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PAZ E BEM

O pobre é meu irmão
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“a Sagrada
Escritura
apela a
abrirmos
as mãos aos
necessitados
e a suster
os pobres
nos nossos
braços. ”
Em tempo de Natal cristão, nada
é mais oportuno que recordar a
recente celebração do Primeiro Dia
Mundial dos Pobres. Para este dia o
Vaticano elaborou uma ‘Mensagem’
que foi assinada pelo Santo Padre,
no dia 13 de junho de 2017, dia de
Santo António de Lisboa, nosso
padroeiro e protetor, que ainda
hoje enche de pão a mesa de tantos
pobres espalhados pelo mundo. Esta
mensagem do Papa tinha o sugestivo
título: «Não amemos com palavras,
mas com obras», o Papa Francisco
veio despertar a nossa consciência
para o compromisso efetivo com os
pobres. Este título é decalcado dos
«Sermões de Santo António» pregados na quaresma de 1230: «Cessem
as palavras, falem as obras».

Muitos de nós celebrámos a Eucaristia, naquele domingo dia 19 de
novembro. A Eucaristia é o grande
sinal eficaz da unidade e da caridade. Esta celebração, certamente
provocou em nós um forte chamamento a partilhar com os pobres.
Assim entendemos de forma concreta a linguagem evangélica na
sua verdade mais profunda. Fomos
convidados a refletir que os pobres
não são um problema. Os pobres
são para nós a grande possibilidade para acolhermos e vivermos a
essência do Evangelho.
O Papa Francisco, exprimindo o
mais genuíno pensamento de São
Francisco de Assis e de Santo António de Lisboa, convidou-nos a uma
proximidade sincera, à oração, à
ajuda generosa e efetiva a tantas
pessoas, que perto ou longe de nós,
sofrem muitas e variadas formas
de pobreza no agressivo mundo em
que vivemos, onde se multiplicam
as diferentes formas de pobreza,
tais como: as que decorrem do
desemprego, da enfermidade, da
ausência de meios de instrução e
da falta de acesso à cultura, os que
vivem na solidão, sem recursos a
meios alimentares e a água potável,
os que vivem em condições indignas de habitabilidade, todos os que
tiveram que emigrar. A todos estes
o Papa e a doutrina Social da Igreja,
hoje nos convidam a dar atenção
redobrada. Por isso a Sagrada Escritura apela a abrirmos as mãos aos
necessitados e a suster os pobres
nos nossos braços.
Para que haja Natal com sinceridade, respondamos a nós mesmos

no íntimo da nossa consciência, à
pergunta de São João: «Aquele que
tiver bens deste mundo e vir o seu
irmão sofrer necessidade, mas lhe
fechar o seu coração, como estará
nele o amor de Deus?» (1 Jo 3,17).
Nós que em cada Eucaristia recebemos o ‘Pão do Céu’ temos a estrita
obrigação de colaborar com todas as
organizações, mas prioritariamente
com as da Igreja, para que os pobres
tenham na sua mesa o pão necessário para uma vida digna e isto não
pode ser só no Natal.
Deus repartiu tão generosamente
por todos a abundância dos seus
bens, para nós alcançarmos a plenitude humana como pessoas e colaborarmos pela supressão de todas
as discriminações. Favorecendo em
todas as instâncias e foros humanos, económicos, sociais e eclesiais
a nível nacional e internacional, a
igualdade e a justiça, incrementar os
esforços e as iniciativas de promo-

