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PAZ E BEM

Família o “sim” do Deus amor
Texto: Inspirado na Viagem Apostólica
do Papa Francisco a Dublin

“somos uma única família
em Cristo, espalhada por
toda a terra”
Tiveram lugar há dias em Fátima as
XXX JORNADAS DA PASTORAL
FAMILIAR. Ocuparam o programa
um vasto número de momentos e intervenções, de onde sobressaem a exposição: «O Evangelho da família: uma
proposta de vida plena», apresentada
pelo Pe. Duarte da Cunha e sete painéis sobre os seguintes temas: as famílias de hoje, as famílias à luz da Palavra
de Deus, o grande sonho de Deus, o
grande sonho para todos, a cultura da
vida, a cultura da esperança e a cultura
da alegria.
Estas Jornadas organizadas pelo Departamento Nacional da Pastoral Familiar

refletem o que o Papa Francisco, recentemente transmitiu ao mundo a partir
de Dublin.
Dizia o Papa: «em cada celebração familiar, sente-se a presença de todos: pais,
mães, avós, netos, tios, tias, primos, quem
não pôde vir e que vive demasiado longe.
Reunimo-nos para uma celebração familiar de ação de graças a Deus pelo que
somos uma única família em Cristo, espalhada por toda a terra. A Igreja é a família
dos filhos de Deus; uma família, onde se
regozija com aqueles que estão na alegria
e se chora com aqueles que estão na tribulação ou se sentem desanimados com a
vida. Uma família onde se cuida de cada

um, porque Deus nosso Pai nos fez todos,
seus filhos no Batismo».
E continua o Papa: «Vós, queridas
famílias, sois a grande maioria do povo
de Deus. Que fisionomia teria a Igreja
sem vós? Uma Igreja de estátuas, uma
Igreja de pessoas solitárias… Foi para
nos ajudar a reconhecer a beleza e a
importância da família, com as suas
luzes e sombras, que foi escrita a Exortação Amoris laetitia sobre a alegria do
amor, Deus quer que cada família seja
um farol que irradia a alegria do seu
amor pelo mundo. Que significa isto?
Significa que nós, depois de termos
encontrado o amor de Deus que salva,
procuramos, com palavras ou sem elas,
manifestá-lo através de pequenos gestos de bondade na vida rotineira de
cada dia e nos momentos mais simples
da jornada.»
Refere ainda o Santo Padre: «Por toda
a parte, as famílias são chamadas a
continuar a crescer e seguir em frente,
mesmo no meio de dificuldades e limites, precisamente como fizeram as gerações passadas. Todos somos parte duma
grande cadeia de famílias, que remonta

ao início dos tempos. As nossas famílias são tesouros vivos de memória, com
os filhos que, por sua vez, se tornam
pais e depois avós. Deles recebemos a
identidade, os valores e a fé».
E conclui o Papa Francisco: «Uma
sociedade que não valoriza os avós é
uma sociedade sem futuro. Uma Igreja
que não leve a peito a aliança entre
gerações acabará sem o que conta verdadeiramente, o amor. Os nossos avós
ensinam-nos o significado do amor
conjugal e paternal. Eles próprios cresceram numa família e experimentaram
o afeto de filhos e filhas, de irmãos e
irmãs. Por isso constituem um tesouro
de experiência, um tesouro de sabedoria para as novas gerações. É um
grande erro não interpelar os idosos
sobre as suas experiências ou pensar
que seja uma perda de tempo conversar com eles.».
Tendo em conta que todos nós nascemos e crescemos numa família, façamos
hoje aqui e agora o compromisso de
ajudar em tudo as famílias a serem para
a sociedade o sim de Deus amor.
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Editorial
Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Iniciamos o mês de novembro com a
jubilosa celebração de Todos os Santos,
onde não posso deixar de recordar aqui
as palavras do Santo Padre o Papa Francisco, na Exortação Apostólica Gaudete et exsultate, 6-7: «Gosto de falar
dos santos “ao pé da porta”, de todas
aquelas pessoas comuns que refletem a
presença de Deus na vida e na história
do mundo»
São estes que recordamos no dia 1 de
novembro, os Santos que sem dia marcado no calendário litúrgico, dão brilho e
energia à Igreja, e a apresentam ao mundo
como «Sacramento de Salvação».
Outra é a realidade da «Comemoração
dos Fiéis Defuntos», aqueles e aquelas que partiram de nós, e deixaram
nas nossas vidas um vazio que só a fé
na Ressurreição pode colmatar. Jesus
apresentou-se à humanidade, como o
Senhor da Vida e da Morte, Ele tudo
abrange, no presente e no futuro, no
tempo e na eternidade.
A Cristo nada escapa! N’Ele toda a
humanidade encontra a salvação.
E nós criaturas? Que devemos fazer?
Usando a nossa liberdade, devemos
optar por Cristo, Conheço-Lho, Amá-Lo e Servir-Lo! Dar assentimento às
Suas Palavras e à Sua doutrina e assim
teremos parte com Ele, hoje e sempre.
Gozaremos do seu Reino, isto é da Sua
Glória, da Sua Paz e do Seu Bem. Disto
nos vai falar a liturgia dominical do
próximo dia 25, Solenidade de Cristo
Rei do Universo.
As principais ideias sobre o reinado
de Cristo estão expressas na encíclica
Quas Primas do Papa Pio XI, publicada em 1925 e em diversos documentos do Magistério da Igreja. O Papa Pio
XI instituiu esta solenidade em 1925
com o intuito de corrigir o crescimento
de correntes laicistas que se opunham
aos valores cristãos.
Cristo é o rei do universo e deve reinar na
sociedade e nas nossas vidas. Seu reino é
um reino de justiça, de paz e amor. Não
há paz no mundo porque não há paz nas
consciências. Apenas Cristo é capaz de
conduzir a humanidade aos seus valores
mais altos, reinando nas nossas vidas e
nos corações. Assim o permitamos!

