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PAZ E BEM

As nossas mãos, os nossos pés
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Os membros
da UMF estão
nas suas
paróquias
como servos
de todos”
Um corpo sem mãos e sem pés é um
corpo muito limitado. Os membros
da União Missionária Franciscana,
são as mãos e os pés dos missionários franciscanos. Os membros
da UMF são aqueles que de acordo
com as leis da Igreja, no cânone 310
do Código de Direito Canónico, formam uma «Associação Publica de
Fiéis», que consentaneamente com
a própria índole se regem por estatutos confirmados pelos Superiores
Maiores da Ordem Franciscana.
Na sua grande Maioria, gente boa,
generosa e simples. Amam a Igreja
e o apostolado missionário dos
franciscanos. Por isso cooperam
com ele pela oração constante, pela
leitura e difusão do Jornal Missões
Franciscanas e na divulgação das
restantes publicações missionárias
por nós editadas.

Todos os Institutos Missionários
têm um grupo de leigos seus colaboradores. Também os Missionários Franciscanos, têm desde 1891
a UNIÃO MISSIONARIA FRANCISCANA, que chegou a Portugal em
1923, está quase a fazer um século.
Ao longo da história de vida os
Papas e a Curia Romana aprovaram
e promoveram a divulgação da UMF
em toda a Igreja.
Em Portugal a UMF teve sempre grande vigor. Muitos foram os
Irmãos Franciscanos que em cada
uma nossas casas, no território do
continente e ilhas, ao longo destas
décadas imprimiram grande dinamismo aos membros associados da
União Missionária Franciscana.

Os membros da UMF estão nas suas
paróquias como servos de todos,
pacíficos e humildes, são promotores da concórdia e autos da paz,
colaboram com todas as pessoas
de boa vontade. Renunciam à violência, escutam os outros com respeito, aprendem de todos, sobretudo dos pobres e gostam de ajudar
os marginalizados e os doentes.
Querem difundir o Evangelho de
Cristo, no mundo de hoje, onde entre
os seis mil milhões de habitantes da
terra, só 30% se declaram cristãos e
destes, 18% professam a fé católica.
Estes homens e mulheres são os
«pés e as mãos» dos missionários
franciscanos, porque os ajudam no

trabalho missionário realizado no
Oriente, onde reside 60% da população mundial e onde nalguns países apenas 0,5% são cristãos. Na
Europa e na América do Norte, onde
se colocam grandes desafios à evangelização dos crentes. Na Oceânia e
na América latina, com as suas diferentes necessidades espirituais e na
vasta África onde os católicos são
pouco mais que 14%.
São estas mulheres e estes homens
que colaboram com os Missionários
Franciscanos e que silenciosamente
trabalham pela evangelização dos
povos e pelo desenvolvimento integral
da pessoa humana, criada à imagem e
semelhança de Deus, que deu a vida e
a salvação vindo ao mundo.
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Editorial

Eu sou missão
Texto: P. António Lopes
Diretor Nacional das OMP

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Nas últimas semanas por causa do
mundial de futebol na Rússia, onde
Portugal esteve representado pela
selecção dos melhores jogadores
nacionais da modalidade, grande
parte do mundo viveu alheado de
muitas outras realidades que iam
surgindo, como seja a situação dos
barcos com refugiados no mediterrâneo, que andam de porto em porto,
de país em país para “descarregar
aquela mercadoria que ninguém
quer”. Este alheamento reforça a
concertação da atenção em realidades do foro íntimo e pessoal, como
seja a paixão pelo desporto dito “rei”.
Outra é a posição dos jogadores a
quem foram impostas metas e objetivos e que têm de se esforçar por
os atingir.
Só com muito trabalho e disciplina
podem alcançar essas metas e objetivos. Seguindo normas, respeitando regulamentos podem chegar
onde todos ambicionam. Para que a
alegria dos melhores resultados lhes
proporcione as devidas compensações humanas, afetivas e materiais.
Tudo isto pode-nos servir de reflexão. Nós cristãos católicos também
nos devemos alhear das realidades
que nos dispersam do essencial,
que não nos deixam concentrar no
essencial da nossa vida que deve
ser marcada pela alegria e generosidade de servir e amar a Deus e ao
próximo.
Os nossos objetivos decorrem dos
desafios que Cristo nos lança desde
o dia do nosso batismo, em que
“passamos a vestir a camisola dos
cristãos”. Estes nossos objetivos,
conduzem-nos às metas que tanto
almejamos. Às metas da fraternidade humana e da justiça social,
da igualdade de oportunidades e da
adequada liberdade religiosa.
Temos para isso que seguir as
normas de Cristo e a disciplina
da Igreja para vermos o resultado
do nosso esforço e alcançarmos a
compensação prometida por Cristo
àqueles que deixam tudo para o
seguir.
Mesmo em férias não nos podemos
esquecer de observar as normas
que nos são próprias com base na
disciplina cristã!

