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PAZ E BEM

Temos Mãe
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“faz-nos peregrinos como
tu foste peregrina”
À distância de um ano, queremos
recordar a visita do Santo Padre,
o Papa Francisco, a Portugal e ao
Santuário de Fátima em particular.
Depois de uma intensa preparação,
depois de uma fortíssima campanha
mediática difundindo opiniões pró e
contra Fátima, umas sérias, outras
ridículas, revelando o “trabalho
escravo” de um recém-contratado
jornalista que tem como obrigação
controlar a porta da “Casa Carmo” e
antever ao longe um longínquo solidéu branco.
Depois de Paulo VI em 1967; de
João Paulo II em 1981, 1991 e
2000, data em que beatificou os

Pastorinhos; de Bento XVI em
2010, chegou a vez do Papa Francisco em 2017, que veio canonizar os Santos Jacinta e Francisco
Marto e veio também como “peregrino da paz, louvando a Cristo,
nossa paz e pedindo para o mundo
a concórdia entre as nações”. E
como peregrino de Maria, o Papa
pediu à Virgem em Fátima: “Vê
as dores da família humana que
geme e chora, faz-nos peregrinos
como tu foste peregrina, como
Tu percorreremos todas as rotas,
seremos peregrinos de todos os
caminhos, derrubaremos todos
os muros e venceremos todas as
fronteiras, saindo em direção de
todas as periferias”.

O Papa Francisco veio a Fátima
recordar-nos que Maria é “a Mãe
doce e solicita de todos os neces-sitados. Sempre que olhamos para
Maria, voltamos a acreditar na
força revolucionária da ternura e
do carinho”. Francisco em Fátima
como que profetizou que dos braços de Maria, virá a esperança e
a paz que o mundo necessita. E
falando para os frágeis e doentes, a
quem chamou de ‘tesouro precioso
da Igreja’, disse-lhes o Papa: “Na
sua paixão, Cristo tomou sobre si
todos os nossos sofrimentos. Jesus
sabe o que significa o sofrimento,
compreende-nos, consola-nos e
dá-nos força, como fez a São Francisco Marto e a Santa Jacinta Marto
e aos santos de todos os tempos e
lugares” e exortou todos os doentes, a viver a vida como um dom e
a oferecerem-se continuamente a
Deus de todo o coração como fizeram os Pastorinhos.
Olhando para o céu e para a terra, a
partir de «Fátima altar do mundo»,

o Papa desafiou a Igreja a ser “mis-sionária, acolhedora, livre, fiel,
pobre de meios e rica no amor”.
Mas, no meu sentir e entender, esta
visita do Papa Francisco há um
ano a Fátima, ficou marcada com
a solene proclamação do Papa:
«Temos Mãe»!!!
Temos Mãe, que nos ouve, nos acolhe e nos guia para a plena salvação
em Cristo. Temos Mãe que ouve os
clamores de todas a guerras químicas, fratricidas, ostensivas ou
diplomáticas. Temos Mãe, Maria,
Mãe da Igreja, festa que o Papa
nos manda celebrar anualmente
em cada segunda-feira a seguir ao
Pentecostes (este ano será a 21 de
maio). E temos Fátima a pensar-se
a si própria, no próximo Simpósio
Teológico-Pastoral: «Fátima Hoje:
que sentido?» que decorrerá entre
os dias 22 e 24 de junho no salão do
Bom Pastor no edifício do Centro
Pastoral Paulo VI. Aí vamos todos
dar graças pelo dom de Fátima!
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Editorial

