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PAZ E BEM

Transfiguração – RESSURREIÇÃO
– transfiguração
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Está já aí eminente a celebração da Páscoa do Senhor. A quaresma oferece-nos
as suas últimas recomendações e desafios. Faz-nos as derradeiras advertências para um profundo encontro com
Cristo Misericordioso no Sacramento
da Reconciliação, sempre numa linha
pedagógica para que se erga e fortaleça
em nós o homem espiritual, que deve na
nossa vida ocupar um lugar sempre mais
relevante que o homem carnal.
Foi e é a quaresma que nos prepara para a
Páscoa. Tal como foi a Transfiguração do
Senhor que preparou o núcleo duro dos
seus apóstolos (Pedro, Tiago e João) para
verem numa vida cheia de contradições,
dor e sofrimento, a senda a seguir para a
Páscoa do Senhor.
Levou-os o Mestre à alta montanha da
Luz e da Revelação, para lhes mostrar
antecipadamente o poder de Deus e a

glória do Senhor Ressuscitado. Pedro
e os seus dois companheiros, viram,
escutaram, sentiram que também eles,
em Cristo, um dia experimentariam a
glória do Senhor! Essa glória realizou-se em Cristo, a quem o Pai, Ressuscitou três dias depois do Filho de Deus
ter dado a Sua Vida por nós homens e
para nossa Salvação.
Agora sim a morte foi vencida. Agora terminaram as trevas e as sombras da nossa
peregrinação num mundo de morte, dor
e sofrimento. Num mundo de terror e
terrorismo, de angústia e desconfiança,
onde muitas vezes o homem se tornou no
lobo do próprio homem.
Que esta Páscoa aumente em nós a confiante serenidade de nos consciencializarmos que somos cada vez mais um
pequeno rebanho, uma pequena porção
de crentes na Ressurreição de Cristo. A
história não só se repete, como continua.
No primeiro dia da semana, diante do

acontecimento pascal, muitos não acreditaram, mesmo até entre os doze. Por
isso o Pai na Sua imensa paciência multiplicou as aparições do Ressuscitado, para
que depois de uma e outra vez os olhos da
fé se abrissem à nova condição de Cristo
que agora estava Vivo para sempre.
Hoje quando a ciência e a tecnologia oferecem aos homens tantas possibilidades
de conhecerem a verdade, é cada vez maior
o número dos que persistem no erro de
não querer conhecer e aceitar Cristo
Vivo nas suas vidas. A vida quotidiana
de muitos e muitas do Seu grupo tinha
sofrido um rude golpe. Maria Madalena
foi chorar para junto do sepulcro, queria
exteriorizar humanamente a sua dor, vertendo lágrima naquele lugar santo, onde
tinham sepultado o seu Senhor, mas eis
que a sua dor e o seu pranto se converteram em júbilo e alegria.
Ela ouviu o seu nome e reconheceu a
voz d’Aquele que a chamava, para reco-

meçar com ela uma vida de relação e
comunhão. Madalena identifica o timbre daquela voz e replica num grito de
fé: «Rabboni» (Mestre)! Então acabaram-se as lágrimas, depois de redescobrir Cristo Vivo, ela abandona o sepulcro e vem de lá a cantar ao encontro dos
Apóstolos.
Irmão, irmã ajude-nos mutuamente a
escutar a Sua voz, para com ela me transfigurar/Ressuscitar n’Ele. As promessas
do Senhor hão-de continuar a ser luz
no nosso caminho de busca de sentido
para vencermos as trevas. Como o povo
hebreu também nós tantas vezes cantamos o salmo 26 na certeza que «o Senhor
é nossa Luz e nossa Salvação!» e é na Sua
Luz que nós veremos a Luz. A Luz plena
e verdadeira, Luz que só Ele dá a todo o
homem que vem a este mundo. Preparemos o coração nesta Páscoa para mais nos
transfigurarmos no pensamento, no discernimento, na decisão, no falar, no agir
e no testemunhar.
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Editorial
Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Alô Frades Menores!!!
Se o editorial do Jornal de Março,
era para dentro da Igreja, tendo em
conta a qualidade da Quaresma
para nós cristãos, este é para dentro
do grupo dos Frades Menores, e em
particular para aqueles que entre os
franciscanos portugueses o lerem, ou
dele tiverem conhecimento. Depois
da Ressurreição, Cristo enviou os
Apóstolos em Missão. Eles que antes
viviam temerosos tornaram-se audazes anunciadores do Reino de Deus
que alastrava a toda a terra. Os apóstolos cheios do Espírito Santo pregavam a Palavra e faziam milagres.
Seguindo este modelo, Francisco de
Assis enviou também os seus irmãos,
a quem a Igreja conferiu o «ofício de
pregar».
Começa já daqui a dias a nossa assembleia capitular, vamo-nos reunir muitos de nós, em representação de todos
os franciscanos portugueses, para
revermos a nossa vida e as nossas actividades nos últimos três anos.
Este é o mote que nos reunirá: SOMOS
FRATERNIDADE EM MISSÃO!
O nosso compromisso é em frente
ao vasto mundo da missão. Todos já
lemos e meditamos muitas vezes na
passagem do Evangelho em que se diz:
«Quem, dentre vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro
a calcular a despesa…» (Lc 14, 28).
Em número rondamos os 100. Em
média etária estamos perto dos 70.
Nos últimos três anos morreram 17
frades franciscanos em Portugal.
Tudo isto nos interpela.
Começam a tocar muitas campainhas
de alarme à nossa volta…
De certeza que iremos mais uma vez,
corresponder ao que a Igreja e o Povo
em Portugal esperam de nós, só que
desta vez será com mais sacrifício, porque somos menos. Mas certamente
responderemos com assertividade.
Que a missão, transforme a nossa
Fraternidade Franciscana dos Santos
Mártires de Marrocos de Portugal!

