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Migrantes e refugiados
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“abraçar
todos aqueles
que fogem da
guerra e da
fome”
Todos os anos os Papas oferecem
no primeiro Dia do Ano, à Igreja e
ao mundo uma mensagem solene
de paz. Também este ano o Papa
Francisco nos dirigiu a sua mensagem, com o tema «Migrantes e
Refugiados: homens e mulheres
em busca da paz».

É uma mensagem dirigida a todos,
particularmente aos que têm o
poder nas suas mãos. É uma mensagem motivada pela experiência
crescente de mais de 250 milhões
de migrantes no mundo, dos quais
22 milhões e meio são refugiados.
Eu interrogo-me, mas o Papa
Francisco confia, que os governantes saberão acolher, promover,
proteger e integrar os migrantes
e refugiados. O Papa recorda aos
governantes que têm uma responsabilidade precisa para com os
povos de lhes assegurar os seus
justos direitos.
Muitos migram legalmente, mas
são muito mais os que migram ilegalmente, porque a pátria não lhes
oferece nem segurança, nem oportunidades.

Em muitos países da Europa e da
América do Norte enfatizam-se
os riscos para a segurança nacional ou o peso dos custos no acolhimento dos recém-chegados,
desprezando a dignidade humana
que se deve reconhecer a todos
os filhos e filhas de Deus. Há também quem nesses países fomente
o medo contra os migrantes, com
fins políticos, semeando a violência, a discriminação racial e a
xenofobia.

dade internacional terá que conviver com o drama das migrações
globais no futuro.

Já São João Paulo II perguntava,
porque há tantos refugiados e
migrantes? E a resposta está na
sequência infinda e horrenda de
guerras, conflitos, genocídios e
limpezas étnicas que caracterizaram o século XX. Como infelizmente estas condições se agravam
cada vez mais, também a comuni-

O Papa Francisco deseja muito que
2018, seja o ano da aprovação pelas
Nações Unidas de dois pactos globais, um para as migrações seguras
e outro para os refugiados.

Nós os cristãos católicos, impelidos pelos apelos do Santo Padre,
somos chamados num compromisso concreto, a abraçar todos
aqueles que fogem da guerra e da
fome, ou se vêem constrangidos a
deixar a própria terra por causa
de discriminações, perseguições,
pobreza e degradação ambiental.
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Editorial

Ecumenismo
Um caminho sempre retomado
Texto: João Luís Fontes
Grupo Ecuménico Jovem

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Inspiro-me na Mensagem do Papa Francisco para o 51º Dia Mundial da Paz para
vos propor uma estratégia de articulação de ações em ordem à nossa animação missionária franciscana, realizada
pela União Missionária Franciscana e
pelo Jornal Missões Franciscanas.
Acolher
Acolher os desafios missionários que
nos chegam de Jesus Cristo, do Evangelho e das Escrituras em geral. E conjuntamente com o ideal vivido e transmitido
por São Francisco de Assis, levarmos à
sociedade onde vivemos e à Igreja onde
celebramos a fé, o jeito franciscano de
ser e de estar.
Proteger
Proteger, no sentido de “guardar”, o
que nos está confiado, quer as criaturas nossas irmãs, quer cada homem e
cada mulher oferecidos a nós por Deus,
como ‘dom’, em ordem à fraternidade,
gerando uma grande família de Irmãos
que têm todos o mesmo Pai do Céu.
Promover
Promover o Espírito Franciscano.
Espírito de tolerância, de diálogo, de
simplicidade e de cortesia para com
todos, particularmente para com os
pobres, os doentes e os mendigos dos
caminhos. Promover a fé e o conhecimento de Cristo Salvador, Pobre e
Crucificado. Aquele que Francisco de
Assis seguiu na humildade da Encarnação e na caridade da Paixão. Promover
a consolidação da Igreja Católica nos
cinco continentes, através da forma
franciscana de realizar a Missão de
Cristo no mundo de hoje.
Integrar
Integrar na Igreja, em comunhão com o
Papa, os que nunca ouviram dizer que
Cristo é o Salvador das suas vidas e do
mundo, ou que tendo recebido este anúncio, o esqueceram e andam afastados da
Igreja, da Fé e desconhecem a doutrina
de Jesus. Integrar na sociedade as pes-soas com deficiência, as pessoas inadaptadas e as que são vítimas de todas as
“fobias”. Integrar na Igreja todos os que
têm o ‘coração puro’ e querem viver de
acordo com os Sacramentos.
Articulando estas quatro ações, construirei um programa de vida e de ação
para o Ano de 2018, que será se eu me
empenhar seriamente, um ano de mais
fé, mais missionário e mais franciscano!

