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PAZ E BEM

Vida Consagrada
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Os consagrados e
consagradas são na Igreja
diversidade e comunhão
ao serviço de Cristo”
A liberdade e a profecia andam de mãos
dadas na Vida Consagrada. A liberdade
como dom impulsionador, dada pelo
Espírito Santo à Igreja, oferece aos consagrados e consagradas a possibilidade de
viver a liberdade do Evangelho, que se concretiza numa entrega confiada, somente,
no sustento de «cinco pães e dois peixes» que a Divina Providência multiplica
abundantemente. A profecia da liberdade,
num mundo onde os que se dizem grandes querem construir muros, mas onde
os consagrados vivem com muita alegria
em casas simples e igrejas pobrezinhas,
como homens e mulheres simples e servos
de todos, vivendo do trabalho honesto
das suas mãos. É esta, no século XXI, a
liberdade profética da vida consagrada.

Partilhando a vida dos pobres e a condição dos humildes, os consagrados e consagradas vivem no meio do povo, sentem
com o povo e sofrem com o povo. Por
isso, desde que o Papa Francisco anunciou para o próximo mês de outubro a
realização em Roma de um Sínodo Amazónico, todos os consagrados, incluindo
os franciscanos e franciscanas, que vivem
e convivem diariamente com os habitantes das periferias e centros urbanos da
vasta Amazónia, acompanham aí a vida
dos que mais sofrem e são perseguidos,
como os indígenas mais isolados, ribeirinhos, quilombolas, imigrantes e pobres.
Os consagrados e consagradas são na
Igreja diversidade e comunhão ao ser-

viço de Cristo e da sociedade. Diante do
sofrimento dos pobres, os consagrados
querem sair da sua zona de conforto,
querem ser uma Igreja menos administradora e mais missionária, uma nova
forma de ser Igreja, que seja sinal de
esperança e profecia onde a vida reclama
a nossa presença naqueles lugares onde
ninguém quer ir. É aí que estamos a
viver em comunhão com os pobres,
partilhando o carinho e o afeto de uma
Igreja que é Mãe.
Os consagrados e consagradas esperam que
o Sínodo e a toda a Igreja olhe concretamente para a situação de vulnerabilidade
dos povos de todo o mundo e da Amazónia em particular. Que o Sínodo faça com
que a Igreja seja cada vez mais comprometida com as causas dos mais pobres entre os
pobres, nesta tão vasta região do mundo.
Na linha da Encíclica de sabor franciscano,
que é a «Laudato Sí», os consagrados e
consagradas desejam que o mundo e a
Igreja conheça os valores e os gritos daquela
região do mundo e lhes ofereça todas as
contribuições possíveis para solucionar os
problemas das comunidades tradicionais,
dos pequenos agricultores, dos povos do
campo e da cidade, que gritam com a mãe

terra ferida e ameaçada pelos megaprojetos
do agro negócio, do comércio dos minerais
e das energias hidroelétricas e das hidrovias.
Manifestemos também nós em Portugal
todos os consagrados, incluindo os franciscanos e franciscanas, a nossa comunhão com o Santo Padre que convocou
este Sínodo e com os pobres espoliados
da Amazónia e de qualquer região onde o
capitalismo cego não respeita nem povos
nem culturas locais.
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Editorial
Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Onde está a novidade do Ano que há
pouco tempo ainda era Novo?
Se aos Franciscanos e à Igreja compete anunciar a Paz e o Bem, também
compete dar voz aos que não têm voz e
denunciar a injustiça.
Já estamos em fevereiro de 2019, e o
ano agora começado já não tem nada
de novo, já é tudo velho. Ao Estado
compete proteger e não protege, veja-se o que tem acontecido no INEM,
veja-se a situação do Pinhal de Leiria,
que desprotegido estava antes do incêndio e desprotegido continua depois do
incêndio.
O governo governa para as suas clientelas e não para o povo. Governa a
duas vozes, uma para Bruxelas, outra
para dentro de Portugal. Não acompanha os dramas dos cidadãos de hoje,
porque fazendo crer que tem grandes
metas para o desenvolvimento, já vive
em 2023 e há muito começou em campanha eleitoral para as primárias das
legislativas, que são as europeias de
maio. Quere-se salvaguardar o direito e
confiam-se os casos mais mediáticos e
melindrosos da justiça ao «amigo Ivo,
irá ele dizer como a Rainha Santa: “são
Rosas meu senhor” …».

“procurar
deixar que
o Amor de
Deus me
transforme”
Folheava um álbum de fotografias de
infância e observava cada uma com
algum pormenor. E sobretudo recordava. Havia um anúncio antigo que
dizia “Para mais tarde recordar.” É
curioso como as fotografias nos ajudam
a fazê-lo. Como nos “conservam” a aparência, as “fases” ou até “conservam” os
que já faleceram, como é referido a páginas tantas no romance Aparição de Vergílio Ferreira.
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Para não falar nos já condenados que
andam à solta, sabe-se lá até quando?
Queremos incentivar o diálogo entre o
litoral e interior, entre os povos e as tradições, entre as culturas e as gerações,
mas não se alcançam os resultados…
Para quando o respeito pela autonomia
das competências? Para se aumentar
um guarda prisional ou um magistrado, um enfermeiro ou um professor,
hoje em Portugal não é a própria tutela
que se pronuncia, porque a palavra
dada deixou de ser honrada.
Olhamos só, e por alto, para o nosso
quintal. Não olhamos para o quintal
do vizinho, nem para as consequências
para o mundo, da paralisação parcial
do governo nos USA, somente por
causa de uma “birra” de um homem
que se comporta como um adolescente.
Continuamos a perguntar: Onde está a
novidade do Ano que há pouco tempo
ainda era Novo?