“Como é que este Papa,
que nem sabe da minha
existência, pode ser uma
pessoa tão próxima na
minha vida?”
Escrevo este texto com o Papa Francisco
no pensamento. Como é que este Papa,
que nem sabe da minha existência, pode
ser uma pessoa tão próxima na minha
vida? Acho que a “culpa” é dos dois.
De quando era criança, tenho uma ideia
vaga e distante do Papa Paulo VI. E,
mesmo da sua vinda a Fátima, guardo
mais, se calhar, uma ideia das imagens
repetidas na TV ao longo dos anos do
que da vinda propriamente dita. Recordo
a eleição e o breve papado de João Paulo
I e vivi com entusiasmo a “vigência” de
João Paulo II. Como recordo o Parque
Eduardo VII, em Lisboa, repleto de jovens
aquando dessa vinda a Portugal!
Como jovem e depois mulher adulta
acompanhei o seu ministério e admirei as
suas múltiplas qualidades, nomeadamente

a de se mostrar aos olhos de toda a gente
fisicamente tão frágil! Penso ter sido uma
época de abertura à juventude, que agar-rou muitos adolescentes e jovens. Entretanto, também os meios de comunicação
social nos traziam constantes notícias e
novidades do destemor daquele Papa, que
inspirava grandes coisas e mostrava que o
Evangelho não era “coisa” ultrapassada.
Para mim era um tempo de rezar com o
Papa, de acompanhar as suas viagens, de
perceber como se vivia, ou não, na comunidade local esses tempos.
Quando João Paulo II passou à casa do
Pai, o mundo interrogou-se sobre o que se
seguiria. O dia da eleição de Bento XVI foi
um dia que não esqueço, sobretudo, devido
ao livro de ficção que estava a acabar de ler.
Sem deixar de acompanhar o Papa, houve
um “arrefecimento” mas a confiança
no Espírito Santo dizia-me que há um
tempo para cada coisa. Nem tantos anos

depois, tenho capacidade para perceber o
que se foi passando.
E depois, vem Francisco. Um Papa “do
outro mundo”, de outro continente,
jesuíta de formação e franciscano de coração. E dou por mim, numa outra fase de
vida, a rezar, também, por este Papa. A
fazer aquilo que aquelas três crianças, no
início do século 20, já faziam por Maria o
ter pedido.
E se o Papa Francisco precisa das nossas
orações! Às vezes, até penso se ele não terá
dificuldade em dormir, porque eu, com
pequenas (para mim, grandes!) preocupações durmo pouco, sonho muito…
O Papa Francisco age naturalmente, faz
escolhas pessoais para melhor agir e viver
o seu ministério, como viver na Casa de
Santa Marta ou celebrar a Eucaristia com
grupos concretos ou catequizar em homílias diversas, não se limitando às Cartas
Apostólicas. Ao pensar-se ou falar-se no
Papa Francisco, como está longe o conceito “príncipe da Igreja”! As outras escolhas/decisões institucionais são bem mais
espinhosas porque mexem com a Igreja
constituída por mulheres e homens com
as suas fragilidades e qualidades.
Este mês, em que se completa o tempo
quaresmal e celebra a Ressurreição de
Cristo, é um tempo único para uma oração mais longa, profunda e ativa pelo Papa
Francisco e pela ressurreição da Igreja.
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SUGESTÃO DE LEITURA
Está disponível um novo livro do Frei
Isidro Pereira Lamelas, com o PADRES
DO DESERTO, Palavras do Silêncio,
acabado de editar, pela Universidade
Católica Portuguesa.
«…Num mundo que ameaça caminhar
para a desertificação, a resposta poderá
vir, de onde menos se espera: do silêncio que fala por si (e por nós), dos que
sabem estar sós. Vale, por isso, a pena
escutar de novo as palavras do silêncio,
para aprendermos a ouvir mais e a falar
melhor. As “palavras de ouro” seleccionadas neste livro são centelhas de fogo
que saltam desses homens (e mulheres) “ébrios de Deus” e abrasados pelo
amor ao próximo».
Nas vésperas da Páscoa, e no desejo
de sermos vitoriosos no agir em Cristo,
meditemos na máxima: «Um irmão interrogou o pai Arsénio, para ouvir dele
umas palavras. E o ancião disse-lhe:
“Combate, na medida das tuas posses,

para que a tua actividade interior seja
digna de Deus, e serás vitorioso no teu
agir exterior”».
União Missionária Franciscana
Apartado 1021
2401-801 Leiria
Tel.:
244 839 904 ou 913 837 726
Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Ó esperteza saloia!
Parte IV
Texto: Padre Frei José Dias de Lima OFM