“Eu sou missão” é o tema escolhido
para as Jornadas Missionárias de
15-16 de setembro em Fátima. O tema
enquadra-se na caminhada que os
Jovens, e com eles toda a Igreja, estão
a realizar rumo ao Sínodo de outubro
“Os Jovens, a fé e o discernimento
vocacional”.
A ideia quis envolver todos os jovens
numa caminhada ao longo de três
momentos de ação: Domingo de
Ramos – Dia mundial da Juventude
(abril), Voluntariado Missionário em
tempo de férias (julho/agosto) e as
Jornadas Missionárias (setembro).
Três momentos em que quisemos
reafirmar com o Papa Francisco: “Eu
sou uma missão nesta terra e por isso
estou no mundo”.
A partir do primeiro encontro de preparação para estas Jornadas Missionárias, entrámos num diálogo que,
certamente, vai permitir a transformação. O nosso tempo é tempo de renascer, de florescer e de gerar esperança
porque sabemos que há alternativas à
indiferença, ao desencanto e ao “sofá”.
Basta implicar-nos nos processos que
agilizem a nossa disponibilidade para
o anúncio do Evangelho.
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É verdade que nos processos de mis-são fascinam-nos os acontecimentos vistosos e apreciamos menos
os silêncios, esses que nos chegam
sem ruido, sem espetáculo, como o
fermento na massa (cf. Lc 13,20-21)
ou o germinar da semente (cf. Mc
4,26-27), mas são esses que mudam o
nosso modo de perceber, de pensar e
de agir. Deus esconde-se no pequeno
para transformar o grande. É Ele
quem nos lança na alegria da missão
de “estar enamorados” e nos leva a
lançar nos Seus braços, numa relação onde se quebram todas as regras
e todos os protocolos de uma alma
e de uma vida que se sente sedenta
de um contacto real sem se importar
se a lógica que anima a sua oração é
quietude ou missão.
Ser missão é deixar predominar
o ritmo da familiaridade, esse tu
a tu, esse coração a coração, esse
ser pontes e fazer pontes. É deixar
que todos os sentidos envolvam na
singular cena de um encontro, não
com uma ideia, mas com uma Pes-soa Jesus Cristo, como transparência bela do ser missão.
Nestas Jornadas procuramos sair do
eu e ir ao nós, da simples relação à
partilha, da autorreferencialidade à
alteridade. Fomentar a procura, o
sentido e o encontro, a empatia e não
entorpecer o diálogo. Que fluam as

perguntas e as respostas. Ser livres e
responsáveis nas conexões e desconexões, nos encontros e desencontros. Integrar as diferenças de todo
o tipo. Fazer resplandecer a maturidade e a simplicidade.
Queremos ser missão, escutando o
que o Espírito nos diz a todos aqui e
agora, discernindo os sinais dos tempos, anunciando com valentia Jesus
Cristo vivo no meio de nós. Tudo
isto requer sagacidade, audácia e
métodos criativos para não nos perdermos no meio e conseguirmos o
nosso objetivo: anunciar com a vida
e com as obras o Reino de Deus.
O ser missão faz de nós buscadores
e testemunhas do essencial.

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO
Santo António de Lisboa e a história da Chiquinha
Há dias apareceu na caixa das esmolas
do «Pão dos Pobres de Santo António»
numa das nossas igrejas uma linda carta.
No dia de Natal de 2017 desapareceu
de casa da Sara a sua «Chiquinha». Este
desaparecimento provocou uma grande
dor no coração de todos lá em casa e da
Sara em particular.
Esta dor levou a pequena Sara, grande
devota de Santo António de Lisboa a recorrer à intercessão do Santo das «coisas
perdidas». Ao mesmo que tempo que
pediu também aos seus amiguinhos para
rezarem a Santo António pelo aparecimento da Chiquinha.
Sete meses depois a Chiquinha apareceu!!!
E a Sara, reconhecida a Santo António
de Lisboa, veio colocar também na caixa
das ofertas ao Santo uma generosa contribuição em dinheiro, que ela com os
seus amigos juntaram em sinal de agradecimento pela graça obtida por meio de
Santo António.