“Precisamos
de Santos”
Celebramos este mês, de modo particular, os Santos. O que de divino em nós
não se deixou contaminar pelo mundo e
todos aqueles, conhecidos e anónimos,
que conseguiram corresponder ao projeto que Deus tinha para cada um deles.
E vem-me à cabeça um texto atribuído a
S. João Paulo II “Precisamos de Santos”.
E penso na minha experiência de “Férias
do Santuário” e dos caminhos de santidade que observei.
Anualmente, o Santuário de Fátima proporciona turnos de férias aos pais de filhos
com deficiência. Podem ir só os filhos e os
respetivos pais terem uma semana de férias
ao seu gosto ou irem pais e filhos e em
conjunto viverem uma semana diferente
apoiados por um conjunto de voluntários.
É nestes intervenientes, pais, filhos e
voluntários, que vejo diferentes caminhos de santidade.
Tudo está preparado ao pormenor para
nos proporcionar uma semana de des-
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canso, diversão e reequilíbrio espiritual.
Os cuidadores precisam de ser cuidados
para melhor poderem cuidar. Mãe ou
pai, que passe quer 24 quer 12 horas a
cuidar do seu filho, significa que poucos
minutos ao dia tem verdadeiramente
para si mesmo.
No entanto, há quem afirme que não precisa de apoio ou que duvide se se irá dar
bem numa atividade como as “Férias do
Santuário”, pelo que também é preciso
que o cuidador – seja mãe, seja pai – se
deixe cuidar. Porém, a grande maioria dos
pais de filhos com deficiência desconhece
este belo serviço.
O dia começa com uma saudação e
música para despertar e depressa a
casa se enche de passos dos pais e dos
voluntários providenciando cuidados
de higiene e apoio a vestir. Segue-se o
pequeno almoço com uma oração festiva que se repete a cada refeição.

A minha experiência foi a de um tempo
de grande entreajuda, mesmo entre os
pais, simpatia, partilha franca, diversão
e reflexão espiritual.
Há todo um programa preparado para
os filhos com passeios, explicações acessíveis, celebrações, dramatizações, canções
e dança, jogos, banhos na piscina e até um
jantar com pizza e gelado (para rematar a
semana). E se de tudo isto os pais aproveitam, têm ainda momentos só dos pais uns
com os outros em que mutuamente se
enriquecem com partilhas e dão coragem.
E os voluntários, consagrados e leigos,
são a pedra de toque em cada semana.
Sem eles, que se tornam cuidadores de
pais e filhos, nada disto seria possível.
Se não sabia deste serviço, agora já sabe
que é também em Fátima, no “colinho” de Maria, que nos sentimos filhos
muito amados do Pai e, por isso, chamados à santidade.

SUGESTÃO DE LEITURA
REVISTA FRANCISCANA ITINERARIUM
TEMAS E AUTORES

XVII a XX) - Ana Margarida Dias da Silva
- Adelino Marques

800 anos de presençza franciscana em
Portugal - Saul António Gomes

A Terceira Ordem Regular (TOR), nova
Presença Franciscana Feminina. Do século XIX ao século XXI - Maria Celeste
Lúcio“O Privilégio da Pobreza”. A prepósito da obra de Claire Bissonnette
(OSC) - Maria Manuela Brito Martins

O Franciscanismo das origens vivido há
oito séculos em Portugal - Daniel António Silveira Teixeira
Espírito evangelizador e missionário do
franciscanismo em Portugal (Mártires
de Marrocos e Santo António) - Joaquim
Cerqueira Gonçalves
O apreço da Rainha Santa Isabel pela
espiritualidade franciscana - António
Manuel Ribeiro Rebelo
Os Colégios de franciscanos na Universidade de Coimbra (séculos XVI-XVIII)
- Fernando Taveira da Fonseca
Dom Frei Álvaro de S. Boaventura, em
Coimbra (1672-1683): dignificação do
culto divino e relações difíceis com o
Cabido - João Dias Vicente
Luke Wadding, ofm. Franciscanismo e
erudição forjados em Portugal - Vítor
Teixeira
A presença franciscana Conventual em
Coimbra e em Portugal - Frei Severino
Centomo
Ordem Franciscana Secular de Coimbra: assistência espiritual e material
sob a égide de S. Francisco (séculos

