a
comprometerem-se cada vez mais
na defesa e preservação ambiental. Podemos convidar para as
nossas Fraternidades e Grupos de
Reflexão, pessoas já envolvidas
em questões ambientais e próximas da fé cristã.
É este o desafio que o Papa Francisco nos lança, decorrente de uma
releitura bíblica e teológica da relação do homem com a natureza. Nós
não somos donos do universo. A

No Escrito «O Cântico das Criaturas» de S. Francisco de Assis, que
inspirou o Papa Francisco na redação da Encíclica “Laudato Si, Sobre
o cuidado da casa comum”, o Santo
de Assis canta o sol e as criaturas,
porque todas elas lhe recordam a
grandeza de Deus, o único Criador.
S. Francisco não dirige louvores ao
sol pelo sol, mas porque Deus, pelo
sol ‘faz o dia e nos alumia’.
O sol, a lua, o vento e todas as criaturas falam-nos de Deus e da sua
glória. Tal como o salmo bíblico: ‘Os
céus proclamam a glória de Deus,
e o firmamento anuncia a obra das
suas mãos’ (cf. Sl 18,2), também
no Cântico das Criaturas tudo proclama a glória e o louvor do Senhor.
O universo é obra de Deus e lugar
de Deus. Deus habita o cosmos,
com todas as formas de vida onde a
sua Palavra se fez carne.

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES

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:

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

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!
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Cristãos no Mundo cidadãos no Céu
Texto: Frei José Dias de Lima

“precisamos de Deus
connosco para que o
barco da vida ande e não
nos afundemos num
redemoinho sem sentido”
Quem são os cristãos? Enquanto
seguidores de Jesus Cristo, como
se devem situar no mundo? Em
primeiro, lugar eis algumas palavras da «Carta a Diogneto», o mais
antigo documento sobre os primeiros cristãos «Os cristãos não se
distinguem dos demais homens,
nem pela terra, nem pela língua,
nem pelos costumes. Habitam
cidades conforme coube em sorte
a cada um, e seguem os usos e costumes das regiões, no vestuário,
no regime alimentar e no resto da
vida. Habitam pátrias próprias,
mas como peregrinos. Participam
de tudo, como cidadãos, e tudo
sofrem como estrangeiros. Toda a
terra estrangeira é para eles uma
pátria e toda a pátria uma terra
estrangeira. Casam como todos
e geram filhos. Moram na terra e
são regidos pelo céu. Obedecem
às leis estabelecidas e superam as
leis com as próprias vidas. Amam
todos e por todos são persegui-

dos. Numa palavra, o que a alma
é no corpo, isso são os cristãos no
mundo. A alma está em todos os
membros do corpo e os cristãos em
todas as cidades do mundo. A alma
habita no corpo, não é, contudo, do
corpo; também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo.
O mundo odeia os cristãos que não
lhe fazem nenhum mal, porque se
opõem aos seus prazeres. Os cristãos amam os que os odeiam».
Por este precioso documento podemos ver como os cristãos, apesar
de terem os olhos fixos no céu,
sua pátria definitiva, andam com
os pés bem assentes neste mundo,
que sabem que é passageiro, e tem
consciência do tripé que rege as
suas vidas: «Eu e Deus» - «Eu e
o mundo» - «Eu entre o mundo e
Deus». Trata-se de um triângulo
perfeito porque sou «eu», entre
Deus e o mundo, que faz a opção de
inclinar-se apenas para um lado ou