“é ele quem
quer que
sejamos um”
O início de um novo ano é sempre
um tempo de esperança. É uma
nova página que se abre, ainda em
branco, como se a cada um fosse
dada, sempre de novo, a oportunidade de recomeçar, de renascer. É o
tempo dos projetos, dos propósitos
mais ou menos voluntariosos, das
decisões que queremos honrar.
É neste início de ano que, há mais
de um século, os cristãos das diversas tradições eclesiais – católicos,
protestantes, ortodoxos, anglicanos… - são convidados a uma
semana mais intensa de oração
pela unidade. Como se, também
aqui, fôssemos convidados a reacender a esperança, a procurar na
oração comum, na escuta e partilha
da palavra, nos gestos fraternos, a
força para prosseguir a nossa mis-são comum de testemunharmos a
novidade de Jesus, vivo e ressuscitado, como irmãos e irmãs, e de
semearmos no nosso dia-a-dia a
reconciliação e a confiança.
Este ano, a proposta internacional

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).

pode e deve fazer-se também em
clave ecuménica.
Este pode ser também um desafio para este ano de 2018, em que
comemoraremos vinte anos sobre
o início do trabalho ecuménico
com os jovens em Portugal e a celebração do primeiro Fórum Ecuménico Jovem. Desde Leiria, em
1999, até hoje, os Fóruns Ecuménicos, esses encontros nacionais de
jovens oriundos de diferentes Igrejas, foram um desafio a descobrir a
beleza e a urgência do caminho ecuménico. Percorrida a grande maioria das dioceses portuguesas, os
Fóruns foram-se prolongando em
iniciativas mais locais, de oração,
de reflexão, de compromisso social,
de encontro. Se este é um tempo de
dar graças a Deus pelo caminho percorrido, é também um tempo para
recomeçar sempre de novo. Porque
é preciso dizer, uma vez mais, que é
muito mais o que nos une que o que
nos separa. Que Cristo já nos reconciliou e chama-nos a ser instrumentos da sua reconciliação. Que é Ele
quem quer que sejamos um, para
que o mundo creia.
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ASSINATURA DO JORNAL M.F.

chega-nos dos cristãos das Caraíbas. Com eles, vem a memória
dorida de um passado associado
ao colonialismo, à escravatura, ao
tratamento desumano do outro. A
novidade cristã foi aqui simultaneamente instrumento de opres-são, trazida pelos colonizadores, e
instrumento de libertação, quando
encarnada na vida dos povos indígenas. O canto de Moisés, erguido
após a passagem do Mar Vermelho, é relembrado como expressão
dessa liberdade que Deus quer trazer à vida dos homens e mulheres e
todos e cada um dos tempos.
A interpelação que aqui nos é lançada obriga-nos a não fazer do ecumenismo apenas algo de espiritual,
íntimo, desencarnado da vida. A
novidade cristã rompe a aparente
vitória do mal e da morte, destrói
tudo o que esmaga ou aprisiona
cada ser humano. Ser de Cristo faz
de cada um dos seus discípulos profetas, construtores de um mundo
mais solidário e fraterno, denunciando e lutando contra todas as
situações que diminuem ou esmagam a dignidade humana. E isto

1. O “Missões Franciscanas” é um mensário
de formação e informação missionária, propriedade da União Missionária Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária,
procura sensibilizar os seus leitores para a
realidade do “povo em Missão”.

Depósito Legal n.º 60342/92
Registo de Imprensa n.º 102581
Contribuinte n.º 501 188 207

3. É sua prioridade estabelecer laços de
comunhão, partilha e identidade entre os
leitores e aqueles que são agentes de missionação.
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4. O Jornal “Missões Franciscanas” é membro da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) e da Missão Press.
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5. Este periódico é distribuído em todo
o país e no estrangeiro, nomeadamente
nos países lusófonos e de emigração, por
assinatura, sendo expedido a partir de
Charneca da Caparica. Não tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a sua “Missão”,
respeita os princípios deontológicos da
Imprensa e a ética profissional, de modo
a não poder prosseguir apenas fins comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores,
encobrindo ou deturpando a informação.
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Os Santos mártires de Marrocos
“Missionários do Evangelho” - Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“ponde as vossas
esperanças em Deus, ele vos
sustentará e vos guiará”
Em 1219 S. Francisco de Assis
enviou em missão para Marrocos
seis dos seus mais destemidos
frades menores, apaixonados do
Evangelho, precursores de todos
os missionários portugueses, lançados ao mar tenebroso e à conquista dos povos para Cristo, obedecendo ao mandato do Infante
de Assis em serviço do Rei dos
reis, Jesus Cristo: “Meus Filhos o
Senhor disse-me que vos mande
aos sarracenos a lhes pregar a fé.
Entre vós conservai a paz, a concórdia e a caridade. Sede humildes na tribulação e imitai a Jesus
Cristo na pobreza na castidade e
na obediência. Ponde as vossas
esperanças em Deus, ele vos sustentará e vos guiará. Aquele que
vos envia, Ele mesmo velará por
vós vos inspirará o que houverdes
de dizer”. Ajoelharam-se e S. Francisco concluiu: “(…) desça sobre
vós a benção de Deus Pai, como
desceu sobre os Apóstolos Ele vos
acompanhe e fortifique nas tribulações. Não temais nada porque

