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PAZ E BEM

Outubro Missionário e
Franciscano
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Neste mês do outubro, mês em que
se festeja São Francisco de Assis, é
também o mês missionário por excelência. Por isso parece-nos oportuno
elucidar os nossos leitores, com
algumas referências breves, em relação à nossa localização e situação.
Oito séculos depois da aprovação
da forma de vida franciscana pelo
Papa Inocêncio III, a Ordem dos
Frades Menores continua forte sob
a proteção do seu fundador São
Francisco de Assis.
Presentemente a Ordem Franciscana
tem 13 632 frades, assim distribuídos: 689 Postulantes (ainda não são
frades professos). Há cerca de 425
Noviços, 1413 Jovens Professos em
formação e 11 794 Professos Solenes.
É para estes jovens em formação que
a Ordem pede muitas orações pela
sua perseverança e também generosidade das ofertas destinadas à sua
formação académica (as chamadas
Bolsas de Estudo).
Numa Ordem tão difundida pelo
mundo, como a Ordem Franciscana, 6 dos nossos Irmãos Franciscanos são Cardeais e 113 são Arcebispos e Bispos.
Nos últimos anos têm morrido muitos Irmãos Franciscanos. Em quase
todos números do Jornal das Missões
Franciscanas, damos nota dos Irmãos
que morrem em Portugal.
Os Missionários Franciscanos
estão presentes em 120 diferentes
países, assim distribuídos: África

e Médio Oriente: 1161; América
Latina: 3334; América Setentrional: 1273; Ásia e Oceânia: 1423 e
Extremo Oriente: 2442.
A Fraternidade Franciscana universal
está estruturada em: 103 Províncias e
Custódias Autónomas (são entidades
canónico jurídicas). Destas, 9 Missões
dependentes diretamente do Ministro
Geral da Ordem e 19 são Custódias
dependentes de Provinciais. Temos
ainda 16 Fundações Missionárias, 14
Conferências de Ministros Provinciais e 3 Uniões de Conferências.
Os números não constituem o elemento mais importante na avaliação
da nossa vida ou da nossa presença
no mundo. Podem ser, sim, uma oportunidade para «rever a nossa missão e
experimentar caminhos novos e inexploráveis de presença e testemunho».
Os Missionários Franciscanos têm
em Portugal uma presença centenária. Desde 1898 vivem e trabalham de
Norte a Sul do território continental
e também nos Açores e na Madeira.
Somos aproximadamente 100 a residir em Portugal, em 14 Conventos.
Atualmente temos casa de formação para a vida Franciscana
em Varatojo, Braga e Leiria. Servimos a Igreja Portuguesa em
várias Dioceses trabalhando nas
seguintes paróquias: 2 Paróquias
na Diocese do Funchal, 1 Paróquia na Diocese do Algarve, 5
Paróquias no Patriarcado de Lisboa e 2 Paróquias na Diocese de
Vila Real.
Em Lisboa, no Externato da Luz

educam e formam-se crianças e
jovens há mais de 50 anos com um
ensino de excelência.
Os Missionários Franciscanos em
Portugal assistem a maioria das
Fraternidades da ORDEM FRANCISCANA SECULAR, da JUFRA e
outros grupos juvenis de Norte a Sul
do território continental e também
nos Açores e na Madeira. Assistem
espiritualmente muitos Mosteiros das Irmãs da Ordem de Santa
Clara – Clarissas. Assistem muitos
outros Institutos e Congregações de
Carisma Franciscano. Dedicamos
também muitas horas semanais ao
atendimento no confessionário.
Os Missionários Franciscanos em
Portugal publicam a Revista
Itinerarium, uma revista de elevado nível cultural, destinada a

difundir o pensamento franciscano
sobre temas culturais e científicos.
Publicamos há mais de oitenta
anos de forma ininterrupta o jornal «Missões Franciscanas», onde
mensalmente apresentamos aos
nossos leitores diversos temas de
interesse, ligados à atividade missionária da Ordem Franciscana e outros
acontecimentos da nossa vida.
Acompanhamos
apostolicamente
pessoas e grupos, quer informalmente, quer de forma organizada.
Em seis dos nossos conventos funcionam Centros de Catequese para a
Infância e adolescência. Vários grupos corais para a liturgia nas nossas
igrejas e divulgação da música sacra.
Acompanhando as novas tecnologias, estamos em várias plataformas
digitais, sites e páginas web.
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Editorial

Do pré-sínodo ao sínodo
dos jovens
Texto: Rui Teixeira
Participante no pré-Sinodo dos Jovens

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Outubro, o mês de começar...
Novo ano pastoral de 2018/19 agora
iniciado, adivinha-se rico em acontecimentos particulares e coletivos de
caráter pessoal e eclesial.
Nova escola, alunos e professores
encontram-se pela primeira vez ou
reencontram-se depois das férias, têm
como desafios, novas matérias ou o
aprofundamento de conhecimentos e
relações já iniciadas.
Os novos colegas, sobretudo quando
se muda de escola, estão a marcar amizades novas. Também na catequese e
nos agrupamentos de escuteiros, há
muitas descobertas a fazer, algumas
serão marcantes para a vida toda.
Entre os adultos, surgem novas perspetivas e prioridades. Como preencher melhor o tempo livre, que opções
privilegiar no âmbito pessoal e familiar. Equacionar novos propósitos e
tentar ser fiel aos mesmos. Enfim, tantos, tantos são os desafios deste novo
ano pastoral.
Recentemente o Papa foi à Irlanda para
participar no Encontro Mundial das
Famílias, tendo previamente enviado a
todo o povo irlandês uma palavra afetuosa de saudação, onde se confessava:
“I’m excited to think I’ll come back to
Ireland!” (estou muito contente e emocionado por voltar à Irlanda). Também
entre nós vão decorrer as XXX Jornadas Nacionais da Pastoral da Família a
20 de outubro em Fátima. As temáticas
da família estão no topo das opções
pastorais da Igreja em geral e das nos-sas comunidades em particular.
Outro momento importante neste mês
de outubro é a celebração do Sínodo
dos Bispos em Roma, com o tema «Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional». Neste sentido o Papa convida os
jovens a “olharem para as realidades
mais bonitas e mais profundas e a conservarem sempre um coração livre”.
Outubro é o mês missionário. Neste
mês vive-se em todo o mundo um
maior empenho no acompanhamento
da atividade missionária da Igreja,
levada a cabo nos cinco continentes,
por homens e mulheres que receberam o ‘mandato missionário da Igreja’
e vivem como cristãos católicos entre
outros povos e outras fés.
Em Portugal a Conferência Episcopal
decidiu que de outubro de 2018 a outubro de 2019 se viva um intenso Ano Mis-sionário, o que para nós constitui um
grande desafio.
Outubro é também o mês em que toda
a Igreja celebra a simpática figura de
São Francisco de Assis, e onde à volta
do Santo de Assis, se podem abordar
temas de diálogo inter-religioso, ecológico, problemas eclesiais e no âmbito
da pobreza. Aproveitemos este mês de
outubro e ficaremos mais ricos.