de assumir a urgência de não perder a comunhão quer com Deus,
quer com o mundo. Com Deus para
possuir o Céu e com o mundo ajudando os irmãos a libertar-se do
mundo na caminhada para Deus.
O Cristão vive com Deus, vive no
mundo e no mundo se santifica
para Deus. E se não estiver o nosso
«eu» em Deus, também no mundo
não vamos a lado nenhum, como
na história do velho barqueiro.
De facto, um velho barqueiro, que
passava as pessoas de uma margem do rio para a outra, levava um
jovem, que achou curioso que num
dos remos estivesse gravada a frase
«Deus e eu» e no outro remo gravado a frase «eu e o mundo». Já a
meio da travessia e incomodado
pela frase «Deus e eu», que lhe parecia passada de moda, disse ao velho
barqueiro: «Hoje o ser humano descobriu todos os segredos da vida,
que pode ir a qualquer lado e fazer
o que quiser, sem precisar de Deus
para nada! Não lhe parece?»
O ancião, calado, meteu dentro do
barco o remo que dizia «Deus e
eu» e pôs-se a remar apenas com o
outro remo que tinha escrito «eu e
o mundo». Naturalmente, o barco
descrevia círculos e, em vez de se
aproximar da margem, era arrastado pela corrente. Inquiriu o jovem,
admirado:
- Sr. Barqueiro, está bem da cabeça?!
Como quer sair daqui só com um
remo?!

ROSÁRIO FRANCISCANO

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

- Caro jovem, que queres que eu
faça?
- Que reme com os dois, é claro,
homem! Só com um remo não vai
a lado nenhum e até estamos a ser
levados para onde não quero. Então
não sabe disso? Que barqueiro ou
que remador é o senhor?!
- Ora aí está, - respondeu o barqueiro, enquanto pegava no outro
remo - sozinhos não vamos a lado
nenhum, precisamos dos dois
remos, «Eu e o mundo» e «Eu e
Deus», não te parece?
Na verdade, precisamos de Deus
connosco para que o barco da vida
ande e não nos afundemos num
redemoinho sem sentido e nos
arraste para onde não queremos.
Nem só Deus sem o mundo, nem só
o mundo sem Deus, mas nós com
Deus e com o mundo, olhando o
Céu e pisando na terra, sulcando o
caminho que nos leva ao Céu.
O cristão deve, portanto, olhar na
horizontal, porque vive no mundo
dos homens e é homem entre os
seus irmãos, mas também olhar na
vertical, para que as formusuras
enganadoras do mundo não lhe
ofusquem a visão de Deus. Esta
dupla atitude deve ser marcada
pela caridade, que é o amor ao
próximo e a pela oração que é o
amor a Deus.
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S. Diogo de Alcalá
O missionário das Canárias
Texto: Frei José Dias de Lima

“o pão e os remédios
multiplicavam-se nas suas
mãos, chegando a salvar
vidas no limiar da morte”
S. Diogo nasceu pelo ano de 1400
em São Nicolau do Porto, na região
espanhola de Andaluzia. É representado no humilde hábito de irmão
leigo franciscano, com batina de
saco e cordão e chaves, para indicar suas funções de porteiro e cozinheiro do convento.
Sentindo, desde muito novo, inclinação para vida solitária e penitente,
durante vários anos viveu como
eremita junto da igreja de São Nicolau. No entanto, à oração e contem-

plação aliava o trabalho manual,
como cultivo de uma horta e a confeção de cestos de vime e pequenos
utensílios para uso doméstico, e os
lucros desses trabalhos destinava-os, por inteiro, a ajudar os pobres.
Alimentava-se somente com os
produtos da pequena horta que
cultivava e vestia-se com as roupas velhas que o povo lhe dava em
troca de trabalhos artesanais.
Mais tarde resolveu ingressar na
ordem dos frades menores onde

