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PAZ E BEM

Ardor Missionário
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Não deixemos que nos
roubem a alegria da
evangelização.”
O Papa Francisco na sua mensagem
para a presente quaresma alerta-nos para o “reduzido ardor mis-sionário”. Para mim e certamente
para a grande maioria dos nossos
leitores, esta advertência do Papa
faz-nos pensar. E em nota de rodapé
da mensagem para a quaresma, o
Papa Francisco remete-nos para
uma leitura atenta dos números 76
a 109 da sua Exortação Apostólica:
EVANGELII GAUDIUM, A Alegria
do Evangelho.
E aí encontramos na realidade
advertências importantes que convém relembrar sempre. O Santo
Padre refere-se às tentações dos
agentes de pastoral. É enorme o seu
trabalho. Mas apesar disso o Papa

adverte-nos para combatermos a
preguiça egoísta, que pode pôr em
risco a espiritualidade missionária,
que se manifesta na acentuação do
individualismo, na crise da identidade e no declínio do fervor. Por
isso muitos não se sentem felizes
nem com o que são, nem com o
que fazem, sufocando a alegria da
missão numa espécie de obsessão
por serem como todos os outros e
terem o que possuem os demais.
Desenvolve-se
um
relativismo
prático. Agimos como se Deus
não existisse, decidimos como se
pobres não existissem, sonhamos
como se os outros não existissem
e trabalhamos como se aqueles que
recebem o anúncio não existissem.

Caindo num estilo de vida que nos
pode levar a agarrarmos a seguranças económicas, a espaços de poder
e de glória humana, obtidos por
qualquer meio, em vez de darmos a
vida pelos outros na missão, preocupamo-nos obsessivamente com o
nosso tempo pessoal.
O problema não está nas muitas atividades, mas sim em atividades mal
vividas, sem motivação adequada e
sem espiritualidade, o que conduz
a uma fadiga tensa, gravosa e desagradável. Isto acontece, diz o Papa,
porque por vezes se sustentam projetos irrealizáveis, ou com origem
em vaidades pessoais; outras vezes
porque queremos que tudo caia do
céu, ou ainda porque perdemos o
contacto real com o povo. Dando
mais atenção a meros aspetos organizativos do que à dignidade da
pessoa humana. Podemos cair na
preguiça por não sabermos esperar e queremos dominar o ritmo da
vida, desejando chegar a resultados
imediatos, não tolerando que nos
contradigam, não tolerando um fracasso, uma crítica ou a própria cruz
da vida. Não deixemos que nos rou-

bem a alegria da evangelização.
O Papa Francisco alerta-nos para
a sensação de derrocada que nos
transforma em pessimistas lamurientos e desencantados com cara
de vinagre. Esta sensação de der-rocada conduz-me a escapar aos
outros, fechando-me numa privacidade confortável ou num círculo
reduzido dos mais íntimos, criando
elites. Isto não tem nada que ver
com a verdadeira fé no Filho de
Deus que se fez carne, como dom
de si mesmo, da pertença à comunidade do serviço e da reconciliação
com a carne dos outros.
Quando opto pelo isolamento,
posso estar a excluir Deus da minha
vida, ou a enveredar por um consumismo espiritual à medida do meu
próprio individualismo doentio, não
estou aberto a uma espiritualidade
que me cure, que me liberte, que
encha a minha vida de paz, que me
chame à comunhão solidária e à
fecundidade missionária.
Que esta quaresma nos ajude a
recolocar a nossa vida face às verdadeiras opções transformantes de
vida pessoal.
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Na Mensagem para a Quaresma de 2018
o Papa Francisco adverte-nos para a existência de falsos profetas à nossa volta.
O Papa diz que são como serpentes
enganadoras, «aproveitam-se das emoções humanas para escravizar as pes-soas e levá-las para onde eles querem.
Quantos filhos de Deus acabam encandeados pelas adulações dum prazer de
poucos instantes que se confunde com
felicidade…»
O Papa qualifica de falsos profetas charlatães os que «oferecem soluções simples
e imediatas para todas as aflições, mas
são remédios que se mostram completamente ineficazes: a quantos jovens se
oferece o falso remédio da droga, de relações passageiras, de lucros fáceis mas
desonestos! Quantos acabam enredados
numa vida completamente virtual…»
Também entre nós é cada vez maior
o número de falsos profetas. Aí estão
eles no poder, saltam da política para a
banca, da banca para interesses privados.
Para que não lhe fuja o poder e possam
continuar a fazer tráfico de influências,
mudam de ramo, de cadeira e de setor o
que interessa é continuar no poder.
Também há falsos profetas que em nome
da ética e do respeito pela dignidade
humana, não defendem um serviço nacional de cuidados continuados, mas sim
a eutanásia. Gostava de saber se essas
senhoras, ou esses senhores, já fizeram o
seu testamento vital e se lá consta explicitamente a opção da eutanásia para si próprios. Sempre houve e haverá mulheres
e homens homossexuais, muitos deles
e delas deixaram enormes benefícios à
sociedade, nas artes, na literatura e em
muitas outras áreas. E só recentemente a
questão do género vem a debate. Já não
chega haver liberdade para as pessoas
homossexuais se exprimirem e se afirmarem, agora a solução de todos os problemas está na conquista do ‘género’…
Há um outro grupo enorme, onde se
albergam em Portugal muitos falsos profetas, o grupo dos comentadores televisivos. A maior parte deles ateus, mas
que até se sentem ofendidos pela Igreja,
quando eles não fazem parte da Igreja
e não seguem nem estão obrigados em
nada a seguir as orientações da Igreja.
Por isso me interrogo com a oportunidade e eficácia dos seus comentários, em
relação ao que a Igreja diz, até porque a
Igreja não fala para eles, porque respeita
a opção daqueles que optam por viver à
margem da Igreja.

