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PAZ E BEM

Somos todos irmãos
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“queremos
dar a voz
aos pobres,
defender os
direitos dos
pobres”
É um ensinamento bíblico e reconfirmado por Jesus no Evangelho
(Conf. Mateus 23, 9). Esta designação de Irmão atribui uma responsabilidade a todo aquele que a usa.
Ao designar alguém como «Irmão»,
eu assumo a responsabilidade de
me relacionar com esse ser, oferecendo-lhe aquilo que a desgraça, a
doença e o infortúnio lhe roubou.
Se na minha família de sangue, ou
entre os meus amigos íntimos, eu
sinto que tenho responsabilidade
de intervenção na vida deles e nos
seus problemas e tento a todo custo
oferecer uma solução para minorar
as suas dificuldades, o mesmo devia
acontecer nos problemas que seres

humanos, no essencial iguais a mim,
defrontam todos os dias.
Hoje há homens, mulheres e crianças, irmãos nossos que errantes
no mundo, andam em busca de
um espaço onde possam viver
tranquilos e com o mínimo de dignidade humana. Mas esse espaço
foge-lhes constantemente porque
os grandes das nações, num verdadeiro ‘jogo do empurra’ não
deixam aportar os barcos nos
seus portos. Condenam-nos a
navegar à deriva, sem água para
beber e comida para comer, até
se esvaírem e muitos morrem por
inanição.
Recordamos hoje a Mensagem do
Papa Francisco para o 51 º Dia Mundial da Paz, podemos perguntar o
que temos feito com os quatro verbos: ‘acolher’, ‘proteger’, ‘promover’
e ‘integrar’ os nossos irmãos refugiados? Não estaremos hoje, como
estávamos antes do Papa nos ter
lançado este desafio?
Há grupos na Igreja portuguesa
empenhados em estreitar as relações entre migrantes, refugiados
e comunidades locais, ajudando a
tornar realidade um dos maiores
desejos do Papa Francisco, que é a
«Cultura do Encontro».

É impressionante entrar, por exemplo, na Catedral de Catânia, na
Sílica; um vasto templo coberto
de mármores, erigido em honra
de Santa Ágata e ver que naquele
sumptuoso espaço onde Deus
habita, também o pobre, o refugiado coabita. Dando cumprimento
à vontade expressa pelo Papa
Francisco, o Arcebispo de Catânia,
permite que alguns refugiados durmam no interior da Catedral.
No Antigo Testamento, o Justo fiel,
desejava habitar no vestíbulo do
Templo de Jerusalém; no século XXI
são os espaços de culto da Igreja
Católica que se abrem aos pobres
e aos refugiados. Que eloquente
lição que a Igreja dá àqueles que a
pretexto de servirem o povo, vivem
em luxosos palácios, fechados e
defendidos por forças de segurança
e câmaras de vigilância.
Como sempre nós, os Missionários
Franciscanos, estamos ao lado dos
pobres, queremos dar a voz aos
pobres, defender os direitos dos
pobres, ensinar os pobres a conquistar o seu lugar na sociedade.
O nosso compromisso aos pobres
tem oito séculos, verdadeiramente
sentamos os pobres à nossa mesa,
aprendemos com eles, são os nos-sos Mestres!

Neste momento Portugal pode estar
contente e estará também na expectativa que a situação dos refugiados
possa ter uma solução, agora que o
português António Vitorino, com 61
anos, formado em Direito e Ciências
Jurídico-políticas, foi eleito para
presidir à Organização Internacional das Migrações (OIM), com sede
em Genebra. O português José Vitorino, será chamado em nome dos
169 Estados que integram a OIM, a
estabelecer diálogo em matéria de
migrações e a encontrar soluções
eficazes para os problemas migratórios no quadro internacional.
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Editorial

