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PAZ E BEM

50 Anos da Igreja do Seminário
da Luz
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

A propósito da sessão de louvor e ação
de graças, pela celebrarão dos 50 Anos
da Igreja do Seminário da Luz em Lisboa, «considerada, em 1968, um dos
mais belos exemplos da moderna arquitetura sacra na cidade de Lisboa».
«Em 1939, a Província Portuguesa da
Ordem Franciscana tomou a decisão de
comprar um palacete existente no Largo da
Luz, que dispunha de um frondoso parque
de uma grande quinta, com o objetivo de aí
instalar o Seminário das Missões. Duas
décadas mais tarde, já com o Seminário a
funcionar no interior do palacete, deu-se
inicio à construção de um colégio, denominado Externato da Luz, destinado ao
ensino primário e secundário, bem como de
uma igreja que servisse tanto o Seminário
como o Externato.
Inaugurada no dia 8 de dezembro de
1967 – festa da Imaculada Conceição – a
igreja do Seminário Franciscano da Luz
foi concebida segundo o traço moderno pro-

posto pelo arquiteto Norberto Corrêa, que
contou com a colaboração artística do seu
colega Manuel Ramos Chaves e do padre
João Bentes Pimenta».
O Pe. João Duarte Lourenço, superior
da Comunidade dos Frades Menores
da Luz, deu as boas vindas aos que
encheram aquela igreja para ouvir e
cantar os mesmos cânticos de há 50
anos. Esta parte musical contou com a
presença e orientação do Padre Mário
Silva, como há 50 Anos, hoje musicalmente abrilhantado com a flauta do
mestre Rão Kiao.
De seguida, todos os que estavam na
Igreja do Seminário, foram para o auditório do Centro Cultural Franciscano.
Do louvor na igreja, passou-se a uma
sessão cultural no auditório repleto de
convidados.
O Frei Isidro Lamelas, com o auxílio
de meios audiovisuais, fez uma conferência sobre o Seminário da Luz, a sua
evolução no espaço e no tempo e a evocação de várias gerações de franciscanos

que ali viveram e marcaram toda a zona
pastoral de Carnide, Bairro do Padre
Cruz e Pontinha, bem como a cidade de
Lisboa e também os meios intelectuais e
universitários.
Seguidamente o Padre Joaquim Cerqueira Gonçalves, apresentou o conferente convidado para a sessão: o Professor Doutor Guilherme de Oliveira
Martins, que fez a apresentação do livro
«IGREJA DO SEMINIÁRIO FRANCISCANO DA LUZ».
Terminada esta sessão cultural, o Ministro Provincial, Frei Armindo de Carvalho desterrou uma lápide, evocativa da
reabertura do MUSEU MISSIONÁRIO – OFM, recentemente remodelado. Seguiu-se um jantar volante de
confraternização oferecido aos cerca de
duzentos convidados.
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- Capa do livro comemorativo
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- Lápide do Museu Missionário
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- Conferência do Professor Guilherme de Oliveira Martins
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- Padre João Lourenço, Superior do Seminário da Luz
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Editorial

Jovens à escuta
Texto: Frei Bruno Peixoto
Equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional dos
Franciscanos

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Seria bom se em 2019 não houvesse mais
gritos de dor entre o povo (Ex 20,2) que
tem que deixar a sua pátria devido às
ameaças do poder político.
Como seria bom se em 2019 todas as crianças vissem respeitados os seus direitos a
uma vida sadia, a uma família reunida,
a uma educação de qualidade, a uma
sociedade acolhedora que ofereça e exija
respeito e crie oportunidades para todos
crescerem felizes.
Hoje existe na nossa sociedade um contra
censo muito forte. Deseja-se o progresso
da humanidade e muitas vezes coloca-se o
ser humano em segundo plano e, algumas
vezes, até se esquece dele.
Parece não haver memória, muitos dos
políticos de hoje não se recordam o que
aconteceu na primeira guerra mundial
1914 – 1918, mas não se devem esquecer
do que aconteceu na segunda guerra
1939-1945 com os seus concidadãos
obrigados a migrar para fugir a situações de violência, fome, guerras e conflitos internos.
Hoje querem fechar fronteiras para não
deixar passar as pessoas, que procuram
com esperança, uma nova possibilidade de
viver, de matar a sua fome e de seus filhos.
Ouvimos hoje alguns políticos e governantes que nos querem fazer crer que
todos os migrantes e refugiados são
ladrões, marginais, terroristas e, por isso,
são uma ameaça à segurança dos estados.
Rotular preconceituosamente pessoas ou
grupos pode acender a pólvora da raiva
que se transforma em ódio, porque o
outro vem-nos incomodar na nossa zona
de conforto, isto porque vivemos numa
sociedade em crise de valores.
Diante destes comportamentos desumanos, muitos ficam em silêncio, tornando-se cúmplices deste mal social, existe um
gritante silêncio em torno do comércio e
indústria das armas.
Que esperança terão os que vão viver este
ano de 2019 em campos de refugiados
como no Quénia, no Sudão do Sul, ou
noutros? Como será este ano de 2019 para
aqueles que esbarram com um muro que
lhes impede o caminho, com uma cerca de
arame eletrificada que os paralisa e destrói?
Como conviver com tantos símbolos da
crueldade? Com tantos sinais de exclusão?
Com tantas manifestações de indiferença?
Neste mundo cada vez mais impessoal,
nós os missionários franciscanos, temos
escrito na regra da nossa vida «que nos
devemos alegrar quando nos encontramos
entre gente vulgar e desprezível, entre os
pobres e fracos, entre os doentes e os leprosos e os mendigos dos caminhos» (Regra
de 1221, nº 9,2). Que o ano de 2019 nos confirme nesta opção e que você, nosso amigo
e leitor, se possa juntar a nós.