Parabéns Sara, por gostares de Santo António. Vais ver que pela vida fora o Santo
dos milagres vai ser sempre teu amigo!!!
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Todos, Tudo e Sempre em Missão
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“é do
encontro
com a Pessoa
de Jesus
que nasce a
missão”
A Conferência Episcopal Portuguesa emanou uma Nota Pastoral
para o Ano Missionário e o Mês
Missionário Extraordinário “Todos,
Tudo e Sempre em Missão”.
Em jeito de introdução, os bispos portugueses referem que foi
o motivo do centenário da Carta
Apostólica Maximum Illud, de
30 de novembro de 1919, do Papa
Bento XV, que levou o Papa Francisco a declarar o mês de outubro
de 2019 “Mês Missionário Extraordinário” tendo como objetivo despertar para uma maior consciência da missão e retomar com novo
impulso a transformação missionária da vida e da pastoral. Esta
Nota Pastoral começa por sublinhar a importância do encontro

pessoal com Cristo, alerta depois
para a necessidade de estarmos
em estado permanente de Missão,
dá, de seguida, algumas pistas para
viver a Missão e termina com um
apelo à renovação missionária.
Quanto ao primeiro ponto, os bispos portugueses apontam o convite
que o Papa Francisco faz a que todo
o cristão renove o seu encontro pes-soal com Cristo e se deixe encontrar por ele. Depois sublinham o
incentivo que o Santo Padre faz a
que ninguém ignore as periferias
na hora de evangelizar realizando-se, desta forma o “sonho missionário de chegar a todos” e, assim,
seja colocada a missão de Jesus no
coração da própria Igreja, mas uma
missão marcada pela alegria, sem a
qual não se atrai ninguém.
Em seguida, lembrando as palavras
de S. João Paulo II, que afirmava
que a missão de Cristo Redentor
confiada à Igreja ainda está longe
do seu cumprimento e que, de facto,
uma visão de conjunto mostra que
tal missão está ainda no começo,
os bispos portugueses referem que
se vive a realidade de uma “nova
evangelização” que exige um estar
em “estado permanente de missão
em todas as regiões da terra”, e que
devemos empenhar todas as nos-sas forças ao serviço da missão.
Nesta Nota Pastoral, os bispos por-

DOUTOR HONORIS CAUSA
Pela sua dedicação aos portugueses que
vivem em Boston, pela sua carreira académica como professor de literatura em
Oxford, a Universidade Católica Portuguesa atribuiu ao Arcebispo de Boston,
Cardeal Dom Frei Sean O’Malley, o título
de «Doutor Honoris Causa».
Sean Patrick O’Malley, nasceu em
Lakewood no Estado americano de Ohio,
em 1944. Teve como berço uma família
católica de origem irlandesa. Fez os primeiros votos religiosos como Franciscano
Capuchinho em 1965. Possui o Mestrado
em Ciências da Educação e o Doutoramento em literatura espanhola e portuguesa.
Em 1985, Dom Sean O’Malley recebeu a Comenda da Ordem do Infante
D. Henrique em reconhecimento pelo
trabalho junto da comunidade de luso-americanos; em 2016 foi condecorado

tugueses recordam as quatro dimensões necessárias para se preparar e
viver o Mês Missionário Extraordinário de outubro de 2019, referidas
pelo Papa Francisco:
— Encontro pessoal com Jesus
Cristo vivo na sua Igreja: Eucaristia,
Palavra de Deus, oração pessoal e
comunitária.
— Testemunho: os santos, os mártires da missão e os confessores da
fé, que são expressão das Igrejas
espalhadas pelo mundo.
— Formação: bíblica, catequética, espiritual e teológica sobre
a missão.
— Caridade missionária: ajuda
material para o imenso trabalho da
evangelização e da formação cristã
nas Igrejas mais necessitadas.
Esta Nota Pastoral nos revela que é
do encontro com a Pessoa de Jesus
que nasce a missão, uma missão que
parte do coração e se dirige ao coração, uma vez que são os corações os
verdadeiros destinatários da atividade missionária do Povo de Deus.
Uma atividade missionária marcada
pela missão dada por Jesus aos seus
discípulos, uma missão ampla, porque é para todos os povos e para
todas as gentes, e eficaz nos “sinais”
que a acompanham.
Por fim, os bispos portugueses
convidam-nos a uma renovação
missionária, exortando-nos a que

todos façamos a experiência da
missão, para sentirmos que somos
chamados não apenas a sermos responsáveis pela nossa comunidade
mas também pelo mundo inteiro.
Neste sentido, os bispos apontam-nos à interpelação de Paulo VI
que nos impele a conservar a alegria de evangelizar, mesmo quando
for preciso semear com lágrimas.
Outro ponto importante da missão,
sublinham os bispos, é que é fundamental que não se esqueçam os
jovens e a necessidade de construir
uma pastoral missionária “para” e a
“partir” dos jovens. Dizem os bispos
portugueses, a este respeito: “No
contacto direto com os jovens, com
as suas esperanças e frustrações,
anseios e contradições, tristezas e
alegrias, anunciemos as boas notícias da parte de Deus. Nesse contacto, à imagem do Senhor Jesus,
“o missionário não se irrita, não
desanima, não despreza nem trata
com dureza… mas a todos procura
atrair com bondade até aos braços
de Cristo, o Bom Pastor.”
Os bispos portugueses terminam
esta nota pastoral desejando que o
Ano Missionário se torne uma ocasião de graça, intensa e fecunda em
que todos descubram novamente,
sob a proteção de Nossa Senhora,
o rosto jovem e belo da Igreja, que
brilha quando é missionária, acolhedora, livre, fiel, pobre de meios e
rica no amor.