Situação preocupante
nas Filipinas e no Cairo
Texto: Agência Fides

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Neste mês de maio, mês da vida, do
coração das flores, nós católicos e toda
a humanidade crente e descrente sentimo-lo pulsar de forma diferente, até
lhe chamamos o mês de Maria, por isso
«à Vossa, ó Maria, proteção nos acolhem…», nos acolhemos neste mundo
que parece tão desorientado. Onde já
não se fala em progresso, nem em planos
de desenvolvimento, já não se fala em
conquistas científicas para benefício de
toda a humanidade. Onde até das causas
ecológicas e ambientais parece que os
nossos legisladores se esqueceram.
Entre nós portugueses, os temas fortes da atualidade, tratados com grande
barulho no Parlamento e na comunicação social são: a eutanásia e a mudança
de género aos 16 anos sem necessidade
de um prévio estudo médico.
Tudo isto recorrendo a uma linguagem
que usa meias verdades e deturpa a realidade concreta.
A função da medicina é assistir medicamente todos os que a ela recorrem para
obter a saúde e perseverar a vida. Não
para matar!!!
Matar os vulneráveis, os idosos, os doentes, as crianças recém-geradas denuncia o nível mais baixo do pensamento
humano. Que de um ato isolado, resulte
um acidente, ninguém está livre. Agora
legislar, dar cobertura legal à morte do
próprio pai, da própria mãe revela um
retrocesso civilizacional monstruoso.
Até há pouco tempo abatiam-se os animais quando estavam doentes, como
última solução. Agora defendem-se os
animais e abatem-se as pessoas.
Hoje muitos estudos referem que se
atinge a maturidade cada vez mais
tarde. Pelo contrário a nossa legislação permite que cada vez mais cedo se
possam tomar opções irreversíveis. Em
Portugal dá-se cobertura legal a uma
opção arbitrária e na maior parte das
vezes tomada isoladamente.
Tema tratado e legislado no Parlamento
Português em 2011, onde no Diário da
República, 1ª série – Nº 52 – 15 de março
de 2011 se publicou a Lei n.º 7/2011, pela
qual cria o procedimento de mudança
de sexo e de nome próprio no registo
civil. Apenas 375 pessoas alteram o sexo
e o nome ao abrigo desta lei.
Eu sou o primeiro a defender a felicidade e a realização pessoal dos meus
semelhantes, mesmo dos que não sentem com eu, nem fazem as mesmas
escolhas que eu.
Mas vejamos qualquer Junta de Freguesia em Portugal facilmente tem
nos cadernos eleitorais mais que 375
cidadãos inscritos. E se cada Junta de
Freguesia criasse o seu próprio ordenamento jurídico? Dir-me-ão: “isso é um
perigo, desintegra a unidade nacional e
territorial”…
Então as leis só servem para defender
um tipo de minorias?

Filipinas
Na cidade de Marawi o exército foge
a estabelecer negociações e quer
retomar a influencia na cidade.

ras pretas. Queimaram duas escolas e libertaram todos os presos da
cadeia e instalaram-se à força em
casas de famílias locais.

É preocupante a situação do Padre
Teresito Suganob e de mais 15 reféns
que se encontram em parte incerta,
podem estar a ser usados como
escudos humanos, declarou o Bispo
D. Edwin de la Pena, responsável
pela região de Marawi, que se situa
na ilha de Mindanao no sul das Filipinas, atacada recentemente pelo grupo
islâmico armado “Maute”, que invadiram a catedral, prenderam o vigário
geral e os cristãos que estavam em
oração e em seguida incendiaram a
Catedral, morreram 9 cristãos.

O Cardeal Orlando Quevedo, Arcebispo de Cotabato e o Cardeal de
Manila D. Luís António Tagle estão
a usar os meios ao seu dispor para
auxiliarem as populações da Marawi.

A cidade foi invadida por mais de
500 membros do estado islâmico
que encheram a cidade de bandei-
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Cairo
O massacre de 29 cristãos coptas é
uma resposta dos terroristas ao discurso feito pelo Presidente egípcio
Abdel Fattah al-Sisi na conferência
dos Estados Unidos e o mundo árabe,
que recentemente teve lugar na Arábia Saudita, segundo e padre Rafic
Greiche, sacerdote greco-católico,
porta-voz dos Bispos do Egipto.

lação egípcia, formada por cristãos
e muçulmanos, semeando a divisão
de um povo unido. Até agora não o
conseguiram, pois a população está
muito unida e recusa a violência.
Os terroristas do estado islâmico
têm um objetivo a longo prazo,
que é expulsar os cristãos do
Egipto, como fizeram no Iraque
depois da conquista de Mosul, na
Síria e no Sudão.

Os terroristas querem dividir a popu-

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO

Neste mês de maio, encontramos nos
Sermões de Santo António de Lisboa,
estes três pensamentos, que partilhamos
com os leitores do nosso mensário «Mis-sões Franciscanas»:
«Uma mulher levantou a voz do meio da
multidão e disse: “Feliz o ventre que te
trouxe e o seio do qual bebeste o leite!”
Feliz, é como quem diz bene auctus, isto
é, ricamente dotado. Beato ou feliz é
aquele que tem tudo o quer, e não deseja nada de mal. Beato é aquele que
vê realizarem-se todos os seus desejos.
Beato como o seio da gloriosa Virgem
Maria, que mereceu trazer em si durante
nove meses todo o Bem, a beatitude dos
anjos e a reconciliação dos pecadores.»
«A Virgem Maria, enquanto estava cá em
baixo entre a Igreja militante, possuía e
praticava as virtudes de todos os justos.
Como está escrito: “em mim se acha toda
a graça do caminho e da verdade, em mim
toda a esperança da vida e da virtude.”
(Ecli. 24). Ela tinha também uma imensa
piedade para com os penitentes. De facto
Ela disse: “Não têm vinho”, como que a
pedir a Seu Filho: Derrama, meu Filho, so-