“há jovens
inquietos
e à escuta
da Sua
chamada”
Terminados os trabalhos da XV Assembleia do Sínodo dos Bispos, sobre o tema
«Os jovens, a fé e o discernimento vocacional», é tempo de continuarmos em caminho. Como Igreja, somos convidados a
fazer caminho com os jovens. Eles não são
apenas o futuro, são também o presente.
O documento final do Sínodo, de entre
muitos outros assuntos, dá grande
importância à escuta e ao acompanhamento dos jovens. A escuta como
«encontro de liberdade, que exige humildade, paciência, disponibilidade para
compreender, empenho em elaborar de
um modo novo as respostas». Uma escuta
que não se compadece com «respostas
pré-confecionadas e receitas prontas», que
não deixam emergir as perguntas na sua
novidade e provocação. O acompanhamento como missão.
Alguém caraterizou a atual geração juvenil como a «primeira geração incrédula».
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Contudo, nem todos aceitam essa caraterização, desde logo porque a realidade
juvenil apresenta hoje múltiplas facetas
em contextos muito variados. Mas há, de
qualquer modo, em especial na Europa,
um notório afastamento em relação à
religião em geral.
Por outro lado, a chamada «cultura do
provisório» influencia de modo particular os jovens de hoje, que têm dificuldade
em assumir escolhas definitivas, como o
casamento, a consagração religiosa ou o
celibato.
Porém, o Senhor continua a chamar. E
no meio do ruído nos nossos tempos,
há jovens inquietos e à escuta da Sua
chamada. Recentemente, três jovens iniciaram o seu caminho de discernimento
vocacional no Convento de S. Francisco,
em Leiria. São eles: Tiago Fournier
Miranda, de 23 anos, natural da Madeira;
Rui João Fidalgo de Oliveira, de 22

SUGESTÃO DE LEITURA
Está disponível um novo livro das HISTÓRIAS DE VIDA, EXEMPLO E PROVEITO – V Volume, da autoria do Frei
José Dias de Lima, OFM.
Depois de milhares de livros difundidos
pelo país, temos agora o V Volume. Este
novo livro é mais um conjunto de experiências de vida com lições para a vida
de cada um de nós.
É uma ajuda às Missões Franciscanas.
Faça o seu pedido, e enviaremos para
sua casa, pelo correio, pelo preço de
10,00€, incluindo os portes de correio,
ou à cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021
2401-801 Leiria
Tel.:
244 839 904 ou 913 837 726
Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com

anos, natural de Viseu; José Filipe Fernandes da Silva, de 22 anos, de Parada de
Gatim – Vila Verde, Braga.
Deram início à primeira etapa da formação inicial na vida Franciscana, a que chamamos de aspirantado. Neste primeiro
período, os jovens são introduzidos à
vivência em grupo e à formação humana
e espiritual, sendo convidados a centrarem a sua vida na oração e no encontro
com o Senhor. Rogamos que os acompanheis nas vossas orações.
O documento do Sínodo termina com
um apelo à santidade, a vocação de todo
o cristão: «Os jovens pediram em alta voz
uma Igreja autêntica, luminosa, transparente, alegre e só uma Igreja de santos pode
estar à altura de tais pedidos!». Assim,
com a ajuda de todos, procuremos responder ao apelo do Senhor que nos interpela: «sede santos, porque Eu, o Senhor,
vosso Deus, sou santo» (Lev 19, 2).
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Padre, porque não?
Texto: Frei Sérgio Góis

“que o devido lugar de
Jesus na minha vida era a
vida toda”
Aproprio-me aqui de um lema promovido pela Diocese de Leiria-Fátima, cujo
Bispo, Cardeal Dom António Marto,
muito gentilmente ordenará este frade
menor, chamado ao ministério sacerdotal e que, por isso, conta aqui com uma
página alargada para testemunhar o
seu percurso vocacional. Diga-se, desde
já, que não é por mera coincidência ou
por caprichoso lampejo meu que refiro
esta epígrafe, mas porque, de facto, esta
simples questão expressa uma inquietação profunda e tremenda, para quem
se confronta com o convite do Senhor:
Vinde e vede (Jo 1,39).
Nasci na Venezuela, num tempo em
que esse país latino-americano acolhia
inúmeros emigrantes madeirenses que
procuravam melhores condições de
vida. Porém, contando apenas com três
anos, juntamente com duas irmãs, pela
mão dos pais, venho para Portugal, indo
viver para as periferias de Lisboa, numa
freguesia denominada Pontinha.
Aí cresci, brinquei e estudei. Nascido
numa família de matriz e prática católica, desde cedo fui educado para a vivência da fé. Muito devo aos meus pais, pois
eles foram os primeiros apóstolos, que
revelaram o rosto de Deus em Jesus, pelo
seu testemunho e pelo seu compromisso
na comunidade. Lá em casa, não era
Domingo se não fossemos à missa; o dia
não terminava sem oração, muitas vezes
consubstanciada na recitação do terço
com a avó materna a presidir; e nas grandes solenidades, como o Natal e Páscoa,
tudo era organizado em função das celebrações. Atenção! Não nasci numa família perfeita. Também tínhamos as nossas
limitações. Mas a fé era algo natural nas
nossas relações e vivências quotidianas.
Com estes exemplos, naturalmente fui
integrando a vida da Paróquia. Estando
a sua origem ligada aos Frades Menores, vulgo Franciscanos, e sendo ainda
confiada ao cuidado pastoral da Província Portuguesa, São Francisco e a sua
espiritualidade acabaram por cunhar
o próprio modo de ver, compreender,
celebrar e viver os mistérios de Deus.
Os sacerdotes que lá conheci, pelo seu
modo de ser e estar, muito contribuíram