FICHA TÉCNICA
Proprietário e Editor: União Missionária Franciscana
Diretor e Chefe de Redação: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Redação e Administração: Apartado 1021 2401-801 LEIRIA
Telefone: 244 839 904/6
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
Site: www.uniao-missionaria-franciscana.org
Projeto Gráfico: www.incentea-mi.pt
Paginação: inCentea Marketing e Inovação
Colaborações: Helena Espírito Santo, Celme Pedreiro,
Frei Edson Augusto Nhatuve, Frei José Lima, Frei
Miguel Benjamim.
Impressão: Jorge Fernandes LDA.
Quinta do Conde de Mascarenhas, n.º 9
2825-259 Charneca da Caparica
Tiragem: 6500 exem

Membro da:

Depósito Legal n.º 60342/92
Registo de Imprensa n.º 102581
Contribuinte n.º 501 188 207
Assinatura Anual
Assinatura Benfeitora
Avulso		

6,00€
10,00€
0,60€

Parei numa fotografia de batismo e o meu
pensamento voou. Voou até Jesus, o Deus
Menino. Sabemos que recém-nascido foi
levado pelos pais em fuga da inveja e da
fúria assassina de Herodes e que os três
se refugiaram no Egito até serem avisados
de que poderiam regressar.
Na história oculta de Jesus, a Sua infância é a de uma criança acarinhada pela
mãe que lava os Seus panos, Lhe vigia as
brincadeiras, Lhe prepara as refeições.
Imaginam-se as Suas brincadeiras pelos
campos, o contacto direto com a natureza e alguma ajuda no ofício de José.
Sabe-se que acompanhou os pais a Jerusalém e que, aos doze anos, uma idade
de transição, lhes prega um susto ao
deixar-se ficar por lá para Se ocupar
“das coisas do Pai”. É no templo, entre
os doutores, que Maria e José O vão
encontrar a debater ideias com aqueles.

SUGESTÃO DE LEITURA

A Editorial Franciscana recorda que
está à venda o livro DESAFIOS DO
PAPA FRANCISCO. É uma obra da
autoria do franciscano Padre Álvaro
Silva, atual Procurador Nacional da
União Missionária Franciscana e Diretor do Jornal Missões Franciscanas.
A venda deste livro reverte também
para a ajuda das MISSÕES FRANCISCANAS. Faça o seu pedido e enviaremos por correio para a sua casa, pelo
preço de 6,00€ com os portes incluídos, ou à cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021
2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com

Diz o Evangelho que regressou, então,
com os pais e que lhes foi obediente em
tudo. Acrescenta que foi crescendo em
sabedoria e graça. Depois, é o silêncio.
Voltamos a encontrá-lO cerca de dezoito
anos mais tarde. Aos trinta anos é um
homem feito e prepara-se para, na hora
certa, dar forma à Sua missão. Que terá
feito durante esses 18 anos? Ter-se-á tornado carpinteiro como José? Como sabia
Ele qual era a hora certa de começar?
E nós? E eu? De quantos anos precisei
para estar pronta, e nunca estou?
Ser cristã é mesmo isto: ter a consciência de que nunca estarei pronta e de que
todos os dias tenho que recomeçar e procurar deixar que o Amor de Deus me
transforme. Nunca estarei pronta, mas
sempre em construção. Só nas fotografias estamos “parados”.
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Novos sacerdotes Franciscanos
Atentos ao diálogo com o mundo
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

O Senhor Cardeal Dom António
Marto, Bispo de Leiria-Fátima, ordenou
no passado dia 12 de janeiro, na igreja
do Convento de São Francisco em Leiria, dois novos sacerdotes franciscanos:
o Frei Luís Mota e o Frei Sérgio Góis.
O Frei Luís Mota nasceu em 1986 em Guilhufe, Penafiel, e professou pela primeira
vez em setembro de 2010. O Frei Sérgio
Góis nasceu em 1987 e é natural de Leôncio
Martinez (Miranda), Venezuela. Professou
pela primeira vez na Ordem dos Frades
Menores no dia 4 de setembro de 2010.
Ambos concluíram atempadamente os
seus estudos teológicos, foram ordenados
diáconos e agora sacerdotes.
Estiveram presentes frades franciscanos,
vindos particamente de todas as nossas
fraternidades espalhadas pelo país, muitos
sacerdotes da Arquidiocese de Braga e da
Diocese de Leiria-Fátima, os familiares dos
neo-sacerdotes e muitos, muitos amigos.
O Senhor Cardeal depois de uma profunda ressonância feita às leituras bíblicas da liturgia da Palavra, e dada a feliz

PEREGRINAÇÃO
FRANCISCANA 2019

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

ocorrência de celebrarmos neste ano de
2019, o 8º Centenário do encontro de
São Francisco de Assis com o Sultão
do Egipto Malek el Kamel, no contexto
da V Cruzada, os neo-presbíteros foram
convidados pelo Cardeal ordenante ao
diálogo, nas suas múltiplas dimensões,
com o mundo. Diálogo com os que
professam fés diferentes, com os que se
expressam em culturas diferentes e com
os que vivem opções e valores diferentes.
Tomás de Celano, o biografo de São Francisco, descreve com elevada precisão e grande
sentido espiritual como São Francisco de
Assis, cheio de firmeza e de coragem, no
décimo terceiro ano da sua conversão, partiu
para a Síria e foi recebido pelo Sultão com as
maiores honras, presente e favores.
«Francisco de Assis é o homem do diálogo,
assim vós, caros freis Luís e Sérgio, sejais
também em todas as circunstâncias, dentro e fora das vossas comunidades, dentro e
fora da Igreja, homens que fomentam o diálogo», disse-lhes o Senhor Cardeal, durante
a homília da solene eucaristia onde lhes foi
conferido o Sacramento da Ordem. Como
recentemente nos recordou o Papa Fran-

cisco, «os membros do clero não podem
ser pastores de rosto fechado, ou pior ainda
pastores maldispostos, pastores aborrecidos». Para o Papa Francisco, os membros
do clero devem ter duas características:
«cheiro a ovelha e sorriso de pai».
O Senhor Cardeal convidou todos os
sacerdotes presentes, e aos novos sacerdotes em particular, a serem promotores de
um diálogo de proximidade fraterna com
os pobres, com os que trabalham e não
ganham para sustentar os filhos dignamente, com os que recebem reformas de
miséria. E concluiu desafiando o clero presente a fazer parte de uma Igreja em saída,
enviada aos que são tratados como descartados, sem vez nem voz.
Aproveito, enquanto Procurador Nacional da União Missionária Franciscana,
para agradecer a todos os Benfeitores da
UMF, e em particular aos fundadores de
BOLSAS DE ESTUDO, a ajuda que nos
deram para que o Frei Luís Mota e o Frei
Sérgio Góis concluíssem a sua formação
teológica e franciscana, para agora iniciarem uma vida de franciscanos missionários enviados ao mundo.