Foi há cem anos… Para celebrar o regresso dos Franciscanos, OFM, a Coimbra - Frei Manuel Marques Novo
São Francisco passou por aqui… Para
celebrar os 100 do regresso dos Franciscanos a Lamego - Frei Isidro Lamelas
Franciscanismo no Feminino - Ir. Jacinta Pereira
Para mais informações contacte:
Itinerarium
Largo da Luz, nº 11 | 1600-498 Lisboa
itinerarium@ofm.org.pt
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Pelos caminhos do mundo
Exposição missionária itinerante
Texto: Padre Adelino Ascenso — Presidente dos Institutos Missionários Ad Gentes

“a missão é um estímulo
constante para não
nos acomodarmos na
mediocridade”
A publicação da Exortação Apostólica
Evangelii Gaudium (EG) do Papa Francisco, em novembro de 2013, reavivou o
interesse pela urgência de uma reflexão
séria sobre a evangelização. Tal reflexão
continua e não poderá agarrar-se a seguranças aparentes, pois os desafios são
grandes e o desafio é vertiginoso. Por
isso, o apelo a uma nova «saída» mis-sionária (EG,20) não pode permitir que
permaneçamos alheados ou que ensaiemos olhares desviantes daquilo que é a
essência dos diversos povos e que constitui o pulsar do seu coração e a busca de
sintonias. Foi por isso que os Institutos
Missionários Ad Gentes decidiram organizar a Exposição Missionária itinerante
«Pelos Caminhos do Mundo» que percorra o nosso país e desafie a uma aber-

tura ao diálogo de culturas e religiões.
Por feliz coincidência, decorre, este ano,
o centenário da morte do grande missionário D. António Barroso (1854-1918)
em torno do qual se têm multiplicado,
a nível local e diocesano, iniciativas
de cariz cultural e histórico. A Exposição decorre também, na perspetiva
do «Mês Missionário Extraordinário» (outubro de 2019), sugerido pela
Conferência Episcopal Portuguesa.
São sinais que desejamos aceitar como
dádiva que não pode ser depreciada,
sabendo que «a missão é um estímulo
constante para não nos acomodarmos
na mediocridade, mas continuarmos
a crescer» (EG,121). Não esqueçamos
que a fé é peregrina e nós somos um
povo a caminho.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2019

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

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS

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

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 difusão do espírito missionário franciscano. Esperamos a sua participação!

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Chamamento à santidade no
mundo atual
Parte II
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“a caridade
perfeita
consiste em
suportar os
defeitos dos
outros”
Sua Santidade, o Papa Francisco escreveu
uma Exortação Apostólica sobre a santidade, com o título, “Alegrai-vos e Exultai”.
Com o caro leitor comecei a partilhar as
ideias principais que o Papa sublinha no
citado documento, no Jornal de outubro.
Continuo agora a minha reflexão sobre este
precioso subsídio que nos ajuda a caminhar
na santidade. Nesta segunda parte, sigamos
a sugestão do Papa, caminhando à Luz do
Mestre. Sobre a essência da santidade não
há nada de mais esclarecedor que voltar
às palavras de Jesus e recolher o seu modo
de transmitir a verdade, tomando as bem-aventuranças, que são o bilhete de identidade do cristão, e deixar-se orientar por elas.
A palavra «feliz» ou «bem-aventurado»
torna-se sinónimo de «santo». As palavras

PEREGRINAÇÕES 2019

de Jesus expressas nas bem-aventuranças
estão contra a corrente do pensamento
mundano e contrariam o estilo de vida que
o mundo prefere, implicando a libertação
da fraqueza, do egoísmo, da preguiça e do
orgulho. O Papa convida-nos a que nos
deixemos fustigar, desafiar e chamar pelas
palavras de Jesus de forma a que nos propúnhamos a uma mudança real de vida.
«Felizes os pobres em espírito, porque
deles é o Reino do Céu» - Esta bem aventurança diz-nos que as riquezas não dão
segurança nenhuma e que, quando o
homem se sente mergulhado nas riquezas acaba por não ter espaço para a Palavra de Deus, para amar os irmãos nem
mesmo para gozar as coisas mais impor-