Deus está convosco. Ide em Nome
do Senhor”.
E lá foram os obedientes dos frades
de origem italiana: Vital, Berardo,
Otão (sacerdotes), Pedro (Diácono), Acúrsio e Adjuto (Leigos).
Em Espanha, no reino de Aragão
Frei Vital caiu doente e ficou pelo
caminho, mas os valentes frades,
agora reduzidos a cinco, tendo
Berardo como superior, continuaram o seu caminho e chegaram a
Portugal onde, em Coimbra, foram
recebidos pela rainha D. Urraca,
mulher de Afonso II, que então
reinava em Portugal. Espantada
com o propósito destes frades em
ir a terras de sarracenos anunciar
o nome de Jesus, a rainha recebeu-os com muita delicadeza e,
perante a santidade destes pobres
frades, pediu-lhes que revelassem
a hora da sua morte e se quem
morreria primeiro seria ela ou o
rei. Eles revelaram que ela morreria quando os seus corpos chegas-

-sem de Marrocos já imolados pelo
nome de Jesus, e o primeiro dos
dois que os visse mortos morreria primeiro. E aconteceu de facto
que Urraca morreu primeiro, pois
primeiro veio a ver as relíquias dos
santos Mártires.
Os santos Frades, continuaram
para Alenquer onde se apresentaram à Infanta D. Sancha, filha de
D. Sancho I e irmã do rei D. Afonso
II, fundadora do primeiro convento
franciscano em Portugal, tendo
sido o primeiro superior Frei Zacarias, companheiro de Francisco. D.
Sancha vendo-os de hábito, e logo
dando nas vistas e denunciando-se como pregadores cristãos,
arranjou-lhes umas roupas iguais
às de toda a gente, pois de outra
forma não conseguiriam chegar
entre os mouros, e talvez nem os
comerciantes cristãos os deixas-sem prosseguir viagem com medo
que eles perturbassem o comércio
com os muçulmanos.
Seguiram então viagem e, depois
de passarem em Lisboa, chegaram
a Sevilha. Aí ficaram uma semana
em casa de um cristão, finda a qual,
tendo vestido de novo os hábitos e
tirado a roupa secular que lhes fora
dada pela Infanta Sancha, foram à
mesquita, precisamente no dia em

que os mouros festejavam Maomé,
e começaram a pregar a doutrina
de Jesus, denunciando que o profeta Maomé não passava de uma
idolatria.
Corridos à pancada para fora da
mesquita, e tomados por bêbados
eles não se amedrontaram e decidiram então pregar ao próprio califa.
À porta do palácio recebe-os o
príncipe filho do Sultão, que lhes
pede credenciais para poderem
falar com seu pai. Eles insistem
que o que tem a dizer apenas o
dirão diante do Sultão e não aceitarão intermediários. Foram recebidos, mas, mal abriram a boca, e
depois de se terem declarado cristãos e apelado ao califa para que
se converta e abandone a infame e
falsa seita de Maomé, o califa dispôs-se a acabar com a vida deles,
mas a intercessão do seu filho
evitou o pior. O príncipe, que simpatizou com a simplicidade dos
frades, exorta-os a converterem-se ao islamismo, mas estes não
trocam a sua fé nem pela própria
vida, cujos dias são como sombra
que passa.
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Louvado sejas, meu Senhor
Semana de Oração pela Vocação Franciscana
Texto: Frei Bruno Peixoto e Frei Sérgio Góis - Equipa Pastoral Juvenil e Vocacional dos Franciscanos

