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PAZ E BEM

Santo António de Lisboa
Um doutor popular
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

No dia 13 de Junho de 1231 morre, ao
fim da tarde, em Arcella, junto a Pádua
na Itália Frei António de Lisboa. Morre
para este mundo e como o grão de trigo
que cai à terra renasce na vida da fé do
povo que o viu e ouviu pregar em vida e o
invoca continuamente nas tristezas e alegrias, nas suas dores e tribulações.
Fernando de Bulhões, religioso professo
do Convento de Santa Cruz em Coimbra, recebe de Deus através de cinco dos
primeiros companheiros de São Francisco de Assis o dom da vocação franciscana, a simplicidade e a alegria daqueles
franciscanos da primeira hora. Arrancam Fernando de Bulhões da tranquilidade do Convento Crúzio, dos Cónegos
Regrantes de Santo Agostinho, para a
pregação cheia de ardor missionário, do

primeiro anúncio em terras de Marrocos.
O sentido da missão ad extra e a
inquietação do anúncio evangélico
em África mudam a rota da vida, do
Cónego Bulhões. De Coimbra sai para
o mundo, levando em si o melhor de
toda a sabedoria teológica e bíblica da
época. Frei António chega aos franciscanos conhecedor da mais profunda
teologia do seu tempo.
Pela sua vida e pela sua pregação, pela
forma sempre disponível como atendia em confissão, tornou-se um doutor
popular. Doutor porque era um sábio
conhecedor da Bíblia e da Teologia;
popular porque sabia explicar ao povo
simples as verdades da fé católica.
Os seus sermões não eram para ser compreendidos só por alguns eruditos. Se
fosse assim a Palavra de Deus, não produ-

zia o seu eleito, não fecundava as almas
dos fiéis, como a chuva penetra a terra.
Ele pregava para todos, com linguagem
acessível, porque assim letrados e simples,
todos usufruíam da sua pregação. Usava
comparações muito elucidativas e oportunas. Partilho hoje aqui consigo um
pequeno texto dos seus Sermões, onde
Santo António de Lisboa fala da presença
de Cristo na alma do crente. Trata-se de
uma presença rica e abundante, cheia de
vida e operosidade. Para isso Santo António chama a atenção dos seus ouvintes,
fazendo-os reflectir sobre a diferença
entre uma horta cultivada e um outro
qualquer campo agrícola. Uma horta está
sempre a produzir porque o agricultor
está sempre a plantar e a semear. Escreve
Santo António de Lisboa:
«Uma horta, em qualquer estação do
ano, produz sempre qualquer coisa.

Enquanto os outros terrenos produzem
normalmente só uma cultura por ano.
A horta nunca deixa de ter frutos.
Assim é a alma do justo que continuamente produz boas obras, nunca a
encontramos desprovida de bons frutos.
Assim é a alma do justo, onde pela graça
que desce do alto, recebe o Dilecto, o Filho
de Deus, que nas almas puras encontra
nela O seu repouso».
Cristo é o agricultor que presente
na alma do justo, cultiva nela a boa
semente. Por sua vez, a alma do justo,
como terra boa, produzirá em nome
de Cristo bons frutos. Deixemos também nós que Cristo, o Divino Mestre
e Senhor, cultive sempre a nossa e dela
nasçam bons frutos para todos os que
nos rodeiam.
Boas Festas de Santo António de Lisboa!
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Editorial

Reparte o teu pão com o
faminto (Is 58, 7)
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

O mês de Junho é marcado em Portugal
pelos feriados e entre eles pelos feriados
à volta dos santos populares. Mas é de
Santo António que nos lembramos
mais recorrentemente, sempre que pensamos em santos do mês de Junho.
Infelizmente vivemos num país onde o
que conta é o que acontece em Lisboa e
o resto, ou é paisagem ou fica na sombra. Santo António é festejado em todo
o mundo, e de norte a sul em Portugal,
mas porque o Santo é alfacinha, é em
Lisboa que tudo parece acontecer.
Como é que chegamos a Santo António? Primeiro temos que chegar à família «Bulhões», depois ao jovem vivaço
e esperto que foi estudar para o Mosteiro de São Vicente, fora dos muros da
cidade de Lisboa.
Em São Vicente era tanto o reboliço,
que dali foi para Coimbra, capital do
reino na altura. Em Coimbra os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho,
exerciam grande influência social e
intelectual. Possuíam uma das melhores apetrechadas bibliotecas, onde Fernando com natural apetência para as
letras, se movia como «peixe na água».
Mas é no próprio mosteiro que intervalando o tempo dos estudos com
outras ocupações conhece aqueles que
lhe viriam a mudar completamente a
sua vida. De Cónego torna-se franciscano, de Fernando passa a ser António,
de português passa a ser cidadão do
mundo.
Certa tarde estando Fernando no serviço da portaria do mosteiro, acolhe uns
franciscanos que o cativaram para sempre, mais tarde esses frades voltaram a
passar por Coimbra, mas agora vinham
mortos, eram os Mártires de Marrocos.
Estes mortos despertam a viva vocação franciscana de Santo António e
com ela instalam neste teólogo outras
inquietações.
Tudo isto foi há oito séculos, mas continua vivo em nós, por isso o ano de 2020
será um ano de muita festa!