para que, ao aceitar o desafio de me consagrar ao Senhor, acabasse por vestir o
hábito franciscano. Nomeio, por dever
de justiça e consciência, apenas dois:
o Fr. Arnaldo Taveira de Araújo, que
ainda hoje me chama de seu menino, e
Fr. Agostinho Pais Pereira, que me viu
crescer, acompanhou e acabou por ser
um autêntico pai espiritual.
Fiz o percurso normal de catequese,
fui acólito, cantei nos Pequenos Cantores da Paróquia da Pontinha (quando
era pequeno), fui membro do grupo
de jovens, também fui catequista. No
entanto, desengane-se quem pensar que
ser padre “estava no papo”. Não estava.
Apesar da fé presente, Jesus era um bom
amigo, que ocupava o seu “devido”
lugar na minha vida. Embora presente,
não era suficientemente importante para
a empenhar. Não o era para mim, pois –
tal como descobri mais tarde – Jesus era,
afinal, suficientemente paciente para
aguardar o momento certo.
Com o passar do tempo e a eminente
conclusão dos estudos secundários, juntamente com algumas vicissitudes da
vida, deparo-me com questões simultaneamente fundamentais e desconcertantes: qual o sentido da vida? Quem
sou eu? O que quero ser? O que sou chamado a fazer? O que quer Deus de mim?
Frade, porque não? Padre, porque não?
A partir deste questionamento interior, constatei que a minha única
certeza era a de que a incerteza reinava. Procurando respostas, procurei
o Senhor, pela oração, como refúgio
seguro, descobrindo aí a fonte, não
para uma vida segura, mas para uma
vida de entrega, a consagração. E porque a Divina Providência providencia mesmo, nos momentos oportunos, encontrei gente disponível para
ajudar a ler os sinais dos tempos que
vivia: desde logo, o então e já referido
pároco, Fr. Agostinho e Fr. Gonçalo
Figueiredo, então coadjutor, que na
hora devida me encaminharam para a
equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional
da nossa Província. Muitas outras pes-soas colaboraram com o Senhor, mas
os ditames de espaço não me permitem

mencioná-las. Todas elas, porém, a seu
modo e no tempo propício, ajudaram-me a descobrir que o “devido” lugar de
Jesus na minha vida era a vida toda.
Progredindo na caminhada vocacional,
no processo de formação inicial com as
devidas etapas, seus desafios e vicissitudes, depois da Profissão Solene e da
Ordenação Diaconal, é chegada a hora
de deixar para trás a questão – Padre,
porque não? – para dizer: Padre, porque sim, quero corresponder ao apelo

do Senhor que chama. Como Frade
Menor, o Ministério Presbiteral é-me
confiado para bem do Reino de Deus,
ao serviço da Igreja, no mundo amado
por Deus, em atitude de fraternidade e
menoridade, tal como nos recomenda o
Pai São Francisco.
Por tudo isto, dou graças ao Senhor e
humildemente me prostro, pedindo a
intercessão dos Santos, para que saiba
viver radicalmente a vocação ministerial,
em atitude de entrega e serviço. Fiat!

MATERIAL MISSIONÁRIO 2019

Já se encontra disponível o material missionário para 2019.
Se deseja ajudar as Missões Franciscanas
através da divulgação deste material (Calendário, Agenda e Almanaque), entre em
contacto connosco, nos locais habituais,
onde os franciscanos estão presentes, ou
peça directamente a:

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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A graça do ministério sacerdotal
na vida e vocação franciscana
Texto: Frei Luís Mota

“atitude diária de total
entrega ao grande dom que
me é dado”
“Ouvi, irmãos meus: Se a bem-aventura Virgem Maria é honrada, como é de justiça, porque trouxe ao mesmo Senhor em suas santíssimas entranhas, se o bem-aventurado Batista
tremeu e não ousou tocar a cabeça sagrada do
seu Deus, se é venerado o sepulcro no qual por
algum tempo ele jazeu, que santidade, justiça
e dignidade não se requer naquele que trata
com suas mãos, recebe no coração e na boca,
e distribui aos outros, como alimento, Aquele
que já, agora não morre, mas vive eternamente glorioso, o Cristo, a quem os anjos desejam contemplar? Vede a vossa dignidade,
irmãos sacerdotes, e sede santos, porque também Ele é santo” Co 2,21-23
Quis começar a minha reflexão convosco,
partilhando um excerto belíssimo da carta
que S. Francisco dirigiu a toda a Ordem
de então e que nos dirige a nós ainda hoje,
porque o tema perpassa toda a história
humana, isto é, o Senhor Jesus é o mesmo,
“ontem, hoje e por toda a eternidade”.

É aterrador ler e meditar nos escritos do
nosso Seráfico Pai S. Francisco, quando ele
fala, não só, mas principalmente sobre o
tema da Santíssima Eucaristia. A veneração
e reverência que tinha para com as Palavras
Sagradas e pelo Santíssimo Corpo e Sangue
de Nosso Senhor, leva-os a refletir profundamente de como deve ser a nossa relação
com esta realidade que extravasa todo o
nosso entendimento humano e que só pela
fé alcançaremos o verdadeiro sentido desta
presença santíssima no mundo.

Com os escritos e exortações de S. Francisco de Assis sinto-me impelido a exclamar com o Salmo 68: “Zelus domus Tuae
comedit me” (Devora-me o zelo pela
Tua casa). Pois, inflamado pelo Espírito
Santo e confiado na Divina Providência
sinto que o Senhor, quando lhe aprouve,
a certa hora do “dia” ao passar pelo
caminho viu-me e chamou-me a ser um
humilde servo e administrador dos seus
dons que concede pela vida do mundo,
e portanto, sinto que o ministério Sacerdotal que me será concedido no dia 12
de janeiro de 2019, não é um ponto de
chegada mas sim, o “momento” impulsionador que me envia e leva a sair das
minhas próprias “certezas” e caminhar
ao encontro de todos e tantos a quem
o Senhor me envia para que juntos pos-samos zelar pelo templo de Deus que é
cada um dos seus filhos, porque somos
habitados desde o Batismo pela presença
paterna de Deus Pai.

É grande a dignidade que se exige a todo o
fiel que escuta a Palavra Sagrada e comunga
o Corpo do Senhor; e se a um simples fiel
leigo se exige muito, quanto mais não se
exige a um sacerdote que “trata com suas
mãos, recebe no coração e na boca, e distribui aos outros, como alimento, Aquele que
já, agora não morre, mas vive eternamente
glorioso, o Cristo, a quem os anjos desejam
contemplar.” (Co2,22)

Estou em crer que não haverá outra forma
de viver o ministério Presbiteral, senão
numa atitude diária de total entrega ao
grande dom que me é dado para que eu
dê de graça, o que de graça recebi.