PEREGRINAÇÃO
À TERRA SANTA 2019

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES:
Comissariado da Terra Santa em Portugal
Largo da Luz, 11, 1600-498 Lisboa
Tel.: 217 140 715

Frei Luís Mota

Frei Sérgio Góis
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Chamamento à Santidade
A grande regra de comportamento - Parte IV
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, novembro e janeiro.
Continuamos a seguir a sugestão do
Papa, caminhando à Luz do Mestre que
em Mateus 25, 35-36 nos apresenta uma
regra de comportamento com base na
qual seremos julgados.
Jesus, apartará as pessoas umas das
outras como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, colocando uns à sua
direita e outros à sua esquerda, e dirá
aos da direita: «Vinde benditos de meu
Pai! Recebei em herança o Reino que vos
está preparado desde a criação do mundo.
Porque tive fome e destes-me de comer, era
peregrino e recolhestes-me, estava nu e destes-me que vestir, estive doente e fostes visitar-me, estive na prisão e fostes ver-me (…)
em verdade vos digo: sempre que fizestes a
um destes meus irmãos mais pequeninos,
a mim mesmo o fizestes». O Papa Fran-

cisco pega neste texto do juízo final para
sublinhar a importância da caridade no
caminho da santidade.
O Papa Francisco aponta um caso concreto em que podemos ter uma dupla
reação perante uma mesma situação concreta: uma pessoa dormindo ao relento
numa noite fria. Ou tomo a atitude de
passar adiante sem lhe valer, atirando esse
dever para as autoridades, talvez receando
que seja um delinquente ou um monte de
lixo que suja o espaço público, ou então
posso reagir a partir da fé e da caridade
e reconhecer nele um ser humano com
a mesma dignidade que eu, imagem de
Deus, e, em conclusão, a quem devo acolher, pois só assim sou, de facto, cristão.
Claro que, como diz o Papa Francisco,
embora dar alívio a uma única pessoa,
já justificasse todos os nossos esforços,
não é o suficiente pois, é importante uma
mudança social, o restabelecimento de
sistemas sociais e económicos justos, a
fim de que não haja mais exclusão.
Mas, alerta o Papa Francisco, importa
evitar o risco que se corre em transformar o cristianismo numa ONG (Organização Não Governamental), privando-o

daquela espiritualidade de santos como
S. Francisco de Assis, S. Vicente de Paulo
ou Madre Teresa de Calcutá, separando
as exigências do Evangelho do seu relacionamento pessoal com o Senhor,
da união interior com Ele. Ou seja,
importa tomar consciência que a oração, o amor a Deus e a leitura dos Evangelhos não diminuem, antes aumentam
e fortificam, a eficácia da dedicação ao
próximo. Nessa dedicação ao próximo,
o Papa Francisco apela à defesa firme e
apaixonada do inocente nascituro, ou
seja, faz um apelo a dizer não ao aborto,
pela dignidade da vida humana, sempre
sagrada, e a uma exigência do amor por
toda a pessoa, independentemente do
seu desenvolvimento.
Apela, também, o Santo Padre, que,
num mundo onde alguns festejam e
gastam folgadamente, reduzindo a sua
vida a novidades do consumo, não se
ignorem os pobres, cuja vida também
é sagrada, e que se debatem na miséria,
no abandono, na exclusão, no tráfico de
pessoas, na eutanásia encoberta de doentes e idosos privados de cuidados, nas
novas formas de escravatura e em todas

as formas de descarte. Ou seja, conclui o
Papa, não podemos propor-nos um ideal
de santidade se ignoramos as injustiças
deste mundo. O Papa Francisco, sem
negar a importância da oração, afirma
que o critério da avaliação da nossa vida
é, antes de mais nada, o que fizemos
pelos outros, «a oração é preciosa, se alimenta uma doação diária de amor», esse
é o verdadeiro culto que agrada a Deus,
«quando ali levamos os propósitos de viver
com generosidade e quando deixamos que
o dom ali recebido se manifeste na dedicação aos irmãos».
Nesta linha, Francisco diz que a misericórdia é a chave do Céu, e quem deseja
santificar-se deve gastar-se e cansar-se
procurando viver as obras de misericórdia: sete corporais (dar de comer a quem
tem fome; dar de beber a quem tem sede;
vestir os nus; dar pousada aos peregrinos; visitar os enfermos; visitar os presos; enterrar os mortos) e sete espirituais
(dar bons conselhos; ensinar os ignorantes; corrigir os que erram; consolar os
tristes; perdoar as injúrias; sofrer com
paciência as fraquezas do nosso próximo
e rezar pelos vivos e defuntos).

Igreja das Filipinas
Texto: Cruz da Silva

A Igreja na Filipinas inaugurou recentemente o Ano dos Jovens, anunciado
no contexto das Jornadas Nacionais da
Juventude de 2019. A Conferência Episcopal daquele país asiático anunciou
oficialmente que 2019 será o Ano dos
Jovens, que se concluirá a 24 de novembro, como parte da “viagem de nove anos
para a Nova Evangelização” em preparação para os 500 anos da chegada da fé
cristã às Filipinas (1521-2021).
A ano de 2019 “é dedicado aos jovens
que são o futuro, mas também o presente da Igreja. Com a sua participação
ativa na sociedade e na vida da Igreja,
inspiram todos nós para a evangelização
e a transformação social. Ao celebrarmos
o Ano dos Jovens queremos levar mais
pessoas a seguir Jesus”, disse o Arcebispo
de Cebu, D. José Palma.
O itinerário de preparação para as celebrações jubilares de 2021, começaram já

em 2013. O ano de 2019 será dedicado
aos jovens, o ano de 2020 será dedicado
ao ecumenismo e ao diálogo inter-religioso e o ano de 2021 à ‘missio ad gentes’. A Igreja das Filipinas aguarda com
muita gratidão, e uma enorme alegria, o
dia 16 de março de 2021, quinto centenário da chegada do cristianismo, pelos
missionários franciscanos às Filipinas,
onde na ilha de Limasawa celebraram a
primeira missa, no domingo de Páscoa a
31 de março daquele ano.
Destacamos o grande apóstolo das Filipinas, São Pedro Baptista, que nasceu
em Ávila no dia 24 de junho de 1542.
Estudou em Oropesa, Ávila e Salamanca.
Tomou hábito franciscano aos 24 anos no
convento de Arenas de São Pedro, depois
da sua profissão e ordenação sacerdotal
exerceu vários cargos na sua província, até
que, em 1581, foi enviado em missão para
as Filipinas, onde chegou em setembro
de 1583 ou 84. Foi superior em Manila
e difundiu com grande heroicidade a

fé católica entre os povos das Filipinas.
Esteve no Japão como embaixador do rei
Filipe II de Espanha
Nas Filipinas construiu igrejas e hospitais,
o mesmo povo a quem serviu, o conduziu
a Nagasaki, onde com mais cinco franciscanos da Ordem dos Frades Menores,
dezaseis Irmãos da Ordem Franciscana
Secular, um padre da Companhia e dois
catequistas, sofreram o martírio no dia 5
de fevereiro de 1597.
Durante séculos os Missionários Franciscanos da então Província Franciscana de São Gregório Magno de Castilla
(Madrid), foram os grandes missionários
das Filipinas. Hoje continuam lá a trabalhar muitas franciscanas (como por exemplos as Irmãs Vitorianas) e franciscanos. Recordamos os Irmãos da Terceira
Ordem Regular (TOR), que em Humachuco gerem um colégio com uma grande
cantina para mais de 500 alunos, na paróquia do Senhor Deus Menino de Cebu.
Hoje, graças à gestão do Frei Inácio

Gómez “Nacho”, atual diretor e a todos
as pessoas que lá trabalham, todos os alunos podem comer por baixo preço graças
a muitos benfeitores.