Ainda se trabalhava na construção da
Basílica de Santo António em Pádua
quando, bem perto, uma criança caiu
à água e se afogou. A mãe, aflitíssima,
recorreu a Santo António pedindo-lhe
que ressuscitasse o seu filho, e prometeu dar, a um determinado número de
pobres, certa quantia de trigo equivalente ao peso do menino.
O tempo passou e já no longínquo ano
de 1895 em Braga (Portugal), no dia 25
de Março, na igreja da Ordem Terceira
de São Francisco daquela cidade, por
iniciativa do franciscano Frei João da
Santíssima Trindade, se distribuiu pela
primeira o «Pão dos Pobres de Santo
António».
Ao longo deste século já superado, em
muitas igrejas franciscanas e não só, se tem
distribuído e continua a distribuir o pão
aos pobres, semanal ou mensalmente.
O Pão de Santo António é uma instituição absolutamente única e diferente de
todas as outras obras de beneficência.
Aqui ninguém pede nada a ninguém,
ninguém bate à porta de ninguém, ninguém estende a mão a ninguém, nem na
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rua nem em casa. Pelo contrário todos
vão pedir ao Santo, e prometem dar a
sua oferta, mediante uma graça que o
Santo lhes faça.
Quando em Portugal hoje tantas paróquias e fraternidades franciscanas, se
afadigam na gestão de grandes IPSS, com
todas as implicações que a sua gestão
comporta, o «Pão dos Pobres de Santo
António», continua fiel à sua origem e
à sua finalidade: socorrer os pobres de
forma eficaz, rápida e sustentável.
É o que acontece, por exemplo, em muitos conventos franciscanos, onde existe
uma caixa para recolher as ofertas, que
os devotos agradecidos a Santo António
de Lisboa pelas graças obtidas, depositam as suas dádivas para os pobres que
não conhecem, mas que vão ajudar concretamente.
Trabalhar com pobres, exige uma operacionalidade agilizada e eficiente. Temos
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Título: A Fraternidade como Herança —
A minha vida com Francisco de Assis
Autor: Éloi Leclerc
Tradutor: José Marques da Costa
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Éloi Leclerc, franciscano (19202016), é um dos autores espirituais
de maior influência e projecção na
segunda metade do século XX e princípios do século XXI. A sua experiência pessoal de sofrimento vivida nos
campos de concentração, durante a
segunda guerra mundial, deu maior
profundidade e dramatismo à sua reflexão e ao seu testemunho, bem patente em várias obras publicadas, na
sua grande, pela Editorial Franciscana. Falecido a 13 de Maio de 2016,
este é o seu último livro.

que os ouvir, atender e entender, se se
trata de uma situação de pobreza pontual, se se trata de uma situação com
alguma duração, devido a problemas
de saúde, ou a situações de desemprego
em vésperas de uma pré-reforma. Ou
mesmo o que é mais frequente entre nós,
que é a situação de agregados familiares
em que ambos os esposos trabalham,
mas os rendimentos que auferem são
manifestamente insuficientes e que, em
certos meses do ano, provocam um acentuado deficit no orçamento familiar, o
que muitas vezes acontecem quando as
crianças iniciam o ano escolar, em que
as despesas são muitas.
Que Santo António de Lisboa inspire a
generosidade dos seus devotos, fortaleça
o ânimo dos que hoje em seu nome dão
aos pobres o pão para a mesa. Por isso,
fica aqui um forte apelo a todos nós,
para continuarem esta nobre missão de
pôr a mesa para os irmãos e irmãs que
vivem hoje em condição de pobreza.
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Ao advogado, ao médico e ao
padre...
Parte II
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“também nós, quando
nos apresentamos
diante do confessor,
estamos perante o
Tribunal de Deus”
E o diálogo entre aqueles dois passageiros do comboio continuou.
- Então o senhor está a dizer-me que
devo contar, o que lhe acabei de revelar?!
- É isso mesmo, faça, exatamente, o
relato que me acabou de fazer! É o conselho que lhe posso dar, meu caro jovem.
Confesso que eu mesmo ficaria apavorado ao apresentar-me diante de um
tribunal, mas, com toda a franqueza,
embora seja mais fácil dizer do que fazer,
eu acho que se deve entregar à justiça até
porque, tratando-se de uma morte, ninguém lhe garante que os seus amigos já

não tenham engendrado algum plano
para, em tribunal, o culparem a si, caso
sejam capturados, se é que já não foram,
para salvarem a pele.
Aquele jovem concordou, entregando-se, livremente, às autoridades que o
constituíram arguido, tendo sido, posteriormente, presente ao juiz de instrução criminal que lhe aplicou as medidas
de coação de termo e identidade e residência e de prisão domiciliária, tecnicamente como obrigação de permanência
na habitação ao abrigo do art.º 201.º, n.º
1, do Código do Processo Penal, as quais se
mantiveram até à sentença, ao contrário

dos outros dois arguidos que, tendo sido
capturados, se mantiveram sempre em
prisão preventiva.
Passado algum tempo, já em sede de
audiência de julgamento, cabisbaixo,
nem se atreveu a levantar a cabeça à
entrada do juiz. O magistrado pediu
então que contasse o que se passou e o
rapaz, tremendo de medo, ao erguer a
cabeça, arregalou os olhos de espanto,
tal como o juiz que, por sua vez, também ficara surpreendido, ao ver que
lhe tocou em sorte a presença do seu
desconhecido companheiro de viagem.
Após várias audiências, cumpridas as
formalidades legais, inclusive com a
representação dos arguidos por advogados e a participação do procurador do
ministério público, o juiz, que permaneceu o mesmo em todas as sessões, em
sede de leitura de sentença, condenou o
rapaz a dois anos de pena suspensa pelo
crime de roubo, tendo-o absolvido do
crime de homicídio, pelo qual foram
condenados os outros dois arguidos em
coautoria. Desta forma, este jovem pôde
continuar a amparar a sua família com
o seu trabalho, mas sem que tenha voltado a reincidir na prática de qualquer
outro crime, não esquecendo as palavras
daquele desconhecido do comboio, que
foi o juiz que lhe tocou em sorte: «Será
sempre melhor pedir que roubar, mesmo
que a razão seja a necessidade!»

leitor a procurar, ler e meditar este episódio em Lc.5, 27-32) também aquele
jovem aceitou o convite do seu ilustre
desconhecido e, abrindo-lhe o coração,
confessou o que acontecera e aceitou o
desafio que lhe foi lançado. A atitude
quer de Zaqueu quer deste jovem foi a
mesma: ambos reconheceram o seu erro,
pediram perdão e arrepiaram caminho,
mas sem desculpas porque «a quem se
desculpa Deus o culpa e a quem se culpa
Deus o desculpa». Confiemos sempre no
Divino Juiz, que é Jesus Cristo, o nosso
Companheiro de jornada, presente na
pessoa do sacerdote, e cujo juízo é a certeza do seu perdão, a participação no
Seu Amor e a comunhão na Trindade.

