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PAZ E BEM

As marcas do Senhor Jesus
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Director do Missões Franciscanas

No dia 17 de Setembro de 1224, dois anos
antes da sua morte, Francisco encontrava-se em Laverna, na província de Arezzo, na
região da Toscana, entre os montes Apeninos e o vale Casentino (monte situado a
1,283 metros a cima do nível do mar) num
tempo de retiro espiritual. Este monte
tinha-lhe sido oferecido em 1213 pelo seu
amigo, Conde Orlando de Chiusi, para
que aí os frades vivessem a experiência do
silêncio e da oração contemplativa. A partir de 1218 começam a erguer-se no local
pequenas construções, como por exemplo a capela de Nossa Senhora dos Anjos,
exactamente com as mesmas dimensões
da Capelinha da Porciúncula, às quais se
seguiram outras construções até atingirmos a volumetria actual.
Desde o início da sua conversão que
Francisco manifestava uma enorme
devoção a Jesus Cristo Crucificado,
devoção que difundiu de diversas formas. Nesta ocasião, Francisco estava lá
para fazer uma quaresma em honra do
Arcanjo São Miguel. E no meio de uma
profunda meditação, o Senhor Jesus de
forma extraordinária imprime no corpo
de Francisco, os Estigmas da Sua Paixão.

Isto aconteceu numa cavidade da montanha.
O Beato Bento XI (Papa Dominicano),
no seu curto pontificado «de Outubro de
1303 a Julho de 1304» concedeu à Ordem
Franciscana a possibilidade de celebrar
anualmente a IMPRESSÃO DAS CHAGAS DE SÃO FRANCISCO, o que para
nós hoje continua a ser um enorme desafio: afeiçoarmo-nos à Paixão de Cristo
no presente, de forma a participarmos
na Ressurreição do Senhor. Assim poderemos dizer com o Apóstolo Paulo: «Já
não sou eu que vivo, é Cristo que Vive em
mim» (Gal. 2, 20), experimentando assim
os frutos salvíficos da Paixão, Morte e Res-surreição do Senhor.
Eu autor deste artigo, imagino agora o/a
amigo/a leitor/a, de jornal aberto à sua
frente a ler estas linhas e a interrogar-se:
mas o que é que isto me interessa? Que
lição retiro ao ler este artigo? Pois bem,
além de recordar este episódio da vida de
São Francisco de Assis e de o poder partilhar com os seus amigos e familiares,
poderá também eventualmente pensar
sobre a sua própria vida. Como se identifica com Cristo e com o Cristianismo?
Que marcas já imprimiu Jesus Cristo na
sua vida? Já alguém lhe disse que identificou em si características cristãs, marcas

de quem acredita em Deus? São Paulo,
na carta aos Gálatas, alegra-se por ter
no seu corpo as marcas do Senhor Jesus
(Gal 6, 17).
Quem é o filho que tem vergonha de
se parecer com o seu pai? Porque é que
nós não havemos de desejar ser parecidos com Jesus Cristo, Nosso Irmão?
Na vivência quotidiana da pobreza e da
humildade, São Francisco atingiu a perfeição evangélica. Na sua vida na terra
foi considerado «outro Cristo» e marcado com estigmas da Paixão do Redentor. É apresentado ainda hoje à sociedade
como uma imagem autêntica de Cristo
Crucificado. Francisco de Assis é mais
que uma cruz de madeira pendurada na
parede de uma sala. Francisco de Assis é
a reprodução dos gestos e das atitudes de
Cristo Vivo na sua própria vida, por isso
olhando para os estigmas de Francisco,
vemos neles as marcas de Jesus Crucificado. Esta meditação pode alterar o
viver diário e o nosso ser cada dia mais
de Cristo. No próximo dia 17 de Setembro, volte a ler este artigo e alegre-se por
transportar em si também as marcas do
Senhor Jesus.
Assim nós possamos também fortalecer
uma relação com Cristo numa meditação assídua da Sua Paixão Redentora.

Os estigmas de São Paulo, de São Francisco de Assis, do Santo Padre Pio, são
os Estigmas de Cristo, as cinco chagas
do Redentor, mas os nossos sinais de
Cristo podem ser outros, cada um terá
os seus, é preciso é sermos cada vez mais
semelhantes a Cristo nas nossas vidas.
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Editorial

Barco Papa Francisco
Texto: Frei Jacó Silva
Associação e Fraternidade São Francisco de
Assis na Providência de Deus

