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PAZ E BEM

LUME NOVO
“A ganância conduz-nos ao
egoísmo e o egoísmo isola-nos
dos nossos semelhantes e pode
fazer-nos mergulhar na solidão,
da qual seremos vítimas.”
página 3

OS PROBLEMAS
SÃO PARA VENCER
“não deixemos nunca de acreditar até ao último momento que
o bem há-de vencer o mal; que a
verdade há-de vencer a mentira”
página 4

EM BETFAGÉ
COMEÇA O HOSSANA!
“Portanto, segundo a lógica do
texto de Marcos, Jesus com os
discípulos encontravam-se em
Betfagé e a povoação em frente
deles seria Betânia”
página 8
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Editorial

Deram a vida pelo
Ressuscitado
Texto: Agência Fides

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

A Celebração da Ressurreição do
Senhor enche a nossa vida de caminhos novos, caminhos de fé e alegria,
que oferecem à nossa vida sempre
mais fé e mais alegria. Uma alegria
evangélica, que é fruto do Espírito
derramado nos nossos corações pelo
poder do Ressuscitado.
Somos todos chamados a ser anunciadores da Boa Nova que recebemos
d’Ele: «É esta a mensagem que ouvimos d’Ele e vos anunciamos: Deus é
luz e n’Ele não há trevas. Se dissermos que estamos em comunhão com
Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se andarmos na luz como Ele
está na luz, estamos em comunhão
uns com os outros e o sangue de
Jesus Cristo, Seu Filho, purifica-nos
de todo o pecado» (1ª Jo. 1, 5 ss).
Toda a humanidade foi regenerada
pelo Mistério Pascal, em Cristo desde
o primeiro homem, até ao último
que aparecer na face da terra, todos
somos abrangidos pela Ressurreição
do Senhor. Esta é a nossa condição.
E porque esta é a nossa condição, em
cada ano celebramos renovadamente,
a ressurreição de Cristo como desafio
à nossa própria ressurreição.
Por isso hoje, damos graças a Deus,
como no início a comunidade de
Pedro em Jerusalém, que rezava
dizendo: «Bendito seja Deus e Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que na
Sua grande misericórdia nos regenerou pela ressurreição de Jesus
Cristo dentre os mortos para uma
esperança viva, para uma herança
incorruptível, que não pode contaminar-se, e imarcescível, reservada
nos céus para vós, a quem o poder
de Deus guarda pela fé para a salvação que está pronta para se manifestar nos últimos tempos» (1ª Pedro
1, 3ss).
A todos os leitores do nosso Jornal e
em geral a todos os amigos e benfeitores da União Missionária Franciscana,
os meus votos de Santo Tempo Pascal.

Iluminados pela Luz da Páscoa louvamos o Senhor «em quem todos
vivem» pela força e pelo testemunho
da fé daqueles e daquelas que deram
a vida pela fé em Cristo Ressuscitado.
No passado ano de 2017, vinte e três
missionários foram assassinados,
afirma o Relatório anual publicado
pela Agência Fides, da Congregação
para a Evangelização dos Povos.
Pelo oitavo ano consecutivo, o
número mais elevado de mortes violentas em nome da Fé, registou-se no
continente americano, onde foram
mortos 11 agentes de pastoral. Por
«agentes de pastoral» entende-se:
sacerdotes, religiosas e religiosos,
leigos catequistas e animadores das
Comunidades.
Estes 11 mortos no continente americano são 8 sacerdotes, 1 religioso e 2
leigos. No continente africano foram
mortos 10 agentes de pastoral: 4 sacerdotes, 1 religioso e 5 leigos. No continente asiático foram mortos 2 agentes
de pastoral: 1 sacerdote e 1 leigo.
Segundo a Agência Fides, de 2000
a 2016 foram mortos no mundo
424 agentes de pastoral, dos quais
5 Bispos.
Desde há muito tempo que o elenco
anual da Agência Fides, quando refere
o número dos «Agentes de Pastoral»
mortos de forma violenta, não indica
somente os missionários “ad gentes”,