Depois de um árduo trabalho nas Filipinas, São Pedro Baptista é
martirizado em Nagasáqui no Japão

Cantina do Colégio da Missão Franciscana, na Paróquia do
Senhor Deus Menino, em Cebu nas Filipinas
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Mensagem do Papa Francisco para
o XXVII Dia Mundial do Doente
Texto: Franciscus

“o único
critério de
ação deve
ser o amor
gratuito para
com todos”
Os doentes são para os Missionários Franciscanos um enorme tesouro. Eles oferecem todos os dias as suas dores e sofrimentos pelos Missionários Franciscanos,
por isso e para seu conforto, e em sinal de
gratidão, publicamos aqui a Mensagem
do Papa Francisco para o Dia Mundial
do Doente de 2019.
Queridos irmãos e irmãs!
«Recebestes de graça, dai de graça» (Mt
10, 8): estas são palavras pronunciadas
por Jesus, quando enviou os apóstolos a
espalhar o Evangelho, para que, através
de gestos de amor gratuito, se propagasse
o seu Reino.
Por ocasião do XXVII Dia Mundial do
Doente, que será celebrado de modo
solene em Calcutá, na Índia, a 11 de fevereiro de 2019, a Igreja – Mãe de todos os
seus filhos, mas com uma solicitude especial pelos doentes – lembra que o caminho
mais credível de evangelização são gestos
de dom gratuito como os do Bom Samaritano. O cuidado dos doentes precisa de
profissionalismo e ternura, de gestos gratuitos, imediatos e simples, como uma
carícia, pelos quais fazemos sentir ao outro
que nos é «querido».
A vida é dom de Deus, pois – como adverte
São Paulo – «que tens tu que não tenhas
recebido?» (1 Cor 4, 7). E, precisamente
porque é dom, a existência não pode ser
considerada como mera possessão ou propriedade privada, sobretudo à vista das
conquistas da medicina e da biotecnologia,
que poderiam induzir o homem a ceder à
tentação de manipular a «árvore da vida»
(cf. Gn 3, 24).
Contra a cultura do descarte e da indiferença, cumpre-me afirmar que se há de
colocar o dom como paradigma capaz de
desafiar o individualismo e a fragmentação social dos nossos dias, para promover
novos vínculos e várias formas de cooperação humana entre povos e culturas. Como
pressuposto do dom, temos o diálogo, que

abre espaços relacionais de crescimento e
progresso humano capazes de romper os
esquemas consolidados de exercício do
poder na sociedade. O dar não se identifica com o ato de oferecer um presente,
porque só se pode dizer tal, se for um dar-se a si mesmo: não se pode reduzir a mera
transferência duma propriedade ou dalgum
objeto. Distingue-se de presentear, precisamente porque inclui o dom de si mesmo e
supõe o desejo de estabelecer um vínculo.
Assim, antes de mais nada, o dom é um
reconhecimento recíproco, que constitui o
caráter indispensável do vínculo social. No
dom, há o reflexo do amor de Deus, que
culmina na encarnação do Filho Jesus e na
efusão do Espírito Santo.
Todo o homem é pobre, necessitado e
indigente. Quando nascemos, para viver
tivemos necessidade dos cuidados dos
nossos pais; de forma semelhante, em
cada fase e etapa da vida, cada um de nós
nunca conseguirá, de todo, ver-se livre da
necessidade e da ajuda alheia, nunca conseguirá arrancar de si mesmo o limite da
impotência face a alguém ou a alguma
coisa. Também esta é uma condição que
caracteriza o nosso ser de «criaturas». O
reconhecimento leal desta verdade convida-nos a permanecer humildes e a praticar com coragem a solidariedade, como
virtude indispensável à existência.
Esta consciência impele-nos a uma práxis
responsável e responsabilizadora, tendo em
vista um bem que é indivisivelmente pes-soal e comum. Apenas quando o homem
se concebe, não como um mundo fechado
em si mesmo, mas como alguém que, por
sua natureza, está ligado a todos os outros,
originariamente sentidos como «irmãos»,
é possível uma práxis social solidária, orientada para o bem comum. Não devemos ter
medo de nos reconhecermos necessitados
e incapazes de nos darmos tudo aquilo
de que teríamos necessidade, porque não
conseguimos, sozinhos e apenas com as
nossas forças, vencer todos os limites. Não

temamos este reconhecimento, porque o
próprio Deus, em Jesus, se rebaixou (cf.
Flp 2, 8), e rebaixa, até nós e até às nossas
pobrezas para nos ajudar e dar aqueles
bens que, sozinhos, nunca poderíamos ter.
Aproveitando a circunstância desta celebração solene na Índia, quero lembrar,
com alegria e admiração, a figura da Santa
Madre Teresa de Calcutá, um modelo de
caridade que tornou visível o amor de Deus
pelos pobres e os doentes. Como dizia na
sua canonização, «Madre Teresa, ao longo
de toda a sua existência, foi uma dispensadora generosa da misericórdia divina,
fazendo-se disponível a todos, através do
acolhimento e da defesa da vida humana,
dos nascituros e daqueles abandonados
e descartados. (...) Inclinou-se sobre as
pessoas indefesas, deixadas moribundas à
beira da estrada, reconhecendo a dignidade
que Deus lhes dera; fez ouvir a sua voz aos
poderosos da terra, para que reconheces-sem a sua culpa diante dos crimes (…) da
pobreza criada por eles mesmos. A misericórdia foi para ela o “sal”, que dava sabor
a todas as suas obras, e a “luz” que iluminava a escuridão de todos aqueles que nem
sequer tinham mais lágrimas para chorar
pela sua pobreza e sofrimento. A sua mis-são nas periferias das cidades e nas periferias existenciais permanece nos nossos
dias como um testemunho eloquente
da proximidade de Deus junto dos mais
pobres entre os pobres».
A Santa Madre Teresa ajuda-nos a compreender que o único critério de ação deve
ser o amor gratuito para com todos, sem
distinção de língua, cultura, etnia ou religião. O seu exemplo continua a guiar-nos
na abertura de horizontes de alegria e esperança para a humanidade necessitada de
compreensão e ternura, especialmente para
as pessoas que sofrem.
A gratuidade humana é o fermento da ação
dos voluntários, que têm tanta importância no setor socio-sanitário e que vivem de
modo eloquente a espiritualidade do Bom