Uma das vertentes do seu apostolado foi
sempre a causa missionária, como Zeladora da UMF e irmã da Ordem Franciscana Secular, seguindo os passos de
suas tias D. Escolástica e D. Maria do
Carmo Neto. Desde 1972 (ano em que
a obediência me colocou no Convento
de Varatojo e assumi o cargo de procurador local da União Missionária Franciscana), comecei a conhecê-la mais de
perto. Durante todo este tempo sempre
nela descobri uma verdadeira dinamizadora da causa missionária, a começar
pelas crianças da Catequese. Trabalhava
e dava trabalho aos outros, conseguindo
colaboradores ativos que muito a ajudavam na sua nobre missão.

vida a matar saudades e conviver com as
pessoas amigas. A última aconteceu uns
3 ou 4 dias antes da última viagem. Conviveu com toda a gente, matou saudades
e nesse domingo, durante a missa, até foi
experimentar o órgão que ela tantas vezes
tocara nas eucaristias. Foi o último adeus
à terra que a vira crescer e a tantos amigos que lá deixou. Nossa Senhora, com
o título de Imaculada Conceição estava a
chamá-la para junto de Si e de Seu Filho.
No dia 6 participou na Eucaristia, no lar
onde vivia, por coincidência (ou não) presidida pelo Procurador Nacional da União
Missionária Franciscana (Frei Álvaro Silva). Ainda se sentou à mesa para o almoço, mas havia uma outra refeição mais
saborosa que a Mãe e Jesus lhe tinham
reservado para esse dia.

Viver e ajudar a viver a vida sacramental
com tudo o que isso implica, é viver uma
atitude de total confiança e abandono,
nas mãos d`Aquele que tudo pode.

Confio-me às orações de todos e tantos
que me têm acompanhado ao longo desta
caminhada, pedindo ao Senhor que me
conceda a Graça de ser digno e fiel administrador dos Seus Dons.
Saudação Franciscana de Paz e Bem.

OBITUÁRIO

Texto: Frei António Castro

Faleceu a Mariazinha,
Missionária a tempo inteiro
A notícia, de todo inesperada, chegou
até mim ao findar do dia 6 de dezembro. O Senhor levara para junto de Si a
Mariazinha, como carinhosamente era
conhecida (Maria da Conceição Martins
Neto, nome de batismo) na terra onde
vivera (S. Bernardino) e arredores.

Os últimos anos foram passados em Fátima, num lar, não deixando de ir de vez
em quando à comunidade (S. Bernardino)
onde passara quase todo o tempo da sua

Estive presente no momento do funeral,
realizado no dia grande da Festa de Nossa

Senhora da Conceição (8 de dezembro).
Proclamei o evangelho, escolhendo a
passagem das BEM AVENTURANÇAS
para breve reflexão. Percorrendo os
vários passos da vida da Mariazinha,
bem podemos dizer que, em sua vida,
ela incarnou toda a mensagem que
dimana do Sermão da Montanha, na
Galileia.
Lá, de junto de Jesus e de Maria, lembra-te de nós, Mariazinha, enquanto
peregrinos que somos a caminho da
Casa do Pai, onde esperamos que te
encontres.
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Chamamento à Santidade no
mundo atual
Parte III
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

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 e novembro. Continuamos a seguir a sugestão do Papa, caminhando à Luz do Mestre. retomando as
bem-aventuranças, que são o bilhete de
identidade do cristão, e deixar-se orientar por elas. Recordo que as palavras 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 misericordiosos, porque alcançarão misericórdia». O Papa sublinha
os dois aspetos da misericórdia: o pri-

PEREGRINAÇÃO
FRANCISCANA 2019

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904 ou 913 837 726

meiro é dar, ajudar e servir os outros e o
segundo é perdoar e compreender resumindo-o à regra de ouro que se encontra
em Mateus 7,12: «O que quiserdes que
que vos façam, fazei-o também a eles»,
mas também em Mateus 6, 36-38: «Não
julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados, perdoai e
sereis perdoados, dai e ser-vos-á dado», e
em Lucas 6,38: «A medida que usardes
com os outros será usada convosco», só
desta forma poderemos ser misericordiosos como o Pai. Porque todos somos
uma multidão de perdoados e fomos
olhados com paixão divina, importa perdoar setenta vezes sete, ou seja, sempre,
tendo piedade dos nossos irmãos como o
Senhor tem compaixão de nós. Importa,
por isso, olhar e agir com misericórdia:
isto é santidade.
«Felizes os puros de coração, porque verão
a Deus» Na Bíblia o coração significa as
nossas verdadeiras intenções, o que realmente buscamos e desejamos para além
das intenções. Ora, porque Deus vê o
coração, importa velar para que não deixemos que entre no coração tudo o que

possa perturbar o amor que nele habita,
amor marcado pela a simplicidade e pela
pureza que o tornam agradável diante de
Deus, que sonda o coração e vê o que é
oculto. Sem o amor, nada mais na vida
me vale ou tem sentido, «se não tiver
amor nada sou» (1Cor.13-3). Ora, a
pureza do coração reside no amor a Deus
e ao próximo e, por isso, só um coração
puro pode ver a Deus. Manter o coração
limpo de tudo o que manche o amor:
isto é santidade.
«Felizes os pacificadores, porque serão
chamados filhos de Deus» O Papa
refere que o mundo das murmurações,
feito por pessoas que se dedicam a criticar e a destruir não constrói a paz. Os
promotores da Paz são alvo de uma
promessa de Jesus: «serão chamados
filhos de Deus». Somos convidados por
Jesus a usar e, sobretudo, a viver, a saudação que Ele mesmo nos ensina: «A
paz esteja nesta casa» ou, por outras
palavras: a paz esteja contigo irmão; a
paz esteja com a tua família; a paz esteja
em toda a tua vida etc…Uma paz que
não é fácil construir, se tiver por base o
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Santo Evangelho, uma paz que integra
as pessoas difíceis e complicadas e que
reclamam de nós mais atenção; uma paz
que suporta os conflitos, os resolve e
os transforma no elo de ligação de um
novo processo, ou seja, trata-se de ser
um artesão de paz que, pela serenidade,
criatividade, sensibilidade e destreza,
semeia a paz ao redor: isto é santidade.
«Felizes os que sofrem perseguição por
causa da justiça, porque deles é o Reino
do Céu». Contra a vida cómoda daqueles que querem salvar a própria vida, mas
se sujeitam a perdê-la (Mateus 15,25), o
Papa convida-nos a fugir de uma sociedade alienada porque enredada numa
trama política, mediática, económica,
cultural e mesmo religiosa, que estorva
o autêntico desenvolvimento humano e
social. A nossa opção tem de ser, diz o
Papa, o caminho da cruz, que passa, inevitavelmente, por fadigas, perseguições
e sofrimentos, essenciais na vivência do
mandamento do amor e do caminho da
justiça. Abraçar diariamente o caminho
do Evangelho, mesmo que nos acarrete
problemas: isto é santidade.
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Ó esperteza saloia!
Parte I
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