foi admitido e onde exerceu vários
ofícios humildes em diversos conventos.
Em 1441 foi enviado às Canárias para
evangelizar os nativos, que tinham
recaído em superstições e idolatrias,
tornando-se Superior da Comunidade em Fortaventura. Dedicou-se
com especial empenho a defender
os indígenas da exploração por parte
dos conquistadores, era o tempo das
colonizações espanholas, e este seu
zelo foi um grande incómodo para
os colonizadores que mantinham os
indígenas na condição de escravos.
Por essa razão, os colonizadores
tornaram-lhe a vida difícil, tentando
impedir as denuncias que ele fazia
contra os maus tratos feitos aos nativos. A perseguição que lhe fizeram
foi tão feroz que teve voltar a Espanha em 1449.
No ano jubilar de 1450 fez uma peregrinação a Roma (ano da canonização de S. Bernardino de Sena),
encontrando-se ali cerca 4000 frades franciscanos vindos de todo o
mundo. Mas surgiu, entretanto, uma
epidemia, que encheu as ruas de
Roma de imensos empestados, tendo
sido encarregado da enfermaria,
onde muitos frades se encontravam
doentes. Trabalhou como ninguém
no apostolado da caridade assistindo os doentes, desfazendo-se em
cuidados para com eles, quer a respeito de tratamentos, quer para providenciar o sustento necessário, que
era escasso, apesar das providências
tomadas pelas autoridades públicas.
Taumaturgo, beijava os empestados
e o pão e os remédios multiplicavam-se nas suas mãos, chegando a salvar
vidas no limiar da morte. Chegou a
curar muitos enfermos pelo simples contato das mãos, untadas no
azeite da lâmpada colocada junto à
imagem de Nossa Senhora. Até os

anjos se apresentavam diante dele
para preparar as refeições, como o
representa o pintor Murillo, numa
bela pintura a óleo, onde ele aparece
elevado em êxtase na cozinha, com
os anjos a tratar das refeições.
Ao voltar à pátria, viveu de novo em
diversos conventos antes de a morte
lhe abrir as portas do céu, em Alcalá
de Henares, perto de Madrid, a 12 de
novembro de 1463, aos 63 anos de
idade. É muito venerado na Espanha, na América latina, em especial
no Peru e na Argentina. A cidade
de San Diego, na Califórnia (EUA)
foi assim batizada em homenagem
a este santo, que foi canonizado em
1588 pelo Papa Sisto V. que, na Bula
de Canonização, diz o seguinte, a
respeito deste frade franciscano:
«Daí que tenha Deus escolhido ao
humilde S. Diogo, não eminente no
saber, mas talqualmente os nossos
primeiros mestres e antigos celebrados, sem estudos feitos nas escolas,
sem letras e leigo na santa profis-são religiosa, para nele mostrar as
abundantes riquezas da sua graça
para com a admirável santidade e
exemplo da sua vida a muitos levar
ao caminho da salvação»
Cem anos após a sua morte, o
rei Filipe II, de Espanha abriu o
seu túmulo para pedir a cura do
filho com traumatismo craniano,
resultado da queda de um cavalo.
O toque no seu corpo incorrupto
curou o príncipe!
São Diogo de Alcalá fez reviver a
figura daqueles irmãos, simples e
humildes, que nos tempos do franciscanismo primitivo foram o orgulho e a alegria de São Francisco,
que no trabalho, no silêncio e na
penitência conquistavam almas
para Cristo. Na ordem franciscana
é venerado como especial patrono
dos irmãos não clérigos.
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A Mariazinha
Texto: Frei José Dias de Lima

“sempre colaborei com os
padres franciscanos com
muito gosto”
Maria Raquel de Almeida Guerra,
também conhecida por «Mariazinha» nascida em 1914, fez cento
e três anos no passado dia 25 de
agosto do corrente ano de 2017. O
padre Castro e eu encontrámo-la
no seu carrinho de rodas, no Lar de
Idosos da Santa Casa da Misericórdia da Benedita, não longe das Caldas da Rainha, onde vive.
- Mariazinha: ainda se lembra quando
se tornou Zeladora da União Missionária Franciscana (UMF)?
- Olhe, há muitos anos, eu era
muito cachopa, teria entre os meus
dezoito e vinte anos. Só sei que fui a
primeira da Benedita.
- E através de quem entrou para a
UMF?
- Foi pela mão do padre Manuel
Vicente Caetano, pároco aqui na
Benedita.
- Que padres franciscanos se lembra
de terem andado por aqui em trabalhos pastorais?- Lembro-me do Sr. P. José Lopes.
Mas foi há tantos anos que se me
varreu da memória.
- Lembra-se de ter vendido calendários, agendas e almanaques de
Santo António?

