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PAZ E BEM

Nossa Senhora das Candeias
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“Ela tem com a Trindade
uma relação única e
irrepetível”
O mês de fevereiro começa com
uma marca fortemente mariológica: Nossa Senhora das Candeias, a Virgem portadora da Luz
que, 40 dias depois de ser Mãe,
leva o Seu Filho ao Templo para
a Festa da Apresentação, encer-rando-se assim os ritos relativos
ao Natal do Senhor.
Maria, portadora de Cristo, Luz do
Mundo, Maria que o povo elegeu
e que Deus exaltou como Rainha
do céu e da terra. Olhemos por
isso para o aspeto sobrenatural do
rosto de Maria que São Francisco
relaciona com o contexto da história da salvação e com a maternidade da Virgem de Nazaré, relacionando-a com a Trindade salvífica
e em particular com a Pessoa do
Espírito Santo.
Lê-se na Regra não Bulada de São

Francisco de Assis: «E te rendemos
graças porque, como por teu Filho
nos criastes, assim também pela
verdadeira e santa caridade com
que nos amastes, fizestes que Ele, o
teu Filho, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nascesse da gloriosa
sempre Virgem a beatíssima Santa
Maria, e pela sua cruz e sangue e
morte quiseste resgatar-nos, a nós
que éramos pecadores… Rom. 5,58.» (1R 23, 3.6).
Como era típico do pensamento
do primeiro período medieval, nalguns dos seus Escritos, Francisco
une a adoração das humildes criaturas à majestade de Deus com a
amorosa proximidade pela qual Ele
veio ao mundo nascendo do ventre
de Maria Virgem.
O facto de Maria ser Mãe de Cristo,
não só é motivo de júbilo e louvor

dado ao Pai Celeste por Francisco,
como também é motivo para louvar e honrar a divina maternidade
da Virgem Mãe.
O modo como Francisco expressa
a sua piedade mariana está plenamente enquadrado do pensamento da ortodoxia medieval. A
doutrina da Igreja, naquela época,
combatia o dualismo cátaro e o
docetismo cristológico e favorecia
a imagem de Cristo como Senhor
de toda a Majestade. Saía assim
valorizada a natureza humana de
Cristo e a verdadeira maternidade
de Maria. Francisco de Assis apresenta Cristo como Aquele que «o
Pai anunciou à gloriosa Virgem
Maria, que esse verbo do mesmo
Pai, tão digno tão santo e glorioso
ia descer do céu e tomar a carne
verdadeira da nossa humana fragilidade» (2 Caf., 4). Ou seja, por
um lado, apresenta a divindade de
Cristo, por outro, a pobreza partilhada com sua Mãe, na carne da
nossa humana fragilidade.
Para a nossa redenção, Maria coopera com a graça divina e é revestida de glória e dignidade que fazem
dela uma criatura acima de todas
as outras criaturas, Ela tem com a
Trindade uma relação única e irre-

petível, tudo o que ela é e possuiu
vem de Deus. Por isso Francisco
não separa os louvores a Maria dos
louvores à Trindade, que a escolheu e a adornou de todas as graças
e prerrogativas mais que a qualquer
outra criatura. Na Saudação às Virtudes, Francisco elenca todas as
virtudes com que foi adornada a
Santa Virgem Maria e o que deve
ser toda a alma santa, para com sua
eficácia confundir os vícios.
Tipicamente medieval e até com
sabor à cortesia cavaleiresca é
o tom da Saudação à Virgem:
«… santa Mãe de Deus, Virgem
convertida em templo (Igreja),
eleita pelo santíssimo Pai do
Céu, consagrada por Ele com o
seu santíssimo amado Filho e
o Espírito Santo Paráclito; que
teve e tem toda a plenitude da
graça e do bem! Salve palácio
de Deus! Salve, tabernáculo de
Deus! Salve, casa de Deus, Salve
vestidura de Deus! Salve, Mãe de
Deis! E vós todas as santas virtudes, que pela graça e iluminação do Espírito Santo sois infundidas no coração dos fiéis, para
que, de infiéis que somos, nos
tornardes fiéis a Deus» (SVM).
Avé Maria, Salvé Virgem Mãe de
Cristo Senhor, Luz dos Povos.
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Editorial

Mensagem do Papa aos
jovens em Taizé
Traduzido do francês por: Álvaro Silva

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Todos os batizados, genericamente,
vivem uma vida consagrada a Deus.
Muitos dos batizados encontram na vida
matrimonial um caminho de santidade.
São João Paulo II, colocou nos altares
vários casais unidos pelo Sacramento
do Matrimónio, que demonstraram
durante a vida uma fé comprovada e
sólidas virtudes heróicas, por isso são
Santos nos altares.
A Vida Consagrada, em sentido mais
estrito, é uma forma de vida que alguns
homens e mulheres optam por seguir,
aderindo a uma vocação de seguimento
de Cristo pobre, obediente e casto.
Ficando a coberto daquilo que a Igreja
chama de Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica.
Aqui se enquadram todos os Consagrados (homens e mulheres) em sentido
estrito. Todos vivem uma forma de
vida consagrada, sob a inspiração dada
por Deus aos fundadores (mulheres e
homens) de cada uma das muitas famílias religiosas.
Cada uma destas famílias desenvolve
uma forma de vida específica na comunhão da Igreja, esta forma de viver a
consagração, na Igreja e no mundo,
chama-se ‘carisma’. Cada família religiosa desenvolve no interior da Igreja
uma forma de atuar e viver, que de certo
modo a identifica e a unifica.
Muitos destes homens e mulheres vivem
com a inquietação de partilhar a sua
vida e as capacidades no meio de outros
povos, de outras línguas e de outras culturas, onde a Igreja os envia. A estas e a
estes chamamos genericamente de mis-sionárias e missionários.
Todos os milhares de mulheres e
homens que vivem a sua vida num total
seguimento de Cristo e que com Ele se
desejam configurar em cada dia, têm no
dia 2 de fevereiro de cada ano, o seu dia
anual! «O DIA DO CONSAGRADO».
A todos os Consagrados e Consagradas,
particularmente os que a Igreja envia às
periferias mais próximas ou mais longínquas, e que o povo cristão chama de
missionários e missionárias, me uno
no mesmo espírito, num só coração e
numa só alma. Com todos louvo a Deus
que nos chamou e em cada dia desperta
em nós a capacidade de dizer. Sim, aqui
estou Senhor, enviai-me !!!