Samaritano. Agradeço e encorajo todas as
associações de voluntariado que se ocupam
do transporte e assistência dos doentes,
aquelas que providenciam nas doações de
sangue, tecidos e órgãos. Um campo especial onde a vossa presença expressa a solicitude da Igreja é o da tutela dos direitos dos
doentes, sobretudo de quantos se veem afetados por patologias que exigem cuidados
especiais, sem esquecer o campo da sensibilização e da prevenção. Revestem-se de
importância fundamental os vossos serviços
de voluntariado nas estruturas sanitárias e
no domicílio, que vão da assistência sanitária ao apoio espiritual. Deles beneficiam
tantas pessoas doentes, sós, idosas, com
fragilidades psíquicas e motoras. Exorto-vos a continuar a ser sinal da presença da
Igreja no mundo secularizado. O voluntário é um amigo desinteressado, a quem se
pode confidenciar pensamentos e emoções;
através da escuta, ele cria as condições para
que o doente deixe de ser objeto passivo de
cuidados para se tornar sujeito ativo e protagonista duma relação de reciprocidade,
capaz de recuperar a esperança, mais disposto a aceitar as terapias. O voluntariado
comunica valores, comportamentos e estilos de vida que, no centro, têm o fermento
da doação. Deste modo realiza-se também a
humanização dos tratamentos.
A dimensão da gratuidade deveria animar
sobretudo as estruturas sanitárias católicas,
porque é a lógica evangélica que qualifica a
sua ação, quer nas zonas mais desenvolvidas
quer nas mais carentes do mundo. As estruturas católicas são chamadas a expressar o
sentido do dom, da gratuidade e da solidariedade, como resposta à lógica do lucro a
todo o custo, do dar para receber, da exploração que não respeita as pessoas.
Exorto-vos a todos, nos vários níveis, a
promover a cultura da gratuidade e do
dom, indispensável para superar a cultura
do lucro e do descarte. As instituições
sanitárias católicas não deveriam cair no
estilo empresarial, mas salvaguardar mais
o cuidado da pessoa que o lucro. Sabemos que a saúde é relacional, depende da
interação com os outros e precisa de confiança, amizade e solidariedade; é um bem
que só se pode gozar «plenamente», se
for partilhado. A alegria do dom gratuito
é o indicador de saúde do cristão.
A todos vos confio a Maria, Salus infirmorum. Que Ela nos ajude a partilhar os
dons recebidos com o espírito do diálogo
e mútuo acolhimento, a viver como irmãos
e irmãs cada um atento às necessidades dos
outros, a saber dar com coração generoso, a
aprender a alegria do serviço desinteressado.
Com afeto, asseguro a todos a minha proximidade na oração e envio-vos de coração a
Bênção Apostólica.

6

MISSÕES FRANCISCANAS . FEVEREIRO 2019

Ó esperteza saloia!
Parte II
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

«Minha filha, não tem sido fácil lidar
contigo e bem arrependida estou de não te
ensinar a fazer nada, para te poupar a trabalhos. Mas, agora, os trabalhos serão bem
maiores se não seguires o que te vou pedir.
Que amanhã não saias deste lugar, permaneças calada com esta roca na mão, fingindo que estás a fiar, porque o teu futuro
marido te vem ver!»
Assim, aquela mãe, pela manhã bem
cedo, sentou a filha, pôs-lhe uma grande
roca na cinta e deixou-lhe as maçarocas no
regaço. Quem visse aquela rapariga, e não
a conhecesse, haveria de pensar que era
uma diligente fiandeira, quase uma das
poucas que fiam, porque já tudo se compra feito, e mais barato embora, algumas
vezes, de qualidade duvidosa. Mas, mal a
mãe desceu as escadas para ficar à porta,
esperando que chegasse o rapaz, a moça
deixou a roca, atirou com as maçarocas,
acendeu o lume e nele fez uma abundante panela de papas de farinha que, de
culinária, pouco mais sabia fazer. Deitou-as depois em sete tigelas colocando-as

ao redor de si, soprando nelas enquanto
comia, pois queria acabar com tudo antes
que a mãe e o candidato a seu marido,
chegassem.
Quando o rapaz deu à porta, este nem
precisou tocar a campainha, que a mãe
já estava com a porta aberta, esperando
recebê-lo. Imediatamente ela teceu elogios à filha, como boa dona de casa, boa
cozinheira, rapariga de modos e maneiras.
- Ela está à minha espera? - perguntou o
rapaz.
- Ó moço, há mais de meia hora que a
pobre da rapariga está lá em cima esperando por si. Já deve ter as mãos doridas
de usar a roca e o fuso, que ela é boa despachadora! - adiantou a mãe.
O rapaz, sorrateiro, fazendo com que
aquela mãe também não fizesse barulho,
subiu e espreitou. Admirado, ao ver no
que andava a rapariga, pensou para si em
voz baixa: «Não daremos bom par, porque
quem tanto e com tal pressa madruga e
se lambuza a comer, pouco trabalho pode
fazer. Não é esta a que me arma!»
Aquela mãe, ao ver o rapaz descer a escada,
e sem se ter apercebido do que ele acabara

de espreitar, foi atrás dele e disse-lhe:
- Uma moça trabalhadeira não te parece?
Viste a pressa que tinha e a habilidade nos
dedos, e o que já tinha despachado, tão
ágil que é com a roca nas mãos? Pois eu
vos prometo que daquelas enche e vaza
sete num dia.
- Minha senhora, se a sua filha enche e
vaza sete num dia, não a posso sustentar!
E assim esteja em vossa casa e, se as vazar
e encher tantas vezes, sejam de vossa farinha e não da minha! Vá enganar outro,
minha senhora, que já vi que tem tanto
ela de gula como você de mentirosa! Mas
a sua «esperteza saloia» comigo não pega.
Bem pensava a senhora que se fazia mais
esperta que eu, e de mim burro, mas está
muito enganada - disse o rapaz, despachando-se dali para fora, fugindo como o
diabo da cruz.
A mãe, que ainda não se tinha apercebido de nada, a pensar no que o rapaz
quis dizer, ao afirmar que a filha vazava
sete num dia, depois de ter tentado
impedir o jovem de se retirar, atravessando-se no caminho, a fim de segurá-lo,
mas em vão, foi ver o que se passava e viu