Tal como concluí no Jornal do mês
anterior, a propósito da história da
vaca a metade, sob a capa de resolver
os problemas dos outros, há quem
consiga é levar a água ao seu moinho,
fazendo dos outros lorpas com a sua
«esperteza saloia», senão vejamos no
caso que se segue:
Um certo charlatão, tendo chegado a uma
terra onde as pessoas eram vítimas de muitos coices de burro, pensou logo na forma
de ganhar dinheiro. Foi para a praça e, logo
de manhãzinha cedo, começou a dizer que

tinha um remédio infalível contra os coices dos burros, um problema que ficaria
resolvido imediatamente e cujo preço era
de cinquenta euros.
Mostrou então, uns pequeninos embrulhos de papel, dizendo que o segredo desse
remédio se encontrava lá dentro, mas que
só resultava se o embrulho fosse aberto
ao toque das vinte e duas horas do sino
da Igreja Matriz, mas que se fosse aberto
antes dessa hora o burro morreria. Como
era enorme o desespero por tantos coices
de burro, que até já atiraram alguns para
o hospital, não faltaram clientes e o pro-

duto da venda esgotou «enquanto o diabo
esfrega um olho».
Todos esperaram ansiosamente e ninguém se atreveu a antecipar a abertura do
embrulho com medo da morte prematura
do seu burro, tal era a superstição que ia
na cabeça daquela gente. Quando o sino
badalou às vinte e duas horas, abriram os
ditos embrulhos para seguirem o que prescrevia a milagrosa receita. E que estava dentro dos embrulhos? Um fio de três metros
e um papel que prescrevia: «Eis a receita
contra o coice de burro: mantenha-se à distância do animal pelo comprimento deste
fio». Na verdade, o remédio era eficaz, mas

todos se acharam com cara de papalvos e,
quando procuraram o dito charlatão, este
já estava bem longe, bem mais longe do
que a distância de três metros, não fosse ele
apanhar «coices» de toda a gente, que caiu
no engodo da sua «esperteza saloia», e apanhou um grande coice de burro.
Em suma: na sociedade em que nos encontramos, não falta quem queira viver enganando os outros ou atirando sobre o vizinho o resultado da sua incompetência.
Acautelemo-nos da «esperteza saloia» ou
apanhamos «coices de burro».

Antigos alunos Franciscanos
em Montariol
Encontro anual e assembleia geral eleitoral
Texto: Alfredo o presidente da direcção

“feliz oportunidade de
reencontrares alguns dos
nossos professores,
prefeitos e companheiros
do teu tempo.”
Os antigos alunos franciscanos, como é
habitual, vão realizar o seu “Encontro”
anual no último sábado de Maio, dia
25, no Convento de Montariol. Este
ano coincide com a eleição dos novos
órgãos sociais, em Assembleia Geral,
para o próximo triénio, 2019-2022.
Mais um forte motivo para que todos
compareçam e participem no acto eleitoral. Outra grande razão para a tua
comparência é, certamente, a saudade,
a amizade e a gratidão que nos acompanha e ainda a feliz oportunidade de reencontrares alguns dos nossos professores,
prefeitos e companheiros do teu tempo.

Caros amigos, tereis oportunidade de
receber, via postal, o respectivo programa, sendo certo que se inicia com o
acolhimento, pelas 9.30 horas, seguido
da celebração da Eucaristia, às 10
horas, na Igreja conventual. Pelas 11
horas o Presidente da Assembleia Geral
abrirá a sessão e receberá a lista ou listas
concorrentes ao sufrágio para eleger os
novos membro da Direcção e da Assembleia Geral da Associação dos antigos
alunos dos Colégios franciscanos.
A notícia deste evento também será
publicada nos meios de comunicação da

nossa Associação (www.montariol.com.
pt e montariol.ning.com). Porém, estou
certo de que o jornal “Missões Franciscanas” é dos meios de comunicação
mais privilegiados para chegar até vós.
Não faltes, então, no dia 25 de Maio
(sábado). Participa activamente, se quiseres, também com os teus familiares.
Por questões de logística e contribuíres
para uma boa organização, mormente

do almoço, inscreve-te até ao dia 20
de Maio, recortando a parte inferior da
convocatória e enviando-a para: Associação dos AAFranciscanos – Convento
Franciscano de Montariol; Caminho de
Montariol- 4710-316 BRAGA. Podes
mais facilmente fazer a inscrição em:
montariol@montariol.com.pt
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“Como eu vos fiz, fazei vós
também”
Para um rosto missionário da Igreja em Portugal - Parte I
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“é preciso ir mais além de
uma simples pastoral de
manutenção”
No último Dia Mundial das Missões,
a 21 de Outubro de 2018, iniciou-se na
Igreja em Portugal um Ano Missionário
Extraordinário, que terá o seu auge no
Mês Missionário Extraordinário instituído pelo Papa Francisco para toda a
Igreja, em Outubro de 2019, com o tema
“Batizados e Enviados”.
Nesta linha de pensamento, e aproveitando, precisamente, a plena vivência
deste Ano Missionário Extraordinário,
quero partilhar com os leitores, nos próximos meses, algumas ideias da Carta
Pastoral dos Bispos de Portugal sob o
título “Como Eu Vos Fiz, Fazei Vós Também” e que pretendeu apresentar um
rosto missionário da Igreja em Portugal.
Entendo eu que esta Carta Pastoral se
tornou precursora deste Ano Missionário Extraordinário e do Mês Missionário
Extraordinário acima referidos. Trata-se
de um documento episcopal de riquís-simo valor, pela forma como apresenta a