bre os penitentes a graça do teu amor, porque não têm o vinho da compunção».
«“Um grande sinal apareceu no Céu: uma
mulher vestida de Sol”. Esta mulher é antes
de mais a figura da Igreja. Mas nela vemos
também a figura da Virgem Maria.
Nossa Senhora, única esperança, que
ilumina a nossa mente com o esplendor
da tua graça, purificada com a candura
da tua pureza, aquecida com o calor da
presença. Reconcilia-nos a todos nós
com o teu Filho Jesus».
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Nossa Senhora de Fátima
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“estou aqui
para me
reconciliar
com Deus”
O povo cristão, especialmente o povo
português, manifesta tal devoção a
Nossa Senhora, sob o título de Nossa
Senhora de Fátima que, ao Santuário
implantado na Cova da Iria, todos os
dias acorre uma multidão significativa de peregrinos dos quatro cantos
do mundo. O que me impressiona,
pessoalmente, não é tanto a gratidão dos beneficiados, mas a resignação dos preteridos. Não são tanto
os hinos de ação de graças daqueles
que são contemplados com qualquer
cura, mas, sim, a heroica resignação
e a inalterável serenidade de quem
se sente confirmado no sofrimento,
e convidado a continuar na cruz,
apesar de desfeitas as suas ilusões,
depois de tanto ter confiado e orado.
Ah! É, sem dúvida a lição mais difícil de aprender, lição que só entende
quem se encontrar com o espírito de
Deus que invade a Cova da Iria.
Certo dia, em vésperas da comunhão
solene de uma das suas filhas, uma
devota de Nossa Senhora de Fátima,

SUGESTÃO DE LEITURA

Está disponível o I Volume, 3.ª edição
revista e aumentada, das Histórias do
Frei José Dias de Lima: Histórias de
Vida, Exemplo e Proveito. Quem adquiriu a primeira e a segunda edição decerto que gostará de levar também a terceira. Será boa opção para uma prenda.
É uma ajuda às Missões Franciscanas.
Faça o seu pedido que enviaremos pelo
correio a sua casa, pelo preço 10,00
Euros com portes incluídos, ou à cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com

oriunda de uma aldeia minhota, e que
rezava ajoelhada diante da imagem
da Capelinha das Aparições, ao reconhecer-me, porque eu estava com o
santo hábito da ordem franciscana, e
era fácil entrever-me entre os muitos
peregrinos que ali se encontravam,
veio saudar-me e não hesitou em
pedir-me um pouco de atenção:
- Tem paciência para me ouvir por
uns momentos, frei?
- Com certeza! - respondi.
- Antes de mais quero dizer-lhe que
isto é uma conversa informal e
não uma confissão e que pode partilhar este meu testemunho com
quem quiser e onde quiser, porque
a minha confiança na Senhora de
Fátima tem, neste acontecimento, a
minha certeza de que Ela vela pelos
que a amam e a ela recorrem nas
suas aflições - fez questão de dizer,
à guisa de introdução.
Contou-me então a sua caminhada
com Nossa Senhora de Fátima, para
ultrapassar a perda mais dolorosa
que qualquer mãe pode sentir, a
perda de um filho:
«Padre, no terceiro parto que
tive, numa gravidez de alto risco,
pedi muito a Nossa Senhora de
Fátima pelo meu bebé. Depois que
ele nasceu, durante os sete meses
da sua vida, eu vim com ele no
meu colo aqui à Cova da Iria, a
pé, quase trezenos quilómetros, e
dei, de joelhos, sete voltas à capelinha das aparições, tantas quanto
os seus meses que tinha de vida.

Pedi tanto a Nossa Senhora que
me conservasse a vida do meu
menino, pedi-o até ao limite das
minhas forças, mas ele acabou
por morrer. Na verdade, os médicos disseram que foi um grande
milagre eu ter sobrevivido ao
parto e que o menino, se não mor-resse, nunca andaria das pernas e seria surdo-mudo. Fiquei
profundamente revoltada embora
continuasse a frequentar a Eucaristia e a acompanhar as minhas
filhas na catequese, mas não me
aproximei mais do confessor,
nem da Sagrada Comunhão. Foi
então que uma das minhas filhas
me abordou, nas vésperas da sua
comunhão solene, que vai ser dentro de quinze dias, lá na terra,
dizendo-me: “Mãe, por favor confessa-te para ires comigo à minha
comunhão solene. Eu preciso de
ti ao meu lado naquele dia, não
me quero sentir sozinha, porque
os outros meninos vão ter do seu
lado os pais a comungar. O mano
é um anjinho que está no céu, e
que foi para a beira do Francisco
e da Jacinta, como nos disseste no

dia em que foi a sepultar. E o que
importa é que tu estás bem e podes
olhar por nós, como o mano olha
por nós lá do Céu!” Esta abordagem da minha filha fez-me pensar que, afinal, aconteceram dois
milagres na tragédia da morte do
meu menino: foi-me salva a vida
no parto e ganhei um anjinho,
dois presentes de Nossa Senhora
que esta ingrata não soube agradecer. Concluí, afinal, que Nossa
Senhora de Fátima me poupou
a uma vida mais difícil que era
ter à minha responsabilidade um
filho, que me colocaria mais dificuldades para granjear o sustento
para as irmãs, embora não me
importasse de o ter, mesmo assim,
deficiente, pois estava disposta a
carregar essa cruz, com amor. Na
verdade, perdi um filho mas ganhei
um anjinho que está no céu a pedir
pela sua pobre mãe e pelas suas
duas irmãs. E hoje estou aqui para
me reconciliar com Deus, agradecer as graças recebidas através de
Nossa Senhora de Fátima e preparar-me para comungar ao lado da
minha filha.