ção dos mais desfavorecidos, e dos
que são vítimas das desigualdades.
As desigualdades e a injusta da
repartição dos bens, estão na origem das diferentes expressões da
pobreza. Olhando para a nossa terra,
onde a desertificação do interior é
gritante, com a redução da natalidade, e com a consequente deslocalização de estruturas de saúde, cívicas
e até judiciais, para o litoral e para os
grandes centros urbanos. O que consolida cada vez mais a ausência de
uma rede de proximidade escolar e
de outros bens e serviços, como uma
simples farmácia, ou uma agência
bancária. Esta é a nossa realidade
em Portugal, no século XXI, onde
os governantes pedem a pessoas
sem escolaridade para preencherem documentos em formato digital,
quando não têm luz elétrica em casa
e onde a rede de esgotos ainda não
abrange a totalidade do território
nacional. Tudo isto gera a pobreza
continuamente entre nós.
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Para a vivência do NATAL de 2017, que
se aproxima a passos largos, é incontornável que eu não recorra à Mensagem
do Papa Francisco para o Primeiro Dia
Mundial dos Pobres (19.11.2017).
NATAL é a celebração da vinda de Deus
ao mundo revestido de humildade e de
pobreza. No fim dos tempos o «Senhor
virá revestido de poder e de glória para
julgar os vivos e os mortos». Mas o
Natal da Incarnação do Verbo de Deus
no seio da Virgem Maria, ‘tem a marca
da pobreza, da precariedade da existência e da falta do necessário’. Nós
temos vindo há semanas, a preparar
tudo para um Natal cristão, temos vindo
como que a ensaiar com espírito cristão
o próximo Natal. Agora, alimentados
pelo conteúdo da recente Mensagem do
Papa, vamos ganhar embalagem, vamos
em frente para além do dia 25 de dezembro, vamos servir os pobres como faz a
Igreja todos os dias, desde a instituição
dos sete diáconos de Jerusalém, vamos
continuar a servir como nos ensina o
Apóstolo São Tiago na sua Carta (2,56.14-17), desde a Igreja de Roma, ao
tempo de São Lourenço, Diácono: que
os «pobres são o tesouro da Igreja».
Neste Natal, vamos ter a coragem de São
Francisco de Assis, que amou e serviu os
POBRES na pessoa do leproso: «Quando
vivia em pecado, parecia-me verdadeiramente insuportável ver os leprosos. E
o próprio Senhor me conduziu ao meio
deles e amei-os, usando misericórdia
para com eles. E o que antes me parecia amargo tornou-se para mim doçura
da alma e do corpo» (Test 1-3). Diz o
Papa: «os pobres são meus mestres de
vida, são eles que me ensinam que o
Pai Nosso se reza no plural: o pão que
se pede é ‘nosso’, e isto implica responsabilidade comum. Os pobres não
são a razão do meu voluntariado, ou
dos meus gestos improvisados de boa
vontade, que só servem para aquietar
a minha consciência». Se realmente o
Natal é o encontro com Cristo, então «é
preciso que toquemos no seu corpo, no
corpo chagado dos pobres…». Façamos
como São Francisco de Assis, testemunha da pobreza genuína; diz-nos o Santo
Padre: «São Francisco, precisamente
por ter os olhos fixos em Cristo, soube
reconhecê-Lo nos pobres. Por conseguinte, se desejamos dar o nosso contributo eficaz para a mudança da história,
gerando verdadeiro desenvolvimento,
é necessário escutar o grito dos pobres
e comprometermo-nos com coragem e
sinceridade a erguê-los do seu estado
de marginalização». Deus tem um rosto
humano: é Jesus, o Deus Menino. A
pobreza tem um rosto de mulheres,
homens e crianças explorados por vis
interesses, espezinhados pelas lógicas
perversas do poder e do dinheiro. Só
será Natal se eu entender que os pobres
pertencem à Igreja por ‘direito evangélico’ e que eu na Igreja, tenho o dever e
a obrigação de optar preferencialmente
por eles. Santo e Feliz Natal!

“Que desejos inúteis, práticas sem
sentido, rotinas vãs fomos capazes
de deixar para trás?”
Tempo de Natal. Preparamo-nos
em cada ano para receber o Deus
Menino. É uma preparação interior
e exterior. Prepara-se a casa, a mesa
para juntar a família ou procura-se,
de alguma maneira, chegar aos que
não têm casa, aos que não têm já
família. A nossa vontade interior
está mais sensível pela celebração
do nascimento do Deus Menino. E
ainda bem que assim é!
E como nos preparámos por dentro? Que desejos inúteis, práticas
sem sentido, rotinas vãs fomos
capazes de deixar para trás? Com
que coração nos aproximámos de
Jesus? São tantas as perguntas e,
no meu caso, poucas as respostas.
Durante o mês de novembro senti-me interpelada, de modo particu-
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Membro da:

lar, pelo Dia dos Pobres (19) e pelo
Dia Internacional pela Eliminação
da Violência contra as Mulheres
(25). Assim, por um lado, sem pensar na chamada “pobreza envergonhada”, seria com certeza de esperar que em 2017 houvesse menos
pobres dos mais pobres. Mas não
é assim. E aos pobres de comida
e de água, juntam-se os sem teto,
os sem amparo. Assinalar este Dia
é uma forma de chamar a atenção
para os factos. Intensificar a oração pelos pobres naquele tempo
foi, sem dúvida, um caminho para
preparar o nascimento dAquele
que se fez pequenino, frágil e nasceu com menos do que o essencial.
Por outro lado, tudo o que tem
“vindo a lume” nos últimos meses
sobre o que se passa com as mulhe-

MENSAGEM DE NATAL

res, de todas as idades, quanto a
toda e qualquer forma de violência
física, psicológica, leva-me a pensar
em como estamos a educar os nos-sos filhos, netos, crianças e jovens.
E que não se pense que tudo isto se
passa só com os filhos e netos dos
outros, não católicos ou não cristãos. Que efeito está a ter a nossa
educação cristã? Que exemplos não
estamos a dar? Que tempo não estamos a ter para escutar e dialogar?
Como podemos olhar para o Deus
Menino sem pensar em todas as
crianças e jovens (…e adultos!) que
a cada instante estão sendo destroçadas, humilhadas…?
Só espero que este Natal, nasçam
em nós caminhos de mudança guiados pelo Amor do Menino Deus.
Santo Natal.
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Erradicação da pobreza
Imperativo absoluto
Texto: Eugénio Fonseca