Legenda da foto: Maria Laura Silva Pereira, a “Laurinha” (primeira senhora da esquerda para a
direita) foi barbaramente assassinada no Chimoio, Moçambique

mas sim todos os agentes de pastoral,
assassinados por ódio à Fé.
A Congregação para a Evangelização
dos Povos, evita usar o termo “mártires”, a não ser no sentido etimológico
da palavra “testemunho”, evitando
assim pronunciar-se sobre o juízo
futuro que a Igreja tiver que fazer
sobre alguns deles.
Muitos destes agentes de pastoral
foram mortos durante tentativas de
assalto ou roubos, perpetrados com
ferocidade e violência, em contextos de pobreza económica e cultural,
degradação moral e ambiental, onde
a violência e o vilipêndio assumem
forma de comportamento, na ausência total de respeito pela vida e por
todo e qualquer direito humano.
Muitos agentes de pastoral são vítimas de violência por causa da fé, os
assassinatos são só a ponta de um icebergue dos muitos católicos que são
agredidos, espezinhados, bem com as
igrejas e outras estruturas católicas
são destruídas e vandalizadas.
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CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO
Dos Sermões de Santo António de Lisboa
Primeiro Pensamento:
«Como o ladrão que durante a noite assalta
a casa de quem dorme, armado com um
bastão e um gancho; assim Cristo apoiado no bastão da sua humanidade e com
o gancho da sua Cruz rouba as almas ao
diabo. Na verdade, Ele disse: “Quando Eu
for elevado da terra, atrairei todos a mim”
(Jo 12, 32)».
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Em qualquer país, mas nos países
de missão em particular, as estruturas da Igreja Católica servem
toda a população independentemente do credo que professam.
Atacar um hospital, um infantário,
uma escola da Igreja significa privar populações imensas dos recursos de saúde, de instrução e valores humanos e sociais que a Igreja
lhes proporciona. A estes crimes
conhecidos e identificados temos
que juntar muitos e muitos outros
que nunca chegam a ser conhecidos internacionalmente.
Em todos os cantos do mundo,
os missionários franciscanos e
todos os missionários em geral,
que sejam sacerdotes, religiosos, religiosas, ou cristãos leigos
partilham com o povo a mesma
vida diária, dando testemunho de
esperança evangélica com as suas
vidas do dia-a-dia.
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Segundo Pensamento:
«O anjo disse às mulheres: “Procurais a
Jesus de Nazaré, o Crucificado: ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o
sepultaram…”.

Desapareceu a amarga raiz da Cruz; floresceu a flor da Vida com seus frutos. O
que jazia na morte, ressuscita na glória.
De manhã ressuscitou, Aquele que à
tarde tinha sido sepultado, para que se
cumprisse a palavra do salmo: “Se pela noite, choro; de manhã rejubilo” (sal. 29, 6)».
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Lume novo
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“o meu
próximo, na
linguagem
cristã é meu
irmão”
Na Vigília Pascal, recentemente celebrada, mais uma vez se acendeu,
benzeu e difundiu o «lume novo».
Com as brasas deste novo lume,
acendeu-se o Círio Pascal de 2018.
O Círio Pascal representa Cristo
Ressuscitado que com a Sua luz
gloriosa, ilumina a Igreja Missionária, o mundo das consciências
e, desejamos nós, a terra inteira.
Chegamos à Vigília Pascal, depois
da celebração do Tríduo Pascal
e de quarenta dias de Quaresma,
marcados pela prática do jejum,
da esmola e da oração.
Estas três práticas recomendadas
pela Igreja, praticadas por Jesus
na Sua vida pública e referidas na
Sagrada Escritura em várias circunstâncias, mesmo já no Antigo Testamento, continuam a ser para nós
hoje práticas de grande atualidade.

Como nos recordou Sua Santidade,
o Papa Francisco, na Mensagem
para a última Quaresma neste ano.
A oração, que durante recentes
quarenta dias nos deve ter ocupado
mais tempo, na qual certamente
procuramos aplicar métodos novos
ou recorremos ao antigo e sempre
novo método da “Lectio Divina”,
certamente nos ajudou a examinar
com autenticidade e transparência
o nosso coração e a separar a verdade da mentira que muitas vezes
se junta no interior da nossa vida.
Examinando assim o nosso coração à luz de uma oração feita com
sinceridade, sentiremos mais ainda
a proximidade de Deus e experimentaremos a Sua consolação de
Pai que nos quer dar a Vida plena
e Vida em abundância, conferindo-nos o seu amor misericordioso
de Pai, que agora durante todo o
Tempo Pascal nos vai alegrar.
Na passada quaresma, fomos uma
vez mais, convidados ao exercício
da caridade, pela prática da esmola.
Para nos tornarmos semelhantes
a Deus, que é Bom e “reparte com
largueza pelos pobres”, também nós
da “nossa pobreza partilhamos com
os pobres”. Podemos ter escassos
recursos materiais, o mandamento
novo de Jesus Cristo, empurra-nos
para o amor ao próximo de forma
concreta através da partilha.
A ganância conduz-nos ao egoísmo
e o egoísmo isola-nos dos nossos
semelhantes e pode fazer-nos mer-