ASSINATURA DO JORNAL M.F.
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).

“A beleza
espiritual
da 6ª feira é
indiscritível”
Nesta altura do ano, são muitos os
jovens de diferentes proveniências
que rumam a Taizé. Não, Taizé não
é apenas destino de verão.
Para quem não sabe, Taizé é uma
aldeia para o sul de França, a 100
km da fronteira com a Suíça, onde
um então jovem monge acabou por
fundar uma comunidade ecuménica em meados do século XX. Mas
a esta história poderei voltar noutra altura.
Escrevo hoje sobre Taizé onde
estive já em adulta. Quando jovem,
não era usual ir-se a Taizé, ainda
que soubesse vagamente da sua
existência.
Pois fui lá já adulta e com os filhos
e numa primeira vez, ficámos na

A organização surge naturalmente.
À chegada, fica a saber-se quais as
tarefas que nos estão destinadas,
por exemplo, distribuir a comida
às horas das refeições ou limpar
o espaço após cada refeição ou
tomar conta das crianças para os
pais poderem ir à celebração na
igreja ou lavar panelões, que eram
metade de mim! ou limpar as casas
de banho… Essas equipas, tal
como os grupos de partilha, eram
constituídas por pessoas de diferentes países que estavam ali para
poder parar, rezar, agradecer com
simplicidade, descontraidamente.
Enquanto isso, as crianças, conforme a idade, integravam pequenos grupos, cujos monitores eram
jovens que se dispunham a ser
monitores durante determinado
tempo. Também as crianças após

a formação conjunta, sempre com
recurso a dramatizações e canções,
aprofundavam aspetos da Palavra
com recurso às Expressões ou pelo
contacto direto com a Natureza.
Parece um lugar ideal onde há
tempo para tudo e onde o trabalho
comunitário é motor de bem-estar.
Há pormenores interessantes de
cuidado com o outro pois tratando-se de uma comunidade ecuménica, encontramos cristãos ortodoxos, evangélicos… e tudo está
pensado para que não nos choquemos, não nos “escandalizemos” uns
aos outros.
Uma semana em Taizé é regida
pelo tempo à oração e cada 6ª, cada
sábado e cada Domingo são 6ª feira
Santa, sábado Santo e Domingo de
Aleluia. E assim se entra um bocadinho no Mistério. A beleza espiritual
da 6ª feira é indiscritível! Fazer este
“percurso espiritual” deixando-nos
tocar por Deus dá-nos a força para
recomeçar o nosso dia-a-dia.
Neste tempo tão especial que vivemos, trazer a oração às nossas
vidas fazendo das nossas vidas oração é uma proposta.

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO
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zona das famílias, Olinda. Esse é
um lugar especial. Todo o serviço
está organizado de modo a que
todos contribuam com a sua ação
e possam sobretudo participar nos
tempos de oração comum na igreja,
na formação geral para pais e filhos
e nos trabalhos de grupo de aprofundamento da Palavra e da Carta
de Taizé e de partilha.
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«Ao Apóstolo, requer-se constância e
paciência, constância para anunciar a
palavra de Deus e paciência para com
os ‘cães’ que contra eles ladram. A
verdadeira paciência não se funda nas
preocupações em favor dos homens, ou
do medo deles; mas sim numa inflexível
caridade.
Pelo contrário, a falsa paciência, provocada pela vergonha ou medo do mundo,
mais que pelo amor de Deus, é a que não
responde às injúrias recebidas».
«Como um raio vindo do sol ilumina o
mundo sem deixar de ser sol, assim o Filho
de Deus, descendo do Pai ilumina o mundo, sem se afastar do Pai, porque é um só
com o Pai. De facto Ele próprio disse: ‘Eu e
o Pai somos Um só’ (Jo 10, 30)».
«São três as partes do corpo das quais
provêem a vida ou a morte: o coração,
a língua e as mãos. Do coração provém
o consenso, da língua as palavras e das

mãos as ações. Se com essas três partes
ofendemos o Senhor, delas devem nascer
a reparação e a profissão de fé».
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Os Santos mártires de Marrocos
“Missionários do Evangelho” - Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a única
verdade
é a fé na
Trindade”
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É chegado então, e definitivamente o momento tão desejado
por estes frades, o martírio pelo
nome de Jesus iria, por fim, acontecer. Foi realmente uma morte
violenta a destes cinco frades.
Interrogados pelo príncipe estes
insistem no seu propósito de não
calar a mensagem do Evangelho,
insistindo que a única verdade é a
fé na Trindade e que ao passo que
Jesus conduz á salvação, mafoma
conduz á perdição.
«Não tenhas pena de nós - diz
frei Otão - mais pena devias ter
da tua alma infeliz ameaçada do
fogo do inferno se não te converteres plenamente a Cristo e à nossa
fé baptizando-te na água e no
Espírito Santo para perdão dos
pecados» e remata o discurso com