Por ocasião do último Encontro
Europeu de Taizé [28 de dezembro
de 2017 - 1 de janeiro de 2018], o 40º,
damos conta da Mensagem enviada
pelo Papa Francisco, assinada pelo
Cardeal Secretário de Estado do
Vaticano, Pietro Parolin, aos jovens
participantes:
«Queridos jovens, que vieram de
toda a Europa e também de outros
continentes, para viver em Basileia, no cruzamento entre a Suíça,
França e a Alemanha, o 40º encontro organizado e orientado pela
Comunidade de Taizé. Vocês vieram
movidos pelo desejo de aprofundar
juntos as fontes da alegria. Este é o
tema que vos orientará neste encontro e na vossa oração. Nesta perspetiva, o Papa deseja assegurar-vos a
sua grande proximidade espiritual.
Com efeito, como ele escrevia na
exortação apostólica ‘Evangelii
gaudium’, que a alegria do Evangelho encha o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus.
Aqueles que se deixam salvar por
Ele estão livres do pecado, da tristeza, do vazio interior e do isolamento. Com Jesus Cristo a alegria
nasce e renasce todos os dias (n.1.).
O Papa também se alegra por saber
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O Papa encoraja-vos a que vos deixeis habitar por esta alegria que
nasce da amizade com Jesus e que
não nos deve fechar em nós mesmos, nem aos outros, nem aos sofrimentos do mundo. Ele convida-vos
a vos manterdes ligados a Jesus pela
oração e pela escuta da Sua Palavra,
a fim de vos ajudar a desenvolver
os diferentes talentos que cada um
tem, fazendo crescer uma cultura de
misericórdia, fundada sobre a redescoberta do reencontro com o outro:
uma cultura onde ninguém olhe para
o outro com indiferença, nem des-

viem o olhar dos que sofrem (Misericordia et misera, nº 20).
Completaram-se 500 Anos da
Reforma Protestante. A este propósito o Papa invoca o Espírito Santo
para ajudar os jovens protestantes,
católicos e ortodoxos a reunirdes e
a enriquecerdes na diversidade dos
dons dados a todos os discípulos de
Cristo, para manifestar a alegria do
Evangelho que nos une para lá de
todas as feridas das nossas divisões.
O Papa encoraja-vos a percorrer
sem medo as estradas da fraternidade para que este vosso encontro
torne visível a feliz comunhão que
nasce do coração do Senhor.
O Santo Padre confia-vos ao Senhor
para que possais cantar com a Virgem Maria todas as maravilhas do
amor de Deus e a todos concede a
Sua Bênção Apostólica».
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que vós escolhestes participar neste
encontro para acolher e aprofundar
a mensagem de Jesus que é fonte
de alegria para todos quantos Lhe
abram o coração. Ele agradece-vos
por terdes correspondido ao apelo
do Senhor que vos reuniu aqui na
alegria do Seu amor.
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NOTA DA ADIMISTRAÇÃO
Caro/a Amigo/a assinante do JORNAL
MISSÕES FRANCISCANAS, no passado mês de janeiro recebeu juntamente com o nosso jornal um ENVELOPE
RSF, que por lapso da tipografia não
menciona o nosso endereço postal.

Assim sendo, enviamos com o jornal
de fevereiro novo envelope RSF, com
o nosso endereço devidamente indicado, para renovar a assinatura do
Jornal que mensalmente recebe em
sua casa.
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Os Santos mártires de Marrocos
“Deram a vida pelo Evangelho” - Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“o martírio era de facto o
grande desejo destes
pobres frades”
O califa de Sevilha, aconselhado
pelo seu conselho, e tendo consciência que não era do agrado do
seu filho a morte dos frades, apesar
da teimosia deles em anunciar a fé
em Jesus, decide aproveitar a viagem do infante D. Pedro, irmão do
rei de Portugal, a Marrocos, e que
se ia colocar às ordens do Miramolim no combate contra outros
chefes mouros, com um grupo de
soldados cristãos, fugindo assim a
alguma represália do rei, uma vez
que politicamente os dois irmãos
da coroa não se entendiam.
D. Pedro, cristão convicto, aceita
levar os frades e, em Marrocos,
hospeda-os em sua casa. Mas
estes, logo percorrem as ruas de
Marrocos pregando o nome de
Jesus e, quando vêem aproximar-se o Miramolim Aboidil, com mais
ânimo continuaram a proclamar a
mensagem cristã. O Miramolim
decreta a sua expulsão da cidade
e o seu exílio para um país cristão. D. Pedro de novo recolhe-os
em sua casa e manda-os escoltados para Ceuta, não fossem eles
pôr em risco a minoria cristã que
poderia sofrer represálias por
parte da moirama.
Mas a meio do percurso, esquivando-se à vigilância, regressaram de novo a Marrocos e lá se
lançaram de novo na aventura do
anúncio do Evangelho no meio da
algazarra de um mercado. Para
desgosto de D. Pedro, o Miramolim mandou-os prender e ficaram
numas masmorras vinte dias sem
comer nem beber. Um conselheiro
do rei intercedeu pelos frades e
estes são chamados à sua presença. O rei constatou que eles
estavam bem nutridos quando já
era para estarem mortos de fome
e desanimados com a sua louca e
estranha aventura.