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa com a Grã-Cruz da Ordem do Infante
Dom Henrique.

Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma
só vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas
missões ajuda à subsistência dos missionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Missões
Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50 0010
0000 2614049000214 (solicite o seu
recibo).
• Ser assinante do Missões Franciscanas
é também um modo de colaborar na di-

fusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Ouvir a Voz do Espírito

tugueses também participaram,
fomos todos representados na pessoa do nosso confrade, Padre Vítor
Melícias.

sentações, cada um dos presentes
falou durante 30 minutos sobre os
problemas da missão franciscana
na sua realidade concreta, tendo
particularmente em conta os
aspectos socio-económicos, políticos e culturais, e os desafios que
estas realidades nos oferecem no
que diz respeito à nossa presença
hoje no mundo e na Igreja. Outro
ponto desafiante para nós missionários franciscanos, é a situação
da Igreja e da Vida Consagrada, no
mundo de hoje. Que perspetivas,
opções e alternativas se nos oferecessem para a difusão do carisma
franciscano junto dos nossos contemporâneos?

Juntam vários momentos de oração durante o dia ao trabalho de
análise de documentos e relatórios
provenientes de todas as regiões e
países onde vivemos. Nestas apre-

Todos estes temas são discutidos
e dialogados em pequenos grupos,
para se poderem elaborar novas
questões e serem apresentadas a um
grupo de especialistas, que vão apro-

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“queremos continuar a
servir reinventando novos
ministérios e novas formas
de construir a PAZ ”
Os missionários franciscanos
querem ouvir o que o “Espírito
de Deus” tem a dizer à Ordem
nos nossos dias. Por isso recentemente se reuniram em Nairobi,
em Conselho Plenário da Ordem
Franciscana (a mais importante
reunião internacional de frades
franciscanos entre Capítulos), os
missionários franciscanos por-

AS PRIORIDADES DOS FRANCISCANOS

O Secretário-geral da Organização das
Nações Unidas (ONU), António Guterres enviou uma mensagem de saudação
aos Frades Franciscanos, reunidos em
Nairobi no Quénia, em Conselho Plenário da Ordem, que terminou no passado
dia 28 de junho.
Dirigindo-se à maior reunião internacional de franciscanos entre capítulos, designada de Conselho Plenário,
o Secretário-geral da ONU pede aos
franciscanos que dêem prioridade às
iniciativas de paz e de reconciliação e
que tenham no mundo uma presença e
uma intervenção social, como apóstolos

da fraternidade humana entre os povos e
de uma solidariedade ecológica.
Diante de um mundo onde imperam mais
os interesses que os valores, os franciscanos «devem de acordo com a sua vocação originária e a sua reiterada prática
histórica, identificar-se como promotores
da paz e embaixadores da reconciliação
entre autoridades, povos e crenças».
Nota da Redação

fundar as questões e apresentar a
melhor forma de as operacionalizar.
À medida que se aproxima o ano
do 2019, não só queremos recordar
que precisamente há oito séculos
Francisco de Assis foi ao encontro
do Sultão al-Malik al Kamil, como
queremos ser Missionários do Diálogo pacifico entre culturas, povos
e raças. Preocupa-nos também a
evangelização segundo o espírito
da «Laudato Sì» onde queremos
apresentar uma nova ecologia integral num mundo em mudança.
Para sermos «profetas nas nossas terras» devemos aprofundar
o específico da nossa forma de
vida, de modo muito particular a
VIDA FRATERNA, quer no interior
dos nossos conventos, quer como
realidade identitária do nosso
modo de estar e de agir no meio
do mundo onde somos enviados.
O Vigário Geral dos missionários
franciscanos fez uma avaliação da
forma como estão a ser cumpridas as decisões do capítulo geral
de 2015 que teve lugar em Assis.
De acordo com a Legenda Maior
de São Boaventura, foi traçado o
perfil do missionário franciscano
como aquele que vive como os
pobres, os peregrinos e os itinerantes, abrindo o coração a todos
os que vivem ao nosso lado.
Não seremos super-heróis a encher
o imaginário de muitos, mas muitos dos nossos missionários espalhado pelo mundo são verdadeiros super-heróis no mundo de
hoje, queremos continuar a servir
reinventando novos ministérios e
novas formas de construir a PAZ
e fazer o BEM. Apostando tudo na
revalorização na vida em fraternidade, onde cada uma das nossas
casas será uma fraternidade em
missão. É nesta linha que os nos-sos futuros missionários devem
ser formados, e é este tema que os
frades mais velhos serão sempre
chamados a aprofundar.
Estes e outros temas fundamentais
foram tratados nesta importante
reunião internacional, de missionários que decorreu de 10 a 30 do pas-sado mês de Junho em Nairobi.
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Os perigos do egoísmo e da
avareza
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“o aumento da riqueza não
oferece nenhuma segurança
à vida do homem”
Tal como eu disse no jornal do mês
anterior, a avareza e o egoísmo
até parecem gémeos e ai de quem
lhes cai na cilada. No livro Lendas
do Deserto, da Editora Conquista 1964, p. 14, conta-se o caso de um
avarento que foi condenado pelo
chefe da cidade a praticar esmola
segundo o Alcorão, «Livro Sagrado
dos Muçulmanos», obrigava.
A pena a que ficou sujeito foi valer a
uma família pobre, levando-lhe auxílio
todas as semanas. Ora, passados três
dias, a autoridade soube que o avarento havia levado à família pobre um
pedaço de carneiro que encontrara no
lixo, e em tal estado de podridão, que
deixava desprender um cheiro nauseabundo. Como castigo, foi condenado a
escolher uma das três opções: pagar
uma multa de cem moedas de ouro,
apanhar cem chicotadas ou comer a