tantes da vida que giram não em torno
do ter mas do ser, não em torno do que
se tem mas do que se é e com quem se
vive. Aquele que se faz pobre e não concentra a sua felicidade nos bens materiais
que possui, acaba por assemelhar-se a
Jesus Cristo que se fez pobre para nos
enriquecer com a sua pobreza, e abre os
horizontes para estender a mão ao próximo acudindo às suas necessidades. Ser
pobre no coração: isto é santidade.
«Felizes os mansos porque possuirão a terra»
- Neste mundo onde reina o orgulho, a vaidade e onde cada um se julga no direito de
se elevar acima dos outros, impondo-se até
pela força, classificando os outros pelas suas
ideias, os seus costumes e até a sua forma de
vestir ou de falar, Jesus propõe um estilo de
vida completamente diferente e contra esta
corrente de morte que avassala o mundo: a
mansidão. E esta mansidão aprende-se de
Jesus Cristo, o modelo do homem pacífico
que convida todos os que estão cansados,
oprimidos e sobrecarregados a acorrerem a
Ele, como fonte de tranquilidade e de paz.
Recorrendo a Santa Teresa de Lisieux o
Papa diz-nos que a caridade perfeita consiste
em suportar os defeitos dos outros e em não
se escandalizar com as suas fraquezas. Assim
deve agir todo aquele que deseja ser manso
e humilde de coração. A mansidão, como
fruto do Espírito Santo exorta-nos a abordar com mansidão a defesa dos nossos pontos de vista, conscientes de que não somos
donos da verdade, e a questionar mesmo a
nossa fé. O manso é aquele que deposita a
sua confiança apenas em Deus, e possuirá a
terra ou seja, verá cumpridas as promessas
de Deus. Reagir com humildade e mansidão: isto é santidade.

Felizes os que choram, porque serão consolados – O mundo não quer chorar as
situações dolorosas, preferindo escondê-las e inebriando-se no entretenimento,
no prazer, na distração e no divertimento,
ignorando os problemas de doença ou
aflição na família. Mas, diz o Papa, a vida
só tem sentido precisamente quando
socorremos o outro na aflição, compreendendo a angústia e a dor alheia, aliviando
os outros e sentindo que o outro é carne
da sua carne, e não temer tocar mesmo na
sua ferida. Saber chorar com os outros:
isto é santidade.
«Felizes os que tem fome e sede de justiça porque serão consolados» - Fome e sede são necessidades primárias para a sobrevivência do
ser humano. Ninguém vive sem alimento e
sem água. Ora, há pessoas que, com a mesma
intensidade de todos nós, que buscamos o
alimento e a água para sobrevivermos, procuram a justiça, estão famintos e sedentos de
justiça. Mas não se trata da justiça à maneira
do mundo, uma justiça tantas vezes dominada pela lei do talião, ou seja, daqueles que
dizem: «Deus te dê em dobro o mal que me
desejas», uma justiça tantas vezes manchada
por interesses mesquinhos e mesmo feita
na base de falsas testemunhas e manipulada
pelos mais fortes e onde tudo acaba em negócio. Isto nada tem a ver com a sede de justiça
que Jesus evoca. Diz o Papa que esta justiça
de que fala Jesus começa por ser um convite a
que sejamos justos nas próprias decisões e na
busca de justiça para os mais pobres e vulneráveis pois «justiça» é sinónimo de fidelidade à
vontade de Deus, que nos impele a procurar o
que é justo, a socorrer os oprimidos, a fazer justiças aos órfãos e a defender as viúvas. Buscar a
justiça com fome e sede: isto é santidade.
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Sobre o Sínodo dos Bispos
emigração; a complexidade do mundo
tecnológico; o impacto da comunicação social; a perda de horizontes largos
para a vida; desconfiança nas instituições; discordância nos chamados temas
fraturantes e a relação com o sagrado.

Texto: Frei Bruno Peixoto, OFM
Equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional
dos Franciscanos

“o mundo
juvenil
apresenta
inúmeros
desafios”
No momento em que a leitora e o leitor se
deparam com este texto, são já passado o
mês de outubro e a XV Assembleia Sinodal dos Bispos sobre o tema: Jovens, Fé e
Discernimento Vocacional, que decorreu
em Roma entre os dias 3 e 28 deste mês.
Em contrapartida, no momento em que
este texto é dado à luz, o referido mês e
o acontecimento eclesial que acolhe vão
sensivelmente a meio. Há, portanto, um
hiato temporal separando os ilustres leitores e o pseudo-escritor, que a inexorabilidade do tempo a ambos impõe, em
razão do caráter finito a ambos comum.
Contudo, podemos aqui refletir acerca
deste Sínodo, do tema que aborda, o que
ele representa e que esperanças comporta,
superando assim a nossa delimitação temporal por via da narrativa literária e salvaguardando os frutos sinodais que, por
agora, estão a germinar. Façamo-lo, então,
sem presunções messiânicas ou cómodos
reducionismos.

Em primeiro lugar, o Sínodo, por sua
natureza jurídica, é uma instituição que
expressa particularmente a comunhão
episcopal com Pedro e sob Pedro. Significa
isto que o Sínodo é uma instituição episcopal, na qual os bispos exercem o seu
múnus de ensinar em comunhão com
o Papa, sucessor de Pedro. No entanto,
a Assembleia Sinodal é uma realidade
eclesial que, por isso, afeta toda a Igreja
e não apenas a hierarquia, de modo que
não pode ser alheia ao comum dos fiéis.
Aliás, através da oração e do exercício da
caridade, todo o fiel é chamado a participar ativamente nas Assembleias Sinodais: orando pelos seus pastores, que são
simultaneamente mestres e discípulos e
conformando-se ao parecer dos Bispos,
em matéria de fé, que daí advém. Além
disso, muitos fiéis não bispos podem ser
chamados a participar ativamente colaborando com o seu conhecimento sobre
a matéria elaborada.