De novo libertos, apressavam-se em retomar a sua missão, mas
agora são os próprios correligionários que os impedem, com medo
das represálias dos muçulmanos
que poderiam começar a matar
cristãos. De novo são levados para
Ceuta, mas mais uma vez conseguem escapar e voltar a Marrocos.
O próprio Infante D. Pedro, com
medo das represálias dos mouros
contra os cristãos obriga-os a ficar
em sua casa em silêncio. Resolveu
levá-los com um exército de soldados cristãos e muçulmanos com
o qual ia combater uma rebelião.
No regresso, e vitorioso, o exército teria morrido de sede se não
fossem os pobres dos frades fazer
brotar da areia do deserto água em
abundância para os soldados, para
os cavalos e mesmo para armazenarem para a viagem uma vez que
fazia três dias que já não tinham
água. Saciadas as sedes e enchidos

os odres, aquela fonte que Berardo
abrira na areia secou de novo.
Este milagre, bem como o êxito na
discussão contra um sábio muçulmano de grande prestígio, chegou
ao conhecimento do Miramolim
que ficou espantado com a sabedoria e o poder dos pobres dos
frades. Mas estes de novo diante
do sultão insistem na sua mensagem e provocam de novo a sua
ira. Decretada mais uma vez a
sua morte, o Sultão encarrega o
seu filho Abosaide de os prender

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO

Voltamos a dar a palavra a Santo António
de Lisboa, deixando este espaço de «escrita missionária franciscana» ao maior
de todos os missionários franciscanos:
Santo António de Lisboa, que nos fale
e nos forme com os seus ensinamentos.
Aqui deixamos este mês mais três breves pensamentos de Santo António para
nossa consideração:
«Não há maior angústia que a de uma
mãe que perdeu o seu único filho. O
único filho da alma é o amor de Deus,
sem o qual a fé está morta. Choram os
cristãos esta perda imensa?»
«Hoje os fiéis cristãos levam ao templo

as velas acesas, feitas de cera e pavio. Na
chama está simbolizada a divindade, na
cera a humanidade e no pavio, a entrega
de Cristo na sua Paixão. Nestes três elementos consiste a verdadeira penitência:
no fogo o ardor da contrição, que cura a
raiz de todos os vícios; na cera a confissão
do pecado, que se “funde como a cera no
fogo”, no pavio, a áspera da expiação».
«A reconciliação do pecador com Deus
pode-se chamar união esponsal do Espírito Santo com a alma penitente. De tal
união nasce um cristão novo, herdeiro da
vida eterna».

In, Sermões de Santo António

e decapitar. Mas este, que tinha
presenciado o milagre do deserto
e sido salvo também pelos frades
de morrer à sede, vai aranjando
meios de evitar matá-los, mas os
cinco frades insistem em não largar o arado que tomaram em suas
mãos. Abosaide acaba por mandá-los prender e decide cumprir
as ordens de seu pai, consciente
de que o martírio era de facto o
grande desejo destes pobres frades e que não poderia deixar que
eles continuassem a provocar e a
espezinhar a lei de Maomé.
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Kafr Kana ou Caná da Galileia
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“em Canaã, Jesus opera
milagres.”
Quando queremos falar do lugar
onde Jesus operou o seu primeiro
milagre, o lugar que nos vem à
mente é sempre Caná da Galiléia e de facto depois da Festa do
Baptismo de Jesus, logo a seguir
celebra-se este milagre que marca
o início da vida pública do Senhor
na terra. Mas a pergunta que se
coloca se estivermos atentos é
saber de facto a localidade a que
se refere em Gen 12, 1-8, quando
Abrão e sua família partiram de
Haran (cfr Gen 11, 31-32) rumo
à terra de Canaã. E mais tarde,
aquando da saída do povo de Israel
do Egipto para a Terra Prometida,
eis que o Senhor dá instruções a
Moisés sobre a terra que iriam ocupar (cfr Num 34, 1-12) e esta terra
é designada Canaã, pois no v. 2 o
Senhor diz a Moisés: Ordena aos
filhos de Israel: como ides entrar
no país de Canaã, eis o território que vos caberá em herança – o

país de Canaã, segundo os seus
limites. Portanto seja no primeiro
caso concernente a Abrão, seja no
contexto do povo de Israel, Canaã
é um país ou território, pois os
israelitas deviam entrar e tormar
posse do país de Canaã. E segundo
o livro dos Números, Canaã é um
vasto território geográfico.
A pergunta surge quando lemos
Jo 2,1ss onde se diz que Jesus e os
seus discípulos foram convidados
para umas núpcias em Canaã e que
faltou o vinho e sob as recomendações de Maria sua mãe, Jesus transforma a água em vinho. Este lugar
é dificilmente localizável, se presumirmos que se trata de um lugar
não muito longe de Nazaré, onde
habitava a Sagrada Família, ou se
se trata de um lugar que se encontra no vasto território de Canaã
referido no Antigo Testamento e
que equivale à Terra Prometida.