Certa senhora tinha uma filha de tão
má inclinação, que era preguiçosa,
gulosa, andeja, muito faladeira e cheia
de manhas, habituada a não seguir os
conselhos da mãe, orientando-se apenas,
e em tudo, pelo seu próprio parecer. Não
aprendeu a fazer rigorosamente nada,
porque a mãe também não a ensinou a
pegar numa agulha, num ferro de pas-sar, numa vassoura, em utensílios de
cozinha ou, ao menos, a fazer uma sopa,
já para não falar em fazer a sua cama ou
limpar o pó.
Enfim, a rapariga acabou por tomar as
rédeas de tudo, qual árvore que cresceu
com o tronco torto e já sem remedeio, a
ponto de mandar na própria mãe que,
desesperada por não conseguir aturá-la mais, estando ela já na casa dos
vinte e cinco anos, decidiu «empurrá-la» para alguém que aguentasse uma
criatura tão vazia de valores, egoísta,
malcriada e autoritária, fruto da sua
incompetência materna.

Como certo rapaz, segundo as más-línguas, já andava de olho na filha, esta mãe
abordou-o, como quem não quer a coisa:
- Ó Moço, tenho reparado que andas
filado na minha cachopa e já me disseram
que até gostarias de lhe «estender a asa».
- Bem, sinceramente, minha senhora,
não desgosto dela! Mas quem lhe disse,
se não contei a ninguém, nem a sua própria filha sabe, nem nunca privei com
ela, e só a vejo de raspanço, quando me
cruzo com ela na rua?! - perguntou o
rapaz, mais desconfiado do que, propriamente, admirado.
- Ah, então o meu faro feminino não me
enganou, e os ditos que por aí se ouvem
casam com o meu parecer! - respondeu
a mulher, vendo ali uma oportunidade.
- Bem, não me leve a mal. Eu gostaria de
lhe deitar a mão, mas gosto de me dar
ao respeito e, sem falar com a senhora,
que é a sua mãe, não o faria nunca!
Aliás, nem sei se ela me quererá - confessou o jovem.
- Ó rapaz, se prometes que casas com ela a
levas de minha casa pra fora, conta comigo,

que ela não te foge! - retorquiu a mãe, entusiasmada com as palavras do rapaz.
- Bem, mas primeiro quero namorá-la,
conhecê-la melhor e dar tempo ao tempo,
entende, minha senhora? - respondeu o
rapaz, que parecia ser moço de cautelas.
- Tempo e paciência é coisa que já não
existe nesta casa. Mas, está bem! Passa
amanhã cá por casa que, logo na primeira cavaqueira, ficarás tão impressionado, que acabarás imediatamente por
me pedir a mão dela e eu dou-te as duas.
- respondeu aquela mãe, redobrando o
entusiasmo.
- Sabe, é que eu quero ver se ela sabe
usar a roca e o fuso, se cozinha bem, se
sabe passar uma roupa e se tem modos,
entende? - justificou o rapaz.
- Ó homem, se sabe passar a ferro?! Se
sabe cozinhar?! Se tem modos?! Fica
sabendo que fui uma excelente educadora e uma formadora como não houve
igual na educação da cria. Não duvides,
que se te estala a castanha na boca ao te
cair em sorte mulher tão presenteira, tão
delicada, tão profissional e tão compe-

tente. Ou será que estás pensando que
te estou empurrando a filha?! - disse a
mulher, com receio de lhe fugir a presa.
- Não, de jeito nenhum, minha senhora!
Mas creio que também conhece o ditado:
«cautela e caldos de galinha nunca fizeram mal a ninguém!» Quero a sua filha,
mas não de qualquer maneira - insistiu,
decidido, o jovem.
- E não duvide, caro amigo, logo que ela
me saia de porta de casa, consigo na asa,
me cairão as lágrimas, pela saudade de
uma filha que tanto me custou a criar e
que tenho de ceder de mão beijada porque,
fique sossegado, não lhe vou pedir dote!
Combinado o dia do encontro com o
rapaz, pelas oito horas da manhã, aquela
mulher, que não contava com estas cautelas do «candidato ao martírio», não lhe
fosse escapar a «caça», tentou uma manobra de recurso para esconder o óbvio que
resultou do seu desleixo e do seu «deixa
andar e não te rales», dando alguns conselhos à filha, preparando-a para assumir
um comportamento fingido. Veremos que
se passou a seguir no próximo jornal.