Todos, Tudo e Sempre
em Missão
Texto: Parte do texto integral da Nota Pastoral

dos Senhores Bispos de Portugal sobre a Missão

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
De 13 a 19 de agosto, celebra-se este
ano a Semana da Mobilidade Humana,
por iniciativa da Igreja Católica. Estas
semanas são uma oportunidade que a
Igreja usa estrategicamente para defender direitos humanos e denunciar crimes
horrendos praticados por senhores de
colarinho branco.
Enquadram-se na Semana da Mobilidade
toda a problemática das Migrações, do
Apostolado do Mar, da Pastoral dos Ciganos e dos Refugiados.
Nestes meses de Verão, olhemos para o
Mar e para os homens do Mar. Portugal
é um país costeiro, atlântico e aberto ao
mundo. Todos os problemas relacionados com o Mar nos afetam diretamente.
Os homens do Mar são muitos, muitos
em todo o mundo. Mais de 1.200.000 são
homens de fé. Obrigados a viver vários
meses no espaço restrito de um navio,
separados dos seus familiares e amigos,
sem poderem participar nos acontecimentos importantes das suas famílias,
nascimento de filhos, morte e sepultura
de familiares e amigos próximos.
Aos marinheiros e ao seu trabalho se
deve muito da economia global. Eles
transportam 90% dos bens que utilizamos diariamente. São homens que exercem um duro trabalho, levado a cabo
em condições muito difíceis. Por isso
devemos pensar neles e nós, os crentes,
devemos rezar por eles.
Como sabemos existe o Código ISPS
(International Ships and Ports Security), adotado pela OMI – Organização
Marítima Internacional, um capítulo da
Convenção SOLAS (Safety of Life at Sea)
que visa a proteção do transporte marítimo, através da adoção a nível mundial
de regras a observar pelos navios utilizados no comércio internacional e pelas instalações portuárias que os servem.
Ora estas regras tornam cada vez mais
difícil a vida dos marinheiros, e também
que as tripulações dos navios comerciais
possam descer a terra firme. A isto se
junta a dificuldade dos Capelães e Agentes de Pastoral subirem aos navios para
prestar assistência religiosa, humana
e psicológica a quem vive situações de
profundo isolamento.
Os homens do Mar estão também sujeitos à violência e à pirataria de redes
organizados de pesca ilegal e de outras
atividades ilícitas efetuadas nos oceanos.
Outro perigo que enfrentam, é o abandono por parte dos armadores.
Entre 2012 e 2017 mais de 1300 marinheiros foram abandonados em portos estrangeiros, longe das suas casas,
muitas vezes sem reservas de comida e
de combustível. Completamente abandonados, só com a ajuda de Organizações Humanitárias podem sobreviver.
Destaca-se aqui o papel da Igreja Católica mais concretamente do Apostolado
do Mar, presente na maioria dos portos
portugueses e desconhecidos da generalidade da população.

“colocar a
missão de
Jesus no
coração
da própria
Igreja”
Por motivo do centenário da Carta
Apostólica Maximum Illud, de 30
de novembro de 1919, do Papa Bento
XV, o Papa Francisco declarou 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 mis-sionária da vida e da pastoral.
Em união com o Santo Padre, queremos celebrar esse centenário apelando a um maior vigor missionário em
todas as dioceses, paróquias, comu-
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nidades e grupos eclesiais, desde os
adultos aos jovens e crianças.
Acolhendo com alegria a proposta
do Papa Francisco de um Mês Mis-sionário Extraordinário para toda
a Igreja, nós, Bispos portugueses,
propomo-nos ir mais longe e celebraremos esse mês como etapa final
de um Ano Missionário em todas
as nossas Dioceses, de outubro de
2018 a outubro de 2019.

sobre a centralidade da missão
como estado permanente do envio
para a primeira evangelização (Mt
28,19). Trata-se de colocar a mis-são de Jesus no coração da própria
Igreja, transformando-a em critério
para medir a eficácia das estruturas,
os resultados do trabalho, a fecundidade dos seus ministros e a alegria
que são capazes de suscitar, porque
sem alegria não se atrai ninguém.

Encontro pessoal com Jesus Cristo
Desde o início do seu pontificado,
o Papa Francisco tem convidado
todo o cristão, em qualquer lugar e
situação, a renovar o seu encontro
pessoal com Jesus Cristo, a tomar a
decisão de se deixar encontrar por
Ele e a procurá-l’O dia-a-dia, sem
cessar. Repetidas vezes, no seguimento dos seus antecessores, tem
lembrado que a ação missionária
é o “paradigma de toda a obra da
Igreja”. Assim sendo, não podemos
ficar tranquilos, em espera passiva:
é necessário passar de uma pastoral
de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária.
Com o “sonho missionário de chegar
a todos”, o Santo Padre tem incentivado a ir às periferias, a ir até junto
dos pobres, convidando os jovens
a “fazer ruído”, a não “ficarem no
sofá” a verem a vida a passar. Convida a Igreja a não ficar entre si sem
correr riscos, mas ter a coragem de
ser uma Igreja viva, acolhedora, dos
excluídos e dos estrangeiros.
No centro desta iniciativa, que
envolve a Igreja universal, estão a
oração, o testemunho e a reflexão

Em estado permanente de Missão
A preocupação que tinha Bento
XV há quase cem anos, e que o
documento conciliar Ad gentes
nos recorda há mais de cinquenta
anos, permanece plenamente atual.
Lembrando as palavras de São
João Paulo II, “a missão de Cristo
Redentor, confiada à Igreja, está
ainda longe do seu pleno cumprimento. Uma visão de conjunto da
humanidade mostra que tal missão
está ainda no começo, e devemos
empenhar-nos com todas as forças
no seu serviço… A missão renova
a Igreja, revigora a sua fé e identidade, dá-lhe novo entusiasmo e
novas motivações. É dando a fé que
ela se fortalece! A nova evangelização dos povos cristãos há-de encontrar também inspiração e apoio no
empenho pela missão universal” Só
assim nos constituímos em “estado
permanente de missão em todas as
regiões da Terra”.
Nota Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa para o Ano Missionário e o Mês Missionário Extraordinário.
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Missionário ou impostor
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Cristão que
não se torne
missionário,
corre o
risco de ser
impostor”
Cada cristão é um missionário. Esse
tesouro imenso que recebemos – a
luz de Cristo e o seu Evangelho – é
para comunicá-lo a todos os homens
e isso implica que cada cristão se
transforme em sal da terra e luz do
mundo, porque é o próprio Senhor
que nos diz que devemos ser sal a
dar sabor e luz a iluminar. Cristão
que não se torne missionário, corre
o risco de ser impostor.
Nós, os cristãos, somos uns privilegiados, porque recebemos o Evangelho e o conhecemos, mas esse
privilégio torna-se serviço, leva-nos a assumir a responsabilidade
de levar a todos os homens aqueles
dons a todos destinados, para que
o Evangelho penetre nos corações