situação atual da Igreja em Portugal e a
urgência de dar novos passos, face a uma
mudança radical da situação da missão
em território português.
Logo na introdução, os bispos portugueses começam por traçar o objetivo
deste documento: «que possa servir de
orientação à Missão em Portugal, e que
vá no sentido de avivar a vocação Mis-sionária de todos os cristãos.» Ainda
na introdução, os bispos portugueses
prestam homenagem a todos aqueles
missionários que no passado animaram
Portugal com o seu fulgor missionário,
acrescentando depois que tal fulgor
se esvaneceu e que há extensas áreas
sociais e culturais do território luso que
requerem uma «nova evangelização» e
mesmo uma «primeira evangelização»,
tal como na velha Europa, tornando-se
mesmo necessária uma «missão ad gentes» no velho espaço europeu, nomeadamente Portugal.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA A SANTO ANTÓNIO

Senhor,
Que escolhestes
Entre os primeiros discípulos de São Francisco de Assis
Cinco missionários
Como anunciadores do teu Evangelho
Até darem, por Ele, a sua vida e o seu sangue.
Concede-nos também a nós,
Como concedeste a Santo António de Lisboa,
O desejo de seguir os seus exemplos,
Para podermos com o mesmo ânimo e a
mesma paixão
Caminhar na vida, pelos caminhos do Amor.
Tu que vives e reinas pelos séculos dos
séculos.
Ámen.

Com efeito, frisam os bispos de Portugal, num mundo em profunda mudança
cruzam-se pessoas de diferentes cores,
culturas, línguas e credos e existe na
cidade hodierna um crescente pluralismo cultural e religioso aliado a um
também crescente relativismo e indiferença religiosa, tendo os campanários
das igrejas deixado de marcar o ritmo de
vida das pessoas.
Mais ainda, dizem os prelados portugueses, é preciso ir mais além de uma
simples pastoral de manutenção por
duas razões: porque Evangelho de Jesus
Cristo é cada vez menos conhecido e porque, para aqueles que dizem conhecer o
Evangelho, é notório que este já perdeu
muito do seu encanto e significado.
Recuando às comunidades cristãs primitivas, os bispos portugueses vão em
busca do verdadeiro significado do
termo «Evangelho» e esclarecem que
tal termo é um nome de ação e não de
estado ou seja, não é um simples livro
colocado na estante que gera vidas
colocadas na estante, antes significa
«evangelização» e, consequentemente,
implica movimento e comunicação
com a consequente exigência de tempo,
formação, inteligência, entranhas,
mãos e coração.

Após esta linha introdutória, os bispos
Portugueses sublinham então os cinco
pontos centrais deste documento: 1º O primado da missão do amor – apresentando o Bom Pastor como o ícone
missionário por excelência. 2º - A Evangelização como o primeiro e o melhor
serviço. 3º- O facto de que todos somos
evangelizados e evangelizadores. 4º as
Igrejas locais apresentam-se como o
primeiro sujeito da missão. 5º - O contributo indispensável dos fieis leigos no
coração do mundo.
1º - O primado da missão do amor.
A graça da identidade missionária da
Igreja e de cada um dos batizados-confirmados é dada pelo amor de Deus Pai
que se expressa na missão do Filho e do
Espírito Santo. Por esta razão, e porque
Deus nos amou primeiro e nos impele a
amar, pelo exemplo de Jesus Cristo que
deu a vida por nós até à morte e morte
de Cruz, a causa missionária deve ser,
para cada cristão e para toda a Igreja, a
primeira de todas as causas, como afirmam os bispos portugueses, recordando
as palavras do Papa S. João Paulo II na
Carta apostólica Missão do Redentor, e
isto não nos deve deixar indiferentes ao
pensar de milhões de irmãos e irmãs que
ignoram ainda o amor de Deus.
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Memórias Soltas!
Parte VI abril 2019 — Dimensão Cultural da Missionação Franciscana em Moçambique
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

A dimensão cultural que os missionários franciscanos portugueses imprimiram ao povo moçambicano, à cultura
moçambicana e à Hierarquia da Igreja
Católica em Moçambique, é digna de
memória. No livro «100 Anos de Mis-são – Franciscanos em Moçambique»,
editado em Braga em 1998 encontramos
informações detalhadas de cada uma
das Missões Franciscanas em Moçambique. Nas páginas 471 a 475 encontramos mais de 200 nomes de frades franciscanos portugueses, moçambicanos
e de outras nações, que uniram as suas
vidas à Igreja que está em Moçambique
e a acompanharam na alegria e tristeza.
Franciscanos portugueses e moçambicanos viveram juntos momentos de muita
alegria e realização e juntos também der-ramaram ali o seu sangue pela Igreja e
por aquela Pátria.
Estruturas de Formação
Transmitiram a cultura e a língua portuguesa, criaram estruturas para a forma-