PEREGRINAÇÃO À
TERRA SANTA 2019

Pois bem, também nós, quando nos
apresentamos diante do confessor, estamos perante o «Tribunal de Deus»,
que nos vai absolver das nossas culpas,
se formos sinceros, se mostrarmos arrependimento e propósito de melhorar!
Aquele jovem não conhecia o seu companheiro de viagem, mas nós conhecemos o Companheiro de viagem, que
nos acompanha toda a nossa vida, Jesus
Cristo, que não se cansa de nos ouvir,
que não se cansa de nos entender, que
não se cansa de caminhar connosco e
nos amparar nas quedas da caminhada
e que não se cansa de nos dizer: «eu não
vim chamar os justos mas os pecadores ao
arrependimento.» (Lc. 5,32).
De facto, tal como Mateus, publicano
e cobrador de impostos, que livremente
aceitou seguir Jesus, lhe serviu uma refeição em sua casa e lhe abriu o coração,
confessando os seus pecados, colocando
a sua vida em Suas mãos (convido o caro

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

4

MISSÕES FRANCISCANAS . JUNHO 2019

Como eu vos fiz, fazei vós também
Para um rosto missionário da Igreja em Portugal — Parte III

No dizer de Paulo VI, na Evangelii Nunciandi, 14, «a Igreja existe para Evangelizar». E como a fé só se tem quando se dá,
«ela também se fortalece quando se dá»,
como afirma S. João Paulo II na Missão
do Redentor, 2.

nosso comodismo e do nosso conforto, e
o fugir à indiferença do sofrimento alheio,
para ir ao encontro dos excluídos, dos marginalizados, dos pobres e dos que vivem à
míngua, procurando-os nas periferias, ou
seja, ir ao encontro do irmão será a nossa
única ocupação e a nossa única maneira
de viver. Isto conduz-nos à primeira metodologia da missão: a partir de Cristo, com
Cristo, como Cristo. Na realidade foi
Cristo que nos escolheu e destinou para
que partamos em missão, demos fruto e
o nosso fruto permaneça, pois «tudo se
define a partir de Cristo, quanto à origem e
à eficácia da Missão (Bento XVI)».

Paulo VI aponta a «missão ad gentes»
como a prioridade dos planos pastorais das
igrejas antigas como as de recente fundação. Por essa razão, e tomando as palavras
do Concílio Vaticano II (Decreto Prebyterorum Ordinis,6) «a comunidade local
não deve ocupar-se apenas dos seus próprios
fiéis; deve ter espírito missionário e abrir o
caminho a todos os homens para Cristo».
Este espírito missionário da Igreja exige
despojamento de bens materiais, o sair do

Exemplo desta dinâmica cristológica
da Missão é S. Paulo, como o apóstolo
se dedicou de corpo inteiro e a tempo
inteiro à Missão com a sua metodologia paternal, maternal, afetiva e apaixonada, tendo Jesus Cristo como o
referencial de toda a sua pastoral evangelizadora. Dinâmica cristológica da
missão, mas também, dinâmica eclesial da Missão, uma vez que S. Paulo
rodeou-se de colaboradores pois tinha

Texto: Frei José Dias de Lima — franciscano

Continuo a apresentação de algumas
ideias da Carta Pastoral dos Bispos de
Portugal sob o título “Como Eu Vos
Fiz, Fazei Vós Também” e que teve como
objetivo apresentar um rosto missionário da Igreja em Portugal.

consciência da dimensão eclesial da
Evangelização. Concluindo esta ideia
com os bispos portugueses: «A experiência evangelizadora de S. Paulo permanece
exemplar e paradigmática para todos os
que, em qualquer tempo e lugar acreditam em Cristo».
Passamos agora ao quarto ponto deste
documento: as Igrejas locais são o primeiro
sujeito da missão. Diz Paulo VI na Evangelii Nuntiandi: «A Igreja Universal incarna
nas Igrejas particulares». Com esta afirmação, Paulo VI está a sublinhar que a Igreja
local é o primeiro sujeito da missão e todos
os membros da Igrejas locais devem cor-responsabilizar-se pela missão, todos e não
apenas alguns, exigindo isto, consequentemente, uma vasta rede de ministérios
em verdadeira comunhão pois que como
afirma S. João Paulo II «a comunhão e a
missão estão ligadas entre si, a comunhão é
missionária e a missão é para a comunhão»
(Christifideles Laici, 32).
Coloca-se aqui a questão do papel ou
mesmo da importância dos Institutos

Mis-sionários, uma vez que se assume
a Igreja local como sujeito primeiro
da missão. Pois bem, este documento
dos bispos de Portugal vai dizer que
«os Institutos missionários não passam
para a margem, antes estão bem no
centro, assumindo o seu compromisso
missionário ad vitam como um dom
que pertence a toda a Igreja, e, concretamente à Igreja particular em que professam, celebram e vivem a sua fé», e
S. João Paulo II, na Missão do Redentor 66, exorta mesmo os consagrados a
sentirem-se parte viva da comunidade
eclesial e a trabalhar em comunhão
com ela. Mais ainda, os Institutos Missionários devem contribuir para fazer
chegar a animação missionária às dioceses e paróquias, inserindo a animação missionária como elemento fulcral
na pastoral ordinária dessas mesmas
dioceses e paróquias.
Isto nos leva ao quinto ponto que abordaremos no próximo JMF: O contributo
indispensável dos fiéis leigos no coração
do mundo.

Como é que a Infância Missionária
está a viver o Ano Missionário?
Texto:
Abraço missionário das Estrelas Missionárias
Infância / Adolescência e Juventude
Missionária de Pinheiro da Bemposta