um gesto de desprezo cuspindo no
chão. Fora de si o príncipe prega-lhe uma bofetada na face direita
e Otão logo lhe apresenta a outra,
dizendo: «Deus te perdoe pois não
sabes o que fazes. Aqui tens a
outra face, para outra bofetada,
como manda Jesus».
São açoitados e, atados de mãos e
pés, arrastam-nos de um lado para
o outro com cavalos. Em seguida,
sobre seus corpos descarnados
deixam cair azeite a ferver, continuando depois a arrastá-los, mas,
desta vez, sobre vidros e cacos
espalhados pelo chão. Alguns espetadores compadecem-se e pedem-lhes que se convertam a Maomé
para se lhes acabar aquele suplício.
Abosaide tenta demovê-los e insiste
que retirem o que disseram contra
a lei islâmica, mas a fé dos frades
é irredutível. O Miramolim ainda os
tentou com dinheiro e mulheres.
Mas não havia nada a fazer, e o Miramolim dizia, então, que só a espada
poderia calar aqueles homens decididos e firmes no que professavam:
«Os nossos corpos miseráveis estão
nas tuas mãos, sob a tua autoridade, mas as nossas almas estão
nas mãos de Deus». Com a sua ira
no limite, o Miramolim pegou na

sua cimitarra a acabou com a vida
daqueles cinco frades, rachando-lhes o crânio ao meio, e depois
decepando-lhes as cabeças. Era o
ano de 1220. Cedo acabou a tarefa
missionária daqueles cinco frades,
mas a sua voz continua a ecoar por
toda a terra e a sua mensagem até
aos confins do mundo.
Recorrendo ao suborno. D. Pedro
conseguiu resgatar as relíquias e
levá-las para Portugal.
Graças e milagres acontecem por
intercessão dos santos Mártires.
Fernando de Bulhões, cónego
regrante de Santo Agostinho faz-se frade menor tomando o nome
de Frei António (Santo António
de Lisboa), após encontrar-se com
os restos mortais destes Santos
Frades. Clara de Assis desejava a
graça do martírio que alcançaram
aqueles frades e S. Francisco dizia:
«agora posso dizer, com verdade,
que tenho cinco verdadeiros frades menores» Os Mártires de Marrocos foram canonizados pelo
Papa Sisto IV em 1481.

de Assis: Berardo, Otão, Pedro,
Adjuto e Acúrsio. É para todos nós
uma história de vida e um exemplo que nos serve de proveito e
nos deve fazer pensar porque é
que tantas vezes fraquejamos no
momento de professar a fé e nos
enchemos de respeitos humanos,
até para fazer o Sinal da Cruz em
público. Sendo eu Frade Menor
e, portanto, filho de S. Francisco
de Assis, ao render homenagem a
estes frades missionários e mártires, quero também apresentá-los
como modelo de fidelidade e fé a
todos os franciscanos, sobretudo
aos franciscanos portugueses de
quem eles são os padroeiros.

E assim, com esta história de
vida, quis render homenagem a
estes cinco frades de S. Francisco

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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Direitos humanos e alterações
climáticas
um tema novo em cima da mesa?
Texto:
Ana Rita Antunes,
ZERO Associação Sistema Terrestre Sustentável
Pedro A. Neto,
Amnistia Internacional - Portugal

“O mundo
é de todos,
tal como
os direitos
humanos.”
As alterações climáticas acentuam
as desigualdades entre populações
e os seus efeitos são desproporcionalmente sentidos por aqueles que
já são mais vulneráveis. A primeira
causa destas mudanças tão dramáticas é a emissão de gases poluentes
e com efeito de estufa, resultantes
da queima de combustíveis fósseis
(carvão, petróleo e gás natural, são
os principais). Os países desenvolvidos são os primeiros responsáveis,
pois foram os primeiros a queimar
combustíveis em larga escala desde
a Revolução Industrial. As consequências destas alterações radicais
vão ser mais devastadoras nas populações dos países economicamente
menos desenvolvidos, onde os recursos financeiros e técnicos são mais
escassos e por isso as respostas ou
qualquer tipo de solução reativa aos
problemas das alterações climáticas
vão ser mais difíceis de implementar.
Considerando que os Direitos
Humanos incluem o direito à saúde,
habitação, alimentação, água potável e saneamento, ou seja, a um
padrão de vida adequado, podemos
então afirmar com toda a certeza
que o maior problema ambiental
do século XXI tem também implicações nos direitos fundamentais da
população humana.
As alterações climáticas intensificam fenómenos meteorológicos
que afetam diretamente a vida das
populações. A Organização Mundial
de Saúde (OMS) prevê que estas
mudanças globais causem 250 mil
mortes por ano entre 2030 e 2050
devido por exemplo à malária, desnutrição, diarreia e ondas de calor.
No mesmo sentido, o Painel Intergovernamental para as Alterações Cli-