OS FRANCISCANOS EM ISTAMBUL (TURQUIA)

As Fraternidades Franciscanas Internacionais de Istambul e Esmirna na
Turquia, em união com o Secretariado
Geral da Ordem dos Frades Menores
para as Missões, têm estudado profundamente em cursos de formação permanente, questões relacionadas com o
«Diálogo ecuménico e inter-religioso»,
tratando temas como:
A Formação para o Diálogo no carisma
franciscano.
Diálogo ecuménico islâmico-cristão e
judaico-cristão.

Estas temáticas não só servem para o
aprofundamento das nossas origens franciscanas, onde o diálogo e a tolerância
são marcas que identificam o agir quotidiano de qualquer franciscano, como nos
preparam também para construir uma
Igreja-missão ‘em saída’ como nos pede
recorrentemente o Papa Francisco.
Cristãos, judeus e muçulmanos devem
aprofundar os aspetos teológicos convergentes nas três religiões monoteístas,
para mostrar ao mundo a Paz como dom
de Deus para proveito de todos.
Nota da Redação

gulhar na solidão, da qual seremos
vítimas. Podemos ser gananciosos
no comer, no viajar, na quantidade
de roupa que enche os nossos
armários, nos múltiplos pares de
sapatos que não usamos, podemos também ser gananciosos no
dinheiro, eu posso ser igualmente
ganancioso por cinco euros, como
por cinco mil euros. A ganância está na forma como as coisas
influenciam a nossa generosidade
para com o outro.
E o outro, o meu próximo, na
linguagem cristã é meu irmão.
Pode estar longe ou perto, mas é
sempre meu irmão. Podemos aju-

dar os que estão longe e fazemos
muito bem em ajudar as missões
e os missionários, mas pensemos
também nos que estão perto, na
mesma casa e no mesmo prédio.
Que tempo lhes dou? Que atenção
lhes dedico?
Recordemos o que nos diz S. Tiago
(1, 12-18): “toda a dádiva vem de
Deus”, por isso tudo o que possuo,
nunca é só meu. Porque tudo o que
tenho recebi de Deus, devo partilhar
com os outros o meu tempo, os meus
bens. Voltemos ao Senhor de todo
o coração e alumiados pelo «lume
novo» do círio pascal, vivamos à Luz
de Deus as suas obras.
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Os problemas são para vencer
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Nunca desistamos perante
as dificuldades”
Sabendo-se vítima de uma armadilha o réu tomou imediatamente um
dos papéis, meteu-o à boca, mastigou-o e engoliu-o.
- Que fez o réu?! Agora como vamos
saber qual foi a sua sentença?! reajiu o juiz, furioso.

desse que estava viva, matava-a,
antes de abrir as mãos. O mestre,
que era sábio, mas não era adivinho, calculando a matreirisse do
rapaz, respondeu:

- Sr. Dr. Juiz, é muito fácil! Eu
engoli o papel que escolhi e,
portanto, destrui a minha sentença, que só Deus poderá ler,
como o Sr. Dr. Juiz determinou.
Ora, para saber qual a sentença
de Deus, basta o Sr. Dr. Juiz ler
o outro papel!

- Caro jovem, depende de ti! Está
nas tuas mãos a resolução do problema. O teu coração é que dirá
da vida dessa borboleta. Se o teu
coração for bom, não matarás a
borboleta, se for mau e rancoroso
matarás esse inocente animal.
O problema não está fora de ti,
mas no teu coração. A ti te cabe
resolvê-lo com amor ou complicá-lo ainda mais.

O juiz, contrafeito e perante uma
vasta audiência, leu a palavra do
papel rejeitado que ele sabia, de
antemão, que dizia «culpado!»,
tal como o papel que foi engolido,
mas que ninguém sabia a não ser
aquele juiz iníquo. E assim, diante
de todas as testemunhas que
enchiam o tribunal, teve que cumprir a sua palavra e libertou o réu!