“Os jovens
querem ser
envolvidos
nas decisões
tomadas em
Igreja e em
sociedade”
Pela primeira vez na história da Igreja,
o Papa, ao convocar uma assembleia
do Sínodo dos Bispos, convocou um
encontro prévio. Desta vez não com
os padres sinodais, nem com especialistas amadurecidos, mas com os
jovens, dado o tema «Os jovens, a fé e
o discernimento vocacional».
Do nosso país participaram três
jovens, sendo uma a representante
da Pastoral Juvenil em Portugal e os

ASSINATURA DO JORNAL M.F.
Cheque: à ordem de União Missionária Franciscana;
Transferência Bancária: IBAN - PT50 0010
0000 2614 0490 0011 7 - BPI (enviar comprovativo de pagamento e n.º de assinante).

outros dois representantes de movimentos eclesiais a nível mundial,
a saber: o Secretariado Internacional das Equipas de Jovens de Nossa
Senhora e a Conferência Internacional Católica do Escutismo, que tive a
honra de representar.
Na abertura, 300 jovens encontraram-se frente-a-frente com o Papa. Pediu-se uma reflexão franca sobre as realidades e as questões que preocupam
os jovens, e um diálogo “sem filtros”
inter-pares e com a hierarquia. Dialogando e trabalhando em pequenos
grupos de diferentes idiomas, podemos rever e responder uma a uma
às 15 questões colocadas acerca da
temática enunciada. Cada um representou o melhor que conseguiu a sua
realidade diocesana e nacional ou
apresentou as práticas do carisma e
do movimento que representa.
Tendo a honra de ser um dos participantes, aprendi muito sobre as realidades diversas que vão desde a América do Norte à Nigéria, do Iraque à
Eslovénia. Os assuntos elencados
foram vários, como a vivência dos
jovens na sociedade de hoje, como
vêm a Igreja, o que esperam dela,
como se relacionam com a tecnologia, com o trabalho e com as escolhas. Marcou-me em particular o espírito de sinodalidade vivido e rezado e
ficou o desejo de que se voltasse a
repetir, não seria apenas a nível global, mas também local. Os jovens
querem ser envolvidos nas decisões
tomadas em Igreja e em sociedade.

Para que estejam preparados, sentem
necessidade de um digno e competente acompanhamento, através do
qual possam ouvir e ser ouvidos nas
suas dúvidas e encruzilhadas.
Coube-me a responsabilidade de falar
do modo como o escutismo católico
acompanha os jovens, como os educa
de um modo não formal, na natureza,
habituando-os a amarem e a respeitarem-se uns aos outros. Fiquei feliz ao
ver que o movimento escutista é bastante reconhecido e respeitado dentro das diversas realidades eclesiais.
Recomendo a todos a leitura do documento final desta reunião pré-sinodal
que para além de ser informativo
se viu refletido no Instrumentum
Laboris que agora os bispos têm em
mãos. Acompanhemos, com o nosso
interesse e a oração, os passos que a
Igreja dá em cada tempo.
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Chamamento à santidade no
mundo atual
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“todos somos chamados
a ser santos, vivendo
com amor e oferecendo o
próprio testemunho nas
ocupações de cada dia”
Sua Santidade, o Papa Francisco
escreveu uma Exortação Apostólica sobre a santidade, com o título,
“Alegrai-vos e Exultai”. Vou partilhar as ideias principais que o Papa
sublinha no citado documento.
O Papa Francisco começa por dizer
que são várias as testemunhas que
nos encorajam a seguir o caminho
da santidade que nos é proposto no
Evangelho, não apenas os que já
estão beatificados ou canonizados,
mas também os santos de carne e
osso que vivem entre nós e no meio de
nós, a quem o Papa Francisco chama
de “santos ao pé da porta” e que
podem ser a nossa própria mãe, uma
avó ou outras pessoas próximas de
nós, mesmo que a sua vida não tenha
sido sempre perfeita, mas, apesar das
imperfeições e quedas, continuaram
a caminhar e agradaram ao Senhor.
Isto significa, diz o Papa, que estamos
circundados, conduzidos e guiados

pelos amigos de Deus e que, portanto,
não devemos carregar sozinhos o
que, na realidade, nunca poderíamos
carregar sem o auxílio desses santos
de carne e osso que vivem connosco
e entre nós e nos protegem e amparam. Diz o Papa: “ Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus: nos
pais que criam os seus filhos com
tanto amor, nos homens e mulheres
que trabalham a fim de trazer o pão
para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a
caminhar dia após dia, vejo a santidade da Igreja militante. Esta é
muitas vezes a santidade «ao pé da
porta», daqueles que vivem perto de
nós e são um reflexo da presença de
Deus, ou – por outras palavras – da
«classe média da santidade»”.
O Papa diz depois que a chamada
à santidade se dirige a cada um de
nós e que não devemos desanimar,