Ecos do sínodo sobre os jovens
Texto: In, Documento Sinodal

As linguagens da pastoral
Às vezes observamos que entre a linguagem da Igreja e a dos jovens se abre um
espaço difícil de preencher, não obstante
haja muitas experiências de encontro
fecundo entre a sensibilidade dos jovens e
as propostas da Igreja nos âmbitos bíblico,
litúrgico, artístico, catequético e dos meios
de comunicação. Sonhamos com uma
Igreja que saiba deixar espaços ao mundo
juvenil e às suas linguagens, apreciando
e valorizando a sua criatividade e os seus
talentos. Reconhecemos em particular no
desporto um recurso educativo que oferece grandes oportunidades, e na música e
nas outras expressões artísticas uma privilegiada linguagem expressiva que acompanha o caminho de crescimento dos jovens.
A atenção à educação e os percursos de
evangelização
Na ação pastoral com os jovens, na qual
é necessário empreender processos mais
do que ocupar espaços, descobrimos
antes de tudo a importância do serviço
em prol do crescimento humano de
cada um e dos instrumentos pedagógi-

cos e formativos que podem sustentá-lo.
Entre evangelização e educação existe
um fecundo vínculo genético que, na
realidade contemporânea, deve ter em
consideração a gradualidade dos caminhos de amadurecimento da liberdade.
Em relação ao passado, devemos habituar-nos a percursos de aproximação da
fé, sempre menos padronizados e mais
atentos às características pessoais de cada
um: ao lado daqueles que continuam a
seguir as etapas tradicionais da iniciação
cristã, muitos chegam ao encontro com
o Senhor e com a comunidade dos fiéis
através de outro caminho e em idade
mais avançada, por exemplo a partir da
assunção de um compromisso em prol
da justiça ou do encontro em âmbitos
extra-eclesiais, com alguém que é capaz
de ser testemunha credível. Para as
comunidades, o desafio consiste em ser
hospitaleiras para com todos, seguindo
Jesus que sabia falar com judeus e samaritanos, com pagãos de cultura grega e
ocupantes romanos, compreendendo o
desejo profundo de cada um deles.
Silêncio, contemplação, oração
Finalmente, e sobretudo, não há discer-

nimento sem cultivar a familiaridade
com o Senhor e o diálogo com a sua Palavra. Em particular, a Lectio Divina é um
método precioso que a tradição da Igreja
nos transmite. Numa sociedade cada
vez mais barulhenta, que proporciona
uma superabundância de estímulos, um
objetivo fundamental da pastoral juvenil vocacional consiste em oferecer ocasiões para saborear o valor do silêncio e
da contemplação, e formar para a nova
leitura das experiências pessoais e para a
escuta da própria consciência.
Maria de Nazaré
Confiemos a Maria este percurso em que
a Igreja se interroga sobre a maneira de
acompanhar os jovens a aceitar a chamada para a alegria do amor e para a
vida em plenitude. Ela, jovem mulher
de Nazaré, que em cada etapa da sua
existência acolhe a Palavra e a conserva,
«meditando-a no seu coração» (cf. Lc
2, 19), foi a primeira que percorreu este
caminho.
Cada jovem pode descobrir na vida de
Maria o estilo da escuta, a coragem da
fé, a profundidade do discernimento e a
dedicação ao serviço (cf. Lc 1, 39-45). Na
sua «pequenez», a Virgem noiva de José

experimenta a debilidade e a dificuldade
de compreender a vontade misteriosa de
Deus (cf. Lc 1, 34). Também Ela é chamada a viver o êxodo de si mesma e dos
seus projetos, aprendendo a entregar-se e a confiar. Fazendo memória das
«maravilhas» que o Todo-Poderoso
realizou nela (cf. Lc 1, 49), a Virgem não
se sente sozinha, mas plenamente amada
e apoiada pelo Não temas! do anjo (cf. Lc
1, 30). Consciente de que Deus está com
Ela, Maria abre o seu coração ao Eis-me!
inaugurando deste modo o caminho do
Evangelho (cf. Lc 1, 38). Mulher da intercessão (cf. Jo 2, 3), diante da cruz do Filho,
unida ao «discípulo amado», aceita
novamente a chamada a ser fecunda e a
gerar a vida na história dos homens. Nos
seus olhos cada jovem pode voltar a descobrir a beleza do discernimento, e no
seu coração pode experimentar a ternura
da intimidade e a coragem do testemunho e da missão.
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Memórias Soltas!
Parte III
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Chegou o desejado dia do embarque
para Moçambique, refere o Padre Félix
Lopes que «os seis missionários embarcaram em Lisboa a 3 de junho de 1898 no
paquete Admiral da Deutsche Ost Africa
Linie, e fizeram-se mar Mediterrâneo
fora, até Port Said e pelo Canal do Suez
rumaram à cidade portuária da Beira,
numa viagem que demorou 44 dias».
A mesma Revista, no número de junho,
publica também uma fotografia dos
missionários que receberam a bênção
do Núncio Apostólico, Mons. André
Aiuti, arcebispo Titular de Damiata que
esteve em Lisboa como núncio de 1896 a
1903 [Conf. Voz de Santo António, IV (18)
1898, 569-570]. No número de setembro,
a revista «Voz de Santo António» cria
mesmo uma secção chamada “Echo das
Missões”.
Os missionários chegaram a Moçambique, à Ponta Gêa, na Beira, no dia 17 de
julho de 1898 e ficaram instalados em casa
cedida pela Companhia de Moçambique.
Mesmo antes de chegarem ao destino, já o
padre António de Santa Maria tinha sido
nomeado Pároco, da capela de São João,
que servia de Matriz, e bibliotecário da
Biblioteca Meireles do Canto. Logo após a
sua chegada o Pe. António de Santa Maria
dava notícias e enviava uma breve crónica
onde referia já ter realizado 47 batismos.
O Padre José da Assunção (Pe. José Rolim)

ficou encarregado da capelania do hospital
e Diretor da Escola Tito de Carvalho. No
mesmo edifício funcionava a Escola Oliveira Martins, dirigida pelas Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria, que já lá se
encontravam.
Para um estudo mais aprofundado recomendo aos interessados o belíssimo e
criterioso trabalho do Padre Fernando
Félix Lopes: «Missões Franciscanas em
Moçambique 1898 – 1970, Ed. Franciscana, Braga, 1972».
Apresento também, a título de curiosidade, a obra do Padre Manuel Alves Cor-reia, Missões Franciscanas Portuguesas de
Moçambique e da Guiné 1943, Edição do
«Boletim Mensal», Braga, 1943.
É bom recordar que as Ordens Religiosas estavam proibidas, em Portugal, pela
legislação ainda vigente nesta altura e que
vinha de 1833 e 1834, mas, por necessidade,
o poder político acabou por tolerá-las,
como nos refere o Prof. Vítor Neto
[O Estado, a Igreja e a Sociedade em Portugal (1832 – 1911), Lisboa, 1998, p. 311].
Para satisfazer a necessidade de missionários
havia, também, a possibilidade de recorrer
a missionários estrangeiros; assim em 1885,
foram para Moçambique jesuítas de França.
Quando os missionários franciscanos chegaram a Moçambique em 1898 já lá estavam
os protestantes ingleses, com tudo o que isto
significava, cultural e politicamente.
A presença de missionários estrangeiros
em Moçambique era um perigo para a