Por vezes, o problema acontece
quando as outras pessoas têm opinião diferente a nosso respeito e,
em vez de serem uma ajuda podem
constituir um bloqueio, como
aconteceu com Armstrong, o
maior trompetista negro de todos
os tempos a quem o seu maestro
disse, no final do primeiro ano de
aprendizagem:

Portanto, não deixemos nunca de
acreditar até ao último momento
que o bem há-de vencer o mal; que
a verdade há-de vencer a mentira;
que qualquer problema pede solução e exige combate, determinação e sagassidade. Sim, sagassidade porque a matreirisse tem que
ser vencida com a sinceridade.
Como no caso de dois jovens que
dispararam contra o seu mestre
alguns dilemas e problemas que
ele resolveu com sabedoria. Até
que um deles pegou numa borboleta e a reteve entre as mãos, perguntando ao mestre:
- Mestre, tenho uma borboleta na
minha mão, que lhe parece, está
viva ou morta?
Aquele jovem tinha a certeza que
o mestre iria errar, uma vez que,
se ele respondesse que estava
morta, soltava-a, mas, se respon-

- De música não entendes nada!
E é pena, porque tens bons pulmões! Mas poderás usá-los numa
fábrica de vidros, como soprador
de garrafas. Ganhariam os dois, tu
e o trompete!
No entanto, Armstrong não desanimou, perante tal observação e
provou, com muita persistência e
força de vontade, que as opiniões
dos pessimistas são relativas e
deles não reza a história. Eis que
Armstrong se tornou, de facto,
delícia dos amantes do jazz e o
mundo da música pôde encantar-se com a sua forma única e ímpar
de tocar o trompete.
É, no entanto, com um exemplo
relatado por um anónimo, conhecido por «Irmão Iluminado», e
que tem como protagonista S.
Francisco de Assis, a quem acompanhou na visita ao Sultão do
Egipto, que podemos ver como
um problema, que parece um beco
sem saída, pode ser ultrapassado
com sagacidade e coragem. Para
colocar à prova a fé de S. Francisco em Cristo Crucificado, o
Sultão mandou que estendessem
diante dele um tapete de flores com várias cruzes coloridas,
desde a porta do palácio ao seu
trono. Depois mandou vir S. Francisco que, se não fosse à presença
do Sultão seria morto, por ter

FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS EM LEIRIA

A União Missionária Franciscana vai
organizar a sua festa no próximo dia
3 de junho (domingo), no Convento
de São Francisco, à Portela em Leiria
[Rua dos Mártires, 1].
Este encontro tem como finalidade
dar a conhecer o trabalho missionário
dos Franciscanos e proporcionar um
momento de formação, informação,
esclarecimentos e convívio cordial
entre Zeladores, Benfeitores e Amigos
das Missões Franciscanas.

PROGRAMA
10h00 - Encontro de Esclarecimento
12h00 - Eucaristia
13h00 - Almoço
14h30 - Convívio e sorteio de rifas
17h00 - Despedida
Desejando participar é só informar para
a secretaria da UMF em Leiria
(tel. 244 839 904)

desobedecido, mas se fosse à sua
presença, seria morto na mesma,
porque então teria pisado a Cruz
de Cristo, o seu Senhor. Para surpresa do Sultão, Francisco caminhou sobre o tapete e foi ao seu
encontro.
- Vós, cristãos, adorais a cruz, por
ser um sinal especialíssimo do
vosso Deus. Por qual razão, pois,
tu não temeste calcar com os teus
próprios pés estas cruzes que se
encontram neste tapete? - interrogou o Sultão, decidido a sentenciar Francisco à morte.
- Ficai sabendo, ó Sultão, que juntamente com Jesus foram crucificados dois ladrões. Nós pisamos
as cruzes dos ladrões e não a Cruz
de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
amamos e adoramos - respondeu
Francisco, ultrapassando aquele
engodo. - (Anónimo, Palavras do
Irmão Iluminado Testemunhas
Estranhas à Ordem, 9.4, Fontes
Franciscanas, Editorial Franciscana, 1982, pp.1258-1259.
Nunca desistamos perante as dificuldades e digamos como o Rei
David «O Senhor está sempre na
minha presença e com Ele a meu
lado não vacilarei! (Salmo 16).
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Discernimento vocacional por
entre ruturas e horizontes
Texto: Artigo conjunto da equipa
Provincial da Pastoral Juvenil e Vocacional