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Apesar de o Presidente Jorge Sampaio já ter
negado que, nas cerimónias do 25 de Abril
de 2003, disse a todos os portugueses que
havia «MAIS VIDA PARA ALÉM DO
DÉFICE», a frase fez história.
Só que hoje o DÉFICE é outro. Há uma
enorme quebra no défice com que os portugueses olham a política (veja o número da
abstenção nas últimas eleições europeias e
preveja-se já o que aí virá nas legislativas de
6 de Outubro).
No sistema de educação nacional o défice
é grande, no ‘parque escolar’ o défice é
enorme.
Nas leis que regulam a avaliação dos professores há enormes défices de equidade,
na colocação dos professores há défice
de transparência onde uns atropelam os
outros por erros de calculo informático.
Foi atempadamente anunciado que o início
do ano lectivo de 2019/2010 começava de
10 a 13 de Setembro para todos os níveis de
ensino: pré-escolar, ensino básico e ensino
secundário. Vemos as trapalhadas que aí
vêm e o défice na transparência da informação sequente da parte do ministério.
Tem aumentado exponencialmente os
números da violência doméstica, da violência sobre idosos, dos roubos com agressão. O
que põe a descoberto um enorme défice na
segurança dos portugueses. Para não falar
no enorme número de greves que geram um
profundo défice na ordem publica.
A lei que regulamenta a cobrança das
taxas nas contas bancárias dos reformados, gera um enorme défice na qualidade
de vida dos nossos idosos.
Os legisladores pensam ter descoberto a
pólvora como a promulgação da «Lei das
beatas» (que me perdoem aquelas que na
Igreja assim são conhecidas), mas há défice
enorme de civismo, no tratamento de jardins
e espaços públicos; com toda a facilidade se
lançam das janelas de carros de grande cilindragem para o exterior; embalagens, frascos
e garrafas dificultando até a condução.
Há um enorme défice de tempo dado pelos
grandes grupos de comunicação «às boas
notícias», em detrimento de exageradamente
concedido a crápulas da sociedade «fundadores» de Fundações Berardo e Companhia.
Devemos continuar alerta porque continua a haver: muito mais Défices para além
do défice. Já agora tenha cuidado se está de
férias para o algarve por que há défice de
médicos na região. E se deseja fazer uma
viagem em segurança tenha atenção, que
por défice de diálogo social pode faltar o
gasóleo nas férias.
Tenha também em conta que se quiser ir à
praia na Costa da Caparica, consulte os dias
de funcionamento das mesmas, que por
défice de competência dos nossos governantes, as praias da Costa fecham em Agosto
para reposição de areias. Estes são só alguns
dos enormes défices que existem na sociedade portuguesa e que afectam só os pobres.

Idealizado pela Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, o Barco Navio Hospital
Papa Francisco, está navegando para seu
destino final: a embarcação chegará no
dia 6 de julho, na cidade de Óbidos no
Pará, para atender mais de 1000 comunidades ribeirinhas na Região Amazónica.
O Barco Navio Hospital mede 32 metros
de extensão e vai contar com 10 tripulantes fixos e 20 voluntários que sairão nas
expedições que durarão os dez dias, até
retornarem para sua base que ficará na
cidade de Óbidos, no Pará. O hospital
flutuante comporta consultórios médicos, odontológicos, centro cirúrgico,
sala oftalmológica completa, laboratório
de análises, sala de medicação, sala de
vacinação e leitos de enfermaria, além de
equipamentos para exames, como raio-X,
ultrasom, eco, mamógrafo, esteira ergométrica e eletro. Além da atenção básica
de saúde à população, as equipes actuarão na prevenção e diagnóstico precoce
do câncer, com a realização de exames e
triagem. Também tem parceria com as
universidades que enviarão suas equipes
médicas e residentes. Segundo os engenheiros responsáveis pela construção,
não existe no Brasil uma embarcação
com toda essa estrutura hospitalar.
Os recursos para a construção do Navio
Hospital são provenientes da indemniza-
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ção de dano moral colectivo firmado em
2013 pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT 15, Campinas), as empresas
Raízen Combustíveis S/A (antiga Shell
Química) e Basf S/A e o Ministério
Público do Trabalho. O projeto total está
orçado em R$ 24,5 milhões.
O procurador do Ministério do Trabalho, Ronaldo José de Lima, destacou a
importância do alcance da ação. “Acredito muito neste projeto. Sabemos que
grande parte da região beneficiada está
abaixo da linha pobreza. Não será apenas
um projeto de saúde ou de pesquisa. Será
um projeto humanitário”.
A origem da iniciativa foi durante a Jornada Mundial da Juventude 2013 e tivemos a honra de receber o Papa Francisco
em nosso hospital em São Francisco, no
Rio de Janeiro, onde perguntou ao Frei
Francisco se estavam na Amazônia”,
“A resposta foi” Não! Imediatamente
o Santo Padre disse: “Então você deve
ir”. Por isso, procuramos obedecer com
grande amor, assumindo dois hospitais
em Óbidos e Juruti na Amazônia. Esse
primeiro passo tornou necessário outro:
“É uma realidade muito especial, percebemos que a população que vivia nas
margens do rio tinha dificuldade em
chegar aos hospitais, então pensamos
que o único meio era o hospital ir até
elas, como a Igreja que o Papa Francisco
quer, que vá ao encontro das pessoas”,
conta Frei Francisco.
O Barco Navio Hospital será o caminho
para levar saúde e assistência à população ribeirinha, terá como complemento
dos atendimentos as comunidades,
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duas “ambulanchas” que atuarão como
complemento a embarcação, umas das
ambulanchas fará o trabalho de triagem
para otimizar os atendimentos e outra
ambulancha equipada com equipamentos de urgência e emergência fará a retaguarda para quaisquer intercorrências
mais graves.
Além de todo o trabalho de saúde e assistência, o Barco Navio tem a coordenação de um sacerdote Frade Franciscano
que é responsável por levar a palavra de
Deus, espiritualidade e a humanização a
toda a população atendida pelas equipes
médicas voluntárias.
Após a chegada em Óbidos e Juruti e
entrega das chaves, iniciará os primeiros
atendimentos e testes nos equipamentos
hospitalares, procedimento necessário
para que tudo fique ajustado até a sua
primeira expedição oficial. Esta deve
acontecer no mês de setembro, depois
de sua inauguração oficial marcada para
o dia 17 de agosto na cidade de Belém,
capital do estado do Pará, com a presença
membros da Associação e Fraternidade,
Igreja, Procuradores e Desembargadores
do Trabalho e Autoridades.