OBITUÁRIO
Texto: Frei Álvaro Silva

Faleceu Frei Fernando Fonseca
Faleceu no passado dia 26 de dezembro,
na Enfermaria Provincial, no Convento da
Imaculada Conceição, à Luz em Lisboa o
FREI FERNANDO FONSECA, vítima de
doença prolongada.
Nasceu na Cova da Piedade no dia 1
de fevereiro de 1965. Tomou hábito
franciscano a 5 de setembro de 1998,
professou pela primeira vez no dia 5 de
setembro de 1999 e fez a sua Profissão
Solene no dia 17 de setembro de 2004.

Por opção, serviu a Ordem Franciscana
como Irmão não clérigo.
Foi meu colaborador na Procuradoria
das Missões e na Procuradoria Nacional
da União Missionária Franciscana (em
Lisboa na rua Silva Carvalho), viveu da
Fraternidade de São Francisco em Leiria. Colaborou na gerência da Livraria
Editorial Franciscana no Porto. Também
residiu na Fraternidade Franciscana da
Cidade da Praia em Cabo Verde.
Viveu também vários anos na Fraternidade de Varatojo, onde a par do serviço
de acolhimento na portaria do Convento,
desenvolveu também trabalho pastoral na
catequese, nos grupos franciscanos da
JUFRA e particularmente no Escutismo
Católico (CNE), como dirigente.
Guardamos todos do Frei Fernando
Fonseca gratas recordações de um
homem próximo, bem-disposto e com
grande sentido de humor.

No contexto dos milagres de
Jesus, Canaã é um lugar que
marca a vida pública de Jesus
enquanto não só encontramos
lá o primeiro milagre, mas também encontramos a cura do filho
do rei depois do encontro com a
samaritana no poço de Jacob na
Samaria (cfr Jo 4, 1ss) e mais uma
vez encontramos este Canaã mencionado no âmbito da pesca milagrosa depois da ressurreição (Jo
21, 1ss). Portanto, no contexto
neotestamentário, podemos dizer
que em Canaã, Jesus opera milagres. Talvez alguém queira associar este evento ao grande evento
da libertação do povo de Israel da
escravidão, é possível, pois mais
tarde o vinho toma um outro significado na própria vida de Jesus
e a cura mais tarde torna-se numa
salvação universal.
A questão prevalece. Como identificar este Canaã do Novo Testamento,
dentro do vasto território de Canaã
mencionado no Antigo Testamento?
Juntamente a Mashhad desenvolveu-se Kafr Kana em Árabe, nome
que significa “aldeia”, devia ser a
Caná, mencionado no Evangelho
de João, mas resta a dúvida se este
Caná ou Canaã, é a mesma mencionada nos documentos egípcios
e no Antigo Testamento ou não.
Já no período medieval, a identificação de Canaã do Evangelho era
um pouco hesitante, chega-se a
afirmar que se trata de Kafr Kana
a partir da descrição de alguns

peregrinos que dizem que era
num lugar não distante de Nazaré
onde Jesus transformou a água em
vinho e de facto Canaã está aos
pés de Nazaré a caminho do Monte
Tabor. Atualmente, para além das
mesquitas, existem três igrejas:
grego católica, grega ortodoxa e a
paróquia dos Franciscanos.
Os Franciscanos estão presentes
em Canaã há três séculos com
uma pequena propriedade, conseguiram resgatar o santuário no
ano 1879 graças ao padre Egídio
Geissler, o fundador da paróquia
local dos latinos, composta por
cerca de cem famílias. Em 1880
foi construida uma pequena igreja,
que veio a ser aumentada entre os
anos 1897-1905. No ano de 1885
foi construida a cem metros de
distância, uma capela em honra
de S. Bartolomeu, um dos doze
Apóstolos, nativo de Canaã. Portanto, o lugar do primeiro milagre
de Jesus é chamado Canaã (Kafr
Kana), mas é um Canaã não alheio
àquele mencionado no Antigo testamento, pois doutro modo não
teria sentido, mas trata-se de um
pequeno território que assumiu a
denominação territorial do vasto
Canaã, que é a Terra Prometida,
facto que acontece em muitos
lugares.
Aos leitores do Jornal Missões
Franciscanas, vão as minhas calorosas saudações de Paz e Bem!
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Francisco de Assis, enamorado
de Cristo
1C 81); a ovelhinha entre carneiros,
Jesus entre os fariseus (cf. 1C 77); um
verme rastejante, Aquele de quem o
profeta disse «sou um verme e não
um homem» (cf. 1C 80); as pedras
do caminho, a «Pedra Angular» (cf.
2C 165), e mais a mais que se poderia aduzir. Era Jesus, e apenas Jesus,
que trazia no seu coração e que lhe
imprimia o carácter necessário para
encaminhar a sua vida.