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
EM FÁTIMA
A União Missionária Franciscana vai
realizar o seu Retiro Anual no Santuário
de Fátima, que terá lugar de 23 a 27
de agosto.
O retiro terá lugar na Casa de Nossa Senhora das Dores. O preço é o seguinte:
Inscrição - 10,00€
Quarto individual - 140,00€
Quarto duplo - 130,00€
Estes preços incluem as quatro diárias
com pensão completa. Se deseja participar, faça a sua inscrição até ao dia
10 de agosto, por carta para a UMF em
Leiria, pelos telefones: 244 839 904
ou 91 383 77 26 ou ainda para os nossos mail’s.

umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Dois novos Diáconos
Franciscanos
Texto: Equipa Provincial de Pastoral
Vocacional Franciscana

No passado dia 22 de abril, Domingo
do Bom Pastor, a Igreja rezou ao
Senhor da messe pelo dom de operários e a Sé de Leiria rejubilou por
testemunhar a ordenação de dois
presbíteros e três diáconos, que
com alegria se entregaram ao seu
serviço. Foram ordenados, pelas
mãos do Senhor Bispo António
Marto, perante uma assembleia
composta por um grande número
de sacerdotes e inúmeros féis.
Entre os diáconos, dois são Frades
Menores da Província Portuguesa
dos Santos Mártires de Marrocos,
que muito se alegra com a sua oblação ao serviço do Reino. São eles:
Frei Luís Carlos Moreira da Mota,
nascido na freguesia de Guilhufe,
Penafiel a 20 de agosto de 1986 e
Frei Sérgio Duarte da Costa Góis,
nascido a 24 de fevereiro de 1987
em Leôncio Martinez (Miranda),
Venezuela. Deixamos aqui a partilha fraterna da sua vivência deste
momento marcante no seu percurso vocacional.

Texto: Frei Sérgio Duarte da Costa Góis

Frei Sérgio Góis
Nascido na Venezuela e criado em Lisboa, recebi uma educação segundo o
modelo da moral cristã, numa família
católica, juntamente com duas irmãs,
todos próximos em idade e afeição.
Oriundo da Paróquia da Pontinha, de
origem e matriz franciscana, graças
à ação pastoral dos Frades do Seminário da Luz, desde cedo me habituei
a viver as coisas de Deus nos tons
pardos do burel franciscano, tal era
o jeito dos seus e, então, meus pastores, a quem muito devo. Depois
de um processo de discernimento e
acompanhamento inicial, ingressei
no Aspirantado em 2007, começando
assim a minha caminhada de formação inicial na Província Portuguesa
da Ordem dos Frades Menores. Sempre em pautas de discernimento da
vontade de Deus, nos seus tempos
próprios, concluí o Noviciado e os
estudos teológicos, consagrando-me
solene e perpetuamente no dia 17 de
setembro de 2017.

Por ora, sou ordenado Diácono,
momento deveras marcante nesta
caminhada, não tanto e muito
menos pela dignidade ministerial
que me é concedida, mas sobretudo pela responsabilidade que ela
comporta: ser servo da Palavra em
função da comunidade, nos seus
pobres e necessitados, na mesa
eucarística, proclamando – Dominus vobiscum – e enviando – Ite
missa est. Perante um tal encargo,
nesta hora em que o Senhor Bispo
António Marto impõe as mãos
sobre a cabeça, o coração bate de
comoção e transborda de gratidão,
pelo chamamento de Deus, pela
confiança dos Irmãos, pelo ministério da Igreja e pela certeza de
que em Deus Pai, com Jesus e pelo
Espírito, esta aventura será uma
boa ventura. Sim, porque quando
a vida e vocação são confiadas nas
mãos de Deus, a certeza que nos
anima e fortalece é a da bem-aventurança eterna, para a qual todos
fomos criados. Assim queira Deus,
para tal interceda a Virgem Maria
e com isso concorram os pais São
Francisco e Santa Clara.