- Se me lembro!
- E lembra-se do preço deles?
- Isso não me lembro, mas posso
dizer-lhe que custavam tostões!
- Há quantos anos a Mariazinha
deixou a sua tarefa como zeladora da UMF?
- Aí, pelo menos há trinta anos, foi
por essa altura!
- E quem arranjou para ficar no
seu lugar?
- Foi uma prima minha chamada
Maria Amélia Figueiredo.
- Sabe quem é este senhor? - perguntei, apontando para o padre
Castro, que me acompanhava.
- Não conheço, mas sei que você
é um franciscano, dizia enquanto
apontava para mim.
- Este senhor é o padre Castro! disse-lhe.
- Ah sim?! Ah, agora estou a ver
que é o padre Castro, é sim senhor,
mas como não traz o hábito não o
estava a reconhecer!
- Mas ele vem cá há tantos anos…
A senhora ainda se lembra dele! –
interveio a D. Teresa Maria, Zeladora da Benedita que substituiria
a D. Maria Amélia Figueiredo após
a morte desta, e que estava presente na entrevista, tentando aju-

dar a Mariazinha a reavivar as suas
memórias, com algumas achegas,
durante este encontro fraterno.
- Eu sei quem é o padre Castro,
então não sei, não é do meu tempo,
mas é ele que tem vindo cá nestes
últimos anos. Mas não o reconhecia
sem o hábito, pronto! Olhe, a este
Senhor Padre - disse, apontando de
novo para mim - reconheci-o logo,
não sei quem é, mas sei que é um
padre franciscano, pelo hábito que
traz vestido.
- É caso para dizer que o hábito não
faz o monge, mas ajuda, não é verdade, Mariazinha? - disse eu.
- Ah, pois, não tenha dúvida!
- Mariazinha, quando ia à casa das
pessoas com a imprensa missionária, de porta em porta, era bem-recebida?
- Muito bem-recebida, nunca tive
queixa, nem me trataram mal.
Quem queria comprava, quem não
queria não comprava e amigos na
mesma. Eu ia pelas portas vender
os calendários e as pessoas davam
as suas ofertas e posso dizer-lhe que
eram muito generosas, amigas das
missões e dos senhores padres franciscanos.
- Como fazia chegar o resultado do
seu trabalho às missões, ia a Varatojo ou vinham cá os missionários?
- Vinham cá os senhores padres de
Varatojo fazer os encontros missionários e eu entregava-lhes ou então
entregava ao padre Vicente e ele lá
fazia chegar o dinheiro a Varatojo.
- A Mariazinha tinha uma caderneta
onde assentava o nome dos seus
associados e na qual colocava o
quantitativo das suas ofertas, a que

800 ANOS NA TERRA SANTA

O Capítulo de 1217 que enviou os
Franciscanos para Portugal, enviou
igualmente os filhos de São Francisco
de Assis para a TERRA SANTA.
De 16 a 19 do passado mês de outubro, o Custódio da Terra Santa,
Frei Francesco Patton, recebeu no
Convento de São Salvador, na cidade
velha de Jerusalém, o Cardeal Sandri, Delegado Pontifício e o Ministro
Geral dos Missionários Franciscanos

Frei Michael Perry, que se deslocaram à
Terra Santa para a celebração dos 800
Anos da presença franciscana em terras
do Médio Oriente.
Desde 1217 que os missionários franciscanos naquelas paragens são semeadores de misericórdia, diálogo, fraternidade e pelo desenvolvimento integral
entre os diferentes povos que partilham
a vida na Terra de Jesus.
A presença dos missionários francisca-

nos na Terra Santa tem como objetivo
acompanhar os cristãos que lá vivem e
trabalham e os que lá vão para conhecer
o ‘Quinto Evangelho’ (as terras por onde
Jesus caminhou).
Ao lado dos missionários franciscanos
que há 800 Anos vivem na Terra Santa,
têm estado sempre leigos voluntários e
muitos colaboradores e amigos.
Estamos todos em festa!