Texto: Equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional
Frei Bruno Peixoto e Frei Sérgio Góis

“o amor
com o amor
se paga”
«A fé cristã não é só crer em verdades, mas é, antes de tudo, uma
relação pessoal com Jesus Cristo,
é o encontro com o Filho de Deus,
que dá a toda a existência um
novo dinamismo».
Bento XVI
Estas palavras do Papa Bento XVI,
na sua mensagem para a XXVI Jornada Mundial da Juventude, que
teve lugar em Madrid no ano de
2011, sintetizam magistralmente o
núcleo fundamental do ser cristão:
o encontro pessoal e personalizador
com Cristo. É, pois, a partir desta
experiência pessoal que se pode
falar de uma vocação cristã, chamada, como dom e missão, à santidade, à visão beatífica, ao Reino de

Deus, à vida eterna. Os Santos, reconhecidos como tais, são-no pelo
simples facto de se terem deixado
moldar e modelar por esta relação
primeira, tornando-se assim modelos para os cristãos que, por ora,
peregrinam nas venturas da História. Particularmente São Francisco
de Assis surge-nos como modelo
privilegiado a seguir e testemunha
que torna patente a relação de Deus
entre os homens.
A partir do encontro com o Senhor
Jesus, Francisco mudou radicalmente a sua vida, desprendendo-se
dos usos e costumes do seio bur-

guês em que nasceu, despojando-se da riqueza que lhe dava o nome
Bernardone, vencendo-se a si próprio perante os opróbrios da miséria
humana, aliviando a sua carga para
a missão de anunciar o Evangelho.
É a partir desta relação íntima que
Francisco pauta a sua vida, tal como
descreve Tomás de Celano: «Toda
a sua alma tinha sede de Cristo; a
Cristo votava não apenas o coração, mas todo o corpo» (2C 94). E é
a partir deste enamoramento que o
Santo vê o mundo, onde as criaturas lhe recordam o seu Senhor: as
flores lembravam-lhe a Flor primaveril, nascida do tronco de Jessé (cf.

OBITUÁRIO
Texto: Tony Neves

Faleceu P. Manuel Durães Barbosa
O P. Manuel Durães Barbosa faleceu na
madrugada do dia 12 de janeiro no Seminário da Silva, em Barcelos. Nascido há 77
anos em Salvador do Campo, Barcelos, era
Missionário do Espírito Santo. Foi ordenado em 1966, tendo dado parte da sua vida
à Formação de futuro Missionários, seja no
Fraião, seja na Silva onde foi diretor.
A administração da Província Portuguesa
dos Espiritanos também ocupou parte da
sua vida: foi Vice-Provincial de 1979 a

1982, encarregado do setor da Formação
Espiritana. Seria eleito Superior Provincial
em 1982, cargo que desempenhou até
1988, seguindo-se uma reciclagem em
Roma para estudos.
Em 1989 marca uma nova fase da sua
vida Missionária, partindo para o Brasil,
sendo missionário nas periferias do Rio
de Janeiro, na Paróquia de S. Cristóvão de
cabo Frio, com os Padres Francisco Fernandes Correia e Luis Oliveira Martins.
Regressou a Portugal para ser professor
na Universidade Católica até ser nomeado
Diretor nacional das Obras Missionárias
Pontifícias. Exerceu este cargo de 2000 a
2011, data em que se tornou o Reitor de
St Louis dos Franceses, em Lisboa.
Durante parte da sua estadia em Lisboa,
foi o Superior da Comunidade da Casa
Provincial, na Estrela.
Em 2015 foi nomeado para a Comunidade
do Centro Espírito Santo e Missão (CESM),

no Seminário da Silva, para serviço pastoral. Aqui o surpreendeu a chamada de
Deus na madrugada do dia 12 de janeiro.
O velório teve lugar na Igreja Paroquial
de Salvador do Campo, Barcelos, contando com a celebração da Eucaristia,
no dia 12 ao fim da tarde, presidida
pelo Provincial Espiritano.
O funeral realizou-se dia 13, às 11h00,
presidido por D. Jorge Ortiga, Arcebispo
de Braga. Na homilia, evocou a figura
missionária do P. Durães, nos seus vários compromissos eclesiais, insistindo
na figura de discípulo-missionário, como
pede o Papa Francisco. Na homenagem
final, o sobrinho Mário Fonte, falou das
marcas missionárias que o Tio Manel imprimiu em toda a família, sobretudo nas
novas gerações que não o esquecerão. O
P. Tony Neves, em nome da Congregação,
agradeceu a Deus, que chamou o P. Durães ao sacerdócio e pediu-Lhe que o recompense por uma longa vida totalmente
dedicada à Missão.