“celebramos o Mistério
da Páscoa, o Mistério
da Ressurreição de
Jesus Cristo”
Neste ano de 2018, a juventude
está na berlinda das preocupações
e ocupações eclesiais. Em outubro
próximo, realizar-se-á a XV Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos
Bispos, dedicada à juventude, particularmente à relação entre jovens,
fé e discernimento vocacional. Ao
debruçar-se sobre esta temática, a
Igreja quer chamar atenção para a
fase da vida pautada pelas ruturas,
pela afirmação da identidade e pela
assunção de projetos.
De facto, é a fase em que se sai
da adolescência e se entra na fase
adulta, rompendo-se com posturas
e comportamentos, é a fase da afirmação de si, perante os próximos
e o mundo, é a fase da assunção de
projetos, com vista a uma realização
pessoal, familiar e profissional. Pelo
menos, são estas as características
fundamentais da juventude, onde a
força física e mental, juntamente com
a capacidade de sonhar, determinam
a sua concretização, fundamentam
opções e geram comportamentos.
No entanto, os diversos contex-

tos e as variadas circunstâncias,
bem como a globalização, a cultura
cientificista, a multiculturalidade,
a fluidez de informação e a digitalização das relações, tão típicos do
nosso tempo, podem ou não promover uma vivência plena da juventude. Podem, na medida em que o
mundo envolvente e seus paradigmas sociais comportam em si pos-sibilidades de realização humana.
Não podem, na medida em que a
verdadeira realização pessoal está
muito além das oportunidades deste
mundo, pelo que a sua integração
exige igualmente a sua justa apreciação. E não esqueçamos quantos
e tantos jovens que o não são, por
motivos de guerra, de pobreza, de
exclusão social e de tantas outras
chagas atrozes que nos assolam.
Por isso, o Documento de Preparação
para o Sínodo, no qual se apresentam
estes dados que contextualizam o
hodierno fenómeno juvenil, chama
a atenção para o facto de o discernimento vocacional ser, em primeiro
lugar, um diálogo de fé, através do

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
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

qual a pessoa é chamada a confrontar-se com as questões fundamentais da vida e da existência, a fim de
tomar decisões igualmente graves.
Assim, o discernimento vocacional
não é uma mera seleção de determinadas roupagens existenciais, como
se a vida se pudesse concretizar num
simples mercado de variedades. Em
contrapartida, é já de per se um ato
de fé, através do qual se confia a própria vida e se assume co-responsavelmente o seu destino.
Deste modo, o Magistério da
Igreja, ao chamar ao púlpito os
jovens, demonstra uma preocupação sincera com as suas vidas, os
seus anseios e as suas aspirações.
Simultaneamente, aponta caminhos altos para a sua plena concretização, que superam as próprias

limitações espácio-temporais que
nos habitam e circundam.
Neste mês de abril, celebramos o
Mistério da Páscoa, o Mistério da
Ressurreição de Jesus Cristo, da sua
vitória sobre a morte. Este é o destino do ser humano querido e conquistado por Deus, destino esse que
todos nós somos chamados a acolher. Consequentemente, o autêntico discernimento vocacional deve
mover-se por este desejo de eterno,
que dá muito mais sabor à vida.
Jovem, Deus oferece-te uma vida
plena através do seu Filho Jesus,
que por nós, incluindo-te a ti também, morreu e ressuscitou. A Igreja
quer saber se alinhas. Atreves-te a
responder?
Santo Tempo Pascal. Aleluia!
Aleluia!

ENCONTRO DOS ANTIGOS ALUNOS FRANCISCANOS
EM MONTARIOL
Vamos realizar o nosso “Encontro” anual,
como habitualmente, em Montariol, no último sábado de maio, dia 26. Há certamente vários motivos para participares, mas a
saudade, a gratidão e a amizade que nos
acompanham são razões muito fortes.
E, depois, ainda a feliz oportunidade de
reencontrarmos, na Fraternidade de Montariol, mesmo as gerações mais antigas,
alguns dos nossos professores e prefeitos.
Caros amigos e companheiros, oportunamente, recebereis, via postal, e podereis
ler no site e na rede social da nossa As-sociação (www.montariol.com.pt) o respetivo programa. Porém, estou certo de
que o jornal “Missões Franciscanas” é
dos meios de comunicação mais privilegiados para chegar até vós. Posso já
adiantar que o nosso encontro se inicia
pelas 10h00, com o acolhimento, seguido da celebração da Eucaristia, pelas
10h30 na Igreja do Convento. Depois,