ENCONTRO DE ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA FRANCISCANA
Durante os dias 23 a 27 de agosto decorreu em Fátima, na Casa de Nossa Senhora das
Dores, mais um Retiro/Encontro de Espiritualidade Missionária Franciscana.
Desde há 72 anos que estes Retiros/Encontros se realizam em Fátima. O primeiro que há
memória, realizou-se de 8 a 11 de agosto de 1946.
Este ano o grupo tinha cerca de 60 participamos, vindos do Algarve a Viana do Castelo.
A exposição dos temas doutrinários e de reflexão estiveram a cargo do Frei Armindo de
Carvalho, Provincial dos Franciscanos Portugueses. O horário do Encontro/Retiro foi
organizado para possibilitar a participação voluntária na liturgia do Santuário.
Os Momentos Missionários, os Momentos fortes de Oração (Via Sacra e Hora Santa), as
Celebrações Eucarísticas e a dinâmica penitencial estiveram a cargo dos responsáveis
pela Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana: Freis José Lima, António
Marques de Castro e Álvaro Silva.
Nota da Redação

quando contemplamos modelos de
santidade que nos parecem inatingíveis, uma vez que há testemunhos
que são úteis para nos estimular e
motivar e não para os copiar, porque
isso até seria correr o risco de nos
afastarmos do caminho e da história
pessoal no caminho da santidade
que Deus tem para cada um de nós.
Importa que cada um faça o discernimento do próprio caminho e traga
à luz o melhor de si.
Diz ainda o Papa que para ser santo,
não é necessário ser bispo, sacerdote, religiosa ou religioso como se
a santidade fosse reservada àqueles
que têm possibilidade de se afastar
das ocupações comuns, para dedicar muito tempo à oração. Não é
assim, diz Francisco, todos somos
chamados a ser santos, vivendo com
amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia,
onde cada um se encontra. E o Papa
especifica o seu raciocínio: “És uma
consagrada ou um consagrado? Sê
santo, vivendo com alegria a tua
doação. Estás casado? Sê santo,
amando e cuidando do teu marido
ou da tua esposa, como Cristo fez
com a Igreja. És um trabalhador?
Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho
ao serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças
a seguirem Jesus. Estás investido
em autoridade? Sê santo, lutando
pelo bem comum e renunciando
aos teus interesses pessoais”.

Este caminho de santidade exige que
façamos frutificar em nós a graça do
Batismo, diz o Papa, e quando sentirmos a tentação de nos enredarmos
na nossa fragilidade, levantemos os
olhos para Jesus Cristo e digamos-lhe: “Senhor, sou um miserável!
Mas Vós podeis realizar o milagre
de me tornar um pouco melhor”.
Especificando, o Papa Francisco
explica-nos porque é que a santidade
cresce com os pequenos gestos: “Por
exemplo, uma senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra
uma vizinha, começam a falar e…
surgem as críticas. Mas esta mulher
diz para consigo: «Não! Não falarei
mal de ninguém». Isto é um passo
rumo à santidade. Depois, em casa,
o seu filho reclama a atenção dela
para falar das suas fantasias e
ela, embora cansada, senta-se ao
seu lado e escuta com paciência e
carinho. Trata-se doutra oferta que
santifica. Ou então atravessa um
momento de angústia, mas lembra-se do amor da Virgem Maria, pega
no terço e reza com fé. Este é outro
caminho de santidade. Noutra ocasião, segue pela estrada fora, encontra um pobre e detém-se a conversar
carinhosamente com ele. É mais
um passo.”
Continuaremos, no próximo mês
a mergulhar neste precioso documento e em mais rumos que o Papa
Francisco nos aponta no caminho
da santidade que devemos trilhar,
para chegar a Deus e alcançar a
Vida Eterna.
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A Água, um bem de todos
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“útil,
humilde,
preciosa e
casta”
Um jornal com a carga editorial
do «Missões Franciscanas» tem
obrigatoriamente de abordar os
temas típicos do franciscanismo
onde a reflexão ecológica ocupa
um lugar central.
Este número do nosso jornal de
outubro, mês em que se celebra
São Francisco de Assis, Padroeiro

da Ecologia, é uma excelente
oportunidade para abordarmos a
temática da água à qual São Francisco de Assis chamava Irmã,
com os atributos de ser tão «útil,
humilde, preciosa e casta».
Ela é útil e fundamental a toda
a vida animal e vegetal. É útil ao
homem que pode morrer se o seu
organismo perder os níveis de
água aceitáveis ao seu equilíbrio
orgânico. Quando o organismo
humano entra em desidratação,
tocam todas as campainhas de
alarme, porque a vida está em
perigo.
A água é humilde, porque corre
junto ao chão, em extensões que
vão de pequenos regatos a grandes rios. Como humilde que é, o
seu murmúrio é habitualmente
suave. Por ser humilde, não deixa
de ser forte, por vezes até chega

mesmo a ser enérgica e, no limite,
devastadora. Daqui a lição de que
a água e os seus cursos devem ser
respeitados. Quando se impede
o percurso natural da água, ela
manifesta a sua raiva e reage contra os seus agressores.
A água é preciosa, é tão preciosa
que não tem preço que a pague.
Privatizar a água é impensável,
é mesmo um atentado contra os
direitos humanos. Um furo de
água potável é uma preciosidade
em várias latitudes do mundo.
Mesmo aqui na velha Europa, cheia
de rios e com chuvas, já sabemos
o que é não encontrar água nas
torneiras. Já entre nós fazem sentido campanhas de poupança e de
moderação no uso da água, exatamente porque ela é preciosa.
São Francisco de Assis, com a
sua alma de poeta, cantava a água

como casta. Um outro nome de
casta é pura, ou seja a água no seu
estado puro. Também esta realidade é cada vez mais rara. Não só
a água dos mares e oceanos está
suja e cheia de resíduos de plástico, como a água dos nossos rios
e ribeiras serve para nelas se lançarem excrementos animais que
matam a biodiversidade que na
água têm a sua origem.
Por tudo isto damos particular
atenção às preocupações e aos
alertas do Papa Francisco em
relação à problemática da água
no mundo de hoje. É por isso
que apresentamos aqui estes três
apontamentos retirados da Mensagem que recentemente o Santo
Padre nos enviou por ocasião da
celebração do DIA MUNDIAL DE
ORAÇÃO PELO CUIDADO DA
CRIAÇÃO.