Perante o primeiro amor de Deus,
em Jesus, Francisco correspondia
com um amor primeiro, acima de
todas as coisas, devolvendo-lhe o
gozo de sentir-se amado até ao infinito. Em relação a este enamoramento, o saudoso Frei David Azevedo afirmava: «Para ele, os passos
da história cristã – a Encarnação, a
Morte, a Ressurreição, a Eucaristia – são, primeiro que tudo, iniciativas e manifestações do amor de
Deus. Diante do Menino de Belém
e do Crucificado do Calvário, o que
emociona Francisco não é a solução do seu problema pessoal (nem
sequer dos problemas dos homens),
não é o seu benefício pessoal – a
salvação que destes mistérios nos
advém – mas, sim, a enormidade do
amor de Deus que neles acontece e
se exprime. A sua atitude perante
esses mistérios não é tanto a duma
felicidade interesseira, mas a dum
assombro esquisitamente sensibilizado: Como é que Deus o pôde amar
assim?! Que abismos de amor se
escondem em tais extremos de loucura, que são os acontecimentos da
história de Jesus?!» (São Francisco
Fé e Vida, 2ªed., pp.24-25).
O que está por detrás desta forma
de Francisco ver Jesus é a inesperada e incompreensível loucura
de AMOR. O mistério cristão, na
maneira de sentir de Francisco,
parte de uma iniciativa de amor de
Deus. Em todo o mistério da criação e em toda a história da salvação, a iniciativa de Deus é a que
está sempre em primeiro lugar. Os
latinos diziam amor amore compensatur, o amor com o amor se
paga; São Francisco testemunhou
que o «Amor que não é amado» só
poderia ser correspondido com a
fragilidade do seu amor. A vocação
não é mais que este dinamismo de
amar e se deixar amar por Deus
na sua máxima doação de Amor, o
Filho Jesus.
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Padre Frei António Pereira da Silva
Amar e servir a Terra Santa

Texto: Frei Isidro Pereira Lamelas, OFM

Nascido em Casal da Cruz, Caranguejeira, Leiria, a 8 de julho de
1931, filho de José Pereira da Silva
e de Emília da Conceição, entrou
no Noviciado franciscano a 15 de
agosto de 1948 e professou solenemente a Regra de S. Francisco a
19 de dezembro de 1952. Uma vez

ordenado sacerdote, em 29 de junho
de 1956, frequentou, em Roma, a
Faculdade de Teologia do Pontifício
Ateneu Antoniano, de 1956 a 1959,
defendendo a tese de Doutoramento
a 13 de dezembro de 1960, com
especialização em Teologia Moral,
cadeira que regeu no Seminário da
Luz nos anos 1959-1967, lecionando
nos Institutos Superiores de Cultura
Católica e de Estudos Eclesiásticos
e Teológicos de Lisboa (1966-1970) e
ainda na Universidade Católica Portuguesa, desde a fundação desta até
1983. Mas a sua grande paixão foi
sempre a história, tendo defendido
a tese de doutoramento nesta área,
com uma dissertação sobre A Questão do Sigilismo em Portugal no
século XVIII (publicada em Braga,
1964). Publicou ainda numerosos
trabalhos de investigação e divulgação científica em revistas da especialidade e cerca de 70 verbetes na
Enciclopédia Verbo. Participou em

vários congressos e assembleias
científicas e culturais, no país e
estrangeiro. Foi responsável pelos
Estudos (Prefeito dos Estudos) da
Província Portuguesa da Ordem
Franciscana de 1963 a 1969 e Mestre de Formação dos Estudantes
franciscanos de Filosofia e Teologia de 1963 a 1969. Exerceu ainda
o cargo de Definidor, entre 1966 e
1969 e de Bibliotecário Provincial,
de 1973 a 1998.

irmão e filho de S. Francisco. Os
peregrinos que o acompanharam
guardam na memória essa experiência marcante do encontro
com o “Quinto Evangelho” que ele
ajudava a ler, página a página, em
cada lugar, memória ou santuário visitados nas terras de Jesus.
Cavaleiro Comendador da Ordem
do Santo Sepulcro, foi até ao fim
da sua vida um apaixonado da
causa da Terra Santa.

Em 1978 foi eleito Comissário da
Custódia da Terra Santa, cargo
que desempenhou até 2010. Neste
serviço, dedicou o melhor de
si à Terra Santa e aos milhares
de peregrinos que acompanhou
pelos roteiros bíblicos. O seu
dedicado trabalho e amor aos
Lugares Santos mereceram-lhe o
maior reconhecimento da parte
das autoridades de Israel, onde
era recebido e tratado como um

No dia 27 de outubro de 2012, a
irmã morte veio levá-lo para a verdadeira Terra Santa, mas deixou
um legado indelével, mormente no
que concerne ao amor e zelo que
os Franciscanos do Seminário da
Luz, que foi quase sempre a sua
“tenda” de peregrino, querem continuar a nutrir e promover pelos
lugares santos que são memória
viva da passagem de Jesus pela
terra dos homens.

VIAGEM APOSTÓLICA DO PAPA FRANCISCO AO CHILE E PERU — 15-22 DE JANEIRO DE 2018
Novamente em Santiago, encontrou-se
com os jovens que o esperavam no Santuário de Maipu e, foi ainda à Pontifícia
Universidade Católica do Chile, nesse dia.

QUINTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO: IQUIQUE

Programa da visita do Papa Francisco ao Chile e ao Peru foi realizado
como previsto.
A viagem do Papa Francisco ao Chile
e Peru decorreu de 15 a 22 de janeiro
de 2018, com o seguinte programa,
que foi divulgado pelo Vaticano:

ATIVIDADES COMEÇARAM DIA 16
JANEIRO EM SANTIAGO
De Roma, o Papa voou direto, dia 15
para Santiago, no Chile, onde chegou
à noite. Terça-feira, pela manhã, encontrou-se com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no
Palácio de La Moneda, onde o Papa
discursou. A seguir, houve um encontro de cortesia com o presidente, no
Salão Azul do Palácio.
Ainda no mesmo dia, o Papa Francisco
presidiu à missa no Parque O’Higgins

e fez uma breve visita ao Centro Penitenciário Feminino Santiago, tendo falado
para as reclusas.
De seguida o Papa foi à Catedral de
Santiago para o encontro com sacerdotes, religiosos, consagrados e seminaristas. Na sacristia, logo a seguir, o Papa
reuniu-se com os bispos. A programação
do dia 16 terminou com uma visita ao
Santuário de San Alberto Hurtado e um
encontro privado com os sacerdotes da
Companhia de Jesus.

QUARTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO: TEMUCO
No dia seguinte, quarta-feira, 17, o
Papa Francisco partiu do aeroporto de
Santiago e depois de 1h30 de voo, chegou a Temuco, onde presidiu à Missa no
aeroporto de Maquehue e almoçou com
moradores de Aracaunia na casa Madre
de La Santa Cruz.

A terceira e última cidade visitada pelo
Papa no Chile foi Iquique. Ali, no dia
18, presidiu a uma missa no Campus
Lobito. Em seguida almoçou na casa de
retiros dos Padres Oblatos no Santuário
Nossa Senhora de Lourdes. Após a cerimónia de despedida, o Papa seguiu às
17h00 para a segunda etapa de sua viagem apostólica: Lima, capital do Peru.
Depois da tradicional cerimónia de
boas-vindas no aeroporto, o Santo Padre
recolheu aos seus aposentos.

NO PERU, 19 DE LANEIRO, DE LIMA
PARA PUERTO MALDONADO
Sexta-feira, 19, o dia começou bem
cedo, com o encontro com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático, depois efetuou-se a visita
de cortesia ao presidente do país. Às
10h00, depois de 2 horas de voo, deu-se o ponto alto desta viagem: o encontro no Coliseu Regional Mãe de Deus
com os povos da Amazónia, na cidade
fronteiriça de Puerto Maldonado e com
a população local, além de uma visita
à casa infantil Principezinho. Depois
de regressar a Lima, Francisco teve um
encontro privado com os membros da

Companhia de Jesus na Igreja de São
Pedro, e assim terminou o dia.

SÁBADO, 20 DE JANEIRO: TRUJILLO
Sábado, 20 de Janeiro, Francisco
fez outro voo, de 1h30, até a cidade
de Trujillo, onde presidiu à missa na
esplanada costeira de Huanchaco,
depois deu uma volta em papamóvel
pelo bairro “Buenos Aires” e visitou
a Catedral. Encontrou-se ainda com
os sacerdotes religiosos e seminaristas no Colégio Seminário SS. Carlos y
Marcelo e participou numa celebração
mariana na Praça das Armas, antes de
regressar para a capital.

DOMINGO, 21 DE JANEIRO: LIMA
Domingo,21, foi o último dia da viagem.
O Papa rezou a liturgia das Horas com
religiosas de vida contemplativa no Santuário do Senhor dos Milagres. Na catedral de Lima, fez uma oração junto às
relíquias dos santos peruanos. No final
da manhã encontrou-se com os bispos
na Casa Arquiepiscopal e rezou a oração
do Angelus na Praça das Armas. Almoçou com a comitiva na Nunciatura.
À tarde, o Papa Francisco celebrou a
última missa com o povo peruano, na
Base Aérea “Las Palmas”, de onde
seguiu para o aeroporto e partiu para
Roma. Chegou já na segunda-feira,
22 de janeiro, ao aeroporto romano
de Ciampino.
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Conclusões do dia
dos migrantes e refugiados
Nota da Redação

“também nós gostamos de
ser acolhidos”
Para assinalar o Dia Mundial do
Migrante e do Refugiado, decorreu
nos dias 12 a 14 de janeiro passado,
no Seminário de Alfragide, sob a
organização conjunta da Agência
Ecclesia, da Cáritas Portuguesa e
da Obra Católica das Migrações, o
XVIII Encontro de animadores sócio
pastorais das migrações subordinado ao tema «Partilhar a viagem:
Acolher, proteger, promover e integrar migrantes e refugiados».
Tendo em conta a temática e os
objetivos deste Encontro, os participantes, num ambiente marcado
por uma rica partilha de boas práticas relacionadas com os migrantes
e refugiados, assumem as seguintes
conclusões:
- Reforçar a implementação da
Campanha “Partilhar a Viagem”,
promovida pela Caritas Internacionalis, que decorrerá nos próximos
dois anos, procurando incentivar a

PEREGRINAÇÕES 2018

população portuguesa a estreitar
relações entre migrantes, refugiados e as comunidades locais;
- Suscitar iniciativas que ajudem o
Papa Francisco a promover um dos
seus maiores desígnios: a “cultura
do encontro”;
- Contribuir para a construção de
dois Pactos Globais das Nações
Unidas sobre Migrantes e Refugiados, esperando que venham a ser
aprovados até ao final de 2018, responsabilizando toda a comunidade
internacional na proteção dos direitos dos migrantes e refugiados;
- Conhecer a atuação das organizações da Igreja católica no âmbito das
migrações, no seguimento do estudo
iniciado pela Cáritas Portuguesa a
nível da sua rede, pois, só assim se
conseguirão potenciar sinergias para,
de forma conjunta e concertada, responder às necessidades no terreno;