Faleceu Frei António Alves Sabino
Faleceu no passado dia 24 de setembro,
na Enfermaria Provincial do Convento de
São Boaventura em Montariol, Braga. Tinha 95 anos de idade, 77 de profissão
religiosa e 71 de sacerdócio.
O Padre Sabino, como era conhecido, foi
a sepultar no dia 26 de setembro, na sua
terra natal: Silveira, Torres Vedras.

O Santo Padre e os Bispos apontam-nos
em direção dessa periferia da Igreja que é
o mundo juvenil. Não significa que não
haja em absoluto jovens na Igreja ou que
a pastoral não se preocupe em chegar aos
jovens. Aliás, os nossos jovens são chamados a ser os primeiros Apóstolos da Juventude. Acompanhemo-los e apoiemo-los
nesta missão. No entanto, concordará
comigo, caro leitor e leitora, que, de facto,
as Igrejas estão cada vez mais despovoadas
de juventude, com uma assembleia cada
vez mais envelhecida e um acentuado
desinteresse das coisas de Deus por parte
da sociedade. É, por isso, uma missão
urgente. Tenhamos a coragem de passar
para a outra margem, lá onde os jovens
clamam por uma vida com sentido.

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES

OBITUÁRIO
Nota da Curia Provincial

A este respeito, o Sínodo dos Bispos
sobre os Jovens, à semelhança do que
aconteceu no Sínodo sobre as Famílias (2014), foi preparado com a colaboração dos próprios jovens dos 16
aos 29 anos, que foram chamados a
responder a um questionário, a partir
do qual poderiam manifestar os grandes desafios que se colocam diante da
juventude hodierna. De igual modo,
à Assembleia Sinodal antecedeu uma
Reunião Pré-sinodal, donde foi emanado um documento que sintetizava
uma «série de desafios e oportunidades internas e externas» que afetam os
jovens: sentido de pertença à comunidade; a relação com um mundo globalizado e inter-religioso; desejo de realização pessoal numa vida segura e estável
num mundo cada vez mais movido e
movediço; a necessidade de escuta e
participação ativa na sociedade; a complexidade do mercado de trabalho; a

Apesar da forma telegráfica, através da
qual elencamos aqui os temas, podemos
constatar que o mundo juvenil apresenta
inúmeros desafios, porventura novos,
num tempo em que se assiste efetivamente
a uma mudança de tempo. Mas estes novos
tempos não nos podem ser alheios, tal
como afirmou o Santo Padre na Missa de
abertura do Sínodo: «(…) os jovens chamam-nos a cuidar, com maior empenho e
juntamente com eles, do presente e a lutar
contra aquilo que de algum modo impede
a sua vida de crescer com dignidade».

António Alves Sabino, nasceu na Silveira,
Torres Vedras, a 1 de março de 1923, tomou hábito franciscano a 7 de setembro
de 1940 e no ano seguinte professou a 8
de setembro; fez a Profissão Solene a 14
de setembro de 1944 e recebeu a Ordenação Sacerdotal a 27 de julho de 1947.
Depois da Ordenação Sacerdotal, foi colocado no Colégio de Montariol em Braga,
casa ordem praticamente viveu sempre
enquanto padre. Foi Perfeito do Colégio de
1957 a 1969 e de 1981 a 1984 e Guardião de Montariol de 1969 a 1975.
Foi responsável pela formação espiritual e
catequética do Colégio de Dublin em Braga
de 1975 a 1993. Também prestou assistência ao Lar de Crianças dos Arcos de Valdevez
e D. Pedro V (Braga) e confessor de Comunidades Religiosas de Ermesinde, Ponte de
Lima, Barcelos, Guimarães e Braga.

Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas
Missões Franciscanas de Moçambique,
Guiné-Bissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário. Com um
grande esforço o vamos enviando como
oferta, com o objetivo de chegar às comunidades mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de
longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como, Timor, México, África do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau,
São Tomé e Príncipe, etc., num total de
algumas centenas de assinaturas. Basta escrever-nos e enviar a oferta para a
respetiva assinatura. Na volta do correio
indicaremos a que missão se destinou.
Colabore com os Missionários Francis-

canos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!
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Reagir sem agredir
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“pagar o mal
com o bem
e amar os
inimigos”

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

Retomando a história do velho
Samurai e do jovem, este, na praça
da cidade, começou a insultar o seu
velho mestre e até os seus antepassados, atirando-lhe pedras, cuspindo no
seu rosto e mil e uma judiarias, mas o
velho professor permaneceu quieto e
sem reagir, de forma que o jovem se
retirou, humilhado por o velho não
lhe ter dado luta e o ter ignorado. Os
discípulos f icaram desapontados por
o mestre não ter reagido aos insultos e
um deles perguntou:
- Mestre, como foi possível que não
tenha reagido às ofensas?! Isso não foi
cobardia sua?! Então, aceita o desafio
que ele lhe fez, e depois não reage à insolênsia do seu adversário?!