“somos
convidados
a rezar pela
Vocação
Franciscana”
Paz e Bem!
Com esta saudação bem franciscana,
queremos saudar todos os leitores do
Jornal Missões Franciscanas, dando
início a este pequeno espaço de partilha e de informação da Equipa da
Pastoral Juvenil e Vocacional da
Província Franciscana dos Santos
Mártires de Marrocos de Portugal.
Ao iniciarmos este novo ano, desejamos a todos os leitores um próspero ano de 2018 e lançamos-vos
já um desafio. Entre os dias 9 e 16
deste mês de janeiro, somos convidados a rezar pela Vocação Franciscana. Em que consiste esta semana?
Trata-se de um tempo durante o qual
todos somos convidados a olhar
para o nosso carisma franciscano:
irmãos da Primeira Ordem, irmãs da

segunda Ordem, todos os irmãos e
irmãs da Ordem Franciscana Secular ou todos os demais simpatizantes
da espiritualidade de S. Francisco
de Assis. Esta semana pretende ser
uma semana de interiorização e de
oração sobre o carisma franciscano
presente em cada um de nós.
Este ano terá como tema: “Louvado
sejas, meu Senhor!”. Partimos do
grande desafio lançado pelo Papa
Francisco, que nos estimula a cuidarmos e a velarmos pela nossa casa
comum quando nos oferece a sua
encíclica “Laudado Si”. É um texto
profundamente enraizado no sentir e viver de S. Francisco de Assis,
no qual a temática ecológica ecoa,
hoje, com particular pertinência. Por
isso, nós, missionários franciscanos
e franciscanas, não podemos baixar
os nossos braços. Procuremos viver,
no nosso dia-a-dia, com sentimentos de gratidão por tudo o que nos
foi dado, assumindo com empenho a
missão de cuidar da “nossa irmã, a
mãe Terra”.
A Semana de Oração pela Vocação
Franciscana terminará no dia 16, com
a solenidade dos Santos Mártires de
Marrocos, nossos padroeiros. Com
eles, queremos louvar e dar graças

NOTA DA ADIMISTRAÇÃO

A Administração do JORNAL MIS-SÕES FRANCISCANAS saúda todos
os nossos assinantes e amigos e deseja-vos um bom ano de 2018, cheio
de paz e bem.
Vimos por este meio recordar aos
nossos estimados assinantes que
está na altura de renovar o pagamento da assinatura do Jornal Missões
Franciscanas, que mensalmente recebem em vossas casas.
Podem usar o envelope RSF que vai
juntamente com o jornal de janeiro e
enviar-nos o pagamento da vossa as-sinatura. Devem enviar-nos a ‘folha
de rosto’, que contém a vossa direção. Devem indicar-nos se a vossa direção está correta, se há alterações,
se a sua porta tem número e se o seu
código postal está correto.

Para muitos dos nossos assinantes,
a forma mais económica e fácil de
renovar a assinatura mediante o pagamento para o novo ano será por
transferência bancária. Deve fazer a
sua transferência para o NIB que se
encontra no canto inferior esquerdo
da página número 2 do nosso Jornal
e remeter-nos no envelope RSF o talão comprovativo da transferência.

a Deus pelos 800 anos da presença
Franciscana em Portugal, olhando
para o futuro com esperança. Neste
sentido, procuraremos fazer deste
espaço um meio de comunicação e
de divulgação das nossas actividades vocacionais, de encontro e de
comunhão com jovens, para as quais
pedimos as vossas orações.
Convidamos-vos, assim, a estar em
comunhão connosco durante esta
Semana, participando quanto possível nas Vigílias de Oração a decorrer
de norte a sul do país continental.
No nosso recém-criado site www.
frajuvoc.pt, podereis, ainda, encontrar material para vossa reflexão e
oração, manter contacto connosco
e seguir as nossas iniciativas, que
desenvolveremos ao longo do ano.
Vigílias de Oração pela Vocação
Franciscana (sempre às 21h00):
9 de janeiro na Igreja do Calvário em
Penafiel
11 de janeiro, convento de S Francisco de Leiria
12 de janeiro na Igreja do Seminário
da Luz em Lisboa
13 de janeiro na Igreja de S. Francisco em Faro
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Belém, a Cidade dos Reis!
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“é importante também
conhecer um pouco da
sua história e do respetivo
significado de cada lugar”
Neste tempo a seguir ao Natal,
pensei em partilhar convosco algo
sobre o lugar do nascimento de
Jesus, isto é como fazer um caminho que nos leva a penetrar um
pouco mais nos planos do Senhor.
Como nos recorda o cântico dos
Anjos que diz: Glória a Deus no
alto dos céus e paz na terra aos
homens que ele ama (Lc 2, 14) e
nos faz compreender quão foi, e é,
grande o amor de Deus para com
a humanidade ao ponto de assumir a nossa condição humana para
puder dar uma vida nova à humanidade imbuída nas trevas, como nos
diz S. Paulo, e nascer numa aldeia.
O nome de Belém tem as suas origens no hebraico e em algumas línguas que foram parcialmente fiéis
à etimologia do nome como Inglês:
Bethlehem e Italiano: Betlemme que
nos dão a entender que se trata de
um nome justaposto. Da noção de
hebraico, pode-se cair na tradução
literal, isto é, Bet (casa) + Lêhem