e transforme a humanidade numa
família de irmãos que se respeitam
e amam segundo Deus e o sentir de
Jesus Cristo. Cristão que não o faça
corre o risco de ser impostor.
Mas, pergunto eu, quando nos
tornamos missionários? Qual é o
momento que nos credita para nos
lançarmos na tarefa evangelizadora
que nos reclama o nome de cristão? Esse momento é o Sacramento
do Batismo ou o Sacramento do
Crisma? Desde logo o afirmo, é o
Sacramento do Crisma. Com efeito,
no Sacramento do Batismo recebemos o Espírito da Filiação, ou seja,
tornamo-nos filhos de Deus em
Jesus Cristo, nova criatura, e pas-samos a fazer parte da numerosa
família dos cristãos. Mas só o Sacramento do Crisma, que é o Sacramento do Envio e da Missão, nos
capacita para a tarefa do anúncio
de forma que, recebido este Sacramento da Confirmação, sobre nós
recai o suspiro de S. Paulo: «Ai de
mim se não Evangelizar!» Se não
evangelizar não sou missionário e
corro o risco de ser impostor.
A Igreja, que somos nós, os cristãos,
Corpo Místico de Cristo, é chamada
para fora, por isso a pregação do
Evangelho não pode ficar restrita
às homilias dominicais das nossas
igrejas, nem ao interior das celebrações nas nossas igrejas. É preciso
sair à rua e sair do nosso «ninho

O nome da sua mãe seria Maria Teresa
Taveira e o pai Martinho de Bulhões.
Quanto ao dia, há uma única tradição,
o dia 15 de agosto. Quanto ao ano do
nascimento, é que há divergências entre
os especialistas. Uns dizem que nasceu
no ano de 1191 e outros que nasceu em
1195. Mas há ainda quem diga que podia ter nascido em 1188.
Em agosto, quer seja a 28 ou a 15, o calendário juliano assinala a Dormição de
Nossa Senhora para este mundo, ou seja,
a sua Assunção ao Céu.
O nosso Irmão António, também chamado Doutor Evangélico, amou muito Nossa
Senhora, por isso dizem que ele morreu

que te encontres, podes evangelizar
o mundo através do teu computador
ou telemóvel? Enfim, naturalmente
que as relações humanas, o olhar
nos olhos e o falar diretamente tem
mais impacto, mas todas as formas
que nos apresentam para evangelizar nos devem animar a fazê-lo com
determinação pois, caso contrário,
podemos dizer que somos cristãos,
mas aos olhos de Deus não passamos de impostores. Vai e anuncia!
Vai, que és os lábios de Cristo que
anunciam, a língua de Cristo que
proclama, a boca de Cristo que grita,
as mãos de Cristo que fazem o bem
e os pés de Cristo que não se cansam de caminhar para ir ao encontro. Deixa que flua do teu coração
para os que te rodeiam, a convicção
que te leva a professar a fé em Jesus
como Caminho, Verdade e a Vida da
tua existência. Se não o fizeres, cor-res o risco de ser impostor.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2019

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO
As grandes figuras de Santos e heróis
são muito estudadas por especialistas.
Assim acontece com o nosso Amigo
Santo António de Lisboa, que nasceu,
numa casa, junto à Sé Catedral, que se
ergue no local de uma antiga mesquita
da moirama.

comunitário» para nos abrirmos às
periferias da missão. Não são as
almas que devem vir até nós, nós é
que devemos ir ao encontro delas e
apresentar-lhes motivos para abraçarem o mesmo projeto que anunciamos. Claro que, temos de ser
coerentes porque não basta desejar
ser missionário nas periferias se
não começamos por falar de Cristo
aos nossos parentes e vizinhos.
Agarremos
as
oportunidades
que nos apresentam em qualquer
momento da nossa vida, e que não
têm dia, nem hora, nem lugar marcado, para falar de Jesus Cristo, da
fé que nos impele e da esperança
que nos anima. Por exemplo, suponhamos que alguém, num transporte público, numa sala de espera
de um hospital ou numa repartição
de finanças, num café ou numa
praça pública, puxa o assunto da
religião e quer conversar contigo ou
questiona a tua fé, vai em frente e
não percas a oportunidade de anunciar Jesus Cristo, ou a tua cobardia
te transformará num impostor.
Através das novas tecnologias também podes evangelizar os teus amigos, com mensagens de espiritualidade e de fé, no Twiter, no Facebook,
no Youtube, através do teu email ou
de outras formas de comunicação,
à distância de um clik. Já reparaste,
caro leitor, que mesmo sem sair da
tua casa, mas também onde quer

cantando antífonas a Nossa Senhora,
como que pedindo à Mãe do Céu que o
levasse para bem perto Jesus.