carne repelente, podre e estragada que
dera àquela família carenciada.
Pensou então o velho avarento: «Pagar
a multa? Nem pensar! Apanhar cem
chibatadas? É doloroso! O melhor que
tenho a fazer, afinal, é comer a carne.»
E depois de assim meditar, dirigiu-se
ao governador da cidade e disse:
- Senhor! Já escolhi! Estou pronto a
comer a carne!
Mandou o governador que trouxessem um prato com o pedaço da
vianda repulsiva com que tinha presenteado a família pobre. O avarento
encheu-se de ânimo e começou a
comer. A carne estava tão estragada
que o seu estômago começou a ter
enjoos e desatou a vomitar.
- Piedade! Eu não posso continuar
a comer esta carne! - implorou.
- Está bem! - respondeu a autoridade - escolhe então entre a multa

ou as cem chibatadas.
- As chibatadas, senhor! - pediu,
sem hesitar.
O avarento foi amarrado e começou
a receber as chibatadas. No oitavo
golpe sentiu que morreria se continuasse a apanhar, pois concluiu que
não aguentaria com cem, e gritou:
- Piedade! Piedade! - exclamou,
desesperado - Eu pago a multa!
Depois de efetuar o pagamento

OBITUÁRIO
Texto: Frei Álvaro Silva

Faleceu Frei Ildefonso da Encarnação
Leandro
No passado dia 3 de junho de 2018, na
Enfermaria Provincial, Convento da Imaculada Conceição, Lisboa, faleceu o Frei
Ildefonso da Encarnação Leandro. Tinha
76 anos de idade, 50 de profissão religiosa.

O seu corpo seguiu para o Convento de Varatojo, sua última fraternidade. Aí ficou em
câmara ardente, onde foi celebrada missa
de corpo presente.
Dia 5 de junho, foi para a Freiria sua terra
natal. Às 15h00 tiveram lugar as solenes
exéquias e seguidamente foi a sepultar em
campa familiar.
Ildefonso da Encarnação Leandro, nasceu
no lugar de Chãos, Freiria dos Chapéus,
Torres Vedras, a 3 de fevereiro de 1942,
filho de José Isidoro Leandro e de Maria da
Encarnação Silva, tomou hábito no dia 7
de setembro de 1967 e profissão temporária a 8 de setembro de 1968 e profissão
solene a 6 de janeiro de 1974.
Toda a sua vida de religioso franciscano foi
vivida somente em duas casas da Província:

Conventos de Varatojo, em Torres Vedras
e da Imaculada Conceição à Luz, em
Lisboa. Tendo-se dedicado a trabalhos
agrícolas e a outros serviços fraternos
de grande apreço para os irmãos quer
na Luz até à extinção da quinta, quer
em Varatojo até 2015, altura em que
por motivos de doença foi transferido
para a Enfermaria da Luz.