Todos, tudo e sempre em Missão. Este é
o lema que nos orienta durante este Ano
Missionário. Desde que o ano começou,
as Estrelas Missionárias, no desenvolvimento do seu projeto, têm vindo a crescer
e a dar cada vez mais forma a este desafio
enquanto “pequenos missionários”. O
centro disto tudo é a oração, o testemunho
e a solidariedade.
Oração:
Enquanto pequenos missionários, participamos nas atividades da paróquia, onde
desempenhamos uma das nossas principais missões – a Oração. Organizamos
vigílias, terços e novenas missionárias e
ajudamos o grupo coral da catequese na

animação da eucaristia de Domingo uma
vez por mês. Nas nossas reuniões, a oração
é um dos pilares principais, estando sempre presente em todos os nossos encontros.
Testemunho:
Durante algumas semanas do advento,
as Estrelas foram visitar as catequeses do
1º ao 6º ano. O grupo subdividiu-se para
testemunhar e dar a conhecer aos mais
novos a história e missão da Infância
Missionária. “Foi um desafio”, diz-nos o
Paulo. “Impressionou-me a sua atenção
e vontade de querer ajudar”, completa
a Patrícia, referindo ainda que também
foram distribuidos mealheiros missionários para tornar real o nosso lema
“crianças ajudam crianças”.
O grupo também foi dar testemunho às
crianças e adolescentes da Paróquia de
Anta, Espinho e às crianças da catequese
de Gondomar, na sua festa missionária,

deixando esta semente de Missão para
novos grupos que se pretendem formar.
Solidariedade:
Durante algumas tardes da semana, as
Estrelas costureiras dedicaram o seu
tempo a costurar kits higiénicos para as
meninas de S. Tomé, para que estas nunca
precisem faltar à escola - uma iniciativa da
Casa Fiz do Mundo, de Carregosa.
Em continuidade com o projeto Adotar
Avós, as Estrelas têm visitado pessoas
idosas, acamadas ou doentes, acompanhando também os ministros extraordinários da comunhão onde, para além
do momento de partilha da Palavra de
Deus e da Sagrada Eucaristia, distribuimos sorrisos, carinho e atenção.
Participamos ainda no “Work for
Smile”, festival solidário de angariação
de alimentos, em Maceda.
Em Janeiro, saimos para a rua, a cantar

e encantar os pinheirenses nas tradicionais janeiras, onde todo o dinheiro
angariado reverte a favor das Obras Pontificias Missionárias.
E assim temos vivido o Ano Missionário, conscientes do nosso papel e que
Missão é testemunhar e dar a conhecer o
Jesus que nos ama e ama todas as crianças do Mundo!
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Memórias soltas!
Texto: Frei Álvaro Silva

Continuamos a publicar neste Ano Mis-sionário, aqui no Jornal Missões Franciscanas, na rubrica «Memórias Soltas»
actos perfeitamente heróicos da vida
missionária franciscana no seu alvor por
terras africanas de Moçambique. No primeiro semestre deste Ano Missionário,
procurámos dar uma visão genérica das
diferentes presenças nas cinco dioceses
do centro sul de Moçambique, indicámos
publicações editadas por nós, nas diferentes línguas locais, referimos o nosso
contributo na escolarização da população
moçambicana e a nossa participação na
Igreja local naquela nação que conta com
um Cardeal, vários Bispos, muitos sacerdotes e Religiosos da Ordem Franciscana.
Começamos hoje a transcrever do «Boletim Mensal» cartas da época. É provável
que algumas expressões nos toquem, tenhamos em conta a mentalidade do tempo em
que foram escritas. Elas denotam, acima
de tudo, o trabalho destemido dos missionários franciscanos, zelosos apóstolos de
Cristo e modelos de cidadania. Começamos hoje por recordar uma carta do ilustre
franciscano Padre Alberto Teixeira.
Cartas d’Africa
São José do Mongué, 5 de Abril de 1909
Nuvens cerradas cobrem o céu!...
ribomba ao longe o trovão, e os relâmpagos nos seus zig zags, alumiam-me a
escrever esta, pois está bastante escuro,
não obstante serem 9 horas da manhã.
A chuva cai a torrentes impelida pelo sul rijo
que parece querer levar pelo ar a nossa habitação; no meio deste fragor, no meio destes
trovões e relâmpagos, acho-me bem, parece

que assim me encontro mais próximo de
Deus. Pudessem estas nuvens sombrias que
galgam vertiginosamente pela atmosfera
transportar-me junto de vós, em duas asas
de gaze, para aí vos dar um abraço, assistir
às lindas festas da Semana Santa, e depois
no mesmo carro voltar à minha missão
onde encontro todas as delicias, que pode
ter um padre neste mundo.
Mas deixemos a poesia, e passemos à prosa.
Quantos juízos temerários não tereis feito
do vosso pobre amigo pela falta de cartas
d’Africa! Um já me disse que não fosse
tão preguiçoso, que escrevesse muitas cartas, compridas como a légua da Povoa,
pois que eu era muito sovina nas cartas,
parecia mesmo a preguiça personificada!...
E não sabem estes meus amigos, que na
terra d’África, na terra dos mosquitos e das
febres, não há tempo para nada!... Valha-me
Deus, lá vou eu para o sermão tantas vezes
pregado; pois tende paciência: ou acrediteis
ou não, digo-vos que estes últimos tempos
tenho tido tanto trabalho, que nem uma
letra tenho escrito aos amigos de aí.
Adeus que lá vai o fio do discurso… chegou agora um preto para lhe passar a lição
da música; lá vou chapar quatro notas,
gordas, pois eles a respeito de música, às
vezes parece que sofrem de miopia.
Lá vai o meu cidadão de pé descalço…
Mau! Lá vem outro; que tenha paciência!... espera aí rapaz…apre! Que a gente
não sabe para onde se virar…
Vamos cá a notícias bonitas!
A festa de São José revestiu-se este ano de
um esplendor desusado. Além da música,
foguetes e iluminação, muitos baptizados
entre os quais um rapazito de um ano
e meio que berrou como um possesso

durante toda a cerimonia; aquele com certeza, que tinha todos os mafarricos desta
terra na pele; eu nunca vi criança assim.
Agora quando me vê, desata num berreiro
terrível, e foge doidamente; isso é que ele
me tomou um azar…aquilo passa com o
tempo. A festa terminou sem haver uma
única nota discordante; entre todos estavam alguns europeus que a ela assistiram,
e da qual levaram recordações saudosas….
Valham-nos esses bocadinhos de alegria!
O meu coadjutor P. Ignacio Rodrigues,
também agora se lembrou de abrir as goelas e cá ao lado de exibir o seu baço numa
lamentação de Jeremias!...
O nosso internato tem aumentado muito,
e os rapazes no geral são muito bons,
alguns há até com um fundo de piedade
pouco vulgar. Todos os domingos um
outro pede para se confessar e comungar, isto espontaneamente e com bastante
compreensão e piedade.
Deus abençoe estas pobres crianças e as
transforme em santos…
Vamos proceder ao arrolamento das crianças dentro do terreno da missão, onde
devem existir para cima de 100, e obrigá-las
a vir todos os dias à missão para a prender a
ler e escrever, e a doutrina cristã. Já se sabe,
que todos são por baptizar; mas depois de
instruídos pouco a pouco, entrarão no grémio da Igreja. Ao principio custará muito
aos pais esta medida, pois sempre desconfiam estes pretos; mas dentro de pouco
compreenderão que só é para bem deles…
Tudo isto exige presentes aos pais das crianças, que importam em bastante dinheiro;
aos corações generosos fica mais este apelo
a favor dos pobres negros d’África. E neste
lugar agradeço algumas esmolas que direc-