máticas (IPCC) afirma que os principais impactos sobre a saúde humana
incluem um aumento do risco de
doenças e óbitos devido a ondas de
calor e incêndios mais frequentes e
intensos; aumento do risco de subnutrição resultante da diminuição da
produção de alimentos em regiões
pobres, em resultado de mais fenómenos de inundações e secas; redução da produtividade no trabalho em
populações vulneráveis e aumento
dos riscos de doenças transmitidas
por alimentos, água e por vetores.
As AC devem levar a um aumento
dos problemas de saúde em muitas
regiões, especialmente nos referidos países em desenvolvimento com
menores rendimentos.
Os impactos negativos na vida diária entre aqueles com os sistemas
de proteção à saúde mais fracos,
também reduz a capacidade de indivíduos e grupos de se adaptarem às
alterações climáticas.
Estas afetam diretamente o direito
à alimentação devido, por exemplo,
aos impactos negativos na produção
e na qualidade das principais culturas e à perda ou alteração da biodiversidade terrestre e marinha. De
forma indireta a saúde também é afetada, pelo aumento dos preços dos
alimentos e pela insegurança alimentar. De acordo com o IPCC, todos os
aspetos da segurança alimentar são
potencialmente afetados pelas AC,
incluindo o acesso a alimentos e a
estabilidade de preços. Até 2080, o
número de pessoas em risco de fome
poderá chegar a mais 600 milhões do
que num cenário sem AC.
Através de uma combinação de
causas, como o degelo, a redução
das chuvas, as temperaturas mais
elevadas e o aumento do nível do
mar, as alterações climáticas estão
e continuarão a afetar a qualidade e
a quantidade dos recursos hídricos,
agravando o problema do acesso a
água potável, atualmente já negada a
cerca de 1,1 mil milhões de pessoas.
De acordo com o IPCC, estas alterações, radicais e globais, ao longo
do século XXI deverão reduzir significativamente a quantidade de água
subterrânea na maioria das regiões
subtropicais secas, intensificando
a competição pela água entre agricultura, ecossistemas, populações,
indústria e produção de energia,
afetando a água disponível regional-

mente, a forma de produção de energia e a segurança alimentar. Estudos
estimam que cerca de 8% da população global enfrentará uma redução
severa nos recursos hídricos, com
aumento de 1ºC na temperatura
média global (que já foi ultrapas-sado), aumentando para 14%, com
um aumento de 2°C.
Os eventos climáticos extremos,
como ciclones e inundações, afetam as infraestruturas de água e
saneamento, deixando para trás a
água contaminada e contribuindo,
assim, para a disseminação de
doenças transmitidas pela água. Os
sistemas de esgotos, especialmente
nas áreas urbanas, também serão
afetados pelas AC.
As AC ameaçam por exemplo o
direito das pessoas a uma habitação
adequada, devido ao aumento dos
eventos climáticos extremos, como
a seca, erosão do solo, inundações
e aumento do nível do mar que irão
impulsionar o aumento das migrações para os contextos urbanos,
com muitos a deslocarem-se para
bairros sem infraestruturas.
Agravam ainda as desigualdades,
pois interagem com outros fatores
desencadeando novas vulnerabilidades ou aumentando as já existentes.
Como consequência, os efeitos das
AC são desproporcionalmente sentidos por aqueles que estão sujeitos
a discriminação de diferentes motivos. O IPCC alerta para o facto de
as pessoas que já são social, económica, cultural, política, institucionalmente ou de outra forma marginalizadas serem especialmente
vulneráveis às AC. O aumento desta
vulnerabilidade raramente é devido
a uma única causa. Em vez disso,
é o produto de processos sociais
que se cruzam, resultando em desigualdades na situação socio-económica, oportunidades, rendimento,
bem como na exposição aos riscos.
Tais processos sociais incluem, por
exemplo, discriminação com base
no género, classe social, etnia, idade
e (in)capacidades. Como consequência da discriminação existente,
mulheres, crianças, pessoas que
vivem na pobreza e povos indígenas
estão entre os grupos mais afetados
pelas alterações climáticas.
Os riscos relacionados com estas
mudanças agravam as desigualdades
de género preexistentes, criando car-

gas de trabalho maiores, riscos ocupacionais e maior mortalidade, que
afetam desproporcionalmente as
mulheres. A situação marginalizada
das mulheres em muitas sociedades
significa que os impactos das AC irão
aumentar os encargos impostos às
mulheres, pois geralmente assumem
a responsabilidade pelo cuidado
infantil e doméstico, como obtenção
de alimentos, combustível e água,
que podem se tornar mais onerosos
em situações de escassez, desastre
natural ou migração.
O direito à autodeterminação está
também especialmente em risco para
estados insulares de baixa altitude,
cuja existência territorial é ameaçada pelos efeitos diretos (como a
subida do nível do mar) e indiretos
das mudanças climáticas. A alterações climáticas também ameaçam o
direito à autodeterminação de muitos
povos indígenas como consequência
da perda de seus territórios tradicionais e fontes de subsistência. Outros
aspetos importantes do direito à
autodeterminação incluem o direito
de um povo não ser privado dos seus
próprios meios de subsistência.
Embora o direito a um ambiente
saudável não seja reconhecido diretamente em qualquer tratado internacional de direitos humanos, várias
disposições de diferentes tratados
contribuíram para o reconhecimento de tal direito. Dado o impacto
das alterações climáticas no direito
a um ambiente saudável, é claro que
este problema ambiental é mais um
desafio para a defesa e promoção
dos direitos humanos.
É ao ambiente que a humanidade
vai buscar todos os recursos de que
necessita para viver. Colocando em
risco o ambiente, colocamos em
risco os direitos ambientais e por
consequência direta os direitos económicos, culturais e sociais.
Desequilibrando a biodiversidade
pelas alterações climáticas, colocamos em causa a organização do ter-ritório e o modo de vida dos povos.
Os direitos civis e políticos serão
colocados em causa.
Os direitos ambientais são transversais a todos os direitos humanos. É
por isso urgente o seu respeito e o
respeito pela natureza, pelo mundo
em que vivemos na sua fragilidade e
equilíbrio. O mundo é de todos, tal
como os direitos humanos.