Já temos para lhe enviar o material mis-sionário para 2019.
O Almanaque de Santo António, editado
pela Editorial Franciscana e distribuído
pela UMF.
O Calendário Ilustrado de parede.
A Agenda de Bolso, com todas as referências para auxílio na celebração e
vivência da Liturgia da Igreja, quer dominical, que ferial.
E ainda um cómodo Calendário de Bolso
para ter sempre à mão, este de distribuição gratuita.
Estas publicações da Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana são
uma forma clássica e já tradicional que os
Missionários Franciscanos e os restantes

Institutos Missionários usam, para obtenção de fundos a aplicar na atividade mis-sionária pelos cinco continentes.
Se cada um dos assinantes do nosso Jornal requisitasse um Calendário e uma
Agenda, com a intenção de ajudar as
Missões Franciscanas, seria um enorme
sucesso para nós e um gigantesco auxílio
para a UMF. Imagine agora, que metade
dos leitores do nosso jornal comprasse as
nossas publicações?
Em todas as encomendas os portes são
suportados nós e grátis para si.
ESTÁ NAS SUAS MÃOS A REALIZAÇÃO DESTE
OBJETIVO, AJUDE-NOS A CONCRETIZA-LO!

Faça o seu pedido para:

Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Passemos à outra margem
Texto: Equipa de Pastoral Juvenil e Vocacional
geral@frajuvoc.pt

“seguir Jesus
implica dispor-se ao
desprendimento e à
imprevisibilidade”

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

Todos nós, certamente, conhecemos a passagem evangélica que
narra a tempestade acalmada por
Jesus (Mt 8,23-27; Mc 4,35-41; Lc
8,22-25). É daquelas narrativas
evangélicas que fazem parte da
nossa memória comunitária, religiosa e cultural, seguramente pela
imagética da cena, mas sobretudo
por causa das tempestades pes-soais que nós próprios projetamos
esperando que o Senhor as acalme.
Curioso é notar que a situação
surge depois de uma ordem do
Senhor Jesus, quando diz aos discípulos: Passemos para a outra margem (Mc 4,35; Cf. Mt 8,18; Lc 8,22).
Porque o seguimento do Senhor é
incompatível com o imobilismo e o
comodismo existenciais, este imperativo ressoa e deve ressoar a cada
momento nos seus discípulos: pas-semos para a outra margem! Mesmo
quando estamos sobrecarregados
de afazeres, o Senhor provoca-nos,
dando-nos Ele próprio o exemplo.

Sim, porque quando passaram para a
outra margem, Jesus estava cheio de
trabalho, ora curando e atendendo
(cf. Mt 8,1ss.), ora ensinando através
de parábolas (cf. Mc 4,1ss.; Lc 8,1ss.).
Logo, seguir Jesus implica dispor-se
ao desprendimento e à imprevisibilidade. Aliás, o Mestre diz mesmo ao
escriba que O quer seguir: As raposas
têm tocas e as aves do céu, ninhos;
mas o Filho do Homem não tem
onde reclinar a cabeça (Mt 8,20).
No entanto, o evangelista Marcos
diz-nos que, no barco, enquanto a
tormenta irrompia sobre a angustiada tripulação, Jesus, na popa,
dormia sobre o travesseiro (cf. Mc
4,38). Afinal, o Filho do Homem
sempre tinha um travesseiro onde
reclinar a cabeça! Claro está que,
ao escriba, Jesus não se referia
a uma simples almofada, mas ao
facto de o seguimento exigir uma
adesão absoluta a Jesus, sem condicionalismos, sem eiras e beiras
a interpor-se entre nós e Ele. Por

Refugiados e imigrantes são resgatados no Mar Mediterrâneo durante operação realizada em abril de 2017
(Darrin Zammit Lupi/Reuters)

seu turno, o descanso sereno e
o travesseiro contrastam com a
intempérie e a perturbação dos discípulos, como que a dizer-nos que
independentemente das circunstâncias, Jesus é dono da situação e
conduz-nos, mesmo que a sua ação
seja impercetível. Aliás, Marcos, e
apenas ele, diz-nos que Jesus ia na
popa, que é o lugar do timoneiro,
daquele que conduz a embarcação.
Assim, seguir Jesus implica também confiar plenamente que Ele
conduz a nossa vida. Por isso, Ele
próprio questiona os discípulos:
Porque tendes medo? Ainda não
tendes fé? (Mc 4,40; cf. Mt 8,26;
Lc 8,25).
E porque temos nós medo? Que
medos temos nós? Quando nos
deparamos com problemas, dificuldades e fragilidades, que põem em
causa o sentido da nossa vida e da
nossa vocação, onde pára a nossa
fé? Quando vemos as crises que
assolam a Igreja, suas Igrejas par-

ticulares, as comunidades locais,
as comunidades às quais pertencemos, onde poderemos encontrar
Jesus? Confiamos plenamente que
Ele vai na popa a comandar ou
duvidamos do seu poder?
Em tempos de veraneio, deixemos
ressoar o imperativo de Jesus:
passemos para a outra margem.
Ao procurarmos as melhores margens para banhos, não nos esqueçamos de dar margem a Jesus.
Aproveitando os tempos de descanso e lazer, acerquemo-nos do
travesseiro de Jesus, confiando-Lhe a nossa vida, a nossa vocação
e as tempestades que as assolam.
Lembremo-nos também de todos
aqueles que não podem ter férias
ou cuja dureza da vida não possibilita o descanso e o lazer, para que
também eles encontrem em Jesus o
seu abrigo e descanso.
A Frajuvoc deseja a todos os leitores, amigos e colaboradores da
UMF boas férias e santo descanso.