- Se alguém que te oferece o presente mas
tu não o aceitas, a quem pertence o presente? - perguntou, por sua vez, o mestre.
- A quem o tentou entregar - respondeu, procurando intuir onde o mestre
queria chegar.
- Pois o mesmo vale para a inveja, a raiva
ou os insultos – disse o mestre – quando
não são aceites, continuam a pertencer a
quem os proferiu!
Desta forma, a lição que este mestre deu
diante dos seus discípulos deve ter valido
mais que as dezenas de aulas que eles terão
recebido dele, uma lição cheia de personalidade e sabedoria que mostrou como
se deve agir perante a provocação e o
insulto. Nunca reagir intempestivamente
e de forma irracional, pois nada resolveria e transformaria o mestre num comum
cachopo igual ao arrogante jovem que o
tentou humilhar e provocar.
Trata-se, no fundo, de evitar comportamentos como o de certa criança, que
reagia, intempestivamente, a qualquer
provocação e pagava em dobro o mal
que recebia. O seu professor de Português, tentando corrigir o seu feitio,
disse-lhe para amarrotar uma folha de
papel, e depois pediu-lhe que voltasse a
endireitar.
- Professor, é impossível, a folha tem

dobras e sinais que já não consigo tirar!
Então o professor respondeu:
- Estás a ver, meu rapaz, são essas dobras
e esses amassos que deixamos no coração das pessoas quando as magoamos.
Se respondemos às ofensas com ofensas,
criamos amassos e dobras ainda maiores e
mais profundas e tão dolorosas que até se
tornam difíceis de apagar.
Não sei se o rapaz se corrigiu perante o
ensino do professor mas, de certeza, que
deve ter entendido a lição da folha de
papel. No fundo, trata-se de seguir a recomendação do Senhor Jesus que se resume
ao racionalmente impossível e irracional,
mas que os cristãos devem pôr em prática:
pagar o mal com o bem e amar os inimigos (Mateus, 5, 38-48; Lucas 6, 27-38)
como o fez D. Clotilde com a sua vizinha
D. Guida, propondo-lhe que fizessem as
pazes, depois de um desentendimento
que durou quinze anos. Clotilde aceitou, mas Guida quis pôr à prova a sua
vizinha e ofereceu-lhe um saquinho de
esterco, como presente, dentro de uma
caixinha bonita e prateada. D. Clotilde,
apesar daquele presente recebido, saudava
a D. Guida com um sorriso, sempre que se
cruzava com ela. D. Guida, por seu lado,
pensava para si: «Será que Clotilde ainda
não abriu o presente que lhe dei?! E decidiu perguntar-lhe:

- Ó vizinha Clotilde, gostou do meu presente?
- Gostei, D. Guida, e penso retribuir
com um presente que lhe enviarei em
breve, pois só estou à espera do tempo
certo para lho trazer - respondeu Clotilde, imperturbável.
Passados quatro meses, depois da receção daquele estranho presente, Clotilde
enviou, finalmente, o seu presente à vizinha Guida. Tratava-se de uma linda cesta
com um ramo de flores dentro de um
lindo vazo e com um cartão que dizia:
«Querida vizinha Guida, este ramalhete
de flores é o que lhe ofereço em prova da
minha amizade. Foram cultivadas com
o esterco que a minha amiga me enviou,
dentro daquela caixinha bonita e prateada e que proporcionou excelente adubo
para meu jardim, do qual colhi estas flores
bonitas para si. Afinal, querida vizinha,
cada um dá o que brota abundantemente
do seu coração.»
Em suma, caro leitor, não duvides de que
a serenidade de espírito não poderá ser
alcançada enquanto não nos tornarmos
senhores do nosso agir. Deixar que os
outros determinem o nosso agir é, afinal,
abrir mão da nossa personalidade que, no
fim de contas, é tudo quanto possuímos
verdadeiramente.