“devemos cooperar com eles para que a
pobreza vá sendo erradicada”
A primeira ideia que me suscita a
vida e pensamento do Professor
Alfredo Bruto da Costa é que o
«Dia Mundial dos Pobres» é, antes
de mais, um apelo permanente à
erradicação da pobreza. Não com
a ilusão de acabarmos com ela de
um dia para o outro, mas mediante
uma estratégia que procura aten-

der cada pessoa em situação de
pobreza e, ao mesmo tempo, atuar
nas causas, raízes, desta realidade
mundial. Não podemos alimentar,
de maneira nenhuma, a ideia de
que existirão sempre «os pobres»,
como se fossem uma realidade
ontológica, mas devemos cooperar com eles para que a pobreza

vá sendo erradicada. Nesta mesma
ordem de ideias, deveríamos ter
bem presente que «os pobres» não
são «os outros» - estranhos a nós
- mas fazem parte da nossa família universal, até porque membros
das nossas famílias, no sentido cor-rente, podem cair, ou já se encontram, nesta siuação.
Ainda segundo A. Bruto da Costa - e
na mesma ordem de ideias - a ação
assistencial é absolutamente indis-sociável da ação estrutural; e tanto
uma como a outra implica verdadeiros processos de desenvolvimento
humano integral, conjugando os
níveis local e nacional. O gravís-simo problema da dívida dos países
mais empobrecidos situa-se neste
contexto, sendo indispensável que
se articule com: a justiça, transparência e humanização das políticas
dos países devedores e credores;
a garantia de condições de subsistência a cada pessoa e família; e a
avaliação, pelo menos anual, dos

PLANIFICAÇÃO PASTORAL
Os Animadores Missionários Franciscanos reuniram-se em Leiria, na sede
da UMF no passado dia 23 de novembro, para um tempo de avaliação do
trabalho realizado no ano que agora
termina e fizeram também a programação de novas iniciativas de Animação Missionária Franciscana a realizar
no ano de 2018.
Além da presença do Superior Provincial doa Missionários Franciscanos
em Portugal, esteve também presente
a Irmã Jacinta, Clarissa do Mosteiro
de Monte Real, que orientou um momento de formação permanente com
a exposição do tema «O Franciscanismo no Feminino».

resultados conseguidos, visando as
transformações necessárias. Deve
notar-se que o problema da dívida
não é da exclusiva competência das
entidades políticas e financeiras;
todos nós estamos nele envolvidos,
mediante a consciência do problema, o seu estudo, a formulação
de propostas e a influência junto
dos centros de decisão política, ou
outra. Na tão valiosa Carta Encíclica “Laudato Si”, o Papa Francisco
refere-se, no número 193, também a
este grave problema. Recordo, apenas, umas breves passagens: “Chegou a hora de aceitar um certo
decréscimo do consumo em algumas partes do mundo, fornecendo
recursos para que se possa crescer
de forma saudável noutras partes”,
escreve o Papa, que pede “limites”
por que é “insustentável o comportamento daqueles que consomem e
destroem cada vez mais, enquanto
outros ainda não podem viver de
acordo com sua dignidade humana”.
O pior que podíamos fazer, no «Dia
Mundial dos Pobres», seria entender que a existência de pobreza, no
sentido corrente, é uma fatalidade,
e não assumir cada pobre como um
de nós.
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Os supremos valores
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“A questão
que fazes
em guardar
o domingo
para Deus,
para mim e
para
os nossos
filhos,
salvou-te
a vida”
É a minha última palavra: ou o senhor
vem trabalhar domingo ou então
despeço-o! - ameaçou o patrão.
- Sendo meu dever respeitá-lo
como meu patrão, não posso,
porém, abdicar do domingo, porque é o único dia que posso dar aos
meus filhos e à minha esposa, além
de que sou um católico praticante e
não deixarei a missa dominical.
- Ora, também eu tenho mulher e
filhos, mas remedeiam bem sem
mim, porque é o meu trabalho que
lhes dá cama, mesa e roupa lavada!
Quanto a ser católico, também eu
sou, até tenho comigo a minha certidão de batismo.
- O dinheiro que me vai pagar, por
trabalhar de segunda a sábado,
embora não seja muito, já chega
para manter a minha família. Não
me obrigue a trabalhar ao domingo,
por favor. Se não reservo ao menos
o domingo para estar com os meus
filhos, então não valeria a pena ter
construído um lar.
- Todos os seus colegas aceitaram
e foi condição para continuarem a
trabalhar para mim. Não permitirei
que o senhor seja exceção! - insistiu
o patrão.
- Com todo o respeito, embora discorde, não me oponho, porque a
vida é deles e a fábrica é sua e cada