como sempre, teremos um distinto convidado, este ano, o Professor Universitário, Frei Joaquim Cerqueira Gonçalves,
que nos apresentará um tema muito atual
(A Ecologia e a Encíclica Laudato Si) que
tem merecido especial dedicação dos
Franciscanos e a que tem dado elevada
relevância o Papa Francisco.
Por tudo isto, não faltes no dia 26 de
maio. Participa, se quiseres, também
com os teus familiares e motiva outros
antigos alunos. Por questões de logística,
particularmente, pela boa organização do
almoço de convívio, inscreve-te até ao dia
20 de maio, por via postal, dirigindo a
carta à Associação dos Antigos Alunos.
Podes inscrever-te mais facilmente em:
montariol@montariol.com.pt
Até lá, abraço de Paz e Bem
O presidente da direção
Alfredo
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Os perigos da mentira
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a mentira esconde a
verdade aos homens,
mas jamais esconderá a
verdade a Deus”
Nem mentiras de boa intenção,
nem mesmo mentiras por brincadeira, e muito menos, educar pela
mentira. Senão que o diga aquele
pai que viajava de comboio com o
seu filho de cinco anos de idade.
O rapaz ia com a cabeça fora da
janela e o pai avisou-o que pusesse
a cabeça dentro da composição,
pois poderia perder o chapéu.
Como não fez caso, o pai tirou-lho tão rapidamente da cabeça e
escondeu-o que o rapaz desesperado gritou:
- Pai, o meu chapéu voou! Perdi o
chapéu!” - e começou a chorar.
O pai disse-lhe que se lhe tivesse
dado ouvidos o chapéu não teria
fugido. Mas, para tranquilizar o
filho, disse-lhe também que não
se preocupasse pois que com um
assobio o seu chapéu voltaria para
ele. O pai assobiou e devolveu-lhe
o chapéu que havia escondido.
Maravilhado com o sucedido, a
criança, apanhando o pai desprevenido, tirou-lhe o chapéu da
cabeça e lançou-o pela janela fora
e disse ao progenitor:
- Pai, assobia outra vez!
E assim aquele homem ficou sem
o chapéu por fazer da mentira
uma brincadeira e por educar
com a mentira.
Foi a mentir com uma situação
séria que um jovem pastor de
ovelhas, de uma das célebres
parábolas de Esopo, penso que
por todos conhecida, encarregado de tomar conta de um rebanho perto de uma povoação, por
três ou quatro vezes, fez com que
os moradores e donos dos animais, em virtude dos seus gritos

desesperados «vem aí o lobo!»,
acorressem apavorados em seu
auxílio. Quando se aproximavam
dele, encontravam-no rindo-se da
sua brincadeira. Até que um dia
o lobo apareceu mesmo, ele bem
gritou, mas já ninguém o levou a
sério e o lobo atacou o rebanho.
E viver na mentira por conveniência, simulando ser o que não
se é, pode custar a própria vida,
como aconteceu com um milionário que numa viagem de navio, de
Nova Iorque para a Europa, para
se precaver contra os ladrões,
se vestiu de maltrapilho. Assim,
quando era abordado por alguém,
fingia ser um desgraçado, inventando um infortúnio que o deixara na miséria. E todos acreditaram nele. Mas o navio bateu
contra umas rochas, no alto mar,
no canal de S. Jorge entre a Inglaterra e a Irlanda. Foram evacuados para os salva-vidas as mulheres e crianças. Como havia meia
dúzia de lugares no último salva-vidas, mas não chegavam para os
quarenta homens que estavam no
barco, aquele homem apercebeu-se que os marinheiros estavam a
evacuar os homens ricos e começou a dizer que era um magnata
milionário e pagava bem por um
lugar, mas estava vestido de maltrapilho e ninguém lhe deu crédito pensando os marinheiros
que ele estava a mentir por conveniência. Acabou por morrer
afogado com outros que também
não conseguiram lugar, por não
haver botes salva-vidas suficientes. Morreu afogado na sua própria mentira! De facto, ninguém
acredita num mentiroso, mesmo
quando ele fala a verdade, e quer
no caso da parábola do rapaz e do
lobo, quer neste caso, isto é, mais
do que evidente.