5

MISSÕES FRANCISCANAS . MARÇO 2018

«Que faria Cristo no meu lugar?»
Texto: Artigo conjunto da equipa
Provincial da Pastoral Juvenil e Vocacional

como pode
um jovem
manter-se
conectado a
uma relação
fundamental
e fundante?
Na sua mais recente viagem apostólica ao Chile e Perú, o Papa Francisco pronunciou um discurso aos
jovens, a 17 de janeiro de 2018, no
Santuário de Maipú, situado na
cidade de Santiago do Chile. Nele,
partindo da sua experiência pes-soal e tendo presente este tempo
preparatório do Sínodo dedicado à Juventude, o Santo Padre
desafiou os jovens do Chile, e do
mundo inteiro, a assumir o protagonismo das suas vidas, a levar
por diante os seus sonhos e aspirações, num processo de amadurecimento autêntico e em diálogo
sincero com a Igreja.
Em tom coloquial, o Papa Francisco lembrou a partilha que um
jovem outrora fizera, na qual este

lhe disse que a falta de bateria do
telemóvel ou a perda de sinal da
internet eram os seus motivos de
maior consternação, pelo facto
de se desligar do mundo. Ora,
este dado, certamente comum a
muitos jovens, poderia dar azo a
uma longa reflexão sobre os relacionamentos juvenis, a aparência
do real no virtual ou os perigos
de uma mundividência puramente digital.
No entanto, o Senhor Papa identificou nessa experiência um dado
comum à experiência da fé: também esta muitas vezes esmorece
por esquecimento da password
ou por falta de bateria. E qual a
password que, no meio de tantos downloads, emojis, plugins,
apps e uma infinidade de gadgets,
permite a um jovem manter-se
conectado com Cristo? Perante
um mundo que tantas vezes procura reprimir os sonhos da juventude e aplacar as suas legítimas
aspirações, como pode um jovem
manter-se conectado a uma relação fundamental e fundante?
Perante uma panóplia de propostas de felicidade exuberantes e
atrativas, de consumo rápido e
efeitos imediatos, como pode um
jovem manter carregada a bateria de uma vida com horizontes
mais latos? A resposta, segundo o
Papa Francisco, é simples: «Que
faria Cristo no meu lugar? Esta é
a palavra-chave… Esta é a carga

FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS EM VARATOJO

DIA 27 DE MAIO
PROGRAMA
10h30 - Celebração da Eucaristia,
lembrando os Missionários e colaboradores da UMF (vivos e defuntos), seguida de breve Reunião

de bateria para acender o nosso
coração, acender a fé e a centelha
nos nossos olhos».
Ora, embora a palavra-passe não
exija grande esforço de memorização, certo é que por vezes
esquecemo-nos dela, deixando-nos habitar pelo mau-humor. Por
isso, o Senhor Papa adverte que
é necessário aplicá-la com regularidade, «todos os dias». Sendo
uma password pouco secreta e
estando acessível a todos, corre
o sério risco de ser esquecida por
falta de uso.
«Que faria Cristo no meu lugar?»
é a palavra-chave para manter o
ardor da fé e assumir a vida com
esperança, podendo e devendo
ser aplicada em todas as plataformas da nossa interface existencial: quando estamos em família
ou com os amigos, em casa ou na
rua, na escola ou no trabalho, a

praticar desporto ou a dançar na
discoteca, na Igreja entre irmãos
ou até mesmo perante os que nos
querem e fazem mal.
Os próprios discípulos de João
Baptista, que procuravam esse
mesmo sinal de rede divino,
depois do convite de Jesus «vinde
e vede», naquelas quatro horas
da tarde (cf. Jo 1,35ss.), não mais
perderam a conexão a Jesus, tornando-se seus discípulos e testemunhas ou, por outras palavras,
routers cristãos.
Também hoje o Senhor precisa de
homens e mulheres que se disponham a manter os dados móveis
da vida cristã ativos e conectados,
porque também hoje o Senhor
quer habitar na história dos seus
protagonistas. Para tal, é preciso
arriscar e, como diz o povo, quem
não arrisca não petisca. Jovem,
que faria Cristo no teu lugar?