chamamos cotas?
- Tinha, isso tinha.
- Ainda se lembra de algum padre
franciscano que tenha vindo fazer
encontros missionários?
- Sei que eram os senhores padres
franciscanos de Varatojo, mas não
me recorda os nomes. Só me lembro
dos senhores Padres José Lopes,
Serafim e Castro, que até nos mostravam filmes.
- A Mariazinha sempre se sentiu
uma missionária, com o seu trabalho como zeladora?
- Ah sim, sempre colaborei com
os padres franciscanos com muito
gosto, e ainda hoje vou ajudando
pois, mesmo já não podendo mais,
ainda compro o meu calendário
e a minha agenda, e dou a minha
esmola, que é sempre uma ajuda
que continuo a dar, para além da
oração que faço pelas missões.
Eis o testemunho de Mariazinha,
provavelmente uma das Zeladora
mais antigas, ainda viva, nos tempos da UMF nascente.

7

MISSÕES FRANCISCANAS . NOVEMBRO 2017

A sabedoria da humildade
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“a sabedoria
de São
Francisco
de Assis
está na sua
humildade”
Por estes dias celebramos o 8.º
Centenário do nascimento de São
Boaventura, sétimo Ministro Geral
da Ordem dos Frades Menores,
que nasceu em 1217 na cidade de
Bagnoregio, na região da Lázio,
Itália central.
São Boaventura morreu em Lión,
quando participava como perito
em Teologia no Concílio convocado pelo Papa Gregório X e foi
canonizado pelo Papa Sisto IV em
1482. Estas celebrações em honra
de São Boaventura, tornam-se
muito mais solenes desde que o
Papa Sisto V, em 1588, o declarou
Doutor da Igreja.

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

Hoje, entre as estátuas que adornam a Praça de São Pedro em
Roma, então lado a lado, as ima-

gens São Boaventura e São Tomás
de Aquino, ornamentando a colunata de Bernini. Estes dois teólogos são uma referência importante
na compreensão da fé e da cultura
medievais.
Ambos revelam uma razão
aberta aos mistérios da fé. Para
não ceder à tentação do integrismo, do fundamentalismo e
do fideísmo, com consequências
devastadoras a que ainda hoje
podemos a assistir.
O Papa Bento XVI defendeu a sua
tese estudando aprofundadamente
o pensamento de São Boaventura,
esclarecendo o sentido da história, aprofundando a noção de
progresso, de eclesiologia e outras
questões que ainda hoje carecem
de resposta.
São Boaventura escreveu duas vidas
de São Francisco de Assis. Não são
uma história cronológica da vida do
Santo de Assis. São, antes, uma leitura teológica segundo género literário hagiográfico.
Em resumo podemos dizer que é
uma leitura teológica da vida de
São Francisco de Assis, mas tendo
em conta o seu ser na história.
Para São Boaventura, a sabedoria de São Francisco de Assis está
na sua humildade. São Francisco

foi sempre dócil à ação do Espírito Santo, que O configurou com
Cristo Pobre e Crucificado, como
uma memória viva de Cristo no seu
tempo e para o seu tempo.
Hoje vivemos num tempo em que
a ignorância é mais premiada que

a civilização. Circulam notícias falsas, fruto de lóbis e verdades parciais que são manipuladas.
Perante isto, temos que aprofundar
os conhecimentos com seriedade,
fundamentando-os numa investigação criteriosa das fontes.