ção de milhares de cidadãos moçambicanos. Todas as missões tinham ligadas
a si estabelecimentos escolares de ensino
primário, preparatório e liceal.
Muitos dos franciscanos sacerdotes
foram professores nos liceus e escolas
públicas em Moçambique. Tendo em
vista também o desenvolvimento da
Ordem Franciscana naquele país da
África oriental, os franciscanos criaram os seus próprios seminários e lares
académicos, para transmitir uma mais
apurada cultura e instrução. Os alunos
dessas instituições, em número significativo abraçaram a vida franciscana,
referimo-nos concretamente aos Lares
de São Boaventura em Maputo e de São
Francisco no Chimoio. E aos Seminários
de Maria Imaculada de Amatongas, e de
Santo António do Chimoio, de onde
surgiram muitos padres para a Ordem
dos Frades Menores, destes alguns foram
feitos Bispos.
A Igreja de Moçambique teve grandes
Bispos Franciscanos, verdadeiros Pastores do Rebanho, alguns destes ainda

pastoreiam com zelo franciscano o
seu Povo. Elenco os Bispos Franciscanos de Moçambique ou ligados a
Moçambique: Cardeal Neto, Cardeal
Alexandre, D. Teóf ilo de Andrade, D.
Rafael Maria da Assunção, D. Ernesto
Gonçalves Costa, D. Adriano Langa,
D. Hilário Massinga.

fias, Catecismos, Liturgia, Devocionários,
Dicionários, Gramáticas, Imprensa, Literatura, Livros de Leitura e Conversação,
Monografias e Relatórios, Pastorais, Teologia e Pastoral.

Quer em Moçambique, particularmente
na «Escola de Artes e Ofícios» da mis-são da Beira, com a boa tipografia, quer
no exterior do país, os franciscanos escreveram e editaram milhares de livros.
Cerca de 100 títulos diferentes foram
produzidos ao longo de 100 Anos,
para desenvolver a cultura local. Isto é
que é o «O Primeiro Anúncio». Continuar a expor a Revelação de Deus a
‘todos os povos da terra’, passa também
por fomentar as línguas locais e publicar nessas línguas: Chisena, Guitonga,
Chope, Chichangane, Changana, Chimanhika, Chitewe, entre outras línguas locais. Estes cerca de 100 títulos
repartem-se em 13 tipos diferentes de
publicações: Bíblia – traduções, Biogra-

OBITUÁRIO
Texto: Nota da redação

Frei José Luís Reis Domingues
Faleceu no passado dia 27 de Fevereiro,
na Enfermaria Provincial, em Lisboa, tinha 84 anos de idade e 64 de Profissão
Religiosa.
O Frei José Luís nasceu em Santa Eufémia, Torres Novas, a 28 de Novembro
de 1934, filho de João Domingues e de
Rosa de Jesus dos Reis, tomou hábito a
14 de agosto de 1954 e em 15 de agosto
do ano seguinte fez a sua Profissão Temporária; tendo Professado Solenemente a
15 de agosto de 1958.
Exerceu vários serviços de responsabilidade fraterna em Portugal, particular-

mente como responsável da Livraria “Editorial Franciscana” no Porto. Em março
de 1967 foi enviado em missão para Moçambique e nomeado para a Fraternidade
da igreja de Santo António da Polana, na
capital moçambicana. Foi administrador de
uma pequena livraria da paróquia da Polana e durante 37 anos consecutivos orientou
os serviços fraternos da Fraternidade.
Era um franciscano atencioso, disponível e
de bom humor. O seu trabalho, com “isenção de horário”, estendia-se pelas 24 horas
do dia. A caminho do aeroporto, para servir prontamente irmãos e irmãs, durante o
tempo de guerra em longas filas esperava
pacientemente a sua, para comprar o gasóleo, ou os bens alimentares para os frades
da comunidade, confiavam nele como os
filhos confiam na mãe.
Regressou a Portugal em 2004, e o que fazia na Polana continuou a fazer no convento
de São José (na rua Silva Carvalho); agora
já mais cansado. Também aqui tinha a seu
cargo todos os serviços fraternos da Fraternidade, mas uma quero referir aqui em
particular: o seu cuidado com os pobres.
Na portaria havia sempre comida à espera
de cada pobre que trava como verdadeiros

irmãos em Cristo, como o faria em seu lugar, o próprio São Francisco de Assis. Com
a saúde fragilizada, em 2014 passou a residir na Enfermaria Provincial no Largo da
Luz em Lisboa, onde veio a falecer.

na fraternidade de Setúbal. Director da
Livraria «Editorial Franciscana» no Porto,
e vigário no Convento da Luz em Lisboa.
Era um “gentleman”, homem de bom
gosto e de grande sentido estético. Conversador, culto e erudito. Inquietado com
o saber, gostava de se cultivar. Por isso
nos finais da década dos anos 70 regres-sa à universidade e obtém em 1982 a
licenciatura em Psicologia. Como psicólogo trabalhou no Externato da Luz.
No dia 11 de março, depois da missa
exequial celebrada no Seminário da Luz
em Lisboa, os seus restos mortais seguiram para Negreiros (Barcelos), onde tiveram lugar as cerimónias fúnebres.