tamente me têm sido enviadas por pessoas
particulares para baptismos de pretinhos;
seu pedido foi satisfeito e eles orarão com
certeza pelos seus benfeitores.
E vamos terminar… tende compaixão de
mim, que tenho aqui uma papelada para
responder hoje no correio da tarde.
Orai por quem vos envia um abraço
saudoso.
P. Alberto Teixeira
Missionário de África

Cardeal Tagle em Lisboa
Texto: António Leite

A pequena distância entre as instalações da
paróquia de S. Tomás de Aquino e a casa
dos Missionários do Verbo Divino, em Lisboa, foi percorrida a pé pelo Cardeal Luis
Antonio Tagle, Arcebispo de Manila, Filipinas, ao final da tarde do dia 10 de maio.
Foi muito interessante ouvir a intervenção do Cardeal Tagle sobre o “Cristianismo na Ásia”. Com palavras e gestos foi
abordando a temática de maneira simples
e profunda. Começou por contextualizar as suas palavras, dizendo que falar do
cristianismo na Ásia é apontar para uma
presença minoritária, exceto nas Filipinas. Fez questão de sublinhar que a Ásia
conta com dois terços da população mun-

dial e que os católicos são tão somente 3%
(três por cento!), sendo que metade destes estão nas Filipinas, único país asiático
onde o cristianismo é maioritário...
Em países como Camboja ou Laos, há
grandes regiões com um, dois ou três
cristãos. É neste contexto que os Bispos
se faziam a pergunta: Como pode uma
minoria evangelizar na Ásia?
Não podemos esquecer, sublinhou, que em
muitos lugares não se pode falar de Jesus,
pois não há liberdade religiosa. Dizem os
Bispos que o diálogo é o caminho da missão no mundo asiático. De notar, contudo,
que o fundamental e imprescindível é o diálogo de vida. Com esta base, o Arcebispo de
Manila falou do diálogo com: as culturas
asiáticas; as religiões asiáticas; os pobres.

A reflexão foi tecida com exemplos da
vasta experiência do palestrante, pondo o
acento na importância das imagens para
o mundo asiático. O Ocidente aborda
as questões mais à base de conceitos; na
Ásia fala-se através de imagens, de histórias. Aliás, as parábolas de Jesus são um
grande exemplo desta abordagem.
Depois da conferência, seguiu-se a eucaristia. O jantar, tão carinhosamente preparado pela comunidade filipina em Lisboa, foi servido na casa dos Missionários
do V. Divino.
Olhando para a figura deste homem –
António Tagle – bem se pode falar felizmente de uma Igreja próxima, servidora,
simples e alegre. Sim, quantas preocupações
(nota-se que a experiência como Presidente

da Caritas Internacional é marcante), mas a
amabilidade e o sorriso continuam nas suas
palavras e no seu rosto, mesmo quando o
esperavam dias intensos em Fátima para
presidir às celebrações do 12 e 13 de maio.
Obrigado D. Antonio Tagle!
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O testemunho de Domingos Luis
Mendes “Upakar”
Acerca da vida missionária do Fr. José Henriques na Guiné-Bissau
Texto: Frei José Marques Henriques

No dia 5 de Outubro de 2014, os guineenses radicados em Portugal, sobretudo
na região de Lisboa, quiseram fazer-me
uma homenagem. Muitos deles tinham
sido meus paroquianos em Canchungo
(antiga Teixeira Pinto). Um outro ex-paroquiano – Domingos Luís Mendes,
mais conhecido por Upakar - encontrava-se na altura em Paris como emigrante,
mas fez questão de marcar também a sua
presença, enviando o seu testemunho,
em que alude ao acontecimento por ele
vivido no dia 11 de abril de 1980. De
facto, ele é um desses jovens da minha
paróquia que foram presos pelo Partido
Libertador da Guiné-Bissau – o PAIGC
- por terem tido a ousadia de convocar
uma reunião na igreja paroquial, sem a
sua autorização.
Eis a Mensagem de Domingos Luís
Mendes «Upákar»: «Estimados irmãos
e irmãs em Cristo, reunidos hoje à volta
do nosso querido e irmão padre Henriques, apresento-vos os meus afectuosos
e sublimes cumprimentos.
Irmãos e irmãs, sinceramente não me foi
fácil escrever esta nota para testemunhar
de longe o período em que tive a sorte,
como um certo número de vocês, de trabalhar de perto e partilhar a vida do servidor de Jesus, que é o padre Henriques.
Não me foi fácil, porque tomei consciência de que estarei ausente na bela
homenagem àquele que, em nome de
Jesus, marcou e transformou profundamente a minha vida de cristão e a
vida de cada um de nós.
Não me foi fácil, porque falhei o
momento histórico e oportuno para o
abraçar de uma maneira muito forte,
para relembrar momentos históricos,
e para lhe expressar o meu «MUITO
OBRIGADO ».
Esta homenagem não caiu do céu. É o
reconhecimento do valor da obra de
evangelização que o padre Henriques,
servidor de Cristo, legou, em nome de
Cristo, a cada um dos filhos de Canchungo, Cacheu e de outras aldeias do
chão manjaco na Guiné-Bissau.
A história de cada um de nós, a história de Canchungo, Cacheu, Mata,