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.
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Na estrada da vida
Parte II
Texto: Frei José Dias Lima, OFM

Passaram algumas dezenas de carros,
mas ninguém se dignava parar para
prestar auxílio, devido às condições
atmosféricas e ao facto de Ford estar de
gabardine, cujo capuz impedia de se lhe
ver claramente o rosto. Até que, por fim,
um carro muito velho parou e o motorista, logo que saiu da sua viatura, se
prestou a ajudar aquele desconhecido.
- Não me conhece?! - Perguntou Ford,
depois de colocar o capuz um pouco para
trás, mostrando ligeiramente o rosto.
- Minha Nossa Senhora, não é o Sr. Ford?
- Exatamente! Obrigado por se dignar
ter parado para ajudar!
- Moro perto da sua casa, senhor Ford.
Desculpe não o ter conhecido logo, mas
com este tempo e capuz na cabeça, não
podia adivinhar que era VS. ª Exª - disse
aquele homem, num tom de respeito e
consideração temerosa.
- Mais mérito teve o seu gesto, caro
amigo, pois não foi o oportunismo nem
o interesse que o levou a socorrer-me!
Apreciei a sua atitude, acredite! E deixe

as formalidades, que o seu gesto merece
todo o meu respeito - respondeu Ford,
sem regatear palavras elogiosas ao seu
benfeitor.
Confuso, aquele homem simples, depois
de ter ajudado Ford a sair daquela situação, acabou por recusar uma quantia em
dinheiro que lhe estava sendo oferecida
como gratificação dizendo:
- Não se ofenda, mas parei porque precisava da minha ajuda e não para ser retribuído pelo favor! Se nós, que nos conhecemos, não nos ajudamos, não vale a pena
viver! - disse aquele samaritano, recusando
a recompensa, para surpresa de Ford.
Seis anos depois deste encontro fortuito,
o lavrador perdeu o seu velho carro num
grave acidente, mas do qual não registaram
danos pessoais. Três dias depois, à porta
da sua casa, parava um dos mais luxuosos
automóveis «Ford», que lhe era oferecido,
com um papel no para-brisas que dizia:
«Se nós, que nos conhecemos, nos não ajudamos, não vale a pena viver!» Aquele Bom
Samaritano recordou-se então que Ford
acabava de retribuir, desta forma, o favor
que lhe fizera alguns anos atrás.

Na verdade, este mundo é uma estrada
na qual todos circulamos e precisamos
de estar atentos nos momentos em que
é preciso prestar auxílio porque, quem
sabe, hoje os outros e amanhã nós.
Conta-se que em França os jornalistas
de Paris Presse realizaram um simulacro
a que chamaram «operação egoísmo».
Numa reta colocaram um automóvel
capotado e na valeta da estrada, com um
corpo pendurado na janela do veículo
e uma rapariga, fazendo-se de morta,
junto a uma bicicleta desfeita, a uns
metros dali. Escondidos, os jornalistas
puseram-se de câmara em punho para
observar o comportamento dos automobilistas. Passaram cinquenta e um automóveis de todas as categorias e nenhum
parou para prestar socorro aos sinistrados. Uns iriam com muita pressa, outros
com risco de chegarem atrasados, outros
simplesmente para não terem chatices
ao se comprometerem com um acidente
que, supostamente, contava com vítimas mortais, sei lá…simplesmente pas-saram ao largo e não interromperam a
sua viagem. Por fim um condutor parou