das cem moedas de ouro, o governador disse-lhe:
- Tu, seu avarento, por causa da tua
extrema avidez, foste três vezes castigado: primeiro, comeste da carne
podre, depois ainda apanhaste
algumas chibatadas e, finalmente,
pagaste a multa.
Jesus Cristo é contundente, ao dizer
que o aumento da riqueza não oferece
nenhuma segurança à vida do homem
(Lc.12-15) e que é mais fácil entrar um
camelo pelo buraco de uma agulha
que um rico avarento no reino de Deus
(Lc.12-15). E em Lc.12,13-21 Jesus
alerta-nos: «Atenção! Tomai cuidado
contra todo tipo de ganância, porque,
mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens!» Depois explicitou com a parábola que
se encontra em Lucas 12,16-21 onde
Jesus mostra o comportamento de
um homem avarento e ambicioso, que
tem uma única preocupação: trabalhar para enriquecer ainda mais, pois
já era muito rico. Os seus celeiros estavam cheios e já não tinha mais onde
armazenar o produto de sua colheita.
Provavelmente nem sequer pensou
naqueles lavradores que, em troca de
um mísero salário, plantaram e colheram para ele e, muito menos pensou
distribuir da sua colheita por quem
precisava. Jesus não está a dizer que
estamos proibidos de trabalhar e de
poupar para o futuro, mas lembra-nos de que o nosso tempo de vida
não é proporcional ao volume de
dinheiro e de bens que acumulamos.
Hoje estamos vivos, mas amanhã
podemos não estar e isto vale para o
rico como para o pobre.
Infeliz aquele homem que passou
a vida a amealhar, passando fome,
e vivendo mal para engordar o seu
pecúlio e, no fim da vida, deixar
para os outros as casas, os bens e
a muita riqueza que juntou, mas
não aproveitou para ele nem delas
se serviu para que aproveitasse os
outros, antes se tornou, quem sabe,
causa de ódios entre os herdeiros
ou simplesmente para os herdeiros
estourarem numa vida de «comer
e beber ó terrin tim tim passear na
rua!» para citar uma frase da canção popular «ó malhão, malhão!»
Deus nos livre do orgulho das riquezas e do egoísmo que fecha o coração
ao milagre da partilha e da fração.
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Porque não?
Texto: Equipa Franciscana de Pastoral Juvenil
e Vocacional — geral@frajuvoc.pt

“seguir
Jesus é
aderir à Sua
proposta,
à Sua
mensagem, à
Sua Pessoa”
Estamos em julho, tempo de férias,
mas igualmente tempo de decisões.
Os estudantes do secundário, neste
período, são chamados a tomarem
decisões vitais para a sua vida e para
o seu futuro. Depois dos exames, é
tempo de escolher, candidatar-se,
tomar opções de vida académica,
decidir o futuro, tomar um caminho de realização profissional que
determinará a sua vida. Por sua vez,
os estudantes universitários ora se
confrontam com os sucessos e insucessos das provas, ora fazem contas
às médias, ora se defrontam com a
selvajaria do mercado de trabalho.
Mas esta não é uma realidade exclusiva do mundo estudantil. Durante
toda a nossa vida somos convidados a fazer opções. Vivemos inevitavelmente nesta tensão entre isto
ou aquilo, entre o querer e o poder,

PEREGRINAÇÃO 2018

entre o necessário e o possível, entre
o sim e o não. Se quisermos, a nossa
vida está marcada por um conjunto
de opções, sempre circunstanciadas e mais ou menos conscientes,
que determinam o nosso ser e viver.
E neste devir existencial que nos
impõe a intrepidez volitiva, há questões de maior e menor importância,
questões mais ou menos efémeras e
questões últimas, que nos situam no
sentido último da vida.
Quando Jesus, no Evangelho, nos
convida a aderir a Ele e à Sua Palavra, em detrimento dos valores do
mundo, coloca-nos defronte dos
dilemas essenciais da vida: Quem
sou? Porque sou? De onde vim e para
onde vou? Qual o sentido da vida, da
existência, do sofrimento, da morte?
E porque as questões últimas não
podem ser respondidas com ambiguidade, a opção tem de ser radical:
Ninguém pode servir a dois senhores (Mt 6,24). No entanto, ainda que
o nosso propósito seja firme, os
nossos condicionalismos são de tal
ordem que, por nós e nossos méritos,
não garantimos o alcance desse fim
último ou, por outras palavras, dessa
felicidade desejada desde as profundidades mais íntimas da humanidade, que em todos palpita desde o
choro neonato. Por isso, Jesus, para
além de apontar o caminho, dá-nos
uma garantia: Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida (Jo 14,6). Logo,
seguir Jesus é aderir à Sua proposta,
à Sua mensagem, à Sua Pessoa, certos de que com Ele alcançamos a
felicidade sem fim, a vida em Deus.

Assim, às questões pessoais que nos
invadem, é inevitável questionar:
Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu
para Ti? Que queres que eu faça?
E este não é um diálogo alienante,
porque corresponder-lhe é assumir
um compromisso com o mundo e os
demais. Nesta nossa cultura de descarte, como afirma incansavelmente
o Papa Francisco, somos convidados a fazer a nossa opção pela vida
e pelas pessoas, reconhecendo o
dom que são aquela e estas, através
de uma atitude fundamental, que nos
distingue como seguidores de Jesus:
Dou-vos um novo mandamento: que
vos ameis uns aos outros; que vos
ameis uns aos outros assim como
Eu vos amei. Por isto é que todos
conhecerão que sois meus discípulos: se vos amardes uns aos outros
(Jo 13,34-35). Optando pela vida e
pelas pessoas, assumimos a nossa
condição de discípulos, de quem
sabe de onde vem e para onde vai.
Francisco de Assis também foi um
homem que se confrontou com