(pão) e, portanto, olhando para o
mesmo nome nas línguas ja mencionadas é lógico que se conclua que
seja a casa do pão. Porém, o nome
do lugar do nascimento de Jesus
ou a cidade natal do rei David não
tem nada a ver com a “casa do pão”
mesmo tratando-se de lugares onde
se podia praticar a agro-pecuária e é
de facto onde David apascentava o
rebanho quando foi chamado.
Lendo Gen 28, 17.22, constatamos
que “Bethlehem” associa-se a um
outro lugar designado Betel, isto é,
Bet (casa) + el (deus), portanto casa
de deus ou usando uma linguagem
comum, templo.
Para o caso de Belém, do Hebraico
Bet+lêhem como apareceu nos textos
biblicos segue a mesma interpretação:
casa (templo) de deus. Esta designação é pré-israelita e, por isso, refere-se a um Deus cananeu cujo nome em
hebraico seria lêhem. Trata-se de uma
divindade de combate ou de guerra.

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma
só vez ou em prestações.

• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de colaborar
na difusão do espírito missionário franciscano. Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

É uma idéia viável que nos leva a
entender a ligação entre o lugar
onde nasceu o Messias, Jesus Cristo
e o respetivo topónimo. Na realidade, o Salvador ou Messias esperado pelos hebreus devia ser um
guerreiro ou combatente segundo
a conceção judaica, mas paradoxalmente aparece revestido com as
armas de paz.
Belém localiza-se na então Palestina
e hoje nos chamados “territórios
palestineses” segundo a tradição
cristã, e o testemunho mais antigo é
da metade do século II.
Depois do ano 325, o local do nascimento de Jesus foi recheado de
inúmeras construções inclusive a
primeira Basilica sob as ordens de
Constantino e sua mãe Helena. No
ano de 386, São Jerónimo instala-se
no lugar dando o nome a uma das
grutas onde vivia e onde se dedicava
ao estudo das Sagradas Escrituras.
Um pormenor muito importante é

que a Basílica do século IV foi substituída por uma maior no século
VI e esta é a mesma que existe até
hoje. Ao lado da Basilica da Natividade, existe uma igreja dedicada à
Santa Catarina, que foi construida
no século XII e que ao longo dos
tempos foi ampliada para responder
à demanda dos cristãos locais. Os
franciscanos estão desde 1347 no
lugar do nascimento do Redentor.
Para além das belas celebrações
que os Franciscanos continuam a
realizar neste lugar único na História da nossa Salvação é importante
também conhecer um pouco da sua
história e do respetivo significado
de cada lugar, pois só deste modo
estaremos à altura de entender o
mistério que aí se nos revela.
Aos Leitores do Missões Franciscanas, vão os meus sinceros votos de
abençoado Ano Novo de 2018.

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:

• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas
missões ajuda à subsistência dos missionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Missões
Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50 0010
0000 2614049000214 (solicite o seu
recibo).

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Os problemas são para vencer!
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“há situações em que parece
não haver solução”
A pior coisa que pode acontecer
quando nos surge um problema é
tentar voltar-lhe as costas e fugir
por caminhos que acabam por dar
de frente com a mesma situação,
quando não mais agravada ou evoluída num problema maior. Um
problema é como um animal feroz
que nos ataca pelas costas se não
lhe fizermos frente. As situações,
por mais embaraçosas que se nos
apresentem, devem ser resolvidas
e não adiadas.
No meu caso concreto, porque
posso falar por experiência própria, numa situação limite da minha
vida, facto que relato em quatro
testemunhos que apresento no primeiro volume de Histórias de Vida
Exemplo e Proveito, quando me foi
diagnosticado um carcinoma gástrico maligno ou seja, um cancro
no estômago, e me foi apresentado pelo IPO um documento que
eu deveria assinar para permitir a
extração total do mesmo, nas vésperas da cirurgia, que aconteceu
em 23 de junho de 2009, não hesi-