um prestará contas a Deus. Eu sei
que o senhor tem a faca e o queijo
na mão, mas não me obrigue a ofender a Deus abandonando a Eucaristia e obrigando-me a não santificar
o domingo, nem me obrigue a abandonar a esposa e os filhos, para me
escravizar apenas ao trabalho!
- Como quiser! Na tesouraria entregar-lhe-ão o que o senhor tem a
receber pelos primeiros e únicos
seis dias que aqui esteve, e estamos conversados. Amanhã, mesmo
sendo domingo, entra já um dos
que esperavam uma vaga para o seu
lugar! Ao chegar a casa, a mulher,
logo que soube, começou a altercar
contra o marido:
- Fizeste muito mal, homem! Como te
pudeste despedir de um trabalho por
causa da missa dominical? Só estavas
ainda na primeira semana de trabalho,
homem, não podias dar-te ao luxo de
te pores com exigências! Temos quatro filhos, como lhes damos de comer
se ficaste sem emprego?!
- Mulher, não há trabalho nem
dinheiro que pague o valor de
uma missa nem, sobretudo, um

PEREGRINAÇÕES 2018

dia inteiro na tua companhia e na
companhia dos nossos filhos, essa
é que é a verdade!
- E agora! Achas que ficas bem sem
emprego? Homem, vai ter com o
patrão!
- Mulher, não achas maravilhoso
irmos os dois com os filhos à
Santa Missa? Prepara o lanche do
costume, que amanhã, domingo,
depois da missa, vamos dar a nossa
volta com os filhotes, vá lá! Deus
há-de me ajudar!
Um mês depois do seu despedimento, não tendo ainda arranjado
trabalho, ouviu-se uma grande
explosão, não muito longe, mas que
fez estremecer a Igreja, onde aquela
família se encontrava em mais
uma missa de domingo. A fábrica
da qual tinha sido despedido tinha
sido alvo de uma brutal explosão.
Morreram mais de metade dos operários, incluindo o empregado que
tinha tomado o seu lugar na mesma
empresa metalúrgica. De entre um
denso fumo saíam alguns funcionários muito feridos, outros morreram
e poucos escaparam sem sequelas.
- Estás a ver, mulher, eu teria mor-

-rido naquele inferno - disse aquele
homem, aliviado.
- Ó marido, e eu teria ficado viúva e
os nossos filhos ficariam órfãos de
pai. A questão que fazes em guardar
o domingo para Deus, para mim e
para os nossos filhos, salvou-te a
vida. Bendito seja o Senhor! Haverás
de arranjar trabalho melhor e mais
seguro - respondeu a mulher, não
menos aliviada que o seu marido.
E, de facto, aquele homem, já no
limite da sobrevivência, pois as
reservas para alimentar a sua casa
estavam a esgotar-se, acabou por
encontrar um trabalho, dois meses
depois, numa fábrica de borracha e
que não laborava aos domingos.
O descanso semanal, que não é
apenas um preceito religioso dos
cristãos, é também um direito que
não deve ser negado a ninguém,
para além de que é o dia da família e só por força maior deve ser
sacrificado pelo trabalho. Como
o mundo seria melhor se o amor
a Deus e à família fossem os primeiros valores a considerar na
nossa vida e para os quais devem
convergir todos os outros valores,
incluindo o do trabalho.
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Frei Engelberto Kolland
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Jamais negarei
Jesus Cristo”
Frei Engelberto nasceu na Áustria
a 21 de setembro de 1827, filho
de Caetano e Maria Sporer, pais
pobres de bens materiais, mas
ricos de virtudes cristãs. O pai era
lenhador e ia granjear o pão para os
bosques e florestas, e a mãe ia com
ele, ficando os filhos a cargo da
professora, senhora Brugger, que
se esmerou em os instruir e educar
como fervorosos cristãos. Engelberto Kolland, era uma criança
viva e irrequieta, coisa natural na
idade de crescimento, mas gostava de rezar, e os momentos de
oração tornavam-no um rapaz
tranquilo, refreando o seu temperamento no recolhimento orante,
sobretudo diante do santíssimo
Sacramento. Numa visita pastoral
que o arcebispo de Salzburgo fez
à sua paróquia natal, Engelberto
chamou a atenção do prelado que
o convidou a frequentar o seminá-

rio da diocese, pois viu nele sinais
evidentes de vocação sacerdotal.
Claro que os pais eram pobres, mas
o arcebispo dispôs-se a custear as
despesas necessárias para que não
se perdesse tão preciosa vocação.
Porém, ao cabo de quatro anos foi
convidado a sair do seminário, porque o seu temperamento irrequieto
manteve-se e não foi capaz de o
corrigir, o que se tornou para os
seus perfeitos um sinal de que talvez devesse ser outro o seu caminho que não o do sacerdócio.
Voltou então para casa e seguiu as
pisadas do pai como madeireiro e
lenhador, juntando-se ao seu progenitor neste labor, com o qual
trabalhou durante uns anos. Mas,
como quando o Senhor chama
ele aguarda a resposta, ampara o
vocacionado e respeita a liberdade
daquele que é convidado a segui-