BOLSAS DE ESTUDO 2018/2019
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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Memórias Soltas
Parte I
Texto: Frei Alvaro Silva, OFM

Estamos a celebrar em Portugal, por
orientação da Conferência Episcopal
UM ANO MISSIONÁRIO, ou seja,
«um ano cheio de missão».
Com esta rubrica «Memórias Soltas»
voltamos o nosso olhar e o nosso pensamento para Moçambique. Iremos manter esta rubrica em todos os números do
nosso Jornal MISSÕES FRANCISCANAS desde agora, até outubro de 2019.
Moçambique não foi o único campo de
missão dos franciscanos portugueses,
mas é aquele que aleatoriamente escolhemos, sem esquecer nenhum dos outros.
Vou apelar muito à minha capacidade
de síntese, para me referir em breves
notas escritas à presença dos missionários franciscanos portugueses na Mis-são Ad Gentes e em Moçambique em
particular.
Começo por esboçar, previamente, as
características da maneira franciscana
de compreender e viver a missão:

a) Antes de ir
Francisco de Assis considera necessária
uma análise dos candidatos, um exame
sério das intenções daquele que é enviado,
porque a missão franciscana não é um
projeto pessoal. Ela resulta de um mandato recebido. Os frades eram examinados acerca da sua humildade e pobreza
e depois enviados indefesos e mansos
“como cordeiros para o meio de lobos”,
prontos a entregarem-se ao Senhor em
cada dia e em cada lugar (1R 16, 1).
b) Na Missão
O primeiro anúncio do Evangelho deve
ser, para o franciscano, o do testemunho
fraterno: “não façam debates ou discus-sões, mas mostrem-se submissos a toda a
humana criatura por amor de Deus e mostrem que são cristãos” (1R 16,6).
O amor evangélico deve ser testemunhado antes de ser anunciado, para
depois ser vivido na pobreza, mansidão
e docilidade. Assim o missionário franciscano, desprovido de toda a forma de
poder, de ter e de aparecer, transforma o
anúncio em serviço, acolhimento, proxi-

midade, misericórdia e dom. O missionário franciscano é alguém que se esforça
por comunicar em verdade e pureza.
Espírito de pobreza e solidariedade –
o missionário deverá necessariamente
inculturar a sua mensagem que nasce da
pobreza – humildade.
Na liberdade da itinerância. Mais do
que estruturas muito rígidas, necessita-se de uma mobilidade animada pelo
desejo de uma caminhada solidária,
com gestos de solidariedade concreta,
com o esforço de afastar qualquer
forma de egoísmo e de violência, oferecendo a todos o amor divino para com
os homens.
Submissos a todos na minoridade-humildade, que se transforma em hospitalidade e dá ao anúncio da Boa Nova
a força libertadora do Espírito. A missão
franciscana será sempre uma missão de
paz, que vai além da simples tolerância
ou do astuto jogo de interesses.
(Continua)

Frei Henrique Pinto Rema
“Comendador”
Texto: Nota da Redação

No passado dia 9 de outubro, no
Palácio de Belém, das mãos do Presidente da República, Professor Marcelo Rebelo de Sousa, o Padre Rema
recebeu a Condecoração da Ordem
do Infante D. Henrique, no grau de
Comendador.
Henrique Pinto Rema, filho de José
Pinto Rema e de Albina de Jesus, nasceu no dia 23 de setembro de 1926 na
freguesia de São Romão de Aregos,
Resende. Tomou hábito franciscano a
7 de setembro de 1943 e foi Ordenado
Sacerdote no dia 23 de julho de 1950.
Como sacerdote franciscano, foi
Capelão da Casa de Saúde da Boavista (Porto) (1953-1954), Capelão do
Bairro da Quinta da Calçada (19551963), Bibliotecário da Biblioteca da

Província (1955-1958), Secretário da
Prefeitura Apostólica da Guiné-Bissau
(1965-1974), Secretário da Província
Portuguesa da Ordem Franciscana
(1981-1984 e 1992-1998), Guardião
da Ordem Terceira a Jesus (Lisboa)
e Assistente da Fraternidade local
(1984-1992 e 1995-1998), Vigário do
Convento da Cúria Provincial (19921995) e Assistente da Fraternidade da
Ordem Franciscana Secular de Elvas
(1989-2001).
Membro numerário da Academia de
História, vem sendo solicitado para
muitas conferências e estudos. Com
agrado geral, e sempre com uma “pitadinha” de bom humor, as suas palestras prendem o público. Colaborador
em várias publicações, salienta-se em
particular nos seus conhecimentos
sobre a vida e obra de Santo António
de Lisboa, particularmente conden-

sadas em “Obras Completas de Santo
António de Lisboa”, em 2 volumes, da
sua autoria.
O Padre Rema é referência obrigatória em Portugal e Europa para falar
de Santo António. Possuidor de uma

memória muito feliz, é encantador
ouvi-lo conversar sobre assuntos relacionados com a cultura e História. É
ele o cronista oficial da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, retendo
uns milhares de páginas escritas sobre
os frades de Portugal e suas vidas.
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O cristão do futuro
Texto: Frei Isidro Lamelas