emersa da água do Baptismo,
purificada na penitência, alimentada com a eucaristia e ungida
pelo Espírito Santo que anima e
fortalece a Igreja;
Dou-Te graças pelo dom da vocação, consagrada na pobreza, obediência e castidade, em fraternidade e minoridade, ao jeito de São
Francisco de Assis.
Por Tua misericórdia, ilumina as
trevas do meu coração, para que,
humildado e ajoelhado no Teu serviço, procure apenas e só amar-Te
e em Ti deleitar-me.
Concede-me uma fé verdadeira,
para crer no que leio,
Uma esperança firme, para ensinar o que creio,
Oração feita e rezada pelo próprio na vigília de oração:
Ó glorioso Deus Altíssimo,
Dou-Te graças pelo dom da vida,
gerada no amor dos pais e educada no aconchego familiar;
Dou-te graças pelo dom da fé,

Um amor perfeito, para viver o
que ensino.
Mostra-me, Senhor, o reto sentido e conhecimento do Mistério
Sagrado, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo de proclamar o Evangelho de Cristo,
Que na verdade acabas de dar-me.
Ámen.
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Texto: Frei Luís Carlos Moreira da Mota

Frei Luís Mota
Nascido em 1986, numa belíssima
e pacata terra da diocese do Porto,
desde muito novo frequentei o que
na altura conhecíamos como a
“doutrina”.
Desde tenra idade aprendi os ensinamentos e orações da Igreja; dos
Mandamentos às bem-aventuranças; das virtudes cardeais e teologais aos novíssimos, tudo era, com
amor, apresentado como forma e
caminho para chegar a Jesus e
passando por Nossa Senhora que
saudávamos sempre com a oração
do terço no final de cada dia de
“doutrina”.
Foi desta forma que cresci aprendendo a gostar das “coisas de Deus”
que me eram apresentadas pela Igreja
a quem tenho por Mãe e Mestra.
Anos mais tarde, participante ativo
da vida da paróquia em que habitava, fazia parte de um grupo de
jovens que eram acompanhados por
uma Irmã Franciscana Hospitaleira,
que naturalmente apresentava o

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

modo de vida simples e cativante do
Seráfico Pai S. Francisco de Assis.
Iniciei a minha caminhada vocacional em 2007, no Convento de Leiria,
e decorrido o tempo estabelecido
fiz o “ano da prova” ou também chamado de Noviciado, no Real Convento de Santo António de Varatojo, onde recebi dos irmãos que
aí viviam exemplos vivos do que é
ser Franciscano e santo. Nesta fase
o Senhor concedeu-me a graça de
começar a viver revestido exteriormente com o bordão franciscano e
interiormente moldou-me, para que,
acolhendo a Sua Palavra e os seus
ensinamentos tão claros na nossa
tradição, eu me fosse cada vez mais
configurando ao nosso carisma.
Posteriormente fiz os meus estudos teológicos na Universidade
Católica do Porto, vivendo na fraternidade de N.ª Sr.ª dos Anjos.
A 17 de setembro de 2017, professei
solenemente os votos Evangélicos
no Convento de S. Boaventura em
Braga. Neste dia entreguei-me perpetuamente ao Senhor da messe,
exclamando com o Poverello: “Isto
mesmo eu quero, isto peço, isto
anseio realizar de todo o coração.”
(1Cel.22)

Atento e desperto para as coisas
de Deus e dos homens, preparo-me
para receber o Sagrado Ministério
que me configurará mais a Cristo e
à Sua Igreja.
Confio-me às orações de todos e
tantos que me têm acompanhado
ao longo desta jornada, pedindo ao
Senhor que me conceda a Graça de
ser fiel administrador dos Seus Dons.
Saudação Franciscana de Paz e Bem.
Oração feita e rezada pelo próprio na vigília de oração:

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)

Senhor Jesus, tornai-me digno de
Vos servir no Altar da Santíssima
Eucaristia.
«Que o homem todo se espante,
que o mundo todo trema, que o céu
exulte, quando sobre o altar, nas
mãos do Sacerdote, está Cristo, o
Filho de Deus vivo.» (Carta a toda
a Ordem, S. Francisco)

«Senhor, sois o meu Deus, desde a
aurora vos procuro, a minha alma
tem sede de vós» (Sl 63, 29)
Eu Vos rendo graças, Vos glorifico
e Vos louvo pela vida que, em mim,
fazeis brotar. Pelo dom do amor,
do chamamento à vida consagrada
religiosa e pelo dom da vocação
sacerdotal.
Consciente de que a vocação é pura
graça do Vosso mor e misericórdia,
eu Vos sobressalto pela missão e
apostolado que me confiais.
Como São Francisco de Assis, quero
seguir e observar fielmente todos
os Vossos mandamentos, perseverando contra a cultura de descarte,

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].

buscando o «silêncio contra a cultura do barulho», pois, só assim,
serei capaz de viver, com firmeza e
autenticidade, uma vida de apostolado dedicado ao vosso Reino.