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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Proceder retamente
Texto: Frei José Lima, OFM

“mesmo no
meio das
dificuldades,
nunca
deixemos
de proceder
retamente”
Vera era uma viúva que perdera o
seu marido, vítima de cancro, e tinha
a seu cargo cinco filhos menores,
ganhando muito pouco como empregada de escritório, numa empresa
de confeção, cuja falência iminente
estava anunciada e com ordenados
em atraso.
Quando regressava de mais um dia de
trabalho, encontrou uma pasta esquecida num banco de um jardim. Cor-reu para casa e abriu-a, deparando-se com algumas centenas de euros
e alguns documentos. Tentada pela
necessidade extrema, pensou ainda
ficar com o dinheiro e dar sumiço à
pasta e restante papelada mas, ao ler,
inadvertidamente, o que dizia na capa
desses documentos, «original único
de pesquisas importantes para tratamento do cancro», pensou no seu
malogrado marido e foi entregar o
dinheiro à polícia dizendo para si:
«Que Deus me perdoe a tentação, não
vou destruir documentos que, tendo
já sido tarde para o meu marido,
ainda podem chegar a tempo de salvar outras vidas!»
Em apenas dois dias, o telefone
daquela pobre viúva tocou. Do
outro lado estava o principal acionista do laboratório ao qual pertenciam esses documentos e respetivo
dinheiro, manifestando o desejo de
conhecer aquela mulher que devolveu, mais do que o dinheiro, anos de
pesquisa que redundariam em mais
de um milhão de euros de prejuízo
para o laboratório. Já no seu escritório, disse-lhe o acionista maioritário daquela empresa:
- A senhora foi honesta, coisa rara nos
dias de hoje, fale-me de si!
- Honesta?! Tenho procurado ser, até
hoje, mas quero dizer-lhe, com sinceridade, que fui tentada a ficar com o
dinheiro que continha a sua pasta.
- Ah sim?! Bem, o montante era tenta-

dor. Mas, porque não o fez?!
- Ao ler na capa do dossier dos documentos, que estava junto com o
dinheiro, não hesitei em renunciar a
essa soma, porque se tratava de vidas
humanas que poderão depender des-ses estudos.
- Bem, a sua sinceridade foi tão nobre
que, acredite, aos meus olhos superou a sua tentação. Fale-me de si!
Conte lá essa aflição diária na sua
vida que a levou à tentação de ficar
com o quantitativo que me pertence.
A mulher contou todo o calvário da
sua vida, começando pela morte do
seu marido, referindo a sua imensa
prole de filhos menores e as dificuldades em orientar o barco da sua vida.
- Que posso fazer por si? – Perguntou
o empresário.
- Será que me poderia arranjar um
emprego na sua empresa? Se não
puder ser no escritório, aceito
como mulher de limpezas, porque,
pelos meus filhos, qualquer trabalho me serve.
Se aquele empresário tinha ficado
edificado com o comportamento
daquela viúva, e pelos motivos que
a levaram a devolver a mala encontrada, ainda mais edificado ficou com
o desejo daquela mulher, que pediu
trabalho em lugar de dinheiro fácil, e
disse-lhe:
- Bem! É de gente séria e com
vontade de trabalhar que eu preciso. Virá trabalhar para a minha
empresa na secretaria. Por acaso
até preciso de três funcionárias
e só tenho duas neste momento.
Além disso, terá um bom ordenado,
de sorte que os seus filhos não pas-sarão mais necessidade e não precisará de recorrer mais à Caritas
que assim orientará a ajuda que lhe
era destinada para outra família.
Assim, aquela viúva passou a ganhar
um ordenado condigno, que lhe per-

mitiu cuidar da casa e dos filhos e
pagar, gradualmente, as suas dívidas. As suas orações tinham sido
ouvidas, e o Santíssimo Sacramento recompensou a sua oração
perseverante e a sua honestidade,
sobretudo a sua preocupação pelos
outros, pois aqueles documentos
foram determinantes para a sua
decisão de entregar o achado. Tinha
motivos para desanimar na oração,
porque os tempos estavam difíceis;

SUGESTÃO DE LEITURA
Está disponível o IV Volume, das Histórias de Vida, Exemplo e Proveito da autoria do Frei José Dias de Lima, OFM.
Trata-se de um novo livro, comemorativo das Bodas de Prata de Ordenação Sacerdotal do autor (1992 –
19 de Julho - 2017).
É uma ajuda às Missões Franciscanas. Faça o seu pedido, e enviaremos para sua casa pelo correio, pelo
preço 10,00€ 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
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com

tinha razões para ficar com todo
aquele dinheiro, porque a necessidade apertava e as dívidas amontoavam-se; podia ter tido a tentação
de dizer: «se foi tarde para o meu
marido já não faz diferença!»,
mas não desanimou de rezar e a sua
oração deu frutos e a sua honestidade ofereceu-lhe uma vida melhor.
Lição a tirar desta história: mesmo
no meio das dificuldades, nunca deixemos de proceder retamente.
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A arma do diálogo
São Francisco e o Sultão
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