a sua filha lambuzada em papas de farinha, sem roca nem fuso e desatou num
desabafo: «Ah, minha filha, não seguiste
os meus conselhos, perdeste um bom partido e eu não me vejo livre de ti! Claro,
bem ele dizia que vazas sete num dia, ele
contou as tigelas e lambuzada como te viu
só podia dar no que deu e eu passei por
mentirosa, pra mal dos meus pecados, a
única verdade no meio desta trapalhada
em que me meteste!»
Este caso, que me contaram como sendo
verdade, e que se terá passado numa das
aldeias do nosso Alto Minho não é mais
do que a constatação efetiva de que
quem age mal na vida e depois, em laivos
de «esperteza saloia», quer enganar os
outros, até mesmo atirando sobre eles o
resultado da sua incompetência e do seu
desleixo, acaba por ser vítima do seu próprio engano.
Ora, se nesse engano se juntar a má-fé e o
oportunismo, então acabamos por desaguar num caso que descrevo, inspirado
numa fábula asiática da «vaca a metade»,
sobre dois irmãos Ibraim e Akim, que
apresentarei no próximo jornal.

Contemplativas, portanto,
missionárias
Texto: Irmã Carmelita do Carmelo de Braga

A Irmã Maria Teresa é uma Carmelita de
44 anos, no Carmelo em Braga.
Inspira-se em S. Daniel Comboni para ser
missionária com a sua oração. No início
do Ano Missionário, a Irmã Maria Teresa
soube da importância decisiva que S. Daniel
Comboni atribui à oração missionária das
pessoas em vida contemplativa. «Tenho»,
escreveu ele, «mais de 200 mosteiros e institutos» a rezar «para eu conseguir levar a
luz da santa fé ao interior da África» (cf.
Escritos, n.os 1928, 1888, 5284-5286).
Esta freira carmelita relata como, no seu
longo retiro espiritual, mergulhou nos
Escritos do santo missionário: «Impres-sionei-me muito com o que li dos Escritos de Comboni. E mais ainda por desconhecer o seu tão rico, profundo e ardente
vigor missionário, visível nos combonianos que conheço. Ao ler algumas das suas
belíssimas cartas, cheias de paixão pela
Nigrícia, e aperceber-me de quão valiosa
era para ele a oração feita nos mosteiros em

favor do seu trabalho, senti-me.… envergonhada, por viver tão pouco a dimensão
missionária da minha vida contemplativa!
E pensei: realmente, este Ano Missionário, só pode ser uma grande GRAÇA
para nós, consagradas contemplativas!
Sim, porque a contemplação não se alimenta de utopias, sonhos, idealismos...,
mas da relação pessoal e amorosa com
Jesus e simultaneamente com as dores,
anseios e esperanças da Humanidade
inteira! Meu Deus, disse, quantas vezes eu
vivo no meu pequeno mundo, tão ‘longe’
dos meus irmãos e pouco atenta aos seus
clamores!...
Decerto, Santa Teresa de Jesus, minha
Santa Madre, não se ofendeu por eu ter
passado um bom bocado a ler Comboni,
durante o retiro espiritual... De facto,
não foi uma interrupção nas meditações
do retiro, mas um alerta, uma tomada
de consciência mais profunda da minha
vida contemplativa chamada a ser realmente missionária! Pois, afinal, tanto ela
como a minha “mana” Santa Teresinha do

Menino Jesus e outros santos(as) do Carmelo desejaram tão intensamente dar a
conhecer Jesus e o Evangelho e entregar-se pela salvação das pessoas, que familiarizar-me com S. Daniel Comboni e
os seus apelos à intensa oração pelo seu
trabalho apostólico, só me assemelhará
mais aos que me precederam no Carmelo e manterá vivo em mim o ideal
eclesial-apostólico de Santa Teresa. Pensei também em Comboni e Teresinha.
Esta quis «ser apóstola, missionária, não
apenas durante alguns anos, mas desde
a criação do mundo (e) até ao fim dos
séculos». Comboni disse que daria mil
vidas pela missão, em resposta à sede de
Jesus na Cruz.»
Todos, tudo e sempre em oração
S. João Paulo II uniu a Carmelita Teresinha e o missionário Comboni num
único movimento espiritual: «Esta
sede de almas a salvar foi sempre fortemente sentida pelos santos: pensemos, por exemplo, em santa Teresa de

Lisieux, padroeira das missões, e em D.
Comboni, grande apóstolo da África»
(Mensagem Dia Mundial das Missões
de 2004).
Do Coração de Jesus, onde vivem, Teresinha e Comboni urgem agora os Cenáculos de Oração Missionária e as famílias
Carmelita e Comboniana a unirem empenho pela santidade, oração missionária
em profunda comunhão com o Senhor
e inesgotável dedicação à evangelização.

Irmã Maria Teresa da Imaculada Conceição, à esquerda do
Pe. Caudino, no aeroporto de Lisboa
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Memórias Soltas!
Uma história imensa – Parte IV
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

São muitos os marcos relevantes da atividade missionária dos franciscanos
portugueses em Moçambique A partir
da Missão de Nossa Senhora do Rosário da Beira preparam o terreno para
implantar a Igreja no território administrado pela Companhia de Moçambique (províncias de Manica e Sofala). Em
dezembro de 1897, a população da Beira
somava 4.055 habitantes de 21 nacionalidades, fora os nativos de cor. O maior
grupo populacional eram os portugueses (3.298), seguido pelos ingleses (380).
O Pe. António de Santa Maria, na sua crónica datada de 30 de outubro de 1898, que
a «Voz de S. António» publicou, refere a
Beira como uma cidade a fervilhar, mesmo
no campo religioso. Os missionários franciscanos queriam evangelizar os nativos.
O que se tornava difícil na cidade, onde a
sua presença era temporária. Foram por
isso ao seu encontro no mato, construindo
casas rudimentares, de madeira e zinco,
compostas de capela, escola e quarto para
o missionário, erguidas pelo Fr. Salvador
Franqueira. A primeira ‘estação’ missionária criada no interior foi no Motundo, inaugurada a 4 de outubro (Dia de S. Francisco
de Assis) do ano 1900.