-Lo, o «bichinho» da vocação não
morreu no coração deste jovem,
que decidiu retomar os estudos,
embora com muito sacrifício, pois,
supostamente, já não teria tido
o apoio necessário que até então
tivera da parte do arcebispo de Salzebiurgo.
Foi então que, certo dia disse aos
seus colegas: «descobri hoje os
filhos de um santo que me desafia
a seguir o caminho da vida religiosa pelas sendas da pobreza,
castidade e obediência! Quero ser
missionário!». Os colegas perguntaram-lhe como aconteceu isso e
que santo era esse que o levava a
abandonar o projeto de ser sacerdote diocesano para uma forma
de vida tão diferente. Ele então
respondeu: «Ia eu pelo caminho,
quando encontrei um grupo de
noviços franciscanos, e impres-sionaram-me de tal forma as
vestes pobres que traziam e a alegria que transpiravam que decidi
seguir aquele caminho, depois de
me terem falado de S. Francisco de
Assis e que o motivo da sua vocação e da sua alegria era o de quererem seguir as pisadas desse santo
de Deus, pois que o seu exemplo se

resumia em seguir, por sua vez,
as pisadas de Jesus Cristo!».
E foi assim que Engelberto Kolland,
depois de uma breve caminhada
como postulante e como noviço
professou na Ordem Franciscana.
Já como frade foi ordenado sacerdotes a 13 de julho de 1851 e, dias
depois, em Bolzano, celebrou a
sua Missa Nova. Foi, inicialmente,
coadjutor na paróquia franciscana
de Bolzano e dedicou-se ao estudo
de várias línguas, manifestando a
sua capacidade poliglota em alemão, latim, inglês, italiano, francês e árabe, mas com um único
objetivo, preparar-se para rumar à
Terra Santa, realizando o seu sonho
de ser missionário, e onde chegou
em 1855. Aí foi nomeado coadjutor do Beato Carmelo na paróquia
latina de Damasco, onde se empenhou com zelo apostólico até soar
a hora do sacrifício supremo. A sua
serenidade seráfica fez com que
todos os estimassem e lhe chamassem «Abuna Melac», que significa
«Padre Anjo».
Frei Engelberto acabou por ser
preso pelos muçulmanos e obrigado a negar a sua fé. A eles respondeu, sem hesitar,: «Jamais
negarei Jesus Cristo, jamais serei
seguidor de Maomé!». E ao carrasco que o ia matar perguntou:
«amigo, que mal te fiz eu, para
me matares?», ao que o carrasco
respondeu «O único motivo da
tua morte é seres cristão». E assim
Frei Engelberto, foi martirizado
aos trinta e três anos de idade no
ano de 1860, transformando o seu
sangue em semente de cristãos.
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800 Anos de Missão Franciscana
na Terra Santa
Selo do martírio
Texto: Frei Isidro Pereira Lamelas, OFM

Estamos a celebrar, neste ano, 800
anos da presença dos Franciscanos
na Terra Santa. Muitos perguntam,
como foi possível esta presença continuada e perseverante até aos nos-sos dias? A resposta poderá estar na
história de martírio e de mártires que
aqui queremos recordar.
Efetivamente estes oito séculos
de missão na Terra Santa decor-reu sob o “selo do martírio”, com
o sacrifício de numerosos frades.
Os primeiros mártires remontam
ao ano de 1244, durante a invasão
dos Carismini que passaram ao fio
da espada grande número de cristãos e, com eles, os Frades Menores. Poucos anos após, em 1257,
outros confrades derramaram o
seu sangue. Nove anos passados,
em Safet, outros dois mil combatentes cristãos morreram depois da
ocupação da cidade por parte do
Sultão Bibars e, com eles, mais um
grupo de heróicos frades franciscanos deram a vida por não renega-

rem sua fé. Em 1268 também Jaffa
e Antioquia tiveram suas vítimas
entre os franciscanos. No ano a
seguir, mais oito filhos de S. Francisco foram martirizados, na Síria,
pela espada sarracena. Narram as
crónicas que sobre o corpo de um
desses, o de Frei Corrado de Hallis,
que boiava no mar, brilharam por
três dias duas chamas fulgurantes.
Em Damasco e em Tripoli, no ano
de 1277, de novo o sangue cristão
foi derramado pela espada do Sultão Kelaun. Quando Acre, a última
fortaleza do Reino Latino, foi assaltado pelo Sultão Melek el Ascaraf,
mais de três mil cristãos e numerosos franciscanos sucumbiram sob
a violência do conquistador.
Em 1391 derramaram o seu sangue
mais quatro mártires, canonizados pelo Papa Paulo VI, no dia 21
de julho de 1970: Nicolò Tavelich
(croata), Stefano de Cuneo (italiano) e Deodato de Rodez e Pietro
de Narbona (franceses).
Nos séculos seguintes, a missão na
Terra Santa continuou a ser regada