“A alegria inunda-o, mesmo
sofrendo a incerteza do
amanhã”
A história é mestra da vida. Valores que hoje são indispensáveis,
eram nada, há uns séculos, para
não dizer, mesmo, há uns anos. E
os que foram indispensáveis, hoje
nada valem. Quero referir-me ao
Santo dos valores eternos, Santo
Evangélico: S. Francisco de Assis.
Refrescando a memória, sobretudo com base nos estudiosos
e historiadores, mais ou menos
fiéis, é bastante conhecida a vida
humana e social de São Francisco
de Assis. É muito unida à história
da Idade Média.
São Francisco nasceu num momento
da história bastante diferente
dos nossos tempos, embora com
contornos parecidos com os de
hoje. Foi no ano de 1181 ou 1182,
em Assis, Itália. Foram seus pais
Pedro Bernardone, mercador de
tecidos, e Dona Pica. Batizado na
catedral de S. Rufino, em Assis,
recebeu o nome de João. Seu pai,
ao regressar da Provença, mudou-lho para Francisco (Francesco

PEREGRINAÇÃO
FRANCISCANA A FÁTIMA

em francês), em homenagem à
França, aonde ia abastecer-se para
os seus negócios.
Jovem, cresceu num ambiente de
lutas. Uma delas, o movimento
das Cruzadas. A Igreja vivia uma
preocupação organizada para
“libertar” os Lugares Santos (santificados pela vida humana de
Deus em Jesus Cristo), das mãos
dos “infiéis”. Cruzados eram grupos de guerreiros bem preparados
e treinados e motivados, que iam
lutar contra os sarracenos, para os
expulsar dos lugares santos, que
estavam na sua posse.
Homens da nobreza e do povo,
todos cristãos, de várias nações
da Europa Ocidental se uniram,
em peregrinação armada, por
terra e por mar, até à Terra Santa,
fizeram cerco à cidade, e tomaram, à força de armas, a cidade
de Jerusalém, criando o Reino
Latino de Jerusalém e outros
estados cruzados. O objetivo foi
libertar a cidade de Jerusalém e a
Terra Santa do jugo muçulmano.
Esta foi a primeira Cruzada, que
aconteceu em 1099. Comandou
as tropas o próprio Papa Urbano
II. Outras cruzadas se seguiram
como um verdadeiro movimento
de inspiração religiosa.
Mas as guerras na Idade Média não
eram só Cruzadas religiosas. Outras
ganhavam expressão e seduziam os
jovens à fama das armas.
Antes da sua conversão, Francisco, na altura jovem influente na
sua sociedade, aclamado como rei
da juventude, deixando-se contagiar também pela fama das armas,
integrou-se neste movimento. Na
guerra entre a cidade de Assis e
a de Perusa, em 1202, Francisco
tomou parte, mas saiu humilhado,
derrotado e muito ferido, feito prisioneiro durante um ano. Com a

animação da sua Mãe, D. Pica, de
seus amigos da juventude de Assis
e companheiros da alegria e da
liberdade, ainda na prisão, recuperou lentamente as forças. Mas
as ilusões iam-se esvanecendo e,
agora sonha em valores diferentes. Quer sair da prisão e deixar
a guerra, para começar uma nova
vida. Um sonho que ele vai alimentando e aclarando, ganhando
contornos claros de futuro. Aliás,
ainda na prisão é ele quem mais
anima a sua mãe e os companheiros que o visitam, com cânticos de
esperança e afirmações de nova
vida que o espera.
Ainda nos sonhos de ontem, alistou-se nas hostes de Gualter de
Brienne e fez parte duma expedição de Assis contra a Apúlia
para libertar os territórios do
Papa Inocêncio III. Foi em 1204
quando cavalgava para o campo
da batalha, e finalmente derrotado
e preso em Espoleto, Deus fala-lhe
em sonho. De noite, escuta uma
voz misteriosa que lhe pergunta:
“Francisco, quem melhor te pode
recompensar: o Senhor, ou o
servo?” A resposta não foi difícil:
“O Mestre, respondeu sem mais.”
Regressa então, feliz e decidido,
a Assis, para iniciar uma “nova
guerra”, a guerra da paz e fraternidade, do diálogo e do respeito,
reconhecendo que tudo e todos
são obra das mãos de Deus. Muda