a necessidade de optar. Havia
escolhido, primeiramente, pelo
mundo, mas depois percebeu que
não poderia servir a dois senhores (Cf. 2Cel 6). Fez a sua opção
pelo Senhor. Diante do Bispo de
Assis exclama: «De hoje em diante
poderei dizer livremente: Pai
nosso, que estais nos céus. Pedro
Bernardone já não é meu pai;
por isso lhe devolvo não só este
dinheiro, como lhe deixo também
estas roupas e, assim desnudo, irei
ao encontro do Senhor» (2Cl 12).
Optando pelo Senhor, muda a sua
vida, aderindo à vida plena, e, com
ela, muda a vida de muitos outros
homens e mulheres do seu tempo
e dos nossos tempos.
Desnudarmo-nos de tudo o que nos
impede de seguir o Senhor é o primeiro passo para assumirmos a vida
na sua radicalidade e para permitirmos que o Senhor se revele como
Caminho, Verdade e Vida. Onde entra
o Senhor nas nossas opções? Porque
não arriscar no Senhor? Topas?

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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Recordando a paixão de cristo
Getsémani, uma paixão que se revive!
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“de uma forma tangível
Jesus exprime o seu amor
para com a humanidade”

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

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

A vida de Jesus é bem entendida
quando vem associada aos lugares
que foram marcados pela passagem do Redentor, pois esses permitem ver a continuidade entre
Jesus e as gerações sucessivas
que foram passando nos mesmos
lugares para venerar sobretudo as
marcas indeléveis deixadas por
Nosso Senhor Jesus Cristo.
No âmbito das partilhas sobre os
lugares evangélicos, desta vez escolhi Getsémani, um lugar entre tantos em que de uma forma tangível
Jesus exprime o seu amor para com
a humanidade. O Evangelho de Marcos 14,26.32-42 diz-nos que depois do
canto dos salmos na Última Ceia, no
Monte Sião mais concretamente no
Cenáculo, Jesus com os seus discípulos descem ao Monte das Oliveiras
passando pelo vale do Juízo e chegam
a um lugar chamado Getsémani.
Lendo este texto do Evangelho, é
curioso notar a repetição das expres-sões como: vigiar e orar; dormir e

descansar e por fim chega a hora
da glorificação do Filho do Homem,
levantai-vos. Estas são palavras que
soam não só quando se vai ao Getsémani, mas que permanecem num ensinamento para todo o cristão de todos
os tempos. A vigilância está ligada
à oração para que se esteja fortalecido e pronto a enfrentar quaisquer
adversidades. O dormir e descansar
fazem-nos pensar na morte como
consequência da falta de vigilância
e oração, mas que depois se contrasta com o levantar, um termo que
em grego se usa para a ressurreição.
É, portanto, um texto carregado de
muitos ensinamentos para nós. Por
isso, este texto vai mais além da
situação crítica experimentada por
Jesus naquele momento, onde a sua
humanidade e divindade se encontravam em conflito, mas mais que
isso o essencial é o ensinamento
que Jesus nos deixou a partir do diálogo com os discípulos.
Getsémani encontra-se na parte

Este da cidade de Jerusalém, mais
concretamente a Este do Templo
logo depois do vale de Cedron,
também conhecida como vale do
Juízo. Normalmente é chamado
pelo termo Orto como recalco de
hortus em Latim. Em hebraico,
chama-se Gat-shmanim, por isso
o nome faz pensar da existência de
um lugar onde se fazia o azeite das
oliveiras. Este azeite devia ter sido
feito diretamente na rocha.
Em 1666, os Franciscanos conseguiram comprar um terreno de
Getsémani, onde se encontram oito
oliveiras com cerca de 800 anos e
que, segundo os investigadores, já
foram plantadas na época das cruzadas. Deve ter sido de uma oliveira
venerada enquanto testemunho da
paixão de Cristo e neste caso pode-se dizer que as oito oliveiras que
se encontram no jardim do Getsémani dão testemunho da paixão de
Cristo de uma forma indireta.
Para além do jardim, no Getsémani
foi construída uma nova basílica

sobre os alicerces de uma igreja
medieval do Salvador, descoberta
graças às escavações arqueológicas
de 1891 e 1901. O projeto da criação
da nova basílica realizou-se depois
da Primeira Guerra Mundial graças
ao arquiteto Antonio Barluzzi. E porque os fundos vieram de quase todas
as partes do mundo, então se chama
a “Basílica de todas as Nações” e foi
consagrada em 1924.
Este lugar ou esta Basílica faz parte
da memória dos últimos momentos
da vida de Jesus, onde manifestou de um modo particular a sua
aproximidade ao género humano.
Tornou-se numa noite memorável,
e por isso na consagração eucarística essa noite vem associada à
instituição da Eucaristia, que teve
lugar na Última Ceia, e então os
dois momentos são um e tornam
a presença real de Cristo permanente no seio da humanidade.
A todos os leitores do Missões
Franciscanas, vão as minhas calorosas saudações de Paz e Bem!