PEREGRINAÇÃO 2018
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Beatos João de Cetina e Pedro
Duenas
Mártires da I Ordem Franciscana (1380-1397)
Texto: Frei José Dias de Lima OFM

morreu pela salvação da humanidade. Nos dias festivos, Frei João
instruía na fé seus companheiros
de prisão, alguns dos quais haviam
abandonado a fé ou estavam vacilantes. Celebrando a missa numa pobre
e estreita habitação fortaleciam-se
na confiança em Deus, que proclama
felizes os que sofrem por causa da
justiça e do Evangelho.

“testemunho supremo de
seu incondicional amor
através do martírio”
João de Lourenço, nascido em
Cetina (Aragão – Espanha), tomou
o hábito franciscano entre os Frades Menores de Monção.
Frei Pedro nasceu em Duenãs (Espanha) e muito jovem ingressou na
Ordem dos Frades Menores na qualidade de religioso leigo. Aceitou com
muito entusiasmo a proposta de Frei
João de Cetina para ser seu companheiro na árdua tarefa de anunciar
Jesus Cristo aos muçulmanos.
Obtida a licença de seus superiores
os dois frades missionários, entrando
na cidade de Granada no dia 8 de
janeiro de 1397, era um domingo,
começaram a anunciar a fé em Cristo
aos sarracenos. Mas logo foram aprisionados e conduzidos à presença do
juiz, que os interrogou a respeito da

sua missão. Os dois frades responderam firmemente que tinham ido
a Granada com o fim de anunciar o
Evangelho e exortá-los a abraçar a
fé em Jesus Cristo. O juiz riu-se de
suas pretensões e pensando que estivessem loucos, aconselhou-os que,
se quisessem salvar a própria vida,
abandonassem imediatamente a
cidade. Depois de algum tempo de
silêncio, os dois frades missionários
apareceram novamente nas praças
públicas anunciando a fé cristã. Os
sarracenos não tardaram em levantar-se contra eles, acusando-os como
perturbadores do povo e blasfemos
contra o seu grande profeta Maomé.
Os dois ardorosos missionários da
fé, que pressentiam morte próxima,
depois de se prepararem, pela confissão e bênção, aos pés do Pe. Eus-

táquio, capelão dos mercadores cristãos, apresentaram-se ao juiz. Foram
condenados à prisão, junto com os
escravos cristãos para o cultivo dos
vinhedos. A vida destes missionários foi um verdadeiro e prolongado
suplício. Mas estavam bem felizes
por sofrerem por Jesus Cristo, que

OBITUÁRIO
Texto: Frei Álvaro Silva

de Montariol e Diretor da Tipografia da
Editorial Franciscana.
Em 1956 foi enviado para a Missão em
Moçambique onde esteve até abril de
1975. De 1956 a 1968 foi Superior da
Missão de Mocumbi e de 1968 a 1975
foi Superior no Chongoene.

Faleceu Padre Diamantino Faria, OFM
No passado dia 13 de abril faleceu o Padre Diamantino Faria. Tinha 94 anos de
idade e 70 de sacerdócio. Era natural do
Olival (Vila Nova de Ourém).
Depois da Ordenação Sacerdotal que
ocorreu no dia 25 de julho de 1948, foi
professor de Físico-química no Colégio

Sacerdote zeloso e empreendedor, formava
as comunidades cristãs na Fé Católica e
proporcionava-lhes condições de vida social cada vez mais dignas, com acesso a
água potável, ensino e cuidados de saúde.
Regressou a Portugal e durante algum
tempo trabalhou em Paróquias entregues
aos Franciscanos na zona de Óbidos.
Mas logo em 1979 regressa novamente
ao continente africano, desta vez para a

África do Sul, para a Paróquia de Santa Maria de Pretória, onde esteve até
agosto de 1995.
Definitivamente em Portugal esteve na
Fraternidade dos Açores (S. Miguel) e
ultimamente no convento de Varatojo
em Torres Vedras.
Trabalhava com o mesmo empenho na
Vinha do Senhor e nos campos agrícolas, e tinha uma invulgar capacidade
para coisas técnicas. Era um homem
manso, bondoso, de humor fino e presença alegre que a todos cativava.
Recentemente passava algumas temporadas entre a sua Fraternidade de Varatojo e a Enfermaria Provincial de onde
serenamente partiu para o Céu.