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
em público
porsurgindo.
uma gangue
franciscanas
que vão
«É o
deEspírito
agressores
enfurecida.
Este éasograndes
balanque impele
a anunciar
de Deus!
se anuncio
o Evançoobras
provisório
daPorque,
nova onda
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
almim
Karm,
na província
de(1Cor
Minya,
no Alto
se não
evangelizar!
9, 16).
Em
nomeDesta
de toda
sinto o adever
Egito.
vez,a aIgreja,
desencadear
fúriaimde
perioso invasoras
de repetirforam
este grito
desobre
S. Paulo»
gangues
boatos
uma
(Redemptoris Missio).
relação sentimental entre um egípcio coptaA(filho
anosimporagreBolsada
desenhora
Estudo édea setenta
oferta duma
tância
em dinheiro
ajudar as despesas
dida)
e uma
mulher para
muçulmana.
vocações missionárias.
A com
novaa formação
explosão das
de violência
sectária, há
Cada Bolsa deve atingir a importância de
poucos
diasoferecida
do encontro
que teve
lugar
250,00€,
de uma
só vez
ou em
em
Roma
o Papa
Francisco
e oser
Granváriasentre
prestações.
Uma
Bolsa pode
ofepor de
uma
ou váriasAhmed
pessoas.
«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
perpetrada
contra
a
senhora
missões não solicitam apenas uma ajuda,
idosa. O Patriarca copta ortodoxo Tawadros

II, atualmente na Áustria, emitiu uma declaração em que fala da possibilidade de
mas os
uma
partilha
anúncio
e daser
caridaque
fatos
de aldo
Karm
possam
usade para os pobres. Tudo o que recebemos de
dos
para
acionar
uma
nova
espiral
de
conDeus - tanto a vida como os bens materiais frontos 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.

não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre
iluminada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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Acontecimentos da UMF
Retiro Nacional da UMF

Procuradoria da UMF em Leiria

Nota do Gabinete da redacção do MF

Nota do Gabinete da redacção do MF

De 17 a 21 de agosto, cerca de
90 Amigas e Amigos da UNIÃO
MISSIONÁRIA FRANCISCANA,
participaram no Retiro Nacional
da UMF, que este ano teve lugar
na Casa de Retiros de Nossa
Senhora das Dores, no Santuário
de Fátima.
No ano Centenário das Aparições

NOVO ASSINANTE EM
LOUVOR DE SANTO ANTÓNIO

O jornal Missões Franciscanas desde
1937 que faz chegar a muitos assinantes as mais variadas informações.
O jornal é o meio de formação e informação da União Missionária Franciscana, que tem como padroeiro
universal Santo António.
Era uma boa oferta às missões arranjar
assinantes para o jornal. Seja missionário connosco e em Louvor de Santo
António promova um novo assinante.

Assinatura anual: simples
6,00 Euros/benfeitor 10,00 Euros.
Nome: ______________________________
Morada (localidade, nome de rua e n.º de porta):
____________________________________
____________________________________
Código Postal: _______________________
Telefone ____________________________

de Nossa Senhora em Fátima
muitos foram os amigos da UMF
que quiseram marcar presença.
Pregou o retiro o Frei José Dias
de Lima, missionário franciscano, de todos nós conhecido. O
Frei Lima está a viver este ano
o Jubileu das Bodas de Prata da
sua Ordenação Sacerdotal.

Este ano, os Missionários Franciscanos, do Convento de São
Francisco, à Portela em Leiria,
aproveitaram a ocasião das Jornadas Missionárias Mundiais,
para fazer um fim-de-semana
de animação missionária na
igreja do Convento.
Este encontro contou com a

PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA

De 9 a 16 de outubro a UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA e o COMISSARIADO DA TERRA SANTA EM
PORTUGAL realizaram em conjunto
uma Peregrinação aos Lugares Santos de Israel e Autoridade Palestina.
Foram dias de oração e meditação
bíblica, pisando terras da Galileia e
da Judeia. Iniciámos o percurso por
Telavive, Jope, Haifa, Cesareia Marítima. Depois Tiberíades e os Santuários do Mar da Galileia. Fomos a Caná
rezar pelas famílias.
Estivemos também em Nazaré, no deserto da Judeia, Jericó e Mar Morto.
Visitámos ainda Ain Karem, Belém e
toda a cidade de Jerusalém.

exposição e venda das edições
missionárias para 2018 e outros
objetos religiosos. O Procurador da UMF fez, nas quatro
missas do Convento, ‘catequese missionária’ durantes as
homílias. As missas tiveram a
normal participação de muitos
fiéis.