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 recebemos 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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Festa das Missões Franciscanas
Convento de Varatojo

Convento São Francisco, Leiria

Texto: António Castro

Texto: A. Cerva

Foi já nos finais do mês de maio, o
mês consagrado a Nossa Senhora, a
Padroeira das Missões que se realizou
a festa missionária no convento de
Varatojo. É tradição que vem desde
há bastantes anos reunir os que nesta
região colaboram com os Missionários franciscanos em ambiente de
oração, partilha e recreio.
Nesse domingo, dia 27, às 10h30 na
igreja conventual, Frei Armindo de
Carvalho, Provincial dos Franciscanos em Portugal, presidiu à solene
eucaristia, concelebrada por Frei
António M. Castro, o responsável
em toda a zona do Oeste do movimento de apoio aos Missionários
franciscanos: União Missionária
Franciscana. Por ser domingo da
Santíssima Trindade, a liturgia proporcionava séria e profunda reflexão sobre o tema, pois o Evangelho
lembrava precisamente o mandato
missionário, segundo as palavras
de Mt. 28, 16-20: “ (…) Ide e ensinai
todas as nações, batizando-as em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo, ensinando-as a cumprir tudo
o que vos mandei”.
Frei Armindo procurou centrar de
uma maneira especial a sua reflexão a esta zona pastoral do Oeste,
berço de tantas vocações franciscanas e missionárias, com realce para
este Convento, centro de formação,
de onde partiram inúmeros arautos
do Evangelho não somente para os
chamados países de missão como
para outras regiões do mundo. E, em
atitude de ação de graças, louvou e
agradeceu a colaboração prestada
por esta plêiade de operários, sem-

pre prontos a sacrificar-se em favor
dos que mais necessitam. Oportunidade também para lembrar os que
já partiram para o Pai a receber o
prémio que tanto mereceram. Também isto é comunhão!
E a Festa continuou durante a tarde,
sempre centrada no tema missão,
agora noutro local: o Salão de Festas da Associação de Santo António,
bem no coração do lugar de Varatojo. Percorrendo as paredes da
sala, tudo convidava à missão, com
frases incisivas e de cariz franciscano. IDE E ENSINAI – apelo bem
visível na abertura do palco. UNIÃO
MISSIONÁRIA FRANCISCANA –
em lugar de destaque a indicar o
movimento missionário que a todos
ali congregava. E, pelas paredes,
palavras do Evangelho relacionadas
com o tema.
A animar toda esta tarde, um grupo
de jovens e adolescentes das Escolas P. Vítor Melícias – Rufinhas e
Ribombar - sob a orientação do
Professor Joaquim Gonçalves. Com
suas vozes e o rufar de tambores e
outros instrumentos musicais tiveram o condão de criar um ambiente
alegre e de boa disposição entre
todos os presentes, que não deixaram de lhes transmitir os merecidos
aplausos.
Não posso terminar este ligeiro
apontamento sem uma palavra de
agradecimento a quantos colaboraram no momento especial dos
leilões, ocasião sempre importante
para angariar algumas receitas em
favor dos que mais necessitam.

No passado dia 3 de junho teve
lugar no Convento de São Francisco em Leiria a festa anual das
Missões Franciscanas de Leiria.
Com a participação de mais de 80
pessoas e seguindo o programa
previamente estabelecido participaram muitos amigos e amigas
das MISSÕES FRANCISCANAS
de diversos pontos da Diocese de
Leiria-Fátima, bem como algumas
pessoas de Coimbra.
Depois do acolhimento, pelas
10h00, foi projetado um documentário sobre a UNIÃO MISSIONÁRIA
FRANCISCANA, e o seu compromisso de evangelização missionária na Igreja Local.
Pelas 12h00 fomos para a igreja
do Convento para a celebração da
Eucaristia, presidida pelo Padre
Álvaro Silva e concelebrada pelo
Diácono, Frei Paulo Duarte, que
no decurso da missa proferiu uma
homília apropriada. Os cânticos da
celebração estiveram a cargo dos
Freis Sérgio e Bruno.

A parte da tarde foi animada pela
fadista Deolinda Bernardo e o seu
guitarrista José Pires, que também
nos brindou cantando, também ele
alguns fados.

Às 13h00 juntamente com a comunidade franciscana do Convento
fomos todos para o refeitório tomar
uma boa refeição em ambiente de
grande alegria franciscana.

Esta festa das Missões em Leiria, é
uma oportunidade de os missionários agradecerem a quantos colaboram nesta região com a UNIÃO
MISSIONÁRIA FRANCISCANA.