MATERIAL MISSIONÁRIO 2018
Encontra-se 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:

12h30 - Almoço em estilo de partilha (com a colaboração de todos)
14H30 - Sarau alegre com variedades, com a colaboração de alguns
grupos. Leilões e surpresas

Telefone: 244 839 904/6
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Os perigos da mentira
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Grande foi
o prejuízo,
resultado
da mentira.”
Uma mentira, mesmo que seja «piedosa» ou «para compor» ou «para
evitar males menores» ou por qualquer motivo que a queiramos justificar, é sempre uma mentira e, nalgumas situações, mesmo que haja boa
intenção, pode redundar em prejuízo. Portanto, o ideal seria nunca
mentir, se o pudermos evitar.
O Sr. Ribeiro, um apreciador de arte,
comprou o original de um quadro
por quinze mil euros. Quando estava
a colocá-lo na sala de jantar, a mulher
perguntou:
- Homem, eu não percebo nada de
quadros, mas imagino a fortuna que
deves ter gasto para comprar esse.
Aliás, para mim foi dinheiro mal
empregue. Valha-te Deus!
- Efigénia, só me custou três mil
euros! - disse o marido, mentindo.

- É segredo! Porque quer saber o
preço?! - perguntou Efigénia, desconfiada.
- Eu até lho comprava, se me
fizesse um preço jeitoso!- justificou o convidado.
- Ah sim?! E quanto dava por ele? perguntou ela, franzindo a testa.
- Uns cinco mil euros!
- Cinco mil?! Se fala a sério, eu vendo-lho já! - disse Efigénia, adivinhando
uma oportunidade de negócio.
- Mas quanto custou, afinal, para mo
querer vender assim tão decidida?!
- Já lhe disse que é segredo. Ou
também gostava que a sua esposa
andasse por aí a revelar as suas confidências? - respondeu Efigénia, num
argumento ladino.
- Esperamos pelo Sr. Ribeiro, seu
marido, para fecharmos o negócio?
- Esperar?! Homessa! O quadro
também é meu! Se mo compra por
esse preço, pode crer que está vendido e leva-o já! - disse Efigénia,
determinada.
Depois do negócio feito e aquele
cavalheiro se ter posto a andar, chegou o marido que, dando por falta do
quadro, perguntou:

- Efigénia, que é feito do quadro que
comprei ontem?!
-Vendi-o, homem! Aqui tens os três
mil que deste por ele mais dois
mil de ganho! Nunca terias feito
tão belo negócio! - disse Efigénia,
triunfante e vaidosa.
- Ó Mulher, és doida varrida! Então
só vendeste o quadro por esse
preço?! - disse o marido, levando
as mãos ao peito, sujeito a dar-lhe
o treco.

fortuna toda?! Ó meu desgraçado,
porque não me contaste a verdade?! - perguntou Efigénia, incrédula.
- A conhecer como te conheço,
ia ser um problema! Já por três
mil achaste caro que tive sermão
e missa cantada, imagina se te
tivesse dito a verdade - justificou o
Sr. Ribeiro.

- Negócio da China para quem to
comprou que para mim foi um prejuízo danado, Efigénia! - gritou
Ribeiro, com voz a ficar-se-lhe rouca.

- A verdade não, homem, as verdades, porque foram duas mentiras, o preço e que era uma cópia!
Minha Nossa Senhora, perdemos
dez mil euros, quando eu pensava
que tinha ganho dois mil! Bem
que aquele nosso amigo da onça
me levou pela certa, pois deveria
saber o verdadeiro valor do quadro e que se tratava de um original. Não me quiseste incomodar
com a tua piedosa mentira, mas
agora vou ficar noites sem dormir!
- lamentou a mulher, arrependida
do negócio feito.

- O quê, homem?! Explica-te! - perguntou a mulher, confundida com
tudo.

Grande foi o prejuízo, resultado da
mentira.

- E qual é o problema, homem?!
Podes comprar outra cópia e metes
dois mil ao bolso! Foi negócio da
China! Vá, anda lá, reconhece que
me saí lindamente, num negócio
que, para mais, não percebo nada
- disse Efigénia, na sua inocência e
ignorância.

- Aquele quadro era um original e
custou-me quinze mil euros! Desgraçada!
- Não estás bom! Então custou essa

- Três mil euros, homem?! És doido?
- disse ela, levando as mãos à cabeça
- Foi barato e é apenas uma cópia!
- justificou Ribeiro, com outra
mentira.
- Pior a emenda que o soneto! Uma
cópia?! Endoideceste mesmo!
Alguns dias depois, um amigo da
família foi a casa visitar o casal e,
naquele momento, só se encontrava
a mulher, que o convidou a ir até à
sala de jantar onde lhe preparou
alguma coisa. Aquele quadro não
passou desapercebido ao convidado,
que reconheceu que estava diante de
um precioso original, uma vez que
era especialista na matéria:
- D. Efigénia, aquele quadro é maravilhoso!
- Ui! E bem caro! Toleima do meu
marido! - respondeu, encolhendo os
ombros.
- Ai sim?! Quanto deu o seu marido
por essa maravilha?

OBITUÁRIO
Texto: Frei Álvaro Silva

Faleceu Frei José David Antunes
Gonçalves, Sacerdote Franciscano
No dia 12 do passado mês de fevereiro,
no Centro de Acolhimento “O Poverello”
– Unidade de Cuidados Continuados –
em Montariol, Braga, faleceu o Padre
David Antunes. Tinha 101 anos de idade, 85 de Profissão Religiosa e 79 de
Sacerdócio.