com sangue franciscano. Em 1860,
na cidade de Damasco desencadeou-se uma perseguição dos Drusos contra os cristãos do Líbano.
Contaram-se sete mil vítimas, entre
os quais o Beato Frei Emanuel
Ruiz e seus companheiros mártires. Ainda em 1920, por causa da
perseguição contra os arménios,
três sacerdotes e dois frades foram
martirizados.
Estes nomes são apenas o rosto
mais clamoroso da perseverante e
heróica presença dos Frades Menores na terra santificada por Jesus e
seus seguidores. Reconhecendo o
facto, o Papa Paulo VI, na Exorta-

ção Apostólica Nobis in Animo de
1974, afirmava:
«Não sem um designo providencial, as façanhas históricas do
século XIII trouxeram à Terra
Santa a Ordem dos Frades Menores. Os filhos de São Francisco,
daquele momento em diante, permaneceram na Terra de Jesus
para servir a Igreja Local e para
custodiar, restaurar e proteger os
Lugares Santos. A fidelidade destes
frades, ao desejo de seu fundador
e a incumbência dada pela Santa
Sé, foi muitas vezes marcada por
actos de extraordinária virtude e
generosidade».

Semanas Missionárias
Texto: Padre Francisco Costa, SCJ

Os Animadores Missionários dos
Institutos Missionários Ad Gentes
(ANIMAG), organizados em quatro
Zonas que abrangem a totalidade
das Dioceses de Portugal, procuram
promover o espírito missionário das
comunidades cristãs, desafiar as
comunidades e os cristãos em geral
a «lançar-se ao largo» para as fronteiras da missão e partilhar as suas
experiências missionárias.
Cada Zona, liderada por um/a Presidente e um/a secretário/a, tem
autonomia para realizar as iniciativas missionárias que considera úteis
e significativas. Uma das propostas privilegiadas é a realização das
«Semanas Missionárias». Durante
toda a semana, ou apenas alguns
dias, a equipa missionária, formada
por elementos de diversos Institutos
Missionários, propõe ou é convidada
a realizar esta ação missionária.

A Semana Missionária, numa diocese, Vigararia ou paróquia(s) que
pode durar toda a semana ou apenas alguns dias, é preparada em
conjunto com o pároco e os agentes
de pastoral existentes nesse lugar.
Geralmente a Semana Missionária
tem dois «campos da ação: a comunidade cristã e as “periferias”. Na
comunidade cristã privilegia-se
a Oração e a celebração da Eucaristia; a Reconciliação; a visita aos
doentes e Lares; a visita a Escolas,
Jardins Infantis e Associações; a
partilha de experiências missionárias e o despertar vocacional para
a missão. Quanto às «Periferias»
colocamo-nos ao dispor da comunidade para levar a experiência
cristã a pessoas, lugares e situações que dificilmente têm acesso à
Boa Nova, realizando «missões de
rua» de contacto pessoal, visita a

empresas e realização de atividades culturais.
A partir das experiências realizadas, podemos afirmar que as Semanas Missionárias acabam por ser
um espaço de partilha e de colabo-

ração mútua, um sinal de unidade
na diversidade de carismas e pessoas e uma bênção para a equipa
missionária e para toda a comunidade cristã que vê alargar o horizonte da sua fé e missão.
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Irmã Clara, uma história portuguesa
Texto: João César das Neves

Portugal, com este modo de ser,
informal, improvisado, atrevido,
mas benévolo, tem muitas histórias
espantosas. Uma das mais extraordinárias, quase incrível, começou
há 175 anos, perto de Lisboa.
Libânia Albuquerque nasceu na
Amadora em junho de 1843 e a
sua vida correu sem nada de notável, até que em maio de 1871, com
menos de 30 anos, decidiu criar uma
ordem religiosa de apoio aos mais
pobres e doentes. Este facto, não
revelaria qualquer anormalidade, se
as ordens religiosas não estivessem
totalmente proibidas devido ao liberalismo, desde o fim da guerra civil
em 1834. Criar uma congregação
feminina era contrário à lei e, portanto, impossível. Assim seria num
país normal, mas Portugal não é
um país normal. Libânia, que, entretanto, mudara o nome para Irmã
Maria Clara do Menino Jesus, avan-