A seguir ao grupo fundador da mis-são da Beira, nela trabalharam com
desvelo os Padres Camilo das Neves
Gaveta, Alberto Teixeira de Carvalho, Daniel Cruz, Eduardo Lama y
Zabalza e António Maria de Oliveira.
Assim como os Irmãos leigos, Freis Silvestre Cordeiro, Félix de Jesus e Félix
dos Reis. O Pe. Bartolomeu Ribeiro
oferece-nos no seu opúsculo «Da
Primavera ao Outono» importantes
notas biográficas dos padres Alberto
Teixeira, Eduardo Lama y Zabalza e
Pedro de Araújo.
Missão de São José do Môngoè foi
entregue aos franciscanos a 29 de
novembro de 1903, o Padre Serafim
Pedreira foi o seu primeiro superior.
Os Freis Salvador Franqueira, Daniel
de Jesus, Silvestre Cordeiro e Félix de
Jesus, concluíram as obras da residência, restauraram a capela e edificaram
um novo internato e escola. Quando o
Padre Alberto Teixeira de Carvalho foi
superior da missão (entre 1908 e 1911)
as atividades pastorais, catequéticas,
agrárias e também culturais sofreram
um enorme incremento. A missão até
tinha uma banda de música. Vejam
bem a grandeza da visão apostólica e
missionária destes homens!

Depois da implantação da República em
Portugal o trabalho missionário sofreu
repercussões negativas, a ponto de a mis-são ter sido fechada pelo Prelado, quando
era superior da missão o Padre António
Maria de Oliveira. Mais tarde foi reaberta
e nela trabalhou, entre outros, o Padre
Diamantino Maciel, que vive atualmente
na Fraternidade de Vila Real.
Missão de Nossa Senhora de Lurdes
do Chongoene (ou do Xai-Xai), foi
fundada a 8 de novembro de 1906. Foi
seu primeiro superior o Pe. Camilo das
Neves Gaveta. A seguir às primeiras

palhotas foi construída uma residência
missionária em 1909 que ficaria concluída no ano seguinte.
Missão de São Francisco de Assis
de Mocumbi, foi fundada em 1909
pelo padre António Maria de Oliveira
e no dia 7 de agosto de 1910. O padre
Cândido de Magalhães celebra na sua
palhota a missa pela primeira vez.
Em tudo o que eram obras de construção civil e trabalhos de agropecuária os
franciscanos tiveram uma ação absolutamente ímpar.

Pelos caminhos do mundo
Texto: P. Alípio Barbosa
Diretor do Secretariado Diocesano do Porto

A Exposição Missionária Pelos Caminhos do
Mundo esteve na Casa diocesana de Vilar,
cidade do Porto, de 18 a 25 de novembro e
em S. João da Madeira de 3 a 16 de dezembro, na Torre da Oliva. Foi uma vivência em
crescendo, atingindo um entusiasmo e participação enormes em S. João da Madeira,
onde procurou envolver toda a Região Sul
da Diocese: Vigararias, Câmaras, Juntas de
Freguesia, Institutos Religiosos, Catequeses, Grupos de Jovens, Escuteiros, Ranchos,
Universidades Seniores com as suas tunas,
escolas de música, dias temáticos com
debates, danças e tradições dos cinco continentes, projeção multimédia missionária
permanente… Todos os dias havia festa e
encontro multicultural.
Pelos Caminhos do Mundo surpreendia-nos

pela interpelação, desafio à interioridade e
aquela Fonte profunda da Missão: o Amor
fontal da Trindade, que Se faz Pessoa por
amor e no amor vive e convive, dando-Se
todo e para sempre em Jesus de Nazaré.
Pelos Caminhos do Mundo expõe-nos e re(a)
corda-nos, fez-nos agradecer e refletir na força
da união da Igreja. Para mim, o Secretariado
Missionário Diocesano e a Diocese, com
toda a humildade, descobri, neste evento,
três dimensões principais: Institutos Missionários Ad Gentes, Dioceses de Portugal e Ano
Missionário. Institutos Missionários com a
sua força avançada nos membros da Animação Missionária. Antes e depois dos carismas
está a única Missão de Cristo e da Igreja.
Testemunho belo e fecundo de unidade na
diversidade. Muito nos anima e conforta a
comunhão profunda no Senhor, partilhas e
complementaridades, seculares e consagrados. As Dioceses de Portugal que acolhem e

promovem esta Exposição Itinerante. Testemunho da Comunhão para a Missão, quer
das Dioceses entre si, como dos Institutos
entre si e com as Igrejas locais. Aí está Pelos
Caminhos do Mundo a passar e unir as Dioceses de Portugal em Ano Missionário.
No Porto já estávamos nesta onda, com o
Plano quinquenal do Sr. D. António Francisco: 2015-2020 – A Alegria do Evangelho
é a nossa Missão; foi dom e provocação.
Olhando e vendo, contemplando e meditando cada imagem, frase, sinal, objeto,
leva-nos a avançar(mos) no caminho duma
conversão pastoral e missionária…Constituindo-nos em estado permanente de missão.
Veio desafiar-nos a sermos fiéis à nossa história e aos que nos precederam.
Em 2018 celebramos cem anos da morte de
D. António Barroso (31 de agosto 1918) e
cento e cinquenta da morte de outro grande
Bispo do Porto, extraordinário Missionário

Vicentino do Oriente (16 outubro 1868):
D. João de França Castro e Moura. Um
toque providencial, uma graça do Senhor
ou um aguilhão, para sermos e crescermos
como Diocese Missionária?
Em Vilar ou em S. João da Madeira ecoava
ainda entre nós o slogan da Missão diocesana 2010: Do Antuã ao Ave e do Mar ao
Marão, a Diocese inteira vai renovar-se pela
Missão. Foi uma feliz vivência. Despertador
para sermos uma Diocese em Missão.
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Seis «foguetões» caem sobre a
cidade de Bolama
Texto: Frei José Marques Henriques, OFM