“O Cristão
do futuro
será aquele
que fizer a
diferença”
Fala-se hoje muito do futuro do cristianismo. Alguns anunciam, há muito o seu
ocaso, enquanto outros profetizam tempos de renovação de que já se vislumbram
sinais. Olhando esses sinais, também eu
me incluo entre estes últimos.
O Sínodo dos Bispos que se celebrou em
outubro, sob o lema “os jovens, a fé e o
discernimento vocacional”, é um desses
sinais e momento chave para o futuro do
cristianismo. Efetivamente o futuro da fé
cristã dependerá dos cristãos do futuro e

o cristão do futuro será o jovem cristão
de hoje. Num mundo que parece não
necessitar de Deus, mais necessitaremos
de homens habitados por Deus. O grande
desafio da nova geração será mesmo o de
recuperar a humanidade tresmalhada,
essa humanidade essencial que é sempre o
lugar de encontro entre Deus e o homem.
A grande crise dos nossos tempos não
é, de facto, económica ou política, mas
antropológica: na raiz de todas as demais
crises está, como tem ensinado o Papa
Francisco, o défice de humanidade de
que todos somos, contemporaneamente,
vítimas e culpados. Chegámos à Lua
e já alcançámos o planeta Marte, mas
continuamos a não saber coabitar nesta
Terra; os avanços da ciência e da medicina
asseguram-nos mais anos de vida, mas
não trouxeram, pelo menos para todos,
melhor qualidade de vida “humana”.
Dispomos cada vez de mais e melhores
meios e redes de comunicação, mas continuamos a sofrer de solidão e incapazes de
globalizar a solidariedade. A maioria dos
habitantes deste planeta, que já foi mais

“azul”, continua sem ter acesso a muitas
destas extraordinárias conquistas e, cada
vez mais pobres, olham para o nosso
mundo como um paraíso ao qual não
queremos que tenham acesso. As antigas
ideologias alienantes deram lugar ao totalitarismo da “economia que mata” sem
deixar remorso. No mercado global em
que tudo se compra e vende, o homem é
também hoje uma mercadoria, e cada vez
menos humano.
Face a este cenário pintado tantas vezes
com as cores negras do pessimismo sem
horizontes, o cristão do futuro será
aquele que souber acender uma luz no
meio da noite; será aquele que interpreta
o presente com lucidez, para assumir a sua
missão neste mundo sem se conformar
com estes tempos ou com esta “desordem
mundial”. O cristão do futuro vai ser
aquele que, no presente, mantiver acesa a
esperança que renova, e se encarregar do
mundo, como cuidador da humanidade;
será aquele que, face ao cómodo relativismo prático e indiferente, percorre o
caminho da comunhão que assume e se
compromete; será aquele que, frente à

incúria perante as causas e à casa comuns,
promove a cultura da co-responsabilidade
inadiável. O Cristão do futuro será aquele
que fizer a diferença, não pelo “conhecimento que incha”, mas pela “caridade
que edifica”, resistindo ao narcisismo que
exalta o “eu”, em vez do “nós”.
O cristão do futuro será o jovem de hoje
que não deixa envelhecer seus sonhos
e ideais, nem permite que lhe roubem a
alegria de acreditar. Os cristãos do futuro
vão ser todos a queles criadores de pontes e redes de diálogo e comunhão, onde
o ego digital e autocelebrativo dá a vez
ao “eu-tu” e ao “nós” que criam comunidade, na família, Igreja e verdadeira sociedade. O Cristianismo do futuro espera
por jovens assim e pelo “homem novo”
que se espera de todos nós. Os cristãos
do futuro são os que viverem com intensidade este tempo; os que, no presente,
sabem que, o homem continua a ser a
grande paixão de Deus que nunca abandona a sua Obra, nem as suas obras. Mas,
o cristão do futuro é também aquele que
sabe que não basta ver e analisar bem, mas
que é preciso agir.

DIRETORES DO JORNAL DAS MISSÕES FRANCISCANAS DESDE 1937

DIRETORES DO JORNAL MISSÕES
FRANCISCANAS DESDE 1937
Ao longo da sua existência, de mais de oitenta anos, o «Missões Franciscanas» foi
sendo dirigido por uma senda de bravos
franciscanos que lhe doaram tempo, vida
e saber.
Fazendo a sua história ousamos recordar
os seus nomes e, em grata memória, louvar o trabalho por eles operado em prol da
Missão:
Frei José Alves Pereira [1937/1942 e
1944/ 1948]
Frei António Ribeiro [1942/1943]
Frei António Dias Dinis [1948/1949]
Frei Luís Franco de Almeida [1950/1952]
Frei José Dinis da Costa [1953/1957]
Frei Constantino Ferreira da Silva
[1957/1958]
Frei José Ferreira de Magalhães Rebelo
[1958/1960]
Frei Manuel Marques Novo [1960/1966]

Frei António Fernandes [1966/1969]
Frei Serafim Ferreira da Silva [1969]
Frei A. Macedo [1970/1973]
Frei Manuel Torres Monteiro Branco
[1973/1976]
Frei Arlindo Rodrigues da Silva Barbosa [1976/1978]
Frei António Gonçalves [1978/1987]
Frei Luís de Oliveira [1987/1988]
Frei José Maria da Fonseca Guimarães
[1989/1992]
Frei Artur Pais Pereira [1993/1999]
Frei Paulo Ferreira [1999/2005]
Frei Vítor Rafael [2005/2016]
Frei Álvaro Silva [outubro de 2016 até
ao presente]