e o ocupante, saindo do veículo, dirigiu-se em direção ao sinistro. A «operação egoísmo» terminou, quando aquele
homem teve uma atitude altruísta. Cinquenta e um não pararam e, quem sabe,
um dia não tocará a algum deles ser
vítima de algum sinistro e outros pas-sem ao lado sem os socorrer.
Pois bem, quantos cristãos, instalados
no seu egoísmo, não são capazes de prestar auxílio a quem foi colhido pela desventura na estrada da vida. Quantos não
quiseram abrandar a marcha e mesmo
parar para ajudar o outro a caminhar,
aliviando-o de algum obstáculo ou simplesmente ajudá-lo a retomar o rumo
perdido por alguma contrariedade que
apareceu na estrada da sua existência e
do qual não se consegue libertar sem o
nosso auxílio. Com efeito, na estrada
da vida, a caridade também é civismo
e abrandar a nossa marcha, para que os
outros nos possam acompanhar ou para
que possamos socorrer os outros, é um
gesto só ao alcance de quem se dispõe a
fazer a caminhada com os seus irmãos e
nunca sozinho.

Batizados e Enviados
A missão na ação evangelizadora do cristão
Texto: P. António Lopes, SVD
Director Nacional das OMP

O Papa Francisco escolheu o mês de outubro de 2019 “Mês Missionário Extraordinário” para toda a Igreja católica com o
tema: “Batizados e Enviados. A Igreja em
Missão no mundo”. Ele pede uma maior
consciência para a missão. As Jornadas
Missionárias, que se realizam nos dias 28 e
29 de setembro, em Fátima, respondem a
esse apelo do papa com o tema: “Batizados
e Enviados. A missão na ação evangelizadora do cristão”.
Neste Ano Missionário será que sentimos
este “pulsar” missionário? Sentimos reavivar em nós o nosso Batismo? Sentimo-nos
Enviados com esta característica de estarmos “Todos, Tudo e sempre em Missão”?
O objetivo destas Jornadas Missionárias é
avivar “um anúncio que oferece aos crentes, mesmo tíbios e não praticantes, uma
nova alegria na fé e na fecundidade evangelizadora (EG 11), aprofundando o sig-

nificado do nosso batismo e o porquê de
sermos enviados.
Batizados. Quando no dia do batismo
se pergunta: “Que pedis à Igreja para
o vosso filho?”, a resposta sai aberta e
franca: “O Batismo!”; o mesmo é dizer
“a Fé!”. A fé em quem? Em Jesus Cristo!
respondemos todos. O batismo é esse
encontro com Cristo; um estar com Ele,
para aprender dele a ser verdadeiros discípulos missionários. Reviver o nosso
baptismo é “Voltar a Jesus”. “Voltar a
Jesus” é reencontrar-se com Ele, para
fazer vida com Ele, e anunciá-lo.
“Voltar a Jesus” é proclamá-lo com a coerência da vida, mas também com palavras, apresentando-o como nosso Mestre
e Senhor. É que podemos estar a viver
um cristianismo de alguma maneira não
cristão, carente de Evangelho e à margem
de Jesus.
Enviados. Ninguém deve guardar para
si a revelação do encontro com Jesus
Cristo. Ela chega até nós para a comuni-

carmos aos outros; para gerar vida espiritual nos outros e despertar a capacidade
do encontro pessoal e íntimo de todo o
ser humano com Deus.
Com diversos nomes, o papa Francisco
apela à necessidade que a Igreja saia de si
mesma, saia a evangelizar se quer ser fiel a
Jesus. É por isso que fala de “uma Igreja
missionária”; de “uma Igreja em saída”, de
“uma Igreja de portas abertas”; “uma Igreja
livre de si mesma”, livre das suas preocupações internas e mais aberta às necessidades
das pessoas de hoje. A Igreja missionária
é uma Igreja que sai, inclusive que muda
de lugar. Mas é importante sair com uma
finalidade, que não é outra que a missão
que Jesus nos entregou: Evangelizar.
Evangelizar não é obrigar; é propor. A proposta tem de ser feita sem pressas (de resultados) e desde dentro, entrando na cultura
do outro, conhecendo a sua forma de vida,
partilhando com ele, dando-se a conhecer,
escutando e oferecendo-se (cf. EG 46).
Como seria bom sonhar com o papa Fran-

cisco com uma “opção missionária capaz
de transformar tudo: os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial para que se tornem um canal
adequado para a evangelização do mundo
actual” (EG 27). Conto contigo nestas Jornadas Missionárias!
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A União Missionária Franciscana
na Roménia e Bulgária
Texto: Celme Pedreiro