çou com a sua criação e até pediu
licença ao Governo Civil de Lisboa.
O que se segue é uma impressionante história de ambiguidade,
improvisação, compromisso e diplomacia. Não podia ser uma nova criação, pelo que se começaria inserida
numa já existente: as Capuchinhas
de S. Patrício. Não era possível ser
Ordem, seria Associação de Beneficência. Não podia ter ligações
estrangeiras, mas o noviciado era
feito em Calais, França. Funcionava
ilegal, mas conseguia que o Governo
lhe desse instalações. Nem sequer o
nome podia ser estável e por isso a
Associação das Irmãs Hospitaleiras dos Pobres pelo Amor de Deus
teve várias designações, até ao atual
de Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição, CONFHIC. De tempos a
tempos a imprensa anticatólica descobria, com horror, estas flagrantes
violações dos cânones legais. Havia
ameaças, era aberto inquérito,

gerava-se muito sofrimento, destruía-se muito bem e, no final, como
é típico em Portugal, tudo permanecia. Porque, debaixo deste caos
formal e indefinição jurídica, havia
uma obra de Igreja em explosão de
influência. Tudo começara com três
irmãs, mas rapidamente as vocações multiplicaram-se, e com elas
vinham as iniciativas de caridade,
precisamente entre os mais neces-sitados. Cedo começaram os pedidos de todo o lado, porque as irmãs
eram conhecidas pela sua eficácia e
dedicação. Por muitas dificuldades
legais que surgissem, que muitos
amigos, até na Casa Real, faziam
por resolver, o país não podia dispensar as Irmãs Hospitaleiras.
Quando morreu, em 1899, a
Madre Clara tinha recebido mais
de mil religiosas, com 148 obras
– hospitais, colégios, asilos e
mosteiros – espalhadas por Portugal, Luanda, Goa, Guiné-Bissau
e Cabo Verde, ajudando incontá-

veis pessoas. O desenvolvimento
continuou, até à atual presença
e missão da CONFHIC. A Fundadora foi beatificada em Lisboa, a
21 de maio de 2011, e corre o processo de canonização. Mas a sua
vida permanece num espantoso
sucesso improvável, que só podia
acontecer em Portugal.

Assembleia Ad Gentes
Texto: Tony Neves

A Casa das Irmãs de S. José de
Cluny, em Torres Novas, acolheu
esta Assembleia anual com a participação de meia centena de membros de Institutos Missionários Ad
Gentes, incluindo também Superiores Maiores (Gerais e Provinciais),
bem como o diretor das Obras Mis-sionárias Pontifícias.
‘Laudato Si’
A Prof. Helena Freitas, da Universidade de Coimbra, falou da
encíclica ecológica do Papa Francisco, a ‘Laudato Si’, propondo a
mudança do nosso estilo de vida
que produz muitos agentes poluentes, ataca a biodiversidade e gera
pobreza. Referiu a recente onda
de incêndios e a seca que vitimam
Portugal como indicadores de uma
ecologia atacada. Propôs um olhar
para a Agenda 20-30 da ONU para
um desenvolvimento sustentável.
O P. António Martins, da Universidade Católica, lançou o desafio da
conversão ecológica – proposto
pelo Papa Francisco – com a ado-

ção de um estilo de vida mais simples, um estilo profético-cristão
de cuidado da vida, pois a vida é
um circuito de interdependências.
IMAG, ANIMAG e MissãoPress
Houve tempo para reuniões dos
Provinciais IMAG e das Zonas ANIMAG que proporcionaram, mais
tarde, uma reunião conjunta. Da
partilha, destacaram-se a realização de Semanas Missionárias de
norte a sul do país, a vivência do
outubro Missionário, as Jornadas
Missionárias Nacionais, o Curso de
Missiologia. Houve ainda partilhas
sobre o Festival da Missão realizado em Bréscia e o V Congresso
Missionário Americano a realizar
na Bolívia. A direção da MissãoPress salientou a publicação conjunta de textos nos diversos jornais
e revistas.
‘Despedida’ de D. Pelino
D. Manuel Pelino, a terminar funções de Bispo de Santarém, falou
de Francisco como um Papa ecológico, a pedir a tal cultura do cuidado e do encontro num mundo

marcado pelo descarte, o abandono e a indiferença. Presidiu
à Eucaristia de encerramento,
pedindo mais e melhor Missão, em
nome de uma ecologia integral.
Conclusões
Como conclusões, os participantes,
além de compromissos ecológicos,
dispõem-se: a ajudar mais as dioceses na criação e/ou dinamização
dos Centros Diocesanos Missionários; a incentivar mais sacerdotes,
Religiosos/as e Leigos a participar
no Curso de Missiologia e Jorna-

das Missionárias; a divulgar mais
o ‘Guião Missionário’; a insistir
com a Faculdade de Teologia para
o regresso da Mis-siologia ao curriculum do Mestrado Integrado; a
dar o maior contributo para que se
apronte a nova Exposição Missionária itinerante; a fazer de outubro
de 2019 um grande mês missionário, marcado por um Congresso e
outros momentos fortes de Missão.
A próxima Assembleia Anual dos
ANIMAG vai realizar-se de 6 a 9 de
novembro de 2018.
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Aco, Uma Cidade Para Recordar
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