Frei Henrique de Oliveira Campos
No dia 10 de Abril, faleceu aos 78 anos,
vitima de doença prolongada, o Frei Henrique de Oliveira Campos, sacerdote.
Depois da Profissão Religiosa e da ordenação sacerdotal, em 18 de julho de 1967, foi
capelão militar em Moçambique, capelão
no hospital do Outão em Setúbal, coadjutor
na paróquia de Carnide, e o primeiro Pároco da Paróquia de Famões. Foi guardião

Com uma igreja repleta de fiéis, celebrou-se a missa de corpo presente, presidida
pelo Vigário Provincial dos Franciscanos
em Portugal, Frei Domingos do Casal
Martins, concelebrada por vários padres
da Diocese de Braga e por um significativo número de sacerdotes e religiosos
franciscanos.
O seu corpo ficou sepultado na sua terra
natal, em campa de família.
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Os Muitos Disfarces do Mal
Texto: Frei Paulo Duarte

“O Papa
Francisco
abriu este
ano, as “24
horas para o
Senhor”
Nesta Quaresma quase a terminar, em
altura oportuna celebramos mais uma
jornada designada “24 Horas para o
Senhor”. É uma iniciativa do Papa Francisco para a Quaresma, que coloca o
sacramento da Reconciliação no centro
da actividade pastoral da Igreja.

Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)
Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de .........,..... €
Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
Faço transferência bancária para: IBAN: PT50 0010 0000 0242 5320 0011 5
Desejo comprovativo para dedução do IRS / IRC
( N.º Contribuinte: ........................)

CORTAR E ENVIAR PARA:
União Missionária Franciscana - Convento De São Francisco
Rua Dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

O Papa Francisco abriu este ano, as “24
horas para o Senhor” com uma celebração penitencial na Basílica de São Pedro,
nesta ocasião todas as igrejas de Roma
permaneceram abertas durante 24 horas
consecutivas para a adoração do Santíssimo Sacramento e para oferecer aos
que desejarem, a oportunidade de celebrarem o sacramento da reconciliação
durante este dia especial. Também entre
nós, em Portugal, as dioceses, as paróquias e as comunidades religiosas foram
convidadas a adoptar esta iniciativa de
acordo com as possibilidades locais de
cada paróquia.

Vejamos agora o testemunho de um
sacerdote:
Mentimos a nós mesmos
Fui confessor mais de 43 anos. Bem cedo
cheguei à conclusão que, ainda que se dê
diferentes nomes aos diversos pecados (e
com razão) todos começam na mesma raiz.
Mentimos a nós mesmos sobre a tentação
com que nos defrontamos. Chegamos a
dizer que a tentação nos irá facilitar mais
a vida que fazer a vontade de Deus, que
é sempre bem mais difícil, que gastamos
tempo e energias a lutar contra nós para
fazer a vontade de Deus na nossa vida. As
mentiras mais perigosas, são aquelas que
provavelmente dizemos a nós próprios e
não tanto as que dizemos às outras pessoas.
As mentiras que dizemos aos outros podem
ser descobertas. Pelo contrário, as que dizemos a nós próprios são mais difíceis de
remover, porque dependem muito de nós
mesmos. Estamos sempre mais inclinados
a proteger as nossas versões, ainda que estejam alicerçadas no erro e na mentira.

problema. Ninguém sairá ferido”, mas
no fim o esplendor da verdade de Deus,
sempre faz que a mentira seja descoberta, por mais pequena que seja.
A lição de São Francisco de Assis:
Em certa comunidade havia um frade
tão virtuoso que nunca falava, nem
sequer para confessar os seus pecados.
Como Francisco se inteirou disso, mandou a esse frade que se fosse confessar.
O frade não foi, e algum tempo depois
abandonou a Ordem e regressou ao que
era a sua vida passada e muito irreverente. O que parecia ser um voto ‘santo’
de silêncio, não era mais que a manifestação do seu orgulho muito profano.
Aquele frade tinha mentido sempre a si
próprio, pensando que não tinha pecados e dava muita importância ao seu
voto de silêncio. O mal tem sempre muitas possibilidades de se disfarçar.

A melhor defesa contra a tentação é dizermos a nós mesmos a verdade completa, o
que normalmente é difícil, mas é o único
caminho que nos conduz à liberdade
genuína. Nada que seja duradouro e valioso
se pode construir com base na mentira.
Normalmente quando dizemos a verdade,
a tentação começa a perder o seu aspecto
atractivo e a sua agressividade e a vida virtuosa deixa de aparecer como muito difícil.