progressão da política colonial nas ex-colónias em geral e, no caso vertente, de
Moçambique em particular.
O Estado serviu-se das Congregações Religiosas e estas aproveitaram a ocasião para
uma verdadeira implantação naqueles ter-ritórios e naquelas culturas.
Vamos chegar a 1919 e o Papa Bento XV,
na Maximum Illud, nos números 14 a
20, convida religiosos e religiosas de diferentes Ordens e Congregações e de diversas nações a abraçarem com ardor e zelo a
causa missionária da Igreja.
Em Portugal, o Governo português foi
buscar ao ‘ilegal’ Convento de Varatojo,
em 1880, o Frei José dos Santíssimos Corações, para o fazer à força Bispo de Angola e
Congo, aquele que viria a ser, mais tarde, o
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. José Sebastião Neto.
Uma vez estabelecidos em Moçambique, era agora necessário assegurar, em
Portugal, a posição jurídica e civil da
Ordem Franciscana. Foi então criada a
ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA
MISSIONÁRIA E COLONIZADORA
DE MOÇAMBIQUE, de cujo conselho
era diretor e presidente o Ministro Provincial dos Franciscanos, com estatutos
aprovados a 14 de março de 1899 [Conf.
PADRE BARTOLOMEU RIBEIRO,
DA PRIMAVERA AO OUTONO. Crónica do Curso de 1896 – 1900 da seráfica
Província de Portugal. Suplemento do
Boletim Mensal. Braga, 1925. p 28 – 35].

Esta Associação defendeu a manutenção
do seu património (Varatojo, São Bernardino, Montariol e Giesteira) contra
os ataques à Igreja delineados no decreto
de 10 de março de 1910, justificando
a existência do seu património como
base de sustentação para os trabalhos a
desenvolver na colónia ultramarina de
Moçambique.

Jesus na cidade mais antiga
do mundo
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

Jericó é uma cidade que demonstra uma
continuidade entre o Antigo e o Novo
Testamento. Esta cidade constitui o primeiro lugar de conquista na terra prometida por parte do povo de Israel vindo
de Egipto sob a liderança de Josué, como
nos narra no capítulo 6º do seu livro, após
atravessar o rio Jordão.
É uma das cidades mais antigas do
mundo: a sua existência data 10 de mil
anos a.C. e é uma cidade que se encontra a 250 metros abaixo do nível do mar
localizada a noroeste do Mar Morto.
Diferentemente dos outros lugares da
Terra Santa, aqui o clima é tropical e

isso nota-se nas temperaturas altas ao
longo do ano.
Jericó é constituído por três períodos,
isto é, temos a Jericó do Antigo Testamento designada Colina do Sultão que
corresponde ao período da conquista
por parte dos israelitas. Esta encontra-se
a 2km a noroeste do atual centro urbano.
Depois a Jericó Herodiana, quer dizer
do tempo do rei Herodes, que corresponde ao tempo de Jesus e encontra-se
a sudoeste nas proximidades da nascente
do Wadi kelt. E a Jericó do período bizantino, entre os séculos IV-VII, em que se
regista uma presença massiva dos cristãos no Médio Oriente e a consequente
construção de muitas igrejas em diversos

lugares da Terra Santa fazendo memória
da história da nossa redenção. Esta Jericó
encontra-se ao norte de Wadi kelt onde
se encontra actualmente a igreja Copta.
Para além do historial acima descrito,
esta cidade foi agraciada pela presença ou
passagem de Jesus em diversos momentos: por ocasião do seu batismo (cf Mt 3)
no rio Jordão. Também a localização do
Monte das tentações (cf Mt 4) faz pensar
que após o baptismo e sendo Jesus conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, tenha atravessado Jericó em direcção ao norte.
De um modo concreto, temos a menção da passagem de Jesus de Jericó no
episódio da cura do cego de Jericó (Lc

18,35-43) e a hospedagem de Jesus em
casa de Zaqueu (Lc 19,1-10).
Entre o Antigo e o Novo Testamento é
importante notar a semântica da expressão: “atravessar” que liga as duas partes da
cidade. Se lermos o livro de Josué a partir
do capítulo 5,13 – 6ss, entende-se que apesar de se falar da conquista de Jericó em Js
6, esta cidade foi sempre de passagem.
O mesmo cenário se repete com Jesus: o
cego ouve a multidão que passava. É um
passar que marca uma existência e participação in loco deixando transparecer a
participação no reino de Deus. O Senhor
marca com a sua soberania atravessando
e, deste modo, faz com que os seus servos
alarguem os limites do reino.
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Chegada a Guiné-Bissau
28 outubro 1970
Texto: Frei José Henriques, OFM