Diabólica, porém, é a mentira que
pretende tirar vingança contra
o próximo, pelo facto de não se
alcançarem os maus intentos que
se pretendiam levar por diante,
sobretudo quando o alvo das más
intenções não tem como se defender. Nesse caso, Deus não dorme
e ai do mentiroso, pois a sua mentira o rachará ao meio. Foi o que
aconteceu, exatamente, numa das
mais belas páginas do Antigo Testamento, relatada no Capítulo 13
do Livro do Profeta Daniel. Não
deixe o caro leitor de meditar
sobre este texto bíblico, porque
dele deduziremos que a mentira

esconde a verdade aos homens,
mas jamais esconderá a verdade
a Deus e que, mesmo através dos
próprios homens, Deus a poderá
denunciar. E, como diz o ditado,
«mais depressa se apanha um
mentiroso que um coxo» ou, se
quisermos, num ditado ainda mais
expressivo: «mais cedo ou mais
tarde, todos os piolhos chegam ao
pente!», isto é, as mentiras virão
à luz ou ainda, como diz o Senhor
Jesus, «nada há encoberto que não
venha a descobrir-se, nem oculto
que não venha a conhecer-se.»
(Lc.12,2).
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Os números do Papa Francisco
Traduzido do espanhol por: A. Silva

Porque é que certa comunicação
social silencia determinados acontecimentos? Será só porque foram
perpetrados por determinadas forças políticas?
Porque não se fala dos 14 milhões
de pessoas assassinadas pelo comunismo na antiga União Soviética,
para não falar de uma outra muito
maior lista de ser humanos exterminados pelo comunismo em todo o
mundo ao longo do século XX:
65 Milhões na República Popular da
China;
1 Milhão no Vietnam;
2 Milhões na Coreia do Norte;
2 Milhões no Camboja;
1 Milhão nos países comunistas da
Europa de Leste;
1,7 Milhões na África;
1,5 Milhões no Afeganistão;
150.000 na América Latina;
10.000 como resultado de ações do

movimento internacional comunista
e dos partidos comunistas na sua
ação política.
Esta soma monstruosa de 94,4
milhões de pessoas assassinadas
pelos regimes comunistas é referida
pelos autores de «O Livro Negro
do Comunismo: Crimes, Terror e
Repressão», uma obra coletiva de
professores e investigadores universitários europeus coordenados
por Stéphane Courtois.
Dado que o livro é de 1997, obviamente não contempla as mortes
ocorridas desde então até hoje, nas
zonas que têm continuado a ser sujeitas a este regime e aos seus métodos
repressivos como a China e a Coreia
do Norte, nem os que fizeram marcha atrás no percurso democrático,
como na Venezuela (dos presidentes
Chaves e Maduro).
Numa época em que os socialistas
duros se apresentam novamente
como os «libertadores do povo»
(refiro novamente a Venezuela,

mas também outras ‘modalidades
de reajustamento da riqueza ’ praticada por governos de ideologia
socialista, em países como Cuba,
Argentina e Brasil), a verdade
sobre o comunismo é normalmente
evitada nas televisões e nos jornais
diários que estão ao serviço destes
projetos de poder, que não é exatamente o ‘poder do proletariado’
como repete insistentemente a sua
propaganda (a este respeito devemos sempre recordar a magistral
máxima de George Orwell sobre

a ‘igualdade’ realizada pelo comunismo: “somos todos iguais, mas
uns são mais iguais que outros”).
Neste contexto ideológico e de
branqueamento de factos da história recente, é de louvar a coragem
do Papa Francisco em falar claramente do Holdomor e de denunciar um outro genocídio amplamente ‘esquecido’ do mundo até
há pouco tempo, o genocídio da
Turquia otomana contra a Arménia cristã em 1915.

Formação Inter-franciscana
Missionária
Nota da Redação

Há uns anos a esta parte a nossa
Fraternidade de “Notre Dame des
Nations” em Bruxelas, converteu-se num Centro Inter-franciscano de
Formação Missionária. Participam
da vida desta fraternidade Missionários Franciscanos OFM, Capuchinhos e Conventuais.
A formação está organizada em
círculos trienais desenvolvendo o
tema da «reconciliação», pessoal,
histórica e institucional.
Cada um dos frades nesta Fraternidade inter-obediencial, qualificam
a sua experiência fraterna como
muito positiva. Assim apresentamos à Igreja e ao mundo a nossa
vocação franciscana comum.
Recentemente o Superior Geral dos
Missionários Franciscanos visitou
esta Fraternidade de Bruxelas, que