Foram vinte e quatro os participantes que
responderam à proposta da UMF e, de 17
a 24 de Junho, acompanhados por Frei
Álvaro, andaram por estes dois países, que
fazem parte da União Europeia desde 2007.
Informações sobre o seu percurso histórico, influências, invasões e ocupações
diversas que sofreram ao longo dos séculos, do domínio otomano ao comunismo
estalinista da URSS, a sua situação económica e social actual… fomos recebendo
das guias locais.
Mas a primeira imagem que tivemos de
Bucareste, no percurso de autocarro até
ao hotel, foi a da “Pequena Paris” que o rei
Carlos I, coroado em 1881 rei da Roménia, pretendeu dar à capital do país, voltando-se para o Ocidente e procurando,
sobretudo na França, os modelos culturais. E também dos edifícios e monumentos de carácter político, as embaixadas, o
Palácio do governo… Voltaríamos à capital no 4º dia, numa outra volta panorâmica, no regresso de Cozia e da visita ao
seu Mosteiro Ortodoxo.
E fomos viajando pelo país, sem quase
nunca perder de vista ou subindo mesmo
os Cárpatos, montanhas que o rodeiam
por dois lados formando uma barreira

natural. Longos percursos no meio de
denso arvoredo, que nos levaram a Sinaia
e ao seu Mosteiro, em estilo caracteristicamente romeno, ao Castelo de Peles. No
programa, imprescindível a visita ao Castelo do Drácula, em Bran, para além do
almoço na casa onde nasceu. Desfeito o
“mito” pela nossa guia, também não foi
caso para ficarmos desiludidos: a lenda
desempenhará sempre o seu papel. Afinal
até é possível que ‘Vlad, o Empalador’
tenha vivido mesmo, pelo menos algum
tempo, naquele castelo…
Em Brasov, visitámos a primeira escola
romena e tivemos a surpresa de assistir a
uma lição sobre o Portugal dos séculos
XVI/XVII, dada por um livro romeno
antigo. A igreja ortodoxa é que não pôde ser
visitada por algo insólito: a “sacristã” não
permitiu. Mas foi em Brasov que pudemos
participar na Eucaristia celebrada por Frei
Álvaro, na Igreja Franciscana local, tendo o
nosso Santo António logo à entrada.
No 5º dia almoçámos já na Bulgária, depois
da travessia do rio Danúbio, bastante bar-rento em virtude de abundantes chuvas
recentes. (Lá se ia mais um mito, ainda que
austríaco: o da valsa de Strauss.) E a tarde
havia de trazer-nos o recuo até à Idade
Média, na Fortaleza de Tsaverest, uma
subida difícil, sob um sol ardente, os passos
mais penosos desta nossa peregrinação…

Mais polos culturais importantes: Plovdiv, cidade das sete colinas, em cujas
ruínas romanas recuámos até ao séc. II
a.C., vivenciando diferentes cronologias,
culturas e monumentos; Rila, o Museu e
a Igreja do seu Mosteiro Ortodoxo; Sofia,
a capital, de que nos despedimos com
as visitas à catedral em memória de Alexander Nevski e outras igrejas ortodoxas,
mas onde já tínhamos podido observar o
cuidado na preservação de ruínas, marcos históricos de outras eras, bem como a
tolerância religiosa, na presença próxima
de uma mesquita e de uma sinagoga.
E foi para uma igreja católica da Ordem
Franciscana que nos dirigimos ao fim da
tarde de Domingo, para a nossa Eucaristia, onde participámos activamente.
Pessoalmente, foi já um certo voltar a

casa, tão bem me senti naquele ambiente
mais simples e despojado. Isto sem querer
depreciar ou desvalorizar, naturalmente,
toda a imensa riqueza iconográfica das
igrejas ortodoxas e a arte nelas presente.
Como remate da festa, a animação que já
nos tinha sido proporcionada desde o primeiro jantar na Roménia, com a actuação
de grupos de música e dança locais, teve
uma apoteose final no último jantar na
Bulgária, com danças e cantares búlgaros
e convive expresso aos grupos de turistas
para participarem. E participámos…
Trouxemos muito, mas deixámos também
decerto um pouco de nós. E todos os que
contribuíram para que tudo fosse possível
– organização, trabalho das guias locais
e da agência, bom ambiente no grupo –
merecem reconhecimento e gratidão.