Nascidos da Água
“a água é um
elemento
essencial de
purificação e de
vida”
O Papa Francisco na reflexão que
nos oferece sobre a água, refere
também o sentido religioso da água,
como matéria para o Sacramento
do Batismo, diz o Papa: «Para nós
cristãos, a água é um elemento
essencial de purificação e de vida. O
pensamento vai imediatamente para
o Batismo, sacramento do nosso
renascimento. A água santificada
pelo Espírito é a matéria pela qual
Deus nos vivificou e nos renovou:
a fonte abençoada de uma vida que
não morre mais.
O Batismo representa também, para
os cristãos de diferentes confissões,
o ponto de partida real e indispensável para viver uma fraternidade cada
vez mais autêntica no caminho da
plena unidade. Jesus, durante a sua
missão, prometeu uma água capaz
de saciar para sempre a sede do
Homem (cf. Jo 4,14), e profetizou:
«Se alguém tem sede, venha a mim e
beba» (Jo 7,37).
Ir a Jesus, beber d’Ele significa
encontrá-Lo pessoalmente como
Senhor, haurindo da sua Palavra
o sentido da vida. Que possam

ressoar em nós com força as palavras que Ele pronunciou na cruz:
«Tenho sede» (Jo 19, 28). O Senhor
continua a pedir para ser saciado
na sua sede, pois tem sede de
amor. Ele pede-nos para Lhe darmos de beber nos muitos sedentos
de hoje, para então nos dizer: «Eu
estava com sede e me destes de
beber» (Mt 25,35).
Dar de beber, na aldeia global, não
envolve apenas gestos pessoais de
caridade, mas escolhas concretas e
compromisso constante para garantir
a todos o bem primário da água.
Por fim, preocupemo-nos com as
jovens gerações e rezemos por elas,
para que cresçam no conhecimento
e no respeito pela casa comum e no
desejo de cuidar do bem essencial da
água para o benefício de todos. O meu
desejo é que as comunidades cristãs
contribuam cada vez mais para que
todos possam usufruir desse recurso
indispensável, no cuidado respeitoso
dos dons recebidos do Criador, em
particular dos cursos de água, mares
e oceanos.»

OBITUÁRIO
Texto: Frei Paulo Duarte — Secretário da Província

Faleceu Frei Francisco Pestana Martins
No dia 4 do passado mês de setembro,
faleceu o Frei Francisco Pestana Martins.
Tinha 94 anos de idade e 68 de Profissão
Religiosa.
O seu corpo esteve em câmara ardente
na Igreja do Convento da Luz, em Lisboa,
onde foram celebradas exéquias, presididas por dois sacerdotes, sobrinhos netos
do falecido, que se deslocaram da Ilha
da Madeira para o efeito, e foram concelebrantes vários sacerdotes franciscanos.
Frei Francisco Martins Pestana, nasceu
em Boaventura, São Vicente (Madeira), a
28 de outubro de 1923, filho de Manuel
de França Martins e de Maria Gregória

Pestana. Tomou hábito a 14 de agosto
de 1949, Profissão Temporária a 15 de
agosto de 1950 e Profissão Solene a 4
de outubro de 1953.
Após a Profissão Temporária, esteve algum tempo na Fraternidade de Leça da
Palmeira, de onde partiu para Moçambique. Trabalhou sempre na missão de
Chongoene até ao seu regresso a Portugal
a 31 de março de 1976. Notabilizou-se
nos trabalhos da conduta de água para
a Missão, na edificação de um Lar para
mulheres pobres e idosas, na construção
da Igreja e nos serviços de agricultura e
avicultura. Em Portugal, trabalhou como
porteiro no Seminário da Luz, acumulando com outros serviços domésticos.
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Mares e oceanos

Irmã Água

“Não podemos
permitir que
os mares e
oceanos se
preencham com
extensões inertes
de plástico
flutuante”

“Este mundo tem
uma grave dívida
social para com
os pobres que
não têm acesso à
água potável”

O Papa Francisco reflete também
sobre os mares e os oceanos, com
os olhos de um autêntico filho de
São Francisco de Assis. Refere o
Santo Padre: «Gostaria também
de tocar na questão dos mares e
dos oceanos. Devemos agradecer ao Criador pelo dom imponente e maravilhoso das grandes
águas e de quanto elas contêm
(cf. Gen 1,20-21; Sl 146,6), e
louvá-Lo por ter coberto a terra
com os oceanos (cf. Sl 104,6).
Orientar os nossos pensamentos
para as imensas extensões marinhas, em constante movimento,
representa também, em certo
sentido, uma oportunidade para
pensar em Deus, que acompanha
constantemente a sua criação,
fazendo com que siga adiante,
mantendo-a na existência (cf. S.
João Paulo II, Catequese, 7 de
maio de 1986).
Proteger esse bem inestimável
todos os dias representa hoje
uma responsabilidade imperiosa,
um desafio real: é necessária
uma cooperação eficaz entre
os homens de boa vontade para
colaborar na obra contínua do
Criador. Infelizmente, muitos
esforços desaparecem devido à
falta de regulamentação dos controles efetivos, especialmente
no que diz respeito à proteção
das áreas marinhas para além
das fronteiras nacionais (cf.
Carta Enc. Laudato si’, 174).
Não podemos permitir que os
mares e oceanos se preencham