Bianga... é uma parte da história do
Padre Henriques e vice-versa.
Conheci o padre Henriques em Canchungo, há mais de 40 anos, isto é,
antes de ele regressar a Portugal para
cumprir o serviço militar. E, como
capelão, regressou à Guiné e foi afectado a Canchungo, sem dúvida a seu
pedido. Estou aqui a evocar pura e
simplesmente a paixão de um homem,
servidor de Jesus, para a nossa terra,
Canchungo / Cacheu.
Para caracterizar o padre Henriques,
em toda a sua dimensão, eu diria sem
pensar e em cêntimos de segundos, que
Como a larga maioria de vocês, carissimos irmãos e irmãs, beneficiei dos seus
ensinamentos bíblicos e experiências de
homem de Cristo. Recordamos o surgimento do Grupo Renovação, criado
em Canchungo pelo padre Henriques.
Foi numa época em que muitos cristãos abandonaram a Igreja por causa
da ofensiva do Partido único contra a
Igreja, que dizia que ela é ópio do povo,
que não há Deus e que aqueles e aquelas
que frequentam a Igreja são ignorantes.
Era vergonha para certas pessoas manifestarem a sua fé em Jesus. E o padre
Henriques, no sentido de fazer renovar
a fé dos cristãos, e sentindo o orgulho
de ser seguidor de Cristo e missionário,
criou o Grupo Renovação. Esse Grupo
revolucionou, no sentido religioso do
termo, a Igreja, não só de Canchungo
e Cacheu, mas de toda a Guiné-Bissau.
Os primeiros compositores e músicos
de origem guineense no seio da Igreja
da Guiné, de que eu também faço
parte, são obra do padre Henriques.
Quando me lembro do Luis Costa, do
Luis Nancassa, da Rita, do Filomeno
Lopes, hoje jornalista na Rádio Vaticano e artista músico internacional,
e de todos vocês, reunidos hoje nesta
homenagem, tenho uma só palavra a
dizer: OBRIGADO, padre Henriques!
A fama do Grupo Renovação criou ciúmes junto das autoridades locais e nacionais. Porque as crianças – Pioneiros Abel
Djassi – e os jovens das Mini-FARP
(organização ligada às Forças Armadas
Revolucionárias do Povo), começaram
a abandonar essas organizações para se
juntarem ao Grupo Renovação. A dinâmica era tão forte que o Partido único
decidiu utilizar métodos de intimidação

e de perseguição à Igreja, aos cristãos em
geral, e em particular aos jovens. Eis o
objectivo da detenção de certos responsáveis do grupo.
Nós não éramos ladrões, nem criminosos, nem contra o partido, nem perturbadores da ordem pública. Não.
Simplesmente estávamos a manifestar a
nossa fé em Jesus, a aplicar a estratégia
da evangelização, definida e enquadrada
pelo servidor de Cristo, o padre Henriques, nosso guia espiritual. Certo, o
contexto político nacional na altura não
era tão favorável à evangelização.
Fomos detidos em Canchungo na
manhã do dia 11 de abril de 1980 e
tranferidos no mesmo dia para Bissau.
E, graças ao empenho e à notoriedade
do padre Henriques, fomos libertados
no dia 26 do mesmo mês e ano, quando
eram treze horas e picos.
Como sendo obra do Espírito Santo, o
padre Henriques foi a primeira pessoa
a saber que eu e o Albano fomos libertados. Explico: eu morava na Chapa de
Bis-sau, ao lado da Farmedi 2. Quando
saí da Segunda Esquadra para a minha
casa, ao chegar à Chapa de Bissau,
encontrei-me com o padre Henriques,
que vinha de Canchungo, como habitualmente, para exigir a nossa libertação. Ele vinha de mota. Esse encontro foi a mais bela prenda que Jesus
me deu. Fiquei mesmo feliz por ver o
padre Henriques! Pensava muito nele
e na Comunidade, durante a detenção.
Conversámos e ele voltou no mesmo

dia para Canchungo. Jesus mostrou
que respondeu ao seu apelo. MUITO
OBRIGADO, padre Henriques.
Ao sairmos da prisão fomos informados
de que, durante a luta armada da libertação nacional, o Padre Henriques, em
Canchungo, serviu a causa dos povos
da Guiné e Cabo Verde: a luta pela
liberdade e independência. Essas informações nos foram dadas, a mim e ao
Albano Belmiro, no dia 26 de abril de
1980, por volta das 13 horas, em Bissau,
por um dos quadros da Administração
Interna. Eis as suas palavras: “Vocês têm
sorte, porque o problema aconteceu em
Canchungo. Aquele padre que está là é
um combatente da liberdade da Pátria”.
Quando cheguei a Canchungo, disse ao
Padre Henriques: é verdade, padre, dis-seram-nos ao sairmos da prisão: “vocês
têm sorte, porque o problema aconteceu em Canchungo. Aquele padre que
está là é um combatente da liberdade da
Pátria”. Perguntei-lhe se era verdade. O
Padre Henriques olhou para mim e respondeu-me: “Sim, é verdade; a Bíblia
é o código da revolução cristã”. Nesse
dia, nessa hora e nesse minuto descobri um outro homem, um servidor de
Jesus, um anticolonialista, um exemplo
para a minha vida.
As palavras e exemplo do Padre Henriques consolidaram a minha fé em Jesus
Cristo. Graças ao Padre Henriques,
a Bíblia tornou-se o meu verdadeiro
código da revolução na sociedade e
fonte da espiritualidade.
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Autobiografia do Fr. José do
Casal Martins, ofm
Texto: Fr. José do Casal Martins, OFM

O Fr. José do Casal Martins nasceu em
Forjães, Esposende (diocese de Braga),
no dia 7 de março de 1941. É filho de
Albino do Vale Martins e de Maria José
Fernandes do Casal.
Entrou no Seminário de Varatojo (Torres
Vedras) no dia 28 de Outubro de 1952.
De Outubro de 1953 a julho de 1957
frequentou o Colégio de Montariol
(Braga).
Em 14 de agosto iniciou o tempo de
noviciado, no Seminário de Varatojo
e emitiu os votos temporários a 15 de
agosto de 1958.
De Setembro de 1958 a agosto de 1961
cursou filosofia no Convento de S. Francisco, em Leiria.
De agosto de 1961 a julho de 1965 cursou teologia no Convento da Imaculada Conceição, à Luz – Lisboa.
Em 11 de Outubro de 1962 professou
solenemente.
Foi ordenado sacerdote a 18 de julho
de 1965, na Igreja de Nossa Senhora da
Luz, em Carnide – Lisboa.
No primeiro ano de sacerdócio ficou
agregado à paróquia de Carnide, como
coadjutor da mesma.
De Outubro de 1966 a Outubro de 1972
exerceu os cargos de formador e professor
no Colégio de Montariol, Braga.
De Outubro de 1972 a Outubro de 1977
exerceu o cargo de pároco de Carnide e
do Vicariato da Pontinha, em Lisboa.