José David Antunes Gonçalves, nasceu
na cidade de Leiria, a 5 de setembro de
1916, filho de José David Gonçalves e de
Maria de Jesus Antunes Gonçalves, tomou hábito franciscano a 7 de setembro
de 1932. Concluído o noviciado, profes-sou no dia 8 de setembro de 1933, tendo feito a Profissão de Votos Perpétuos a
1 de janeiro de 1938 e recebeu a Ordenação sacerdotal a 25 de julho de 1939.
Depois da Ordenação sacerdotal, prestou
serviço em várias casas franciscanas em
Portugal, incluindo o serviço de capelão
na Casa de Saúde da Boavista, no Porto,
durante vários anos. Escreveu poemas e
traduziu vários livros de línguas estrangeiras para português em colaboração próxima com a Editorial Franciscana.

Pelo fim da década de 1950 foi colocado no Colégio de Montariol (Braga)
como professor de desenho e trabalhos
manuais, tornando-se muito conhecido
ao nível do desenho e da pintura que
executou com toda a perfeição.
A sua obra mais célebre na área do
desenho é «O Rosto de Cristo», a lápis de carvão. Era um homem de trato
muito afável, de grande proximidade,
irradiando bom humor e alegria franciscana a quantos com ele conviviam
ou dele se aproximavam.
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Raízes com força de futuro!
Texto: Jorge Cotovio

“um Deus
que os ajude
a sentirem-se bem,
a serem
felizes”
Ser discípula de Maria Clara do
Menino Jesus não é tarefa fácil.
Mas tarefa ainda mais difícil terá
sido para Libânia do Carmo Galvão
Mexia de Moura Telles e Albuquerque assumir-se como discípula de
Jesus Cristo. E foi.
Uma congregação que tem como
fundadora uma Mulher desta “estatura” nada pode recear. Ademais,
Maria Clara contagiou-se pela simplicidade e radicalidade evangélica
de Francisco de Assis. Uma instituição com estes alicerces humanos
assentes numa rocha divina não vai
abaixo nunca, mesmo que desça a
chuva, venham as torrentes, soprem
os ventos com ímpeto contra ela (Mt
7, 24-25).
Será que Libânia do Carmo alguma
vez terá previsto que 175 anos após
o seu nascimento ainda fosse lembrada por tanta gente pelo mundo
fora? Será que Maria Clara, perante
tantas dificuldades por que passou,
terá acreditado que o seu sonho de
ajudar os pobres pudesse vingar da
forma como vingou? E na hora da
sua partida para o Pai terá acreditado que a obra que lenta e custosamente foi construindo tivesse esta
dimensão e esta longevidade? Mas
o que parece impossível aos homens
pode ser possível a Deus…
É claro que o mundo no horizonte
“20-20” não é igual ao mundo do
século XIX. Como ultrapassámos,
entretanto, a velocidade do som e
andamos (quase) à velocidade da
luz (?), 175 anos são uma “eternidade” … E este facto valoriza ainda
mais a potencialidade (e alcance)
do projeto sonhado por Maria Clara.
Como é possível resistir tanto tempo
a tamanha mudança de “galáxia”?
Qual o segredo? A resposta parece-me simples: a obra de Mãe Clara é
obra de Deus. E tudo que é obra de
Deus, isto é, tudo o que nasce para

fazer o “bem”, não morre: forma-se,
informa-se, enforma-se, reforma-se,
transforma-se. Sempre na fidelidade
às origens…
Convoco meteoricamente Francisco
(de Roma) para este curto apontamento registando três ideias capitais
da sua Carta apostólica às pessoas
consagradas para proclamação do
Ano da Vida Consagrada (21 de
novembro de 2014): (i) «Olhar com
gratidão o passado», isto é, ter orgulho de ser IFHIC e tudo fazer para
“iluminar e aquecer” a humanidade
do 3.º milénio (que, na essência, é
igualzinha à humanidade do século
XIX); (ii) «Viver com paixão o presente», isto é, acreditar que estamos
no melhor período da História da Salvação, e que o dia de hoje – um presente”! – é o dia mais importante da
minha (nossa) vida, não se podendo
desperdiçar nem tempo nem oportunidades; (iii) «Abraçar com esperança o futuro», isto é, acreditar que
somos capazes de “dar a volta” à
cidade dos homens e convertê-la na
cidade celestial (pois a Esperança
nunca desilude…).
Quem tem “orgulho” da sua identidade (e não perde a memória…),
quem reconhece que a sua gotinha
quotidiana de bem, somada a inúmeras outras gotinhas de bondade,
alimenta e encorpa este oceano
de amor, agora e no futuro, vive
“alegre”, transparece “felicidade”,

PEREGRINAÇÕES 2018

mesmo com conflitos internos e
externos, mesmo com momentos
de desânimo, mesmo com tentações
“do diabo”, mesmo com pouca resistência física.
Urge acreditar profundamente que o
legado da Beata Maria Clara – quer
na ação social, quer na ação educativa – é uma bênção para as crianças,
jovens, mulheres e homens da era
digital, sedentos, como já sucedia há
milénios, de um Deus que os ajude
a sentirem-se bem, a serem “felizes”.
Será esta “crença” que levará as
IFHIC a olhar o Céu, mas com os
olhos bem assentes na terra, atentas
(e vigilantes) aos sinais dos tempos,
iluminando e aquecendo os pobres
de corpo e de espírito, com ciência

e paciência, com criatividade, com
capacidade para assumir riscos, com
muito, mesmo muito, otimismo.
Serão, certamente, estas “virtudes”
que, aliadas à Fé e à oração intensa,
possibilitam “ver mais longe”, perscrutar novos caminhos, novas oportunidades, novas necessidades. E
cativar jovens para este desafio. E
convocar/contagiar/entusiasmar
outros colaboradores, levando-os a
viver este carisma fundante, na co-responsabilidade e na confiança,
dando-lhes espaços de crescimento
e de autonomia.
No bulício da vida há um “Olhar
Providencial de Deus que vela sobre
nós”. Acreditemos n’Ele para (nos)
Lucere et Fovere…
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A Samaria, lugar de encontro
e anúncio!
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