tei um momento, simplesmente me
entreguei a Deus e à proteção de
Nossa Senhora, confiante também
nos profissionais de saúde. Foi-me
destinada a cama 1016, piso 10 no
IPO do Porto. Depois que me foi
colocada a pulseira com o número
de doente oncológico «189973»,
que ainda guardo comigo, como
um sinal de vitória, começou o
meu combate. Tinha de ser, e o que
tem de ser tem muita força e não
há mesmo volta a dar, mesmo que a
cruz faça parte do combate e cujos
pormenores o leitor pode encontrar no dito Volume Primeiro. Uma
coisa é certa, ou combatia, ou a
doença atirava comigo para uma
morte antecipada, e já estaria
diante de Deus a prestar contas da
minha gerência.
Há situações em que parece não
haver solução? Pois é, precisamente, nesses momentos que mais
devemos acreditar. Assim nos
conta uma antiga lenda da Idade
Média sobre um homem que foi
injustamente acusado de ter vio-

lado e assassinado uma mulher.
Mas o autor do crime era uma pes-soa influente e poderosa e, desde
o primeiro momento, procurou
um «bode expiatório», ou seja,
alguém que ficasse com as culpas e fosse julgado no seu lugar.
Forjadas provas falsas, aquele
desgraçado foi levado perante o
juiz, que estava feito com o verdadeiro criminoso. Simulando um
julgamento justo, aquele juiz iníquo dirijiu-se a todos os presentes
no tribunal, apresentando uma
proposta debaixo da capa de uma
falsa bondade:

ver dois papéis, um que dirá
inocente e outro que dirá culpado. O que o réu escolher será a
sua sentença, mas só poderá ser
lido o papel que o réu não escolher. O papel que o réu escolher,
e que será a sua sentença, não
será lido, mas imediatamente
destruído, porque será Deus a
ler a sentença deste homem e
não nós. O papel que nós lermos
será o oposto da escolha do réu
ou seja, se lermos culpado, quer
dizer que o réu está inocente e se
lermos inocente quer dizer que o
réu é culpado.»

«Como as provas que recaem sobre
o réu não são totalmente conclusivas e, por isso, “in dubio pro
reo” ou seja, em caso de dúvida
seja libertado o réu, prefiro libertar um culpado que condenar
um inocente. Sendo o crime tão
grave, vou, porém, utilizar o
meio termo, entregando o réu à
vontade de Deus, o Juíz dos juízes, cuja justiça não falha. O
Altíssimo decidirá da sua culpabilidade ou não, uma vez que
também foi com a sua mão sobre
a Bíblia, Palavra de Deus, que o
réu jurou dizer toda a verdade e
só a verdade e nada mais que a
verdade. Veremos então o veredicto de Deus que, com certeza,
como é um Justo Juíz, nos dará a
certeza da culpabilidade ou inocência deste homem. Vou escre-

Na verdade, o juiz, com aquela
estratégia queria mesmo perder
a vida daquele homem, livrando
o verdadeiro criminoso que se
encontrava no meio da assistênsia uma vez que, sem que ninguém tenha visto, escreveu nos
dois papéis a mesa palavra: «culpado!» Ora, independentemente
da sua escolha, o réu seria sempre condenado. Sujeito a um jogo
da sorte ou azar, aquele homem
pressentiu que estava tudo congeminado contra ele desconfiando
das más intenções do juíz. Foi
então que, depois de pensar um
pouco, decidiu pegar na própria
armadilha do juíz para resolver
aquele problema.

SUGESTÃO DE LEITURA

Está disponível o I Volume, 3.ª edição
revista e aumentada, das Histórias do
Frei José Dias de Lima: Histórias de
Vida, Exemplo e Proveito. Quem adquiriu a primeira e a segunda edição decerto que gostará de levar também a terceira. Será boa opção para uma prenda.
É uma ajuda às Missões Franciscanas.
Faça o seu pedido que enviaremos pelo
correio a sua casa, pelo preço 10,00
Euros 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

A pouco tempo da Visita Apostólica do
Papa Francisco a Fátima, a Editorial
Franciscana recorda-lhe o livro DESAFIOS DO PAPA FRANCISCO, é uma obra
recente da autoria do franciscano Padre
Álvaro Silva, atual Procurador Nacional
da União Missionária Franciscana e Diretor do Jornal Missões Franciscanas.
A venda deste livro reverte também para
a ajuda das MISSÕES FRANCISCANAS. Faça o seu pedido e enviaremos
por correio para a sua casa, pelo preço
de 6,00€ com os portes incluídos, ou à
cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com