Todos somos pecadores e isto não é
uma novidade, mas infelizmente para
alguns, se é uma novidade que o mal
é terrivelmente astuto, e muitas vezes
se esconde sob a aparência de pseudo
virtudes, como a do silêncio. O sacramento da reconciliação é um momento
para dizer toda a verdade e somente
a verdade, e desta maneira vivermos
mais profundamente na graça e na
liberdade onde fomos criados como
filhos de Deus.

Nas suas diferentes formas a tentação
nunca nos abandona. Podemos sentir
tentados e dizer: “vai em frente, não há

Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre em comunicação de vida e de verdade
entre si. De todas as Admonições que São

Francisco deixou aos seus frades, muitas nos estimulam a viver a verdade das
nossas vidas em comunhão com Cristo,
na honestidade e na mais profunda liberdade e por isso também num maior serviço entre nós e o restante Povo de Deus.
“Abençoai-me padre porque pequei”,
é uma invocação que nos pode colocar
no caminho da regeneração da nossa
sublime dignidade como pessoas amadas por Deus e destinadas a participar
na vida com liberdade e em constante
expansão das nossas virtudes.

BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
que se desenvolvam as vocações missionárias franciscanas que vão surgindo. «É o
Espírito que impele a anunciar as grandes
obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
mim se não evangelizar! (1Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância em dinheiro para ajudar as despesas
com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00€, oferecida de uma só vez
ou em várias prestações. Uma Bolsa pode
ser oferecida por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para isso
torna-se necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas

uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e
da caridade para os pobres. Tudo o que recebemos de Deus - tanto a vida como os bens
materiais - não é nosso, mas foi-nos confiado

em uso. Que a generosidade no dar seja
sempre iluminada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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Jovens Franciscanos a Caminho
da Páscoa
Texto: FraJuVoc

“oportunidade de reflectir
sobre a sua vida e sua
vivência da fé”
No fim de semana 09-10 de Março,
decorreu o Retiro de preparação para
a Páscoa de três Movimentos Juvenis
Franciscanos, nomeadamente Jobifran,
Jufra FFP e Jufra OFS. Subordinado ao
tema Jovens Franciscanos a Caminho da
Páscoa, o retiro teve lugar na Casa Juvenil São João Bosco, Contumil, e contou
com a participação de cerca de 60 jovens.
Convidados a entrar no espírito quaresmal de arrependimento e conversão, os jovens tiveram oportunidade de
reflectir sobre a sua vida e sua vivência
da fé, para assim acolherem plenamente
o dom da Vida Nova oferecida na Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus. Os
temas de reflexão foram inspirados nos
temas pastorais de cada movimento,
sinal da vitalidade dos grupos de jovens
de inspiração franciscana e dom que a
todos enriqueceu.
Na manhã de Sábado, depois do acolhimento e das devidas apresentações, os
jovens foram convidados a tomar cons-

ciência da presença de Deus nas suas
vidas, tendo como exemplo a revelação
de Deus a Moisés na sarça ardente (Ex
3,1-15). Subordinado ao tema «Descalça-te e vai», os participantes debruçaram-se sobre questões fundamentais
para quem reconhece a presença de
Deus e se sabe enviado por Ele.
Depois, durante a tarde, os jovens mergulharam no mistério da Paixão, através
de testemunhos vivos de fé: o primeiro
esteve ao encargo da Professora Margarida Guimarães, que gentil e generosamente aceitou estar cerca de duas horas
a partilhar a sua experiência de fé por
entre as enormes provações que a vida
lhe tem oferecido; o segundo baseou-se no testamento de Chiara Corbello
Petrillo, jovem italiana, casada e mãe,
que na sua curta vida experienciou
e testemunhou o amor de Deus em
Cristo Jesus, dando radicalmente a sua
vida como sinal desse amor. Estes dois
testemunhos deram voz ao tema «Tudo
o que fizerem, façam-no de coração… é

Cristo que estão a servir!», a partir do
qual os jovens foram convidados a mergulhar nos mistérios da vida e da morte,
que perpassam a nossa existência.
No Domingo de manhã, a reflexão
foi pautada pela temática da Ressur-reição, à luz dos discípulos de Emaús
(Lc 24,13-35) e subordinada ao tema
«Vai e repara a minha Igreja». Porque
o Vivente que caminha com os discípulos é o mesmo que falou a Francisco,
os jovens foram convidados a tomar
consciência da sua vocação e missão
enquanto membros da Igreja, comunidade de crentes, sinal da presença do
Ressuscitado no mundo.
Por entre encontros de reflexão, momentos de interiorização pessoal e dinâmicas
de partilha fraterna, a oração foi marcando o ritmo dos tempos, destacando-se a Vigília noturna e a celebração da
Eucaristia. Na Vigília, os jovens foram
convidados a mergulhar no relato da
Paixão do Senhor (Jo 18, 1-19, 42), a partilhar a sua experiência de fé, a comungar dos mesmos sentimentos dos seus
irmãos e a deixar-se olhar com o mesmo
olhar com que Deus Pai nos olha através
do Filho Jesus, presente no Santíssimo
Sacramento. Quem quis pôde também
reconciliar-se com o Senhor, recorrendo
ao Sacramento da Reconciliação, e
todos, cada um na sua hora, estiveram
diante do Santíssimo, exposto durante
toda a noite. A Eucaristia, com a Litur-