Bulhões

A seu pedido, a 4 de Janeiro de 1978
seguiu para a Guiné-Bissau, tendo sido
colocado a Missão Católica de Canchungo (Teixeira Pinto, no tempo colonial), onde trabalhou como catequista,
coadjutor da paróquia e professor de
português e geografia, no liceu regional Ho-Chi-Minh.
De Outubro de 1978 a julho de 1984,
além de professor, acumulou o cargo
de director do «Curso Dirigido» ou
de superação de conhecimentos, destinado aos professores primários da
Região, cerca de 300 professores, cuja
maioria só possuía a 4ª classe de formação escolar.
Em 17 de Fevereiro de 1980, dia do
professor guineense, recebeu das mãos
do Presidente da Guiné-Bissau – Nino
Vieira - o «Diploma de Mérito» de
professor, nas matas de Cassacá, sul da
Guiné-Bissau.
De 1984 a 1987, depois de 5 meses de
formação «ad hoc» em Portugal, integrou um grupo de professores cooperantes, destinados a trabalhar na formação de professores do 2º ciclo e do liceu.
De Outubro de 1988 a Outubro de
1992 foi colocado em Bissau, como
pároco da paróquia de Santo António
de Bandim. Neste mesmo período,
exerceu também a função de professor
de português no Instituto Superior de
formação de professores - «Tchico Té».
De Outubro de 1990 a Outubro de
1992 exerceu o cargo de Delegado do

Bispo (Vigário da Vara), no Sector
Pastoral de Bissau, constituído por 9
paróquias.
Em Outubro de 1992 regressou à Mis-são Católica de Canchungo (antiga
Teixeira Pinto), onde continuou a trabalhar como catequista e coadjutor
da paróquia. Também aí permaneceu
ligado ao ensino, como professor de
geografia, no liceu regional Ho-Chi-Minh, e como director da escola primária «24 de Setembro», que, em
Outubro de 1994, passou a chamar-se
«Escola Antero Sampaio», em homenagem a um exímio professor das Mis-sões Católicas no tempo colonial e
pós-independência.
Em 1998 deixou o ensino, mas continuou ligado ao Ministério da Educação
como director da escola «Antero Sampaio» - escola primária com uma frequência entre os 600 e 650 alunos, cuja
direcção tinha assumido em Outubro
de 1994, com a devolução da escola à
Missão Católica.
De 1998 a 2004 exerceu o cargo de presidente da Comissão Pastoral para o
ensino da Diocese de Bissau.
Em 2002 foi chamado a desempenhar
o cargo de Delegado do Bispo para
o Setor Pastoral de Cacheu (Região
Norte da Guiné-Bissau), cargo que
deixou em julho de 2004, data em que
abandonou temporariamente a Guiné-Bissau (durante 3 anos), para poder
descansar e recuperar energias.

SUGESTÃO DE LEITURA
Título: No Rasto de Jesus Pobre
Roteiro de Vida de Clara de Assis
Autor: Chiara Agnese Acquadro
Tradutor: José Maria Fonseca Guimarães

Texto: Paulo Duarte

Conta-nos o Padre Fernando Félix Lopes
na sua obra «SANTO ANTÓNIO DE
LISBOA, DOUTOR EVANGÉLICO»
em 12 páginas densas de explicações o
essencial sobre a família do nosso Santo:
“Conforme por aí comummente se
afirma, os pais de Santo António chamavam-se Martim Afonso ou Martim de
Bolhão ou Bolhões, e Teresa Taveira ou
Teresa de Azevedo, pois de todos estes
modos os livros antigos os nomeiam.
Ao que consta, foi o cronista Fr. Marcos
de Lisboa quem primeiro deu notícia
de que o pai do Santo usara o apelido de
Bolhões”.

Em Setembro de 2007, de regresso à
Guiné-Bissau, é colocado na Missão
Católica de Caboxanque, sul da Guiné-Bissau, onde trabalhou como catequista, coadjutor da paróquia e diretor
da escola da Missão.
Em 4 de agosto de 2008 é colocado
na Missão Católica de Quinhamel – a
cerca de 35 km de Bissau -, para aí trabalhar como catequista, coadjutor da
paróquia e como professor de português das turmas do 6º ano de escolaridade.
Em 2009 foi colocado em Cumura
como catequista, coadjutor da paróquia
e como director pedagógico da escola
da Missão «D. Settímio Farrazzetta»,
primeiro bispo da Guiné-Bissau. Nessa
altura, frequentavam esta escola, do 1º
ao 12º ano, entre 1500 a 1600 alunos.
De 2009 a 2014 desempenhou o cargo
de Delegado do Bispo para o Sector
Pastoral de Biombo.
Em outubro de 2011, passou a desempenhar os cargos de Superior da Missão
Católica de Cumura (situada a 11km de
Bissau), catequista, coadjutor da paróquia e diretor da escola «D. Settímio
Ferrazzetta».
Em outubro de 2014, com a saúde já
bastante abalada, regressou definitivamente a Portugal. Em 12 de novembro
de 2015 é colocado no Convento de S.
Francisco, em Faro, onde as temperaturas são mais suaves e equilibradas e
mais próximas das da Guiné-Bissau.