Encontro de Zeladores e
Associados da UMF
Procuradoria de Vila Real
Texto: Frei José Dias de Lima OFM

No dia 23 de Junho de 2019, realizou-se
mais um encontro de Zeladores e associados da UMF da Procuradoria de Vila Real,
na Igreja de S. Pedro.
Teve início às 14.30 com a celebração da
Eucaristia por todos os Zeladores e associados vivos e defuntos da UMF. Presidiu
o Padre Frei José Dias de Lima, Vice-Procurador Nacional, em lugar do Padre Frei
Diamantino Maciel Rodrigues, Procurador Local, que esteve ausente, em representação dos Frades Franciscanos, no Funeral
do Padre Jorge Gomes de Carvalho, em
Mouçós, Vila Real.
O celebrante, concentrando-se na Pergunta

de Jesus, que se encontrava no Evangelho
do XII Domingo do Tempo Comum, ano
C, «Quem dizem os homens que Eu sou?»,
convidou os presentes a colocar-se no lugar
daquele a quem a pergunta é dirigida e que
resposta receberia de Jesus do seu interlocutor. Concluiu, após algumas considerações da necessidade de todos nós não hesitarmos, enquanto cristãos, de professar a
nossa fé em Jesus, com a firmeza da resposta
do Apóstolo Pedro «És o Messias de Deus».
Finda a eucaristia, e num momento de formação para os participantes, Frei José Dias
de Lima falou sobre a carta dos bispos portugueses «Como Eu vos fiz, fazei vós também – Para um rosto missionário da Igreja
em Portugal», situando a importância deste

documento episcopal no contexto do Ano
Extraordinário Missionário que se vive em
Portugal, decretado pelo episcopado português, e no horizonte do Mês Extraordinário Missionário que será o próximo mês de
Outubro, decretado por sua santidade o Papa
Francisco. Frei Lima, concluindo a reflexão
deste documento, desafiou os participantes a tirarem consequências para a sua vida
e sublinhou a importância do trabalho dos
Zeladores e associados, como retaguarda
decisiva, para o trabalho dos missionários
franciscanos, concretamente com a sua
oração e as suas ofertas garantindo que, da
parte dos missionários e sacerdotes franciscanos, a oração pelos vivos e defuntos
dos trabalhadores da retaguarda missioná-

ria será sempre uma certeza e a forma mais
sublime de gratidão.
Num terceiro momento, seguiu-se a distribuição pelas Zeladoras da imprensa
missionária para o ano de 2020, e a apresentação do resultado da generosidade
dos associados, por parte de algumas
zeladoras que ainda não tinham tido a
oportunidade de o fazer.
Seguiu-se, por fim, um convívio, no qual
todos partilharam da mesma mesa sobre
a qual estavam os alimentos e bebidas
que a generosidade colectiva trouxe para
este encontro.
Terminámos com uma oração de acção de
graças e votos de um trabalho fructuoso a
todos os zeladores e associados da UMF.
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Memórias soltas!
Texto: P. Alberto Teixeira

Cartas d’Africa

S. José do Mongué, 1 de Julho de 1909
São vésperas dos meus trinta e três anos.
A minha rapaziada anda radiante pois
amanhã espera bom matabicho, para festejar os cabelos brancos que começam a
aparecer na minha cabeça.
Coitados! têm todo o direito a isso! Amanhã terão o clássico porco, que custa
uma libra, e o seu copito de vinho para
dar bem os sustenidos nos instrumentos,
como eles dizem. E eles cheios de esperança da barriga cheia saltitam, e já gritam, a plenos pulmões:
- Viva o nosso Padre grande! Viva o Padre
Alberrrto!...
E eu sinto-me feliz no meio destas pobres
crianças arrancados à selva, e que hoje reconhecem em mim um pai. Que feliz eu seria
se os encontrar um dia todos no céu!...
Vivi durante dois meses, esquecido de
todos vós; imerso no meio de uma multidão de papéis, não tive tempo de vos enviar
uma carta, por pequena que fosse; à noite
mesmo era impossível escrever-vos pois a
cabeça cansada com as fadigas do dia, estava
incapaz de produzir qualquer ideia. Tudo
acabou felizmente. Concorreu para isto as
festas de S. João e S. Pedro em Inhambane
onde tive de ir com a música, e que durante
um mês me tolheu de todo, por causa dos