com extensões inertes de plástico flutuante. Também para essa
emergência somos chamados a
comprometermo-nos, com uma
mentalidade ativa, rezando como
se tudo dependesse da Providência divina e agindo como se tudo
dependesse de nós.
Rezemos para que as águas não
sejam um sinal de separação
entre os povos, mas de encontro para a comunidade humana.
Rezemos para que sejam protegidas aquelas pessoas que arriscam
as suas vidas no meio das ondas
em busca de um futuro melhor.
Peçamos ao Senhor e àqueles que
realizam o alto serviço da política que as questões mais delicadas da nossa época, tais como
as relacionadas com a migração,
com a mudança climática, com o
direito de todos usufruírem dos
bens primários, sejam encaradas
com responsabilidade, com previsão olhando para o amanhã,
com generosidade e com espírito
de cooperação, especialmente
entre os países que têm maior
disponibilidade.
Rezemos por aqueles que se dedicam ao apostolado do mar, por
aqueles que ajudam a refletir
sobre os problemas com que se
debatem os ecossistemas marítimos, por aqueles que contribuem
para o desenvolvimento e a aplicação de regulamentos internacionais sobre os mares que possam tutelar as pessoas, os Países,
os bens, os recursos naturais –
penso, por exemplo, na fauna e na
flora marinha, bem como nos recifes de coral, ou nos fundos marinhos – e garantindo um desenvolvimento integral na perspetiva
do bem comum de toda a família
humana e não em interesses particulares. Lembremos também de
quantas pessoas trabalham para
a proteção das áreas marítimas,
para a tutela dos oceanos e sua
biodiversidade, para que possam
realizar essa tarefa com responsabilidade e honestidade.

O Santo Padre faz jus à escolha do
seu nome de FRANCISCO e reflete
sobre a realidade da «Irmã Água»,
neste sentido publicou recentemente uma Mensagem por ocasião
do DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO
PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO, a
que nós como franciscanos e franciscanas devemos dar particular
atenção. Por se tratar de algo que é
específico do franciscano passamos
a transcrever, diz o Santo Padre:
«Caros irmãos e irmãs! Neste Dia
de Oração desejo, em primeiro lugar,
agradecer ao Senhor pelo dom da
casa comum e por todos os homens
de boa vontade que estão comprometidos em protegê-la. Agradeço
também pelos numerosos projetos
que visam promover o estudo e a
proteção dos ecossistemas, pelos
esforços destinados a desenvolver
uma agricultura mais sustentável e
uma alimentação mais responsável,
pelas diversas iniciativas educacionais, espirituais e litúrgicas que
envolvem muitos cristãos em todo o
mundo no cuidado da criação.
Devemos reconhecê-lo: não soubemos proteger a criação com responsabilidade. A situação ambiental, quer a nível global, quer em
muitos lugares específicos, não
pode ser considerada satisfatória. Com razão, surgiu a necessidade de uma relação renovada e
saudável entre a humanidade e a
criação, a convicção de que apenas uma visão do homem autêntica e integral nos permitirá cuidar
melhor do nosso planeta para o
benefício das gerações presentes
e futuras, pois «não há ecologia
sem uma adequada antropologia»

(Carta Enc. Laudato si’, 118).
Neste Dia Mundial de Oração pelo
cuidado da criação, que a Igreja
Católica há alguns anos celebra em
união com os irmãos e irmãs ortodoxos, e com o apoio de outras
Igrejas e Comunidades cristãs, gostaria de chamar a atenção para a
questão da água, elemento tão simples e precioso, cujo acesso infelizmente é difícil para muitos, se não
impossível. No entanto, «o acesso à
água potável e segura é um direito
humano essencial, fundamental
e universal, porque determina a
sobrevivência das pessoas e, portanto, é condição para o exercício
dos outros direitos humanos. Este
mundo tem uma grave dívida social
para com os pobres que não têm
acesso à água potável, porque isto é
negar-lhes o direito à vida radicado
na sua dignidade inalienável».
A água convida-nos a refletir sobre
as nossas origens. A maior parte do
nosso corpo é composta de água; e
muitas civilizações, na história, surgiram nas proximidades de grandes
cursos de água que marcaram sua
identidade. É sugestiva a imagem utilizada no início do Génesis, em que se
diz que nas origens o espírito do Criador «pairava sobre as águas» (1,2).
Pensando no seu papel fundamental na criação e no desenvolvimento
humano, sinto a necessidade de dar
graças a Deus pela «irmã água»,
simples e útil sem nada de parecido
para a vida no planeta. Precisamente
por esse motivo, cuidar de fontes
e bacias hídricas é um imperativo
urgente. Hoje, mais do que nunca, é
necessário um olhar que ultrapasse
o imediato (cf. Carta Enc. Laudato
si’, 36), além de «critério utilitarista
de eficiência e produtividade para
lucro individual». Precisa-se urgentemente de projetos conjuntos e de
ações concretas, tendo em conta
que é inaceitável qualquer privatização do bem natural da água que
seja contrária ao direito humano de
poder ter acesso a ela».
Papa Francisco
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Reagir sem agredir
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a sabedoria está em reagir,
mesmo que tenha que ser
com o silêncio, do que
agredir”
Por vezes deixamos que o comportamento dos outros condicione o
nosso comportamento, o que não é
mau, se o comportamento do outro
for edificante, digno e construtivo.
Mas a verdade é que, infelizmente,
acontece mais o contrário ou seja,
deixamos que a má atitude do próximo nos influencie a responder
na mesma moeda.
Recomendo à leitura do Livro
dos Génesis, capitulos 37 a 47,
sobre a linda história de José do
Egipto. José, apesar de ter sido
vendido como escravo pelos próprios irmãos e os ter tratado, inicialmente, com alguma aspereza,
tirou uma lição positiva da adversidade, respondendo com o perdão, acolhendo-os à sua proteção.
Ora, é grande, na sua alma, aquele
que tira o bem do mal e é capaz
de ter uma atitude construtiva
perante a agressão que pode ser
tanto verbal como física.
Diz uma lenda árabe que dois ami-

gos caminhavam pelo deserto e,
num determinado ponto da caminhada, um deles, depois de uma
discussão mais acesa entre os
dois, deu uma bofetada no outro.
O companheiro, entristecido,
mas sem reagir, escreveu na areia
com o dedo: «Hoje o meu melhor
amigo deu-me uma bofetada na
cara e magou-me!»
O outro leu e nada disse. Continuaram, mas agora aborrecidos pelo
que aconteceu e em silêncio até
que, mais adiante, decidiram tomar
banho no mar. O que apanhou a
bofetada, a certa altura, esteve a
ponto de se afogar, mas acabou
sendo salvo pelo amigo que o tinha
esbofeteado. Recuperado do susto
gravou numa rocha com uma faca:
«Hoje o meu melhor amigo salvou-me a vida, arriscando a sua!»
O outro perguntou, intrigado:
- Porque é que quando te dei a
bofetada escreveste na areia e
agora gravaste na pedra?!