176 páginas

As abundantes publicações sobre santa Clara de Assis, que se têm multiplicado nas duas últimas décadas,
testemunham bem o interesse que a
“plantazinha” de São Francisco continua a suscitar. A sua espiritualidade,
centrada na pessoa de Jesus e no santo
Evangelho; o radicalismo dum seguimento incondicional, embora aliado a
uma brandura capaz das expressões
mais delicadas de amor maternal e
duma prudente discrição; a sua fé cristalina, enraizada nas tradições da Igreja
e ao mesmo tempo aberta à novidade
do Espírito são apenas alguns traços da
fascinante personalidade de Clara, que

nos atraem e provocam. A autora, irmã
clarissa, apresenta-nos o roteiro da vida
de Clara, como pontos fundamenais da
sua espiritualidade.
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82.º Aniversário
... Parabéns a você nesta data querida ...
Texto: Frei Álvaro Silva,

Director

O nosso Jornal MISSÕES FRANCISCANAS no próximo dia 13 de Junho completa
mais um aniversário, o seu 82 º Aniversário.
O Missões Franciscanas é feito mensalmente
por uma vasta equipa. Os diversos redactores enviam os seus artigos para o director,
que os organiza e envia para a maquetagem
e composição. Organizados os textos, são
enviados para gráfica que imprime o jornal
e o prepara para a expedição. Da expedição
chega à casa dos nossos leitores.
Desde que o jornal chega a casa dos assinantes, começam a chover os telefonemas
na administração, que mantém um trabalho imenso, até à edição do próximo jor-

nal. Actualizar direcções, adicionar novos
assinantes, dar baixa de outros, conferir os
pagamentos, é este o imenso trabalho na
administração. Somos associados da Missãopress e da AIIC e mantemos o nosso
lugar há mais de oitenta anos na Imprensa
Missionária em Portugal.
Em 2018 expedimos cerca de 62. 000 exemplares em onze meses. Publicámos cada edição do jornal com espírito apostólico, missionário e franciscano. Só faltam 18 anos
para completar os 100, vamos em frente!
Uma palavra de muito apreço e gratidão
a todos os colaboradores e colaboradoras
do Jornal Missões Franciscanas, que dão
o melhor por esta nossa querida e velhinha publicação missionária.

Eis a serva do senhor
Texto: PJV, Olga Pedro, Presidente Nacional
da Jufra FFP

“é uma
forma de
partilhar as
vivências dos
jovens numa
escala mais
alargada, em
comunhão
com o
episcopado
português”
Nos dias 4 e 5 do passado mês de Maio,
decorreu o Fátima Jovem, sob o lema:
“Eis a Serva”. Esta actividade promove a
peregrinação dos jovens a Fátima, oriundos das diversas dioceses e movimentos
da Igreja portuguesa, estando ao encargo
do Departamento Nacional da Pastoral
Juvenil. À semelhança de anos anteriores,
este ano contou com a participação activa
da Juventude Franciscana da Família
Franciscana Portuguesa (Jufra FFP), que

gentilmente nos deixa aqui a partilha fraterna da sua experiência.
Este ano, entre dioceses e movimentos
católicos juvenis a nível nacional, foram
1550 os jovens que participaram neste
encontro em Fátima. O Fátima Jovem foi
sendo preparado ao longo do ano pelo
Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, pelos secretariados diocesanos e responsáveis dos diferentes movimentos que
se disponibilizaram para o mesmo.
No nosso entender esta peregrinação da
juventude, promovida pela Igreja Portuguesa e congregando os jovens interpelados
pelo amor de Jesus, é uma forma de partilhar as vivências dos jovens numa escala
mais alargada, em comunhão com o episcopado português. E porque a verdadeira
fraternidade se espelha e se espalha no dar e
no receber, a Jufra FFP disponibilizou-se a
colaborar com a organização da mesma. Ao
longo do ano, realizaram-se diversas reuniões e as tarefas foram sendo distribuídas.
Ao cuidado do nosso movimento ficou
o apoio no chek-in, onde colaborámos na
organização e entrega dos kits às diferentes dioceses e movimentos. Dinamizámos
o acolhimento, querendo revelar a alegria franciscana com a proposta de uma
música de louvor a Deus, onde o nosso
irmão corpo foi chamado a ter o papel
principal e, entre gestos e dança, demos
graças e louvámos o Pai. Finalizámos a
nossa colaboração com uma proposta de
oração, pedindo a Maria, nossa rainha e
mãe, que guardasse o nosso sim, que nos

ensinasse a rezar e que olhasse por nós,
relembrando o Sim revelador que Maria
disse ao anjo Gabriel, sem certezas, mas
com uma tremenda confiança no Pai. Porque Maria foi presença marcante na vida
de São Francisco, que por sua vez nos deixou o desafio de relembrar e viver também
nós essa presença, terminámos a oração
com a Saudação à Bem-aventurada Virgem Maria de São Francisco, dando-lhe
graças pela nossa vocação franciscana.
De coração cheio, depois de abrirmos em
festa e união fraterna com toda a Juventude Católica Portuguesa, seguiram-se os
Missio talks. Com este momento foi-nos
dada a possibilidade de conhecer partilhas e verdadeiros testemunhos de jovens
missionários de hoje, que se colocam ao
serviço dos outros a cada dia. Os palestrantes foram então interpelando cada um
dos jovens da assembleia a criar um olhar
atento e missionário, sempre de braços e
coração abertos a acolher todos os irmãos.
No período da tarde, depois da Saudação a
Maria na Capelinha das Aparições, fomos

desafiados a visitar alguns locais de ação
social, em Fátima, rezando com eles o Rosário e aguçando o espírito de missão, onde
fez brotar no nosso coração a tão conhecida
expressão de São Francisco «Irmãos, comecemos a servir o Senhor Deus, porque até
agora pouco ou nada fizemos» (1C 103).
A noite terminou em grande festa com
orações cantadas, no Festival Nacional da
Canção de Mensagem, onde participaram
14 grupos de jovens representando as suas
dioceses. Este momento de interiorização
fez-nos sentir que Deus toca de forma
muito especial o coração dos jovens e partilhar; e vivenciar isso no meio de tantos
jovens eleva-nos a uma outra dimensão.
No domingo, em comunhão com toda a
comunidade católica presente no Santuário, fomos enviados a ser discípulos mis-sionários tal como Maria, com o desafio
de abrirmos os braços e o coração ao nosso
irmão mais próximo. Aí – arrisco-me a
afirmar – seremos decerto surpreendidos,
porque iremos ter um verdadeiro encontro
com Ele, um encontro de amor.