ensaios, lá fomos e saímos bem.
Vou contar-vos tudo isto, que deveis gostar de saber como se faz uma festa em
África. Como tinha sido convidado para
levar a música tratei de lhe arranjar um
novo fardamento à maruja, coisa chic de
todo; os rapazes então, estavam mortos
por mostrar-se enfarpelados com a fatiota
nova. Era vê-los no dia 23 de Junho de
manhã numa roda viva, meios doidos a
remirarem-se da cabeça até aos pés com as
suas luvas alvadias enfiadas nas mãos!...
O Ex.mo senhor Secretário do Governo
tinha enviado o escaler a vapor, para rebocar a lancha com os rapazes. Às 8 horas
embarcámos e caminhámos em direcção
a Inhambane; mas o escaler tinha pouco
carvão e acabou-se a água no meio da baía!
De sorte que chegámos a Inhambane só às
2 horas da tarde, isto é, um caracol a andar
chegava primeiro do nós, que navegávamos num instrumento do progresso!...
Uma vez em terra, rompeu a música próximo da alfandega, um brilhante passa-calle, ouvindo-se vivas de todos os lados
à missão, aos Padres do Mongué, aos rapazes e à minha alta personalidade!...
Nesse dia à noite houve fogueiras e música,
e no dia seguinte missa cantada, em que
sobressaiu a voz do meu companheiro,
o Padre Inácio, o belo baixo que a todos
espantou, pelo lindo timbre de baixo cantante. Tivemos teatro por um grupo de
amadores, que andaram muito bem, e a

que os meus rapazes deram muito apreço,
pois era a primeira que viam aquilo. Perguntavam-se eles depois! Quando temos
outra vez aquela gente a dizer lérias?!...
No S. Pedro seguiu-se o mesmo programa com regatas e tiro aos pombos.
No fim das festas estava moidíssimo, pois
tive de dirigir sempre a banda de noite e
de dia; e ainda hoje conservo um resto de
constipação que apanhei, para me recordar das festas a S. João e S. Pedro!... Cá na
Missão – Muita criança, muito trabalho
e muito que fazer para conduzir todos
estes infelizes ao caminho do céu! Temos
continuado as obras começadas; temos
feito grandes aterros e muros de suporte,
pois a casa do Internato ameaçava ruína.

Estamos a transformar parte da casa para
camarata, pois a actual já não comporta
os rapazes que temos internos. Tudo exige
muita despesa! Lembrem-se, pois, os nos-sos amigos e benfeitores da pobre missão
de S. José do Mongué. Temos mais de 60
crianças para baptizar, havendo alguém
que queira escolher nomes é mandá-lo
dizer. Aqueles que adoptaram crianças,
já lhe posemos os nomes pedidos, e com
certeza que eles não se esquecerão dos
seus benfeitores. Tudo na Missão tem
saúde, a começar no pequenito de pé
descalço e tanga à cinta, até este pobre
pecador, que de todos implora uma prece
fervorosa. Recebei de todos mil saudades
e orai por nós todos.

Fraternidade com o Budismo
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Em Jacarta, na Indonésia, Franciscanos e
Budistas convivem fraternalmente. Foi o
que partilhou recentemente o Ministro
Provincial da Província Franciscana de
São Miguel daquela ilha do Pacífico.
Por ocasião da celebração budista de
VESAK, a comunidade budista do templo de Menteng, em Jacarta, convidou os
franciscanos vizinhos para uma refeição
festiva. Os monges budistas serviram os
franciscanos, mostrando assim um clima
de diálogo pacífico.
A festa do Vesak budista, é celebrada de
muitas formas e maneiras em todas as tradições budistas, de acordo com os costumes
locais onde os monges vivem. Nesta ocasião
os budistas meditam sobre o nascimento,
sobre a iluminação (Buda foi o grande iluminado do budismo) e sobre a morte. A
morte é entendida como um regresso ao
estado de nirvana.
As cerimónias anuais à volta do Vesak
budista têm lugar entre os meses de Abril e
Maio, mas não ocorrem sempre no mesmo

dia, estas festas são determinadas pelo
calendário lunar e pelas tradições locais que
podem situar o Vesak em diferentes ocasiões. Tal como para nós cristãos católicos
também a celebração do Domingo de Páscoa se baseia no calendário lunar. No Vesak
os monges e as mongas budistas renovam
os seus votos de venerar o Buda, venerar os
ensinamentos do Buda (Dharma) e a comunidade dos discípulos do Buba (Sangha).
Na celebração do Vesak os crentes no
Buda recitam as máximas que o Buda
lhes deixou, rezam essencialmente pela
Paz, pela Felicidade e pela Harmonia. O
respeito pelo outro e a tolerância são duas
fortes componentes do budismo.
Há milénios que o budismo responde às
necessidades espirituais de aproximadamente um terço da humanidade. É uma
forma de vida sem dogmas, que envolve
várias zonas e abrange áreas que vão da
ciência à religião, da filosofia e da psicologia, à ética e à arte.
Os seguidores de Buda desejam atingir a
perfeição na visão das coisas, nos objectivos e nas palavras, nas acções e na vida,