- Concretizar os apelos do Papa
Francisco contidos nas Mensagens
para o Dia Mundial da Paz e para o
Dia do Migrante e do Refugiado, no
sentido de: Acolher, Proteger, Promover e Integrar as pessoas em contexto de mobilidade, tal como foi
demonstrado por doze experiências
ao longo do encontro, nas relações
familiares, no ambiente escolar, nas
vivências das comunidades cristãs,
no desenvolvimento integral da
criança, no acesso ao trabalho em
igualdade de oportunidades e na
prática ativa da cidadania, incluindo
a dimensão politica;

- Intensificar, junto das entidades
competentes, os esforços que se
têm vindo a fazer para que nada
falte à proteção que é devida aos
nossos compatriotas que se encontram a sofrer as consequências da
situação atual na Venezuela.
Este encontro deixou em todos a
plena convicção de que, em qualquer circunstância da existência
humana, também nós gostamos de
ser acolhidos, protegidos, promovidos e integrados. Será mais fácil
isso acontecer se nos decidirmos a
“Partilhar a Viagem”!
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Relatos Portugueses
de peregrinação à Terra Santa
Texto: Frei Isidro Pereira Lamelas, OFM

De entre os muitos e ilustres peregrinos, alguns deixaram-nos o
relato das suas jornadas a caminho da Terra Santa, descrevendo,
com mais ou menos detalhe os
lugares visitados. Eis a lista desses “itinerários” portugueses que
ainda hoje podemos ler:
1. Frei Pantaleão de Aveiro, Itinerário da Terra Santa e suas
particularidades, Lisboa 1593 (7
edições entre 1593 e 1927)
2. Pe. Francisco Guerreiro, Itinerário da viagem que fez a Jerusalém, Lisboa 1734
3. Frei João Batista de Santo António, Paraíso Seráfico plantado
nos Santos Lugares da Redenção... e guardado pelos filhos do
patriarca S. Francisco, I-III, Lisboa 1734, 1741, 1749
4. Frei Miguel das Alma Santas,
Clamores feitos ao céu, suspiros
dados na Terra Santa de Jerusalém, Porto 1739

5. Frei Francisco de Sant’Iago,
Relação summaria e noticiosa
dos lugares Santos de Jerusalém,
Lisboa 1747
6. Frei António do Sacramento,
Viagem santa e peregrinação
devota que aos Lugares Santos
de Jerusalém... fez (o autor) nos
anos 1730 e 1740, I-II, Lisboa 1748
7. Frei Caetano da Piedade, Relação fidelíssima das contínuas
vexações e grandes tiranias,
roubos e tormentos que continuamente padecem os religiosos
de N. P. S. Francisco em Jerusalém... (abrangendo os anos 17581762), Lisboa 1763

11. Leonardo Coimbra, Filho,
Terra Santa, evocação dos seus
caminhos, Porto 1967
12. Guedes Amorim, Jesus passou
por aqui, Lisboa 1964
13. Frei João Lourenço, Guia
bíblico e cultural da Terra Santa,
Lisboa 2008
14. Pe. António Pereira da Silva:
redigiu mais do que um esboço
da “guia dos Lugares Santos” que
nunca chegou a publicar. Talvez
porque nunca conseguiria passar
para o papel o muito que sempre
tinha a dizer sobre cada “lugar”.

8. Frei João de Jesus Christo, Viagem de um peregrino a Jerusalém e visita que fez aos Lugares
Santos (em 1817), Lisboa 1819
9. Maria Salomé, Impressions de
Terre Sainte, Lisboa 1908
10. Pe. José Alves Terças, A caminho da Terra Santa, Lisboa 1929

MEMÓRIA E VIVÊNCIA DOS 800 ANOS DA PRESENÇA FRANCISCANA EM PORTUGAL

Depois de várias celebrações evocativas da presença dos Franciscanos
em Portugal, já realizadas em diferentes Fraternidades Franciscanas
espalhadas pelo país, vai chegar o
momento do Encerramento das Celebrações dos 800 Anos em Lisboa.
Datas:

25 DE ABRIL DE 2018: CAPÍTULO
DAS ESTEIRAS NA ARRÁBIDA
Das 10h00 às16h00, um dia aberto
a todos os interessados no Convento
da Arrábida (Serra da Arrábida) com
comunicações sobre a história e a espiritualidade dos “frades arrábidos”.
Visita guiada ao convento, almoço no
refeitório dos frades, oração de Vésperas e de louvor.

26 DE ABRIL DE 2018: JORNADAS CULTURAIS NA UNIVERSIDADE CATÓLICA
EM LISBOA
Início às 09h30 no Auditório Cardeal
Medeiros.
Conferências e workshops sobre a «presença e atividades dos Franciscanos» a
cargo de vários investigadores na área do
franciscanismo.

27 DE ABRIL DE 2018: CONVENTOS DE
MAFRA E VARATOJO

16h00
Partida para o Convento de Santo António em Varatojo. Visita guiada ao
Convento e à mata. Vésperas solenes
na igreja conventual presididas pelo
senhor Cardeal Patriarca de Lisboa.
Refeição no Convento de Varatojo.
As inscrições para todos os atos serão
de 60,00€ por pessoa.

Partida de Lisboa em local a indicar.

Os que desejarem participar só na
Arrábida, Católica e Varatojo, o preço
será de 25,00€ por pessoa. Para mais
contatos e informações:

10h45

manelbolama1@sapo.pt

10h00

Visita guiada ao Palácio e Convento de
Mafra. Almoço conventual e Concerto de
Órgão na Basílica de Mafra, o maior espaço religioso dedicado a Santo António
de Lisboa.