Estávamos em julho de 1971. O P. Manuel
Pereira Gonçalves pretendia partir para
férias em Portugal. Precisava, porém,
de alguém que o substituísse na Missão
durante a sua ausência. Fui eu destacado
para o render. E, para me poder instruir
sobre o que havia de fazer, permaneceu
ainda alguns dias comigo, antes de partir
para Lisboa.
Neste entrementes, poucos dias depois de
chegar a Bolama, esta cidade foi atacada
com «foguetões» ou mísseis de terra-terra. Caíram seis na cidade e um atingiu mesmo o quartel, que ficava apenas
a alguns metros da Missão, praticamente
encostado a esta.  
Eram duas horas da manhã. Eu saí da
cama e fui deitar-me no corredor. Como
havia parede de ambos os lados, pensei
que esse seria o local mais seguro.  
O P. Manuel Pereira Gonçalves, que
ainda se encontrava em Bolama, também

saiu do seu quarto, mas para ver in loco os
estragos dos «foguetões». «Vou ver os
meus homens» - disse. Regressou passado
algum tempo, quando os guerrilheiros já
tinham parado de fustigar a cidade.  
Eu, claro, não mais havia adormecido.
Estava, pois, disponível e preparado para
saber dos estragos que os «foguetões»
haviam feito. Informa-me o P. Manuel
Pereira Gonçalves: «Mataram um dos
meus homens!... Os estilhaços atingiram
o sentinela e ele sucumbiu».  
Assim acontecera, de facto. Um dos
«foguetões» caíra sobre uma caserna, mas
nesse dia, por sorte, nenhum soldado aí se
encontrava. Se lá estivessem os soldados do
costume, a tragédia seria maior. E a consternação dos militares portugueses também,
pois não seria apenas o sentinela a morrer.
Poucos dias antes, tinha chegado um capelão novo, que provisoriamente se tinha instalado num velho hotel da cidade. Tinha-me pedido para o receber na Missão, pois
não gostava do lugar onde estava a residir.

Disse-lhe que podia vir quando desejasse.
Mas, depois deste acontecimento, ele
mudou de ideias. Disse-me: «É melhor
eu continuar onde estou. A Missão está
muito perto do quartel. Não é, pois, um
lugar seguro».
Efetivamente não o era. Até por outros
motivos, como se pode deduzir daquilo
que passo a relatar:
Um dia saí de noite, em passeio pela
cidade, com um furriel. Regressei quando
eram já cerca de 22h00. Ao aproximar-me
da Missão, o sentinela manda-me parar,
dizendo que, se o não fizesse, me mataria. Eu disse-lhe que era o padre missionário, mas ele não acreditou, afirmando
mesmo que eu estava a mentir. Claro
que, nesse momento, pus-me a tremer
como varas verdes. Insisti dizendo que
eu era, na verdade, o padre missionário
que estava regressando a casa. O furriel,
que estava ainda comigo, confirmou isso
mesmo. Então, o sentinela acabou por me
autorizar a avançar e a entrar na Missão.  

No dia seguinte, fui informado: «A sua
sorte foi o facto do sentinela não estar
sozinho. Estava lá também outro militar,
que disse àquele que o ameaçara, apontando-lhe a arma: [Se tu matares o padre,
tu também morrerásⱹ. Foi a reacção do
colega que o convenceu a desistir do seu
intento».  Pelos vistos ele tinha bebido
bem e a bebedeira ainda não tinha passado
completamente. Também este fator poderia ter acarretado consequências desastrosas em relação à minha integridade
física. Mas, felizmente, tudo terminou em
beleza. Deus seja louvado!

A última visita a Cabo Verde
Texto: Frei Armindo Carvalho

Por iniciativa pessoal, como irmão Ministro
desta Província Portuguesa da Ordem Franciscana, fui passar a quadra natalícia a Cabo
Verde, fazendo companhia ao meu confrade
Frei Elvino dos Reis que, neste momento,
ali vive e trabalha como Pároco da Paróquia
de São João Baptista, da Cidade Velha, e é,
nesta altura, esporadicamente o único frade
da Província a residir e trabalhar lá. Por feliz
coincidência, juntou-se a nós Frei Moisés
Semedo, que aproveitou para passar o Natal
com os familiares, dado que a mãe ficou
recentemente viúva e a família se juntou à
volta dela para este momento de encontro familiar. Dou graças a Deus por este
momento de partilha fraterna e de acompanhamento pessoal a este nosso irmão.
“Pela graça de Deus, séculos decorridos, os
franciscanos portugueses voltaram de novo
ao solo cabo-verdiano. Para já, em regime
experimental, com residência fixa, oficialmente, desde 8 de dezembro de 2010, data
em que o Bispo de Santiago de Cabo Verde,
D. Arlindo Furtado, os acolheu e lhe fez
entrega da Paróquia de S. João Baptista
da Cidade Velha”. (Ata do 1º encontro, em
visita fraterna, dos delegados da Província,
aos dois irmãos lá residentes). Esta Paró-

quia que nos foi confiada é constituída por
oito Comunidades:
Comunidade-Sede (Igreja Paroquial) em
Chão da Igreja. Tem como Padroeiro São
João Baptista;
Comunidade de Porto Mosquito. Tem
como Padroeira Nossa Senhora dos Navegantes;
Comunidade de Alto Gouveia. Tem
como Padroeiro Santo André;
Comunidade de Mosquito de Horta.
Tem como Padroeiro o Bom Pastor;
Comunidade de Belém. Tem como
Padroeiro Santo António de Lisboa;
Comunidade de Pico Leão. Tem como
Padroeira a Imaculada Conceição.
Comunidade de Santana. Tem como
Padroeira Santa Ana;
Comunidade de Loura. Tem como
Padroeiro S. José Operário.
Uma zona pobre em recursos materiais,
vivendo quase só do recurso à agricultura
e à pesca.
Todas estas comunidades têm uma componente jovem muito acentuada. Há alguns
jovens em acompanhamento vocacional,
um bom grupo de acólitos e movimentos
paroquiais tendo cada comunidade um
grupo de leigos responsáveis. Uma Paróquia em revitalização e reorganização.

Noite de Natal – Foi o momento mais
agradável e emocional que vivi nestes
dias. A convide do Pároco, P. António
(um jovem como Frei Elvino), pela
noite e com a ajuda da luz do telemóvel, subi lentamente o monte e presidi
à Santa Eucaristia da noite de Natal,
concelebrando Frei Elvino, o Pároco
e um outro sacerdote espiritano senegalês. Uma Igreja construída pelos
franciscanos por volta de 1640, tendo
ao lado o convento. Hoje, restaurada
com a ajuda da cooperação espanhola,
monumento nacional.

Um convento que serviu de habitação à
fraternidade e de centro de formação para
as famílias locais. Hoje apenas guarda ruinas, restos do ataque dos piratas em 1712,
manifestando a solidez da construção nesse
tempo. Emoção, alegria, vivência de um
“natal franciscano” no calor do povo simples, em numerosa assembleia. Noite para
não esquecer e ser “ponte” do ontem franciscano para o hoje. Que por tudo e em
tudo Deus seja louvado e bendito para sempre. E que Deus ilumine nossos corações e
obras: no presente e no futuro que seja da
Sua Santíssima Vontade! Paz e Bem.