A prisão dos dois frades missionários durou mais de dois meses.
De dia eram obrigados ao trabalho
extenuante. De noite, no cárcere,
depois de um breve sono, dedicavam-se à oração. Ambos esperavam
dar a Deus o testemunho supremo
de seu incondicional amor através do martírio, conforme sempre haviam desejado. No segundo
domingo de Páscoa o bem-aventurado Frei João pronunciou um
vibrante discurso aos cristãos e aos
muçulmanos, explicando o Evangelho do Bom Pastor. O juiz chamou
os frades missionários e interrogou-os longamente. Nem com promes-sas, nem com ameaças conseguiu
demovê-los de sua fé. Então lançou-se furioso contra o Beato João e o
golpeou terrivelmente na cabeça,
ordenando que fosse decapitado.
O juiz esperava assim que o jovem
Frei Pedro, de dezoito anos apenas, ante o corpo decapitado de
Frei João, que era o seu mestre,
mudasse de parecer, renegando a
fé cristã para abraçar a de Maomé.
Com promessas de dinheiro e de
prazeres ele procurou demovê-lo, mas, por fim, irritado, cortou
a cabeça do jovem mártir com um
golpe de cimitarra. Era o dia 14 de
maio de 1397 quando se consumou
o martírio destes dois frades franciscanos da I Ordem.
Depois de alguns anos as suas relíquias foram resgatadas por alguns
comerciantes catalães e enviadas
para os Conventos franciscanos de
Sevilha e Córdoba e para a Catedral
de Vich. Em 1583 a Província Franciscana de Granada escolheu-os
como seus patronos. A Beatificação
dos dois mártires missionários franciscanos foi aprovada por Clemente
XII em 26 de agosto de 1731.
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Os Franciscanos na Turquia (Istambul)
Texto: Cruz da Silva

Os Missionários Franciscanos na
Turquia estão totalmente empenhados no diálogo inter--religioso
como caminho para a Paz. O então
Superior Geral, José Carballo criou
a Fraternidade para o diálogo ecuménico e inter-religioso, com sede
na paróquia franciscana de Santa
Maria Draperis em Istambul.
Em Istambul os missionários franciscanos servem também na paróquia de São Luís, junto ao consulado francês.
Há já três anos que os missionários franciscanos da fraternidade internacional para o diálogo
abriram uma segunda casa em
Esmirna, onde atendem os cristãos das paróquias do Espírito
Santo e de Santa Maria. Dado que
só 0,5% da população é católica,
a sua principal ocupação pastoral

situa-se ao nível do diálogo, diálogo na vida e no trabalho, e em
intercâmbios espirituais e teológicos.
Isto porque o Islão é a religião
predominante na Turquia, atingindo 98% da população, de modo
que o diálogo nunca sai muito
da esfera de influência islâmica,
onde participam maioritariamente os Sunitas e os Alauitas,
os mestres Sufíes, e outras pes-soas com inquietações religiosas
diversas. Os missionários franciscanos na Turquia também mantêm excelentes relações com as
Igrejas Ortodoxas e Protestantes.
Esta diversidade religiosa marcou
profundamente a Semana Santa
deste ano, quer na vivência do
ministério ecuménico no que se
refere à prisão de Jesus na quinta-feira santa, até à vigília pascal
vivida em comum com as comu-

nidades locais de língua italiana,
inglesa, francesa e espanhola.
A par disto foram apresentados
cumprimentos festivos às autoridades civis e religiosas islâmicas.
Muitas das celebrações da Semana
Santa foram vividas em comum
pelas paróquias católicas, até para
sentirem juntos a força da fé que
os une.
Na Turquia percebe-se imediatamente o carácter universal da
Igreja, onde os cristãos são cha-

mados a dar diariamente testemunho do Evangelho de Cristo, frentes aos constantes desafios de que
são alvo. Desde o tempo de São
Paulo que a Turquia está no centro dos caminhos da Igreja, até à
atual situação resultante do acolhimento dos refugiados do Médio
Oriente e da África.
Para mais esclarecimentos sobre
a vida dos Missionários Franciscanos na Turquia pode consultar
www.istambulofm.org.

OBITUÁRIO
Texto: Frei Álvaro Silva

Franciscanos na
Guatemala

Faleceu Padre António Marques Crispim,
OFM

Texto: Santos da Silva

Recentemente os Missionários
Franciscanos na Guatemala, pertencentes à Comissão franciscana de
Justiça e Paz e Integridade de Criação, misturam-se com o povo e saíram à rua em manifestação pacífica.
Com esta posição de solidariedade
com o povo guatemalteco, os mis-sionários franciscanos unem a sua
voz à de todos os que naquele país
da América do Sul lutam contra a cor-rupção tão fortemente enraizada nas
instituições públicas da Gautemala.
A República da Guatemala é um
país da América Central, de governo
presidencialista, foi colónia espanhola até 1821. Presentemente é
dos países mais populosos da América Central, a maioria da população
é formada por indígenas e seus descendentes.

A sua história é marcada pela
civilização maia, cujo centro era
a região de Petén. A Guatemala é
o terceiro maior país da América
Central, possui diversos lagos e
cadeias montanhosas, que são o
prolongamento da Serra madre
mexicana.