oferece aos diferentes Irmãos oportunidades para aprofundar a sua
consciência na dimensão missionária da vida franciscana. Aspetos da
vocação cristã e franciscana, debate
e aprofundamento dos problemas
decorrentes do mundo contemporâneo relacionados com a evangelização missionária, o diálogo ecuménico e todas as questões relacionas
com todas as dinâmicas da ‘Justiça
e paz e integridade da criação’.
Frei Michael Perry, considera esta
experiência como uma das melhores que a Ordem Franciscana. Oferece a formação em evangelização
missionária dos seus membros e
convida o maior número de Irmãos
a participar num dos dois turnos
anuais de setembro a novembro em
língua inglesa e de março a maio em
língua francesa.
Todos estes temas de aprofunda-

mento e estudo são valorizados com
uma intensa vida espiritual, marcada pela oração e vida fraterna,
valorizando a dimensão humana e
interpessoal da nossa vida de mis-

-sionários. A oração comunitária e
a Eucaristia diária ocupam o centro
principal do dia de cada Irmão nesta
Fraternidade de “Notre Dame des
Nations”.
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Em Betfagé começa o hossana!
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“salva-nos, Jesus Filho
de David”
O Evangelho de Mc 11, 1-11 oferece-nos uma síntese sobre a
entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segundo o texto, quando
Jesus e os seus discípulos estavam
perto de Jerusalém entre Betfagé
e Betânia, junto do monte das Oliveiras, Jesus manda dois dos seus
discípulos e diz: Ide à povoação
que está em frente de vós e, logo
que nela entrardes, encontrareis um jumentinho preso, que
ainda ninguém montou. Soltai-o
e trazei-o e se alguém perguntar
porque fazeis isso, respondei:
O Senhor precisa dele e logo o
mandará de volta. Esta citação
ajuda-nos a compreender onde
Jesus se encontrava com os seus,
pois segundo S. Marcos depois de
chegar a Jerusalém, ao Templo, e
depois de examinar tudo ao seu
redor saiu para Betânia com os
doze.
Portanto, segundo a lógica do
texto de Marcos, Jesus com os
discípulos encontravam-se em

Betfagé e a povoação em frente
deles seria Betânia e nesta ótica
a promessa de Jesus em devolver
o jumento tem sentido, pois de
Jerusalém foram a Betânia. Não
quero entrar em detalhes, pois do
discurso pode-se intuir que talvez Jesus conhecesse os donos
do jumento e tinha a certeza de
que lá estava, não esqueçamos
dos seus amigos (Marta, Maria e
Lázaro) que residiam em Betânia
e Jesus frequentava a casa deles.
O outro ponto a considerar é a alegria que acompanha esta procissão
de Jesus, pois conscientemente ou
não, as pessoas aclamam a Jesus
como o Messias, o Salvador e isto
percebe-se no uso de “hossana”,
que quer dizer: salva-nos, Jesus
Filho de David.
Por outro lado, deparamo-nos
com o nome do lugar de partida
desta procissão, isto é, Betfagé,
que significa figos não maduros
ou azedos. É um lugar que teo-

logicamente tem um significado
relacionado com o que ali aconteceu, pois é um prelúdio ao
grande acontecimento da paixão
do Senhor e por isso Betfagé pode
ser tido como um preanuncio de
um evento eminente.

das Oliveiras. Nos Evangelhos
de Marcos e Lucas, encontramos
“Betfagé e Betânia” junto; a razão
é que as duas aldeias são vizinhas
e segundo o texto como dizia
antes Betfagé poderia encontrar-se antes de Betânia.

Betfagé, localiza-se nas redondezas opostas do monte das Oliveiras, da igreja do Pater Noster. A
aldeia encontra-se ao longo da
antiga estrada que ia de Betânia a
Jerusalém atravessando o monte

Aos leitores do Missões Franciscanas, as minhas calorosas saudações de Paz e Bem e de Boas Festas
Pascais!

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
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.

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.

28 DE ABRIL DE 2018: OS CONVENTOS
DE MAFRA E VARATOJO
10h00
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.

As inscrições para todos os atos serão
de 60,00€ por pessoa.
Os que desejarem participar só na
Arrábida, Católica e Varatojo, o preço
será de 25,00€ por pessoa.
Para mais contatos e informações use
o e-mail:
franciscanos8seculos@gmail.com