TOMADA DE HÁBITO E PROFISSÕES
Nos dias 2 a 7 do passado mês de setembro,
teve lugar no Convento da Varatojo o
segundo Retiro Provincial, particularmente
dedicado aos jovens em formação, embora
com a participação de outros confrades.
Dirigiu o Retiro o Frei José Augusto Marques
OFMConv. A sua presença, simples,
fraterna e humilde, a sua palavra de forte
espiritualidade evangélica e franciscana,
encantaram os participantes.
A terminar o Retiro, a Graça de Deus
manifestou-se mais uma vez com a entrada
de um novo irmão que o Senhor nos enviou
e que, na tarde do dia 7, incluído na
oração comunitária de Vésperas, recebeu
o hábito franciscano, iniciando o seu
“ano de Prova”, o Noviciado. Este é hoje
o Frei Mário Canudo Capa, um sacerdote
diocesano, da diocese de Beja, que,
desde jovem, mas sobretudo nos últimos
10 anos, vivia com grande ansiedade o
desejo de se consagrar a Deus como frade

franciscano. Deus seja louvado por mais um
irmão que nos envia. Ao Frei Mário Capa as
nossas felicitações de Paz e Bem!
No dia seguinte, na Eucaristia das 10h30,
os três jovens noviços que chegaram ao fim
do “ano de prova”, fizeram com alegria e fé a
sua primeira profissão religiosa franciscana,
consagrando-se a Deus por um ano. São
eles: Frei Pedro Miguel Teodoro Ferreira,
Frei Hélder Filipe Martins Silva e Frei André
Filipe Monteiro Gonçalves.
Seguiram no dia 15 para o convento de
São Boaventura, em Montariol, Braga, onde
irão continuar a sua formação franciscana
e académica. Frequentarão a Universidade
Católica de Braga, com todo o seu
curriculum escolar, e serão acompanhados
pelo seu Mestre de formação. A todas estas
celebrações presidiu o Ministro Provincial,
Frei Armindo de Jesus Ferreira Carvalho,
como é norma em toda a Ordem Franciscana.
Nota da redação

Sorrindo, o amigo respondeu:
- Quando um amigo ou alguém nos
ofende, devemos escrever onde o
vento do esquecimento e do perdão se encarreguem de apagar a
lembrança, mas nunca no coração.
Quando um amigo ou alguém faz
algo de grandioso por nós, devemos
gravá-lo na memória e no coração
onde ninguém possa apagar!
Afastar todo o ressentimento que
nos impede de esquecer o mal
recebido é, no fundo, um caminho
inevitável para que o mal que recebemos não condicione negativamente o nosso agir, o nosso pensar
e o nosso dizer. Assim podemos
constatar, também, no seguinte
caso, em que um cavalheiro foi
com um seu amigo a um quiosque
comprar um jornal. O vendedor,
após ter vendido o jornal e recebido o respetivo montante, apesar
do «obrigado!» e «tenha um bom
dia!», do cliente, não se dignou,
por sua vez, a retribuir a cortesia.
Disse então o amigo, que presenciara a cena:
- Já viste que antipático, este jornaleiro, que nem disse um «obrigado!» às tuas palavras?!
- Ele é sempre assim! – respondeu
o outro, encolhendo os ombros e
sorrindo.
- E porque continuas tu a ser delicado com ele se ele é sempre mal
humurado e ingrato para contigo?!
- indagava o companheiro, surpreendido com a serenidade do amigo.

- Para comigo e para com todos,
é o seu mau feitio! E porque iria
eu deixar que ele decidisse, com
o seu mau humor, como devo eu
agir? - respondeu, revelando que a
sabedoria está em reagir, mesmo
que tenha que ser com o silêncio,
do que agredir.
Esta deve ser a atitude de quem
tem uma personalidade madura e
é senhor da sua própria conduta
e se recusa a retribuir a ofensa
com ofensa, a má educação com
má educação, a indelicadeza com
indelicadeza e, em lugar de reagir, é capaz de agir com serenidade, desarmando e confundindo
o outro, podendo, por vezes, isso
sim, provocar alterações positivas no comportamento da personalidade do provocador, devolvendo o insulto com a nobreza
da atitude positiva, como nos
ensina um velho mestre samurai,
no ensino das artes da guerra,
numa escola do Japão, que aqui
descrevo:
Um jovem guerreiro, que tinha
sido seu aluno, apresentou-se para
o desafiar numa luta, uma vez que
o professor nunca tinha sido derrotado. Ora, aquele jovem, vitorioso de luta em luta, sonhava,
por fim, derrotar o velho mestre.
Recomendaram ao samurai que
não aceitasse o desafio do jovem
devido à sua idade, mas ele aceitou. O que aconteceu a seguir o
veremos no próximo jornal.

7

MISSÕES FRANCISCANAS . OUTUBRO 2018

Experiência Tau
Pelos caminhos de Francisco
Texto: Frei Bruno Peixoto

Entre os dias 30 de julho a 10 de
agosto, um grupo de 136 jovens, vindos de Portugal e Espanha, participou
na 19ª Experiência TAU. Trata-se de
uma atividade de Verão organizada
pelas equipas da Pastoral Juvenil e
Vocacional da conferência Ibérica dos
Frades Menores.
Este ano fomos em peregrinação a
Assis e aos lugares Franciscanos.
Partimos de Madrid de autocarro
na noite de 30 de julho e chegámos
a Assis na tarde do dia 1 de agosto.
O objetivo era chegar antes do dia 2
de agosto, dia em que celebramos o
Perdão de Assis.
Na manhã do dia 2, já depois de termos repousado, demos início às atividades, peregrinando até à Basílica
de Santa Maria dos Anjos. Aí, juntámo-nos aos restantes peregrinos