O catolicismo era a única religião
conhecida durante o tempo colonial espanhol. Durante este tempo
houve sempre fricção entre as
religiões naturais e a religião dos
colonizadores, nas últimas décadas
muitas seitas americanas se têm
fixado na Guatemala.

No passado dia 14 de abril faleceu o
Padre António Marques Crispim. Tinha
84 anos de idade e 60 de sacerdócio.
Era natural de Penafirme (Torres Vedras).
Ordenou-se em 1958 e ficou a colaborar nas Paróquias de Carnide e Pontinha
em Lisboa. Depois foi professor no Colégio Franciscano de Montariol em Braga.
De 1967 a 1972 foi superior na Fraternidade Franciscana de Faro e o primeiro
pároco franciscano da Paróquia da Conceição de Faro.
De 1972 a 2001, integrado na Fraternidade de Varatojo, foi pároco nas paróquias de Ponte de Rol e São Pedro
da Cadeira (Torres Vedras). De 2003 a
2016 foi capelão do Lar de São José
(Torres Vedras).
De sensibilidade poética, escreveu
um considerável número de poemas.
Também possuía dons musicais, que
os pôs a render no campo litúrgico e
etnográfico.
Faleceu no hospital de Santa Maria, em
Lisboa, vítima de crise diabética.
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O Cenáculo, lugar da
manifestação da Igreja
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“com a
descida do
Espírito
Santo, todos
se tornam
filhos
adotivos
de Deus”

Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)
Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de .........,..... €
Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
Faço transferência bancária para: IBAN: PT50 0007 0018 0025 6060 0058 6
Desejo comprovativo para dedução do IRS / IRC
( N.º Contribuinte: ........................)

CORTAR E ENVIAR PARA:
União Missionária Franciscana - Convento De São Francisco
Rua Dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

O Cenáculo é um dos lugares mais
importantes na História de Salvação. O lugar no qual Jesus instituiu
o primeiro sacramento não segundo
a ordem numérica dos sete mas a
Eucaristia. Não há nenhum equívoco
no que concerne este sacramento e
não se confunde com a instituição
dos sacramentos após a Páscoa.
Para além da Eucaristia, duma forma
implícita falamos também da instituição do sacerdócio ministerial,

pois não se pode falar da Eucaristia
sem o respetivo ministro ordinário.
Estes são acontecimentos que marcaram a última ceia do Senhor celebrada naquele lugar, onde predisse
também quem o trairia.
Este lugar assume também o apelativo de ser o berço da Igreja e eu
diria que mais do que nascer no
Cenáculo, a Igreja manifestou-se
ali embora tenha tido o seu nascimento do lado trespassada-do de
Jesus no Calvário onde saiu sangue
e água sinais do nosso batismo,
sacramento fundamental para a
existência da Igreja.
Do outro lado, o Cenáculo como
lugar da descida do Espírito
Santo segundo nos diz o livro dos
Actos 2, 1-11 parece contradizer o
que nos diz o livro de Genesis 11,
1-9 no que diz respeito à Torre de
Babel, onde o homem toma a iniciativa e não Deus. Deus dispersa-os e não são capazes de se entenderem uns aos outros, enquanto
nos Atos o Pentecostes, Deus une
os dispersos e são capazes de se
entender uns aos outros. O Evangelho foi anunciado ao mundo
inteiro, cada qual na sua língua é
capaz de anunciar, ser escutado e
entendido. Deus une na diversidade e por isso falamos de uma

única Igreja na diversidade e S.
Paulo falará aos Coríntios da
diversidade de carismas.
No Cenáculo encontramos também
o batismo de todo o mundo veterotestamentário, pois João Baptista na sua pregação dizia que ele
batizava com água, mas viria um
que batizaria com Espírito Santo e
fogo. E com a descida do Espírito
Santo, todos se tornam filhos adotivos de Deus em Cristo e por isso
chamamos e a Igreja celebra alguns
como santos.
Portanto, é um lugar muito importante para os cristãos, pois desempenhou um papel fundamental
nos últimos momentos da vida de
Jesus, mas também na comunidade cristã primitiva.
De uma forma simples, o Cená-

culo localiza-se na parte oeste
da chamada cidade de David, na
parte meridional da cidade de
Jerusalém e tem-se acesso através
da porta de Sião pois localiza-se
fora dos muros.
Quanto à presença franciscana, no
ano de 1333, o rei Roberto de Nápoles e a sua mulher Sancia compraram as ruinas do sultão do Egipto
que depois passaram aos franciscanos sob o consenso do Papa, os
frades restauraram a área inclusive
a sala superior do Cenáculo e ao
lado foi feito um pequeno convento,
ainda visível. Permaneceram no
lugar durante dois séculos e era a
cúria dos frades. E por isso o Custódio de Terra Santa ainda vem designado guardião do santo Monte Sião
e Custódio dos lugares santos (cfr
Geiger, Terra Santa, Milano 2017).

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)