No Capítulo Geral da Ordem dos
Frades Menores realizado em 1217
em Assis, São Francisco decidiu que
a Ordem nascente fosse dividida em
Províncias e assim os Frades pudes-sem ir aos quatro cantos do mundo
anunciar a Boa Nova. Foi nessa
altura que nasceu a Província Mis-sionária da Síria.
Este ano, os Franciscanos de Terra
Santa celebram os 800 anos de presença e missão nestas terras abençoadas pela passagem terrena do Redentor do mundo. Portanto, neste artigo
gostaria de partilhar um pouco da
presença cristã e franciscana em Aco,
em particular por ser uma memória viva dos primeiros momentos de
presença franciscana nas terras do
Médio Oriente, mas também por ser
o lugar visitado por São Francisco
entre os anos 1219-1220, isto é, dois
anos mais tarde após o encontro com
o Sultão do Egipto Melek el-Kamel.
A cidade de Aco fica situada no

noroeste de Israel ao longo da costa
mediterrânica e segundo as fontes,
é uma antiga cidade marítima da
costa fenícia. O nome vem mencionado nas fontes escritas durante a
época faraónica (ca 1500 a.C).
Em outros documentos inclusive
nas Sagradas Escrituras, Aco é
designado Ptolemaida. Este nome
deriva da dinastia helenística dos
Ptolomeos do Egipto após a sua
refundação depois da conquista de
Alexandre Magno em 313 a.C.
Outrora, a mesma cidade conheceu
uma visita apostólica de São Paulo
no fim da sua Terceira Viagem Mis-sionária (53-60 d.C) segundo nos
diz o Ato 21, 3-8, onde o Apóstolo
de Tiro, rumou a Jerusalém pas-sando por Ptolemaida (Aco) e
depois de ter saudado os irmãos e
de ter gozado um pouco da companhia deles partiu no dia seguinte em
direção a Cesareia.
Aco, além de ter sido a sede episcopal, foi importante por causa do
seu porto de mar, mas também era a

sede do governo durante o segundo
período das cruzadas que se seguiram à queda de Jerusalém nas mãos
do exército árabe guiado por Saladino (1187 d.C) e depois o Rei e
Patriarca de Jerusalém transferiram
as suas sedes para aquela cidade.
O Provincial dos Franciscanos e
Custódio de Terra Santa não podiam
distanciar-se das outras sedes que
se encontravam naquela cidade e
por isso residiram lá até à conquista
da cidade por parte das milícias
saracenas (1291). O número de fra-

des que se encontravam por lá eram
cerca de sessenta, os quais tiveram
todos a coroa do martírio e, somente
em 1620 depois de tantos séculos
foi possível restabelecer novamente
uma presença franciscana em Aco
na zona de Khan el-Franji. Em 1737
construiu-se a igreja de são João
Baptista para ser a Paróquia cristã
de rito latino.
Aos leitores do Missões Franciscanas, vão as minhas calorosas saudações de Santo Natal com votos de
Paz e Bem!

Papa mobiliza Franciscanos em
defesa da “irmã terra”
Texto: Agência Ecclesia

“Francisco
agradeceu
trabalho dos
religiosos em
favor dos
pobres e
desfavorecidos
do mundo ”
Cidade do Vaticano, 23 novembro
2017 (Ecclesia) - O Papa Francisco
desafiou hoje os Franciscanos a
um compromisso ecológico inspirado pelo seu fundador, São Francisco de Assis, e pela sua atenção
à “irmã terra”.

“Diante da deterioração global do
ambiente, peço-vos que como filhos
do Pobrezinho de Assis, entreis em
diálogo com toda a criação, oferecendo-lhe a vossa voz para louvar o
Criador, e como fazia São Francisco,
tenhais por ela um cuidado especial,
superando qualquer cálculo económico ou romantismo irracional”,
assinalou, durante uma audiência,
no Vaticano, a cerca de 400 membros
da família franciscana da Primeira
Ordem e Terceira Ordem Regular.
O Papa, que escolheu o nome para
o pontificado inspirando na figura
de São Francisco de Assis, recordou que para este santo “a criação
era como um livro esplêndido” em
que Deus fala.
“A criação é como uma irmã, com
a qual partilhamos a existência, e
como uma mãe que nos acolhe em
seus braços”, acrescentou.
Francisco pediu aos membros
desta família religiosa que “colaborem com todas as iniciativas em
prol do cuidado da Casa comum”,
recordando sempre a “relação

estreita entre os pobres e a fragilidade do planeta, entre economia,
desenvolvimento, cuidado da criação e opção pelos pobres”.
O Papa começou o seu discurso
agradecendo aos Franciscanos
por tudo o que fazem em favor

dos pobres e desfavorecidos do
mundo.
“Abri os vossos corações e abraçai
os leprosos do nosso tempo”, apelou, evocando um dos gestos que
marcaram a vida de São Francisco
de Assis.