Veremos no próximo mês como
se safou o réu.
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Semanas missionárias
A primeira parceria CMAB/ANIMAG
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a missão
ainda está
no começo”
Entre os dias 25 e 29 de outubro e
15 a 19 de novembro de 2017, realizaram-se duas semanas missionárias no arciprestado de Póvoa de
Varzim/Vila do Conde, tendo participado nas mesmas missionárias
e missionários de vários institutos
religiosos (Missionários da Consolata. Missionários Franciscanos,
Missionários Combonianos, Mis-sionários da Boa Nova, Missionários do Verbo Divino, Missionários
do Espírito Santo, Missionárias
Espiritanas, Combonianas, Franciscanas Missionárias de Maria e
de S. José de Cluny).

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

A iniciativa deste trabalho foi feita
numa colaboração estreita entre o
CMAB (Centro Missionário Arquidiocesano Bracarense – responsável pela dinamização missionária da Arquidiocese) e o ANIMAG

(Animadores dos Institutos Mis-sionários Ad Gentes), o que aconteceu pela primeira vez numa diocese, em Portugal, e foi inserido
num conjunto vasto de atividades
que o CMAB realizou naquele arciprestado, no intuito de sensibilizar
os fiéis para a dimensão missionária da Igreja, como uma das prioridades de ação pastoral a ter em
conta, atendendo ao que o Papa
S. João Paulo II diz na Encíclica
Redemptoris Missio, onde afirma:
«A missão ainda está no começo».
Participou nesta semana, em nome
dos Missionários Franciscanos o
Frei José Lima. As paróquias onde
se realizaram estas semanas mis-sionárias foram: Vila do Conde,
Caxinas, Laundos, Amorim, Navais,
Terroso, Balazar, Junqueira, Rio
Mau, Beiriz, Rates e Arcos.
Durante estes dias os missionários foram ao encontro dos doentes nos hospitais, centros sociais
paroquiais e lares, contactando
com os idosos e doentes, tendo-os
também visitado em suas casas,
ministrando o Sacramento da
Reconciliação e da Santa Unção.
Foram também ao encontro das
crianças e adolescentes, percor-rendo os vários anos das cateque-

ses, e ao encontro dos jovens nos
seus diversos grupos, particularmente o escutismo. Contactaram
também com os vários movimentos eclesiais (Confrarias, Movimentos, Associações, Cursilhos de
Cristandade, Renovamento Carismático, Pastoral do mar, Pastoral
litúrgica, Pastoral Socio Caritativa e Obras Pias). Houve também encontros com as famílias
e contacto com o povo em geral
nas celebrações da Eucaristia, nas
quais os religiosos deram o seu
testemunho missionário.

mento que leveda ou que a esperança do trigo que cresce no meio
do joio, leva à construção da Igreja
e à realização do Reino de Deus.
Esta parceria CMAB/ANIMAG revelou-se uma experiência com resultados muito positivos, e levou à
conclusão de que um trabalho mis-sionário desenvolvido nesta comunhão de uma responsabilidade partilhada, quanto à necessidade de
despertar o povo de Deus para a
missão, deve continuar em iniciativas futuras.

Os missionários, nesta sua ação
pastoral de sensibilização, partiram da carta Pastoral da Arquidiocese “Despertar a Esperança” para
anunciarem, tal como afirma a
mesma, que o Reino de Deus se vai
desenvolvendo como a pequena
árvore que se transforma na
grande árvore; como o punhado de
fermento que leveda toda a massa
ou como a semente que cresce no
meio do joio. Ora, os missionários
ajudaram fiéis a descobrir que é
pela ação missionária acontecida
nos mais diversos lugares, onde
cada um é chamado a ser discípulo
de Cristo e a partir de Cristo, que a
esperança da pequena árvore que
cresce, que a esperança do fer-

BOLSAS DE ESTUDO 2017/2018
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
que se desenvolvam as vocações missionárias franciscanas que vão surgindo. «É o
Espírito que impele a anunciar as grandes
obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
mim se não evangelizar! (1Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância em dinheiro para ajudar as despesas
com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00€, oferecida de uma só vez
ou em várias prestações. Uma Bolsa pode
ser oferecida por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para isso
torna-se necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas
uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e
da caridade para os pobres. Tudo o que re-

cebemos de Deus - tanto a vida como os bens
materiais - 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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Peregrinos Portugueses na
Terra Santa
Texto: Frei Isidro Pereira Lamelas, OFM

desejo de “tocar” ou ver de perto
os lugares por onde o Salvador
passou. Os nossos antepassados
não foram exceção. Não vamos
aqui falar do caso de Egéria, a
mais ilustres das peregrinas dos
lugares santos no mundo antigo
e que poderá ter partido de ter-ras bem próximas das nossas: a
Galiza, muito provavelmente.