radicalmente a sua cabeça, o seu
coração e a sua vida. A guerra de
armas, de sangue e morte, de conquistas e vaidades terrenas não
são nada em comparação com o
que Deus lhe propõe agora.
Despedindo-se dos pais e amigos, acolhido pelo Bispo de Assis,
D. Guido, este novo homem aposta
em valores bem diferentes: os
que Jesus viveu, pregou e ficaram
escritos nos evangelhos. Pelos
montes, rezando, cantando, conversando com a natureza e com
seu Criador, homem todo evangélico, repete agora a pergunta insistente: “Senhor, que queres que eu
faça”? A alegria inunda-o, mesmo
sofrendo a incerteza do amanhã.
Não sabe ainda o que quer, mas o
que não quer, isso tem bem claro:
não ser como o pai, comerciante e
injusto. Confia em Deus e quer unicamente a Sua Santa vontade.
Preocupado com os desvarios
dos homens, seus irmãos, pensa
que cada pessoa tem um coração
e uma alma e que Jesus, que por
todos morreu, a todos quer dar
o resultado da Sua Redenção: a
salvação. Por todas as pessoas
reza, confiante na misericórdia
do Senhor. Junta a prece a Jesus
para que o ilumine na decisão a
tomar, mas não olha só para si,
tem consigo o mundo de Deus e
seus irmãos.
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Encontro de Zeladores e
associados da UMF
Procuradoria de Vila Real
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“o encontro
pessoal com
Jesus Cristo
nos impele
a um estado
permanente
de missão”
No dia 17 de junho de 2018, realizou-se mais um encontro de Zeladores e
associados da UMF da Procuradoria
de Vila Real, na Paróquia de S. Pedro.
Teve início às 14.30 com a celebração
da Eucaristia, na Igreja paroquial,
por todos os Zeladores e associados
vivos e defuntos da UMF desta Procuradoria transmontana, presidida
pelo Procurador local padre Frei
Diamantino Maciel Rodrigues, coadjuvado pelo padre Frei José Dias de
Lima, Vice Procurador Nacional.
O celebrante, na homilia, começou
por referir a figura de Santo António,
padroeiro da União Missionária Franciscana, como um missionário que

apresenta a Eucaristia como fonte e
fundamento da missão, recordando
o episódio conhecido por «milagre
da burra», em que uma jumenta ajoelhou diante da custódia que continha
o Santíssimo Sacramento, apresentada pelo santo franciscano, e a consequente conversão do herege, dono
do animal, que pusera à prova a fé do
santo frade de Lisboa.
Em seguida, Frei Maciel sublinhou
a importância do trabalho dos Zeladores e associados como retaguarda
decisiva para o trabalho dos missionários franciscanos, concretamente
com a sua oração, o seu voluntariado
e as suas ofertas.
Finda a eucaristia, e num momento
de formação para os participantes, Frei José Dias de Lima expôs
algumas ideias da Nota Pastoral da
Conferência Episcopal Portuguesa
(CEP) sobre o Ano Missionário e o
Mês Missionário Extraordinário sob
o tema «Todos, Tudo e Sempre em
Missão» sublinhando que o encontro pessoal com Jesus Cristo nos
impele a um estado permanente de
missão. Partilhando ainda outras
ideias deste documento, acrescentou também que são quatro as
dimensões de oração, reflexão e
ação necessárias para prepararmos e vivermos o Mês Missionário
Extraordinário de outubro de 2019,
indicadas pelo Papa Francisco,
expostas neste documento da CEP:

FESTA DA FÉ
No âmbito das celebrações do Primeiro
Centenário da Restauração da Diocese de
Leiria, agora «DIOCESE DE LEIRIA-FÁTIMA», e para assinalar o encerramento das
comemorações a Diocese organizou uma
grande festa de rua, que decorreu entre
os dias 15 a 17 de junho, no coração da
cidade de Leiria.
A Praça da República, o Jardim Luís de
Camões, os Teatros José Lúcio da Silva e
José Franco, a igreja e o Convento da Portela, a Sé Catedral e a igreja do Espírito
Santo foram espaços abertos a toda a Diocese com propostas para todas as idades
e interesses.
Mas foi sobretudo ao espaço do Mercado
de Santana, onde se realizou a «Festa dos
carismas», que todos confluíram.

Tudo previamente organizado, fez com que
as paróquias, os movimentos, as Consagrações, Institutos Missionários e as Ordens
Religiosas, expusessem os seus carismas, a
sua forma de estar e servir na Igreja.
Também a Família Franciscana marcou presença com várias Congregações Femininas,
com a Fraternidade Local Ordem Franciscana Secular, com a equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional da Província Portuguesa da
Ordem Franciscana, a Comunidade Franciscana OFM do Convento de São Francisco à
Portela e a Procuradoria Nacional da União
Missionária Franciscana.

- 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.
Nesta linha de pensamento, Frei José
Lima terminou exortando os zeladores e associados a assumirem estas
dimensões na sua vida, trabalhando,
pela oração, pelo testemunho e pela
caridade de vida, de forma a que o
encontro pessoal com Cristo acon-

teça de facto, e que a dimensão mis-sionária desse encontro se reflita na
vida de cada dia.
Num terceiro momento, seguiu-se a
distribuição da imprensa missionária pelas Zeladoras e a apresentação
do resultado da generosidade dos
associados, por parte de algumas
zeladoras que ainda não tinham tido
a oportunidade de o fazer.
Seguiu-se, por fim, um convívio, no
qual todos partilharam da mesma
mesa sobre a qual estavam os alimentos e bebidas que a generosidade
coletiva trouxe para este encontro.
Terminamos com uma oração de
ação de graças e votos de um trabalho fructuoso a todos os zeladores e
associados da UMF.
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Na Sicília com a UMF
Texto: Celme Pedreiro