Jacob regressou são e salvo de
Padam-Aram, chegou à cidade
de Siquém no país de Canaã e
fixou-se em frente dessa cidade.
Adquiriu aos filhos de Hamor,
pai de Siquém, por cem moedas,
uma parcela de terreno, onde
acampou, e construiu ali um
altar que dedicou a ‘El, Deus de
Israel’ ”. E segundo Jo 4, 5 Jacob
tinha dado este terreno ao seu
filho José.

“pedir água
equivale
pedir
acolhimento”
Neste artigo, gostaria de partilhar um pouco sobre a Samaria,
uma região que se encontra entre
a Galileia no norte e Judá ao sul,
e portanto seria como o centro
que desempenha um papel importante na vida pública de Jesus.
O primeiro milagre da transformação da água em vinho é realizado em Canaã de Galileia (cfr
Jo 2, 1ss) e o segundo da “cura
do filho do rei” também realizado em Canaã (Jo 4, 43ss) vêm
intercalados com o episódio do
encontro de Jesus com a mulher
samaritana no poço de Jacob em
Samaria (cfr Jo 4, 1ss).
Este lugar foi primordialmente
marcado pelos Patriarcas Abrão
em primeiro lugar, mas também
de Jacob e talvez eis a razão do
nome. Gen 12, 6-7 diz que Abrão
já na terra de Canaã, percorreu-

-a até ao lugar de Siquém, até
aos carvalhos de Moré. Os cananeus viviam então naquela terra
e o Senhor apareceu a Abrão e
disse-lhe: “Darei esta terra à
tua descendência. E Abrão construiu ali um altar ao Senhor,
que lhe tinha aparecido”. Esta
passagem oferece-nos a descrição do primeiro Patriarca, que
chega àquela região seguindo
a voz de Deus de Haran para a
terra prometida, aqui é preciso
sublinhar que Siquém é uma
cidade de Samaria.
O segundo Patriarca que também esteve no lugar é Jacob.
Gen 33, 18-20 diz que: Quando

Quanto à localização desta cidade,
isto é, da antiga cidade israelita
de Siquém, que se situa a este do
atual Nablus, ou seja, a este da
pequena planície que se estende
entre o monte Ebal ao norte e o
Garizim ao sul.
Quanto ao poço de Jacob em
Arabo Bir Yaqub que se localiza
atualmente na gruta de uma igreja
Ortodoxa, chegando a Nablus da
parte sul vindo de Jerusalém e
a 250m da antiga Siquém, o que
corresponde ao que vem descrito
no Livro de Gen 33, 18. Após ter
documentado a presença patriarcal, mas também a localização
geográfica seja da cidade antiga de
Siquém, mas também do famoso
poço de Jacob que até hoje fornece água bem limpa e potável,
não resta mais que olhar para este

acontecimento do encontro entre
Jesus e a samaritana como nos
narra o Evangelho de João. Jo 4, 9.
Diz-se que os samaritanos não se
dão com os judeus e esta é a razão
da pergunta: como é que tu sendo
judeu, me pedes de beber a mim
que sou samaritana? No contexto
joanino, pedir água equivale pedir
acolhimento e neste caso, a água
oferecida é sinal de aceitação e no
caso de Jesus é a salvação que é
acolhida pois do texto entendemos que do diálogo entre os dois
a samaritana foi à cidade cheia de
alegria onde encontrou um profeta
e lhe contou tudo o que tinha feito.
Não quero tratar agora aqui o
tema do «messias e os samaritanos». Esta descoberta da pessoa
de Jesus, feita pela samaritana,
aprofunda o tema do acolhimento
do verdadeiro messias como Salvador; mais uma vez estamos
diante da alegria em acolher o
Salvador como aconteceu na Visitação de Maria à sua prima Isabel
(cfr Lc 1, 39ss).
Aos Leitores do Missões Franciscanas, vão as minhas cordiais
saudações de Paz e Bem!

MEMÓRIA E VIVÊNCIA DOS 800 ANOS DA PRESENÇA FRANCISCANA EM PORTUGAL
Datas:

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.

25 DE ABRIL DE 2018: CAPÍTULO DAS
ESTEIRAS

27 DE ABRIL DE 2018: CONVENTOS DE
MAFRA E VARATOJO

As inscrições para todos os atos serão
de 60,00€ por pessoa.

Das 10h00 – 16h00: 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.

10h00

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

26 E 27 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.

Partida de Lisboa em local a indicar.
10h45
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.
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.

Para mais contatos e informações:
manelbolama1@sapo.pt