salém: desde D. Sancha (prima de
D. Afonso Henriques) e seu pai,
D. Henrique, cruzado e peregrino,
passando por D. Telmo de Coimbra, em 1103 e S. Teotónio ou S.
Gonçalo de Amarante. Sabemos
que foram muitos mais do que
os que a documentação histórica
confirma, mas só destes podemos
falar, de entre os quais lembramos
apenas alguns mais ilustres:

Vale a pena lembrar o presbítero
Paulo Orósio, natural de Braga que
em 412 foi a Hipona visitar S. Agostinho e deste levou cartas para Jerusalém e Belém, onde se encontrou
com Avito, regressando a Braga
com relíquias de Santo Estevão.

1409: D. João Esteves de Azambuja, bispo do Algarve, do Porto
e Coimbra

Peregrinos mais ilustres

Desde o distante século IV que se
tornou uso corrente peregrinar à
Terra Santa. De todas as partes do
mundo então conhecido acorriam
homens e mulheres a caminho
dos lugares santos, movidos pelo

Os nossos antepassados mais
antigos não ficaram indiferentes
à força de atração que os lugares
santos da Palestina exerceram na
cristandade. Desde os alvores da
nossa independência que podemos citar nomes de cristãos que
peregrinaram a caminho de Jeru-

1424: Infante D. Pedro, filho de
D. João I
1500: Frei António, ermitão da
Serra d’Ossa
1545: D. Frei João Soares, Agostiniano, bispo de Coimbra
1555: Frei António Soares, Cisterciense

Posteriormente, mormente após
a constituição dos Comissários e
delegações da Custódia da Terra
Santa nos vários países do mundo,
não cessou de crescer o número
de peregrinos. O mesmo sucedeu
no caso do nosso país. Com o
advento da aviação comercial e o
estabelecimento da ligação aérea
entre Portugal e Israel, na década
de 1970, o volume de peregrinos
ganhou um novo incremento. O
Pe. António Silva conta, desde o
ano 1978 e 1990 já conta com 8.000
peregrinos com o Comissariado
Português.
Continua por escrever a história
da atividade do Comissariado português. O Pe. António Silva deixou
este trabalho feito e esperemos
que venha a lume esse trabalho
que o ocupou nos últimos anos.

1562: Frei Pantaleão de Aveiro
1581: Padres Jesuítas Jerónimo
Rodrigues e Baltasar Dias
1093-1095: D. Sancha, prima de
D. Afonso Henriques

Frei Francesco Patton em visita
a Portugal
Nota da Redação

A convite do Comissário da Terra
Santa em Portugal, esteve em Portugal de 7 ao 10 do passado mês de
dezembro, Frei Francesco Patton, o
Custódio da Terra Santa (Custódia
da Terra Santa, designa da presença
jurídico/pastoral dos Missionários
Franciscanos há oitocentos anos
em vários países do Médio Oriente,
como guardas “custódios” dos Lugares Santos). Como o Frei Francesco
Patton é o responsável máximo desta
presença franciscana, o seu ofício de
a designação de CUSTÓDIO.
Frei Francesco é italiano, nasceu a 23 de dezembro de 1963, e
foi ordenado sacerdote a 26 de

maio de 1989. Estudou ciências
da comunicação na Pontifícias
Universidade Salesiana em Roma.
Exerceu vários cargos de relevo
dentro e fora da Ordem Franciscana e foi Ministro Provincial de
Trentino (2008 - 2016). Desde 2016
é o Superior Maior dos Franciscanos na Terra Santa.
Presidiu à missa comemorativa
dos 50 Anos da Sagração da Igreja
do Convento da Luz, no dia 8 de
dezembro (transmitida pela TVI),
inaugurou uma Exposição Temporária relacionada com a Terra
Santa, no Centro Cultural Franciscano, onde também proferiu uma
conferência sobre a situação atual
na Terra Santa.

Fr. Armindo de Carvalho, Provincial dos Missionários Franciscanos; Fr. Vítor Rafael,
Comissário da Terra Santa em Portugal, Fr. Francesco Patton, Custódio da Terra Santa; Fr.
Dom António Montes Moreira, Bispo Emérito de Bragança-Miranda; o Diretor da Universidade Franciscana de Jerusalém; Fr. João Lourenço, Superior do Convento da Luz e Vice
Comissário da Terra Santa em Portugal