“momentos de
enriquecimento cultural”
Aceitando a proposta da União Mis-sionária Franciscana, 22 colaboradores e amigos, acompanhados
pelo Padre Álvaro Silva, partiram
rumo à Sicília, por onde andaram
entre 18 e 24 de junho, como peregrinos e, necessariamente, também
como viajantes.
Os cinco dias integralmente passados naquela ilha italiana foram de
muitas andanças físicas, a pé e de
autocarro, e de muitos momentos
de enriquecimento cultural. Mas
também de elevação espiritual,
facultada por alguns dos espaços
visitados, com destaque para igrejas e santuários, particularmente
quando aí nos detivemos para
vivenciar expressamente a nossa fé,
celebrando e participando na Eucaristia: o Santuário de Santa Rosália; a Igreja Mãe de Menfi, dedicada
a Santo António; a Igreja de Santa
Clara, em Noto; o Santuário das
Lágrimas, em Siracusa; a Catedral
de Santa Ágata, em Catânia.

tina, a Igreja Martorana… culminando na subida ao Santuário de
Santa Rosália (uma Santa local,
alvo de muita devoção e grandes
festividades), no Monte Pellegrino,
um dos dois montes que ladeiam
Palermo. O passeio livre, durante a
tarde, poderá ter permitido a cada
um sentir o pulsar da cidade na sua
realidade quotidiana própria.
No percurso de autocarro nos dias
que se seguiram, de cada local visitado ia-nos sendo evidenciada a
sua feição característica ou mostrado o que era mais significativo
sob o ponto de vista arquitectónico, numa mistura de estilos,

fruto das sucessivas civilizações
que, ao longo dos séculos, foram
ocupando a Sicília, ilha particularmente apetecível pela sua situação
geográfica: fenícios, gregos, romanos, árabes, normandos, para além
de diversos reinos europeus, até à
anexação pela Itália em 1861, com
a unificação italiana levada a cabo
por Garibaldi (o que fomos aprendendo ou recordando!). De todos
esses momentos históricos há marcas, que pudemos ir rastreando.
Na memória ficaram certamente
marcas impressivas: em Monreale,
o interior da Catedral e os seus
mosaicos bizantinos, com destaque
para o altar principal e o seu Cristo
Pantocrator, e também o Claustro
dos Beneditinos, em estilo normando; a civilização grega em
Agrigento, no Vale dos Templos;
o barroco siciliano na cidade de
Noto, Património mundial da
Unesco; Siracusa, com a sua Catedral cristã erguida sobre o Templo
de Minerva, e a ilha de Ortígia evi-

A nossa peregrinação por terras
sicilianas começou em Palermo,
onde a visita guiada nos abriu a um
conhecimento de espaços emblemáticos da capital, como o seu
Centro histórico, a Capela Pala-

CAPÍTULO CUSTODIAL GUINÉ-BISSAU
A Custódia “S. Francisco de Assis” da
Guiné-Bissau esteve reunida em Capítulo Custodial de 25 a 30 de junho com
o lema: «A caminho da autonomia, sejamos testemunhas da Providência no
trabalho».
O Capítulo teve lugar na Fraternidade de
Brá, nos subúrbios da cidade de Bissau
onde, há várias décadas, os franciscanos exercem a sua atividade pastoral
numa paróquia a eles confiada. É também em Brá que a Custódia possui uma
das suas casas de Formação. Presidiu
ao Capítulo Frei Mário Favretto, Ministro
Provincial da Província Franciscana da
Itália do Norte.

O programa do Capítulo continha três objetivos: avaliação do último triénio, programação do futuro próximo e a eleição do
novo Custódio e dos seus Conselheiros, a
saber:
Custódio: Frei Raxido Marcelo dos Santos.
Vigário Custodial: Frei Victor Luís Quematcha.
Conselheiros: Frei Michael Daniels, Frei Domingos Tchigna Infanda e Frei Laurentino
Okica Gomes.
Frei Raxido Marcelo dos Santos, é filho de
Marcelo António dos Santos e de Cristina Indequi, Nasceu a 14-04-1974 em Bula, setor Bula, região Cacheu, diocese de Bissau.

Iniciou a vida franciscana a 16-09-2001,
fez a profissão temporários a 17-09-2002 e
a profissão solene a 06-09 2008 e recebeu
a Ordenação Sacerdotal a 23-01-2010.
O Diretor do Jornal Missões Franciscanas
felicita os Irmãos da Custódia “S. Francisco de Assis” da Guiné-Bissau e o seu novo
Governo. Neste Jornal continuarão sempre
a ter preferência as vossas notícias e os
vossos apelos missionários.

denciando mais marcas das civilizações grega e romana; Taormina
com o seu teatro greco-romano e a
deslumbrante vista sobre a serra e
o mar, para além da beleza das suas
ruas… E ainda o Etna, vulcão que
apenas vimos à distância, que tanto
condicionou a vida dos habitantes
da região, ao longo dos tempos, e
que sentimos presente na pedra
vulcânica usada em muitos pavimentos de ruas que pisámos.
Ainda uma menção de justiça para
Porto Palo, baía que, embora vista
apenas do autocarro na viagem
para Agrigento, nos fez evocar
Santo António, que aí terá aportado
na sua passagem pela Sicília.
Como remate, uma referência
merecida ao óptimo ambiente
humano que sempre se viveu no
grupo, bem como à boa organização, com relevo para o profissionalismo e simpatia da nossa guia
local, contributos decisivos para
que tudo tivesse corrido bem.