de diferentes partes de Itália, sendo
acolhidos pelos Frades Italianos, que
nos deram as boas vindas. Em clima
de oração e de profunda emoção,
entrámos na Basílica de Santa Maria
dos Anjos, dirigindo-nos para a Porciúncula, onde pudemos experimentar a força e a graça do amor e da
misericórdia de Deus. Seguiu-se um
tempo de festa.
No dia 3 fomos visitar Assis. Iniciámos o nosso dia celebrando junto
ao túmulo de S. Francisco e, depois,
em pequenos grupos fomos visitar a
cidade. Concluímos o nosso dia participando numa vigília de oração em
Santa Maria dos Anjos. Na alvorada
do dia 4, rumámos à Basílica de Santa
Clara e, na capela onde se venera o
Crucifixo de S. Damião, celebrámos
a Santa Eucaristia. Seguiu-se um
encontro com as irmãs clarissas do
mosteiro e um tempo de catequese.

À tarde, em visita guiada, fomos
conhecer a Basília de S. Francisco.
No dia 5 peregrinámos ao vale de
Rieti. Visitámos Fonte Colombo
pela manhã e, à tarde, celebrámos
em Greccio, local onde S. Francisco
recriou o presépio de Belém. O dia 6
foi dedicado à vivência de tempo penitencial. Caminhámos, pela manhã, até
aos Carceri. Aproveitando o silêncio
e o recolhimento, procurámos viver
um tempo pessoal e de encontro com
o Senhor. À tarde, houve tempo para
quem quisesse celebrar o sacramento
da reconciliação.
No dia 7 fomos visitar o Monte
Alverne. Aí chegados, iniciámos
um momento de catequese. Seguiu-se um tempo pessoal e de visita ao
santuário e ao espaço envolvente.
Às 15h00 participámos na oração
de Noa e na peregrinação até à
Capela onde S. Francisco recebeu

os estigmas. Seguiu-se a celebração da Eucaristia e o regresso a
Assis. Concluímos a nossa peregrinação no dia 8, com a Eucaristia do
envio em Santa Maria dos Anjos.
Com as bênçãos e graças do Altís-simo e bom Senhor, regressámos
às nossas casas, de coração cheio e
animados pelo vivido e experimentado nestes dias de graça, junto
às fontes da espiritualidade e vida
franciscana.

Jornadas Missionárias 2018
Conclusões
Texto: Secretariado das Jornadas

Nos dias 15 e 16 de setembro de 2018
decorreram no Seminário do Verbo
Divino, em Fátima, as Jornadas Mis-sionárias Nacionais sob o lema “Eu
sou Missão”. No âmbito da celebração do sínodo dos Bispos em Roma
sobre os jovens em outubro. Estas
jornadas foram pensadas para que
os jovens fossem os protagonistas
deste evento. Dos 300 participantes cerca de 30% eram jovens que
emprestaram um dinamismo novo
a estas jornadas, quer na abertura
e no serão do 1º dia, quer nos desafios lançados na mesa redonda de
domingo sobre “A Igreja que pretendemos”.
Na sessão de abertura D. Manuel
Linda, presidente da Comissão
Episcopal das Missões, situou
este encontro no contexto da celebração do outubro missionário
extraordinário preconizado pelo
Papa Francisco, e do ano missionário proposto pelo Episcopado Por-

tuguês com início em outubro de
2018 até outubro de 2019.
O Dr. Juan Ambrósio, a partir do
tema “eu Sou Missão” apresentou-nos a missão como coração da
identidade cristã, bem como os
pressupostos e coordenadas para a
tornar efetiva na vida da Igreja pelo
empenho de todos e cada um, concretizada no anúncio da palavra, na
celebração fé, na vivência da diaconia e caridade, tudo sustentado
pela koinonia (Comunhão).
Através dos Workshops e da mesa
redonda foi partilhado o compromisso com as múltiplas formas de
missão ao nível da experiência pes-soal e de grupo, e o seu impacto
quer nas comunidades locais quer
a nível diocesano e mesmo em
contextos de Missão Ad Gentes,
não esquecendo as problemáticas emergentes com migrantes e
outras situações humanitárias.
A título de conclusão e para o
melhor desempenho da Missão:
- A Igreja deve ser descentrada

e não auto-referencial, igreja em
saída em direção às periferias.
- Para que o ano missionário se
torne um momento de Graça para
a nossa Igreja é urgente criar em
todas as dioceses os Centros Mis-sionários Diocesanos (CMD) e os
Grupos Missionários Paroquiais
(GMP) como promotores e animadores da consciência missionária
no povo de Deus.
- Torna-se urgente que durante este
ano missionário se promovam nas
paróquias, arciprestados e dioceses experiências concretas de
saída para outras realidades, dentro ou fora das nossas fronteiras,
como sinal de compromisso com o
anúncio do Evangelho.
- A ausência de representantes de
algumas dioceses de Portugal neste
encontro nacional é o sintoma de
que a responsabilidade missionária
das igrejas locais é ainda uma debilidade pastoral. Que a celebração
do ano missionário a todos desperte para a missão.
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Congresso Europeu OFS e Jufra
Texto: Frei Sérgio Góis

Nos dias 20 a 26 de agosto decorreu
o 3º Congresso Europeu da OFS e
Jufra, na Lituânia, subordinado ao
tema: “Hão-de correr do seu coração rios de água viva” (Jo 7,38).
Participaram cerca de 140 pessoas,
entre membros da Jufra, irmãos da
OFS e Frades da I Ordem, oriundas
de 24 países da Europa. De Portugal,
participaram 4 membros da Família
Franciscana, nomeadamente Rute
Paixão, Presidente da Jufra OFS,
Pedro Moreira, Vice-Presidente da
Jufra OFS, Ana Catarina OFS, Animadora Fraterna da Jufra e aquele
que escrevinha estas linhas, Frei
Sérgio Góis, em representação da
assistência nacional.
Foi um congresso itinerante, na
medida em que percorreu várias
cidades deste país do leste europeu,
nomeadamente: Vilnius, Kaunas,
Šiluva, Kretinga, Plungé, Trakai, e
vários centros de culto, tais como
Santuário de Nossa Senhora de
Šiluva, Colina das Cruzes, Calvário
de Samogícia e Santuário da Divina
Misericórdia. Ao mesmo tempo,
foi um congresso espiritualmente
denso, em que cada dia foi dedicado aos dons do Espírito Santo –
sabedoria, entendimento, conselho,
fortaleza, conhecimento, piedade,
temor de Deus, respetivamente – e
pautado pela oração comunitária –