Imbuído de grande espírito missionário,
pisei pela primeira vez o solo da Guiné-Bissau no dia 28 de outubro de 1970, com
grande vontade de trabalhar no meio de
um povo que eu ainda não conhecia, mas
que sabia estar a sofrer horrivelmente, em
virtude dos bombardeamentos frequentes a que estava sujeito, perpetrados por
aqueles que, nas matas da Guiné-Bissau,
lutavam corajosa e arduamente, para
libertar a sua terra dos efeitos nefastos do
colonialismo, conduzindo-a a uma verdadeira e real independência, que acarretaria, conforme firmemente se acreditava, o
fim das desigualdades sociais e da exploração do homem pelo homem.
Quando informei o P. Horácio Neto do
meu desejo de partir para a Guiné-Bissau, ele
tentou dissuadir-me dizendo que eu estava
louco, pois o que me esperava na «Terra
Firme da Guiné» - como era denominada a
Província Portuguesa da Guiné nos séculos

passados – era um inferno de sofrimento, de
ódio e de fogo. Ele sabia bem o que dizia, pois
tinha estado já como capelão militar na zona
de Guilege, onde de facto a guerra era mais
dura, desgastante e devastadora. Durante
dezenas de horas, ele e os soldados que ele
abnegadamente assistia, haviam-se refugiado
em subterrâneos e trincheiras, para escapar
aos malefícios dos morteiros, das bazucas inimigas, das armas kalashnikov e, sobretudo,
dos mísseis terra-terra.
E tempos estavam para chegar, em que as
nossas tropas haveriam de deixar mesmo
as trincheiras e desandar, para poderem
escapar à morte inevitável.
Apesar de tudo isto, eu avancei para esta
terra tão sofredora, acreditando que Deus
não me abandonaria, pois quem me arrastava para lá, convidando-me a avançar
e não a retroceder ou a olhar para trás,
era Ele mesmo.   E assim parti para esta
terra fustigada pela guerra, cheio de entusiasmo e de fervor, apesar das más notícias
que dela havia recebido.  

Mas as primeiras semanas foram realmente muito duras. Não por causa da
guerra, pois fora inicialmente colocado
em Bissau, onde ainda quase não se sentiam os seus efeitos. Passei aí muito mal,
mas por outros motivos: o que comia era
imediatamente vomitado; de dia, era o
calor e a transpiração ininterrupta, que
fortemente me incomodavam; de noite,
era o barulho dos carros que me impedia de dormir, bem como os mosquitos,
a humidade altíssima, o suor correndo
por todo o corpo ao ponto de encharcar
os lençóis da cama, apesar da ventoinha
estar sempre em movimento. E logo de
manhãzinha, pelas 05h30 ou no máximo
06h00, eu tinha que me levantar, para
celebrar na catedral ou na capela do
hospital, e seguir depois para o liceu,
onde lecionava a disciplina de Moral e
Religião. Nesta situação, eu só pensava
comigo mesmo: «Ou regresso já a Portugal, ou morro prematura e ingloriamente
neste chão da Guiné!...».  

Mas ganhei coragem e continuei em solo
da Guiné, na expetativa do surgimento
de dias mais favoráveis. E eles, efetivamente, chegaram, mas só ao dobrar do
mês de novembro.  
Hoje, 48 anos depois, já que estamos
agora em 2018, eu reconheço que a minha
vida na Guiné-Bissau foi um autêntico
milagre. Outros acontecimentos, que
serão relatados mais adiante, confirmam
isto mesmo.

Malta e assim chegava ao Calvário.
Do período bizantino ao período das
cruzadas, isto é, entre os séculos VII-XII, a procissão partia do Monte Sião,
da igreja arménia do Salvador, perto
do Cenáculo e percorria o quarteirão
arménio até chegar ao Santo Sepulcro,
este foi o percurso mais curto de todos.
Do periodo medieval até aos nossos dias,
a Via Sacra franciscana, inicia-se na zona
da fortaleza Antónia, na zona do atual
Convento da Flagelação, percorrendo a

Via Dolorosa como se faz hoje até chegar
ao Santo Sepulcro.
As várias mudanças de itinerário, para
a meditação da Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo, como foi referido acima,
mostra como tem sido viva a prática
desta devoção ao longo dos tempos.
Que o Senhor nos dê a graça de pudermos
viver a sua paixão, o seu amor na nossa
vida! A todos os leitores do Missões Franciscanas, vão as minhas saudações fraternas de Paz e Bem!

A Via Sacra
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

Esta devoção cristã é um itinerário
físico-espiritual que os cristãos fazem
meditando na Paixão de Nosso Senhor
Jesus Cristo. É uma reflexão profunda
sobre os últimos momentos da vida
de Jesus pouco antes da sua morte.
Fazer a Via Sacra em qualquer canto
do mundo é dispor-se ao caminho com
Jesus, que num gesto incondicional,
oferece o seu amor de uma forma imediata pela humanidade. E, portanto,
esta devoção leva a situarmo-nos física
ou espiritualmente nas ruas da cidade
velha de Jerusalém.
Esta devoção foi propagada por são
Leonardo de Porto Maurício, um Frade
Menor italiano, que sob a inspiração
divina, constatou a importância da
meditação assídua da Paixão de Cristo
na vida do cristão e numa das suas
exortações escreveu dizendo que a frequente meditação da Paixão de Cristo
traz pensamentos salutares à mente, um
propósito novo à vontade e uma sincera
conversão do coração.
Meditar na Paixão de Cristo faz o cristão penetrar profundamente no mistério da nossa redenção, este mistério
está marcado pelo amor: Deus amou e

ama incondicionalmente o homem de
todos os tempos e como consequência o homem é chamado a amar o seu
semelhante seguindo o exemplo do seu
Redentor.
A Igreja reservou esta devoção para a
Quaresma dum modo especial, mas
deixando ao critério pessoal meditar a
Paixão de Cristo todas as sextas-feiras e
a tradição franciscana observa também
as quartas-feiras como dias dedicados
à Paixão do Senhor. Na Terra Santa,
de um modo particular, esta devoção é
praticada ao longo de todo o ano, nas
sextas-feiras os Franciscanos e demais
fiéis, entre os quais muitos peregrinos,
percorrem a Via Dolorosa meditando a
Paixão de Cristo.
Em Jerusalém, o itinerário da Via Sacra
conheceu algumas variações, pelo
menos três ao longo dos séculos.
Durante o período bizantino, isto é, entre
os séculos V-VII, a procissão começava
em Getsemane, lugar da Paixão por excelência e passava da parte meridional do
Templo entre a cidade de David e o Templo, contornando a casa de Caifás (Gallicantu) em direção à parte setentrional de
Jerusalém, passando depois na parte este
da igreja de Santa Maria e por fim fazia
o contorno hospício dos cavaleiros de