gia própria do I Domingo da Quaresma,
revelou-se o cume do encontro, com a
participação alegre e generosa de todos,
apesar do cansaço deste curto, mas
intenso, percurso. No final, os participantes foram convidados a levar para a
vida o desafio de serem Jovens Franciscanos em caminho para a Páscoa, assumindo uma contínua atitude de procura
d’Aquele que se faz eternamente peregrino connosco.
A acompanhar os jovens, estiveram os
assistentes espirituais dos vários movimentos, que quiseram com eles rezar e
partilhar a alegria da conversão. Alguns
irmãos da OFS e das comunidades dos
jovens abnegadamente disponibilizaram-se para confecionar as refeições,
permitindo assim um ambiente sereno,
provendo às necessidades de alimentação e testemunhando a riqueza da
Família Franciscana.
Por uma feliz coincidência de datas,
que se aliou a uma feliz coincidência
de vontades, o retiro revelou-se um
feliz momento de comunhão, no qual
os jovens puderam alimentar a fé, preparar-se mais intensamente para a celebração dos mistérios pascais e experimentar como o dom da fé e da vocação
tanto mais ardem quanto mais se inflamam na partilha fraterna. E este é um
milagre que o Senhor realiza nos jovens
dos nossos tempos.
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Vamos ajudar Moçambique
Depois dos dias mais negros da história da Beira
Texto: Frei Álvaro Silva

“É preciso não esquecer
este povo irmão e
ajudar a levantar-se das
devastadoras consequências
do ciclone Idai.”
No passado dia 14 de março caiu de
repente o infortúnio sobre a terra irmã de
Moçambique. É preciso não esquecer este
povo irmão e ajudar a levantar-se das devastadoras consequências do ciclone Idai.

Toda uma circunscrição geográfica com
cerca de meio milhão de habitantes de um
momento para o outro ficou destruída e
sem qualquer possibilidade de reconstrução, se não receber ainda mais ajuda externa.

Não há registo na história recente do País
de um desastre natural daquela magnitude,
que abalou as estruturas físicas, escolas, hospitais e muitas estruturas da Igreja Local,
quer na cidade da Beira, quer em toda a
zona centro, até Manica e Tete. Foi um
desastre nacional de proporções inigualável,
a Beira quase desapareceu pela força e forma
violenta com que o ciclone tropical Idai a
fustigou. As barreiras entre a praia do Estoril e as residências ruíram e com a maré alta,
gerou-se o pânico na cidade.

Durante muito tempo a cidade esteve
sem água e às escuras, diversas infra-estruturas que ficaram total ou parcialmente destruídas com destaque para o
Hospital Central da Beira que ficou sem
cobertura. Também ficou sem telhado o
convento dos Franciscanos na Ponta Gea
– Beira, e muitas comunidades cristãs,
assistidas pelos missionários franciscanos, como a Estaquinha, Barada e Busy,
registaram vários mortos e um incalculável prejuízo.

FESTA DAS MISSÕES — VARATOJO

26 DE MAIO

Começa agora a restabelecer-se aos poucos
a vida normal, com muitas dificuldades. Os
Franciscanos da Beira, a Província Portuguesa da Ordem Franciscana, e a União
Missionária Franciscana, apelam à ajuda de
todos, na recuperação das vidas afectadas,
no auxílio às crianças que perderam os seus
pais, e aos sobreviventes que perderam tudo
e agora passam fome. Se tiver possibilidade,
deposite na conta das missões franciscanas
a sua oferta. Use o nosso NIB PT50 0010
0000 0242 5320 0011 5 (BPI). O que recebermos será entregue na integra aos franciscanos que estão no terreno.
Houve centenas de mortos, os moçambicanos que sobreviveram ficaram com marcas no seu corpo para sempre, impossibili-

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS

PROGRAMA:

Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?

10h30
Celebração da Eucaristia pelos colaboradores da UMF.

• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.

11h30
Momento de reflexão e partilha mis-sionária (Salão do Convento).
13h00
Almoço no claustro (é necessário fazer
inscrição com 4 dias de antecedência),
seguido de animação missionária.
15h30
Encerramento (a fim de dar possibilidade de cada um cumprir o seu dever
cívico de votar).
N.B. - É indispensável comunicar com
pelo menos 4 dias de antecedência
o número de pessoas que pretendem
almoçar.

tados de reconstruir as suas vidas e as suas
casas. Sentimo-nos todos empenhados
em continuar a ajudar os que ainda agora
precisam da nossa ajuda. Foi à cidade portuária da Beira que os missionários franciscanos portugueses chegaram em 1898 e
ainda hoje aí trabalham.

• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma
só vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas
missões. A celebração da Santa Missa
nas missões ajuda à subsistência dos
missionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Mis-sões Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50
0010 0000 0242 5320 0011 5 (solicite o seu recibo).

• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de colaborar na
difusão do espírito missionário franciscano. Esperamos a sua participação!
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