Laudes, Vésperas e Eucaristia diárias
– bem como por diversas devoções
e momentos de oração programados para os diversos dias – Terço da
Misericórdia, Oração Carismática,
Via-Sacra, Vigília com Adoração do
Santíssimo, Coroa Seráfica. Como
não poderia deixar de ser num Congresso, também houve momentos de
reflexão, com diversas conferências
e trabalhos de grupo, momentos de
lazer, como a Festa das Nações, o
Convívio na Paróquia de Kretinga,
ida ao Mar Báltico, momentos de
voluntariado em diversas instituições e momentos de partilha.
Com um programa assim tão preenchido, seria de esperar, caro leitor,
momentos de cansaço e desânimo.
Mas fique vossa mercê sabendo que,
apesar do cansaço particularmente
visível nos últimos dias, o desânimo
foi demónio que não atormentou.
Muito pelo contrário. À medida que
o tempo passava, o entrosamento
deste grupo, tão lato e heterogéneo,
era maior e maior era a consciência
do Espírito Santo que nos habita e
impele a ser sinal no mundo deste
amor revelado na Cruz de Nosso
Senhor Jesus Cristo.
De facto, todo o trabalho realizado
nestes dias foi de forma a ajudar os
participantes a contemplar como
emerge do lado de Cristo a fonte
de água viva, única capaz de saciar
todas as sedes da nossa vida, e, con-

sequentemente, como é que nós,
enquanto franciscanos, podemos
e devemos testemunhar ao mundo
este manancial. Neste sentido, o
espírito de Família ali vivido foi fundamental para atestar como o ser
franciscano não se reduz a um mero
modo de ser, mais ou menos romântico, mas radica-se na vida através
da assunção de um modo específico
de ser eclesial e carismático.
Por outro lado, como a fé sem
obras está completamente morta
(cf. Tg 2,17), toda a reflexão incidiu sobre ações concretas, desde
logo a nível pessoal, que a cada
um competirá preservar, e, mais
expressamente, a nível comunitário. A este respeito, a dimensão
ecológica do nosso carisma foi
particularmente destacada. Por
um lado, sensibilizámo-nos com
gestos pequenos, mas significativos, por parte da organização,
tal como a distribuição de água
com reduzido desperdício de plástico. Por outro, a organização

promoveu e divulgou um projeto
caritativo assumido pela Família
Franciscana Europeia, intitulado
Well4Africa, através do qual se
pretende implementar sistemas de
fornecimento de água em comunidades africanas, correspondendo
assim ao apelo do Papa Francisco:
«o acesso à água potável e segura
é um direito humano essencial,
fundamental e universal, porque
determina a sobrevivência das
pessoas e, portanto, é condição
para o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem
uma grave dívida social para com
os pobres que não têm acesso à
água potável, porque isto é negar-lhes o direito à vida radicado na
sua dignidade inalienável» (Laudato Si’, 30).
Queira Deus que o que lá se viveu
se repercuta no que por cá se tenta
viver, sobretudo na vida destes
jovens que se deixam tocar pelo
Evangelho e pelo modo franciscano
de O ser.

Dados sobre a Igreja católica
no mundo
Texto: Frei Isidro Lamelas, OFM

Conforme os dados recentes do
Anuário Pontifício (2018) e do
Annuarium Statisticum Ecclesiae
(2016), o número de cristãos católicos, ao contrário do que é dito
nalguns setores da comunicação,
continua a crescer no mundo. Deixamos apenas os dados essenciais
que o documentam.
Os católicos batizados em todo o
mundo passaram, em 2015, de 1.285
milhões, para 1.299 milhões, em
2016, verificando-se, portanto, um
aumento de 1,1%. É claro que a distribuição dos católicos varia e oscila
conforme as áreas geográficas.

O continente europeu, onde muitos
divulgam a ideia de que o cristianismo está moribundo, verificou-se,
em 6 anos, um ligeiro crescimento
de 0,2%. Um incremento insignificante que se deve sobretudo à
estagnação demográfica que se verifica no velho continente. Mesmo
assim, 22 % dos católicos continuam
a viver na Europa, constituindo 40%
da população europeia.
Em África residem 17,6% dos católicos, com uma clara tendência
para crescer: de 185 milhões em
2010, para 228 milhões em 2016,
um crescimento de 23%.
A América continua a ser o continente com maior número de cató-

licos (48,6%): 57% dos quais reside
na América Meridional; 14 % na
América do Norte e 28% na América Central.
No continente asiático que alberga
60% da população mundial, a presença cristã e católica continua
a consolidar-se, ainda que lentamente, com cerca de 11% de
batizados na Igreja Católica: 76%
dos quais vivem nas Filipinas (85
milhões) e na Índia (22 milhões).
Na Oceânia os católicos superam
os 10 milhões, sendo que entre
2010 e 2016, registaram um crescimento de 10,4%.
Os números mostram, portanto,
que a Igreja católica continua

vigorosa e a crescer no mundo,
ainda que de forma desigual, conforme as regiões e continentes.
830 milhões de batizados vivem
em 15 países do mundo; 71%, na
América e Europa. Desses 15 países, 4 encontram-se em África. A
preocupação maior reside na diminuição dos religiosos e vocações
sacerdotais, sobretudo na Europa
e América.
A frieza destes dados estatísticos
merece, com certeza, a reflexão e
oração de todos os cristãos, para
que a “Messe grande” continue a
encontrar “trabalhadores” com
o coração a arder de entusiasmo
missionário.