no esforço e no desenvolvimento mental e
finalmente no «Samandhi» (Meditação).
Por todos estes motivos, não restam dúvidas sobre a possibilidade de diálogo e
aproximação entre o franciscanismo e o
budismo. Francisco de Assis, conhecido
por todos como o «Irmão Universal»
vivia em profunda comunhão com o cosmos e natureza, estabelecia laços de profunda harmonia com todas as criaturas,
às quais chamava irmãs, e como sabemos
falava com elas. Certamente que a dimensão espiritual da vida de S. Francisco estaria muito perto do caminho da meditação
«Samandhi». Esta vida de comunhão
com o universo criado por Deus, que
levava S. Francisco a tratar as criaturas por

irmãs, conduziu o pobre de Assis à mística
da tranquilidade e da paz.
Não sendo o Franciscanismo e o Budismo
a mesma coisa, caso fossem a mesma não
havia necessidade de diálogo nem de aproximação, há nestas duas formas de vida
muitas hipóteses de aproximação e de
realização de acções conjuntas, nos fóruns
internacionais em defesa da mãe terra,
de uma espiritualidade abrangente, que
ultrapassa o religioso. E une os homens
nos caminhos conjuntos da harmonia, do
equilíbrio pessoal e integral consigo, com
os outros e com o cosmos. Que o exemplo
dos franciscanos de Jacarta, nos inspire
também a nós, a estendermos as mãos e a
não viramos as costas uns aos outros.
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Algumas ideias sobre o “Decreto
Ad Gentes”
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima OFM

Depois de ter reflectido com os leitores
do JMF sobre a Carta Pastoral dos Bispos de Portugal “Como eu vos fiz, fazei
vós também – Para um rosto missionário da Igreja em Portugal” e porque
estamos em contexto de um Ano Mis-sionário Extraordinário, partilho agora
algumas ideias sobre o Decreto Ad
Gentes a respeito da atividade Missionária da Igreja, um precioso documento
saído do Concílio Vaticano II, e que tem
como objetivo delinear os princípios da
atividade missionária.
Logo no proémio deste documento é
assinalada a missão principal da Igreja:
por exigência da sua própria catolicidade, e obedecendo ao mandato de
Jesus Cristo, deve anunciar o Evangelho a todos os homens, porque é sal da
terra e luz do mundo e deve tudo fazer
para instaurar todas as coisas em Cristo
e que n´Ele os homens constituam uma
só família e um só Povo de Deus.
Nesta primeira parte apresento alguns
princípios doutrinais traçados no Capítulo I deste documento:
- A Igreja Peregrina é por sua natureza
missionária pois tem a sua origem na mis-são do Filho e do Espírito Santo.

- Aquilo que foi pregado pelo Senhor e
aquilo que se operou n´Ele para a salvação
do Género Humano, deve ser proclamado
e espalhado até aos confins da terra.
- Cristo enviou o Espírito Santo da
parte do Pai para impelir a Igreja à sua
própria dilatação, tendo descido no dia
de Pentecostes sobre os discípulos para
ficar sempre com eles, permitindo assim
a manifestação pública da Igreja entre
os gentios por meio da pregação. É, por
isso, o mesmo espírito de missão que
animava o próprio Cristo, que se instala
no coração dos fiéis.
- Os Apóstolos foram a semente do
novo Israel e ao mesmo tempo origem
da sagrada Hierarquia, foram eles os
primeiros a pregar e a gerar igrejas, e os
seus sucessores tem a missão de perpetuar esta obra de evangelização. Assim
como Cristo foi enviado pelo Pai, também os apóstolos foram enviados por
Cristo para fazer discípulos, batizando
em nome do Pai do Filho e do Espírito
Santo e ensinando a cumprir tudo o
que Ele ensinou.
- A missão da Igreja realiza-se pelo exemplo de vida, pela pregação, pelos sacramentos e pelos restantes meios da graça,
seguindo, à semelhança do seu Fundador, pelo caminho estreito da cruz, que
é o caminho da pobreza, da obediência,

MATERIAL MISSIONÁRIO 2020
Apresentamos o material de Animação
Missionária para 2020.
Não se trata de vender ou comprar um
simples calendário, calendários há muitos,
o que está em causa, antes de mais e acima de tudo é uma: AJUDA ÀS MISSÕES
FRANCISCANAS!
O mesmo se diga da Agenda das Missões
Franciscanas. Hoje toda a gente tem telemóvel com agenda electrónica, mas a
finalidade da nossa Agenda é ajudar os
FRANCISCANOS EM MISSÃO ESPALHADOS POR TODO O MUNDO.
E difundir em 2020 a Vocação Franciscana de Santo António de Lisboa, que
tomou o hábito franciscano para ser mis-sionário conforme pode ver na capa da
Agenda para 2020.

Não vamos vender a Agenda e o Calendário
como se fosse uma novidade no mercado,
mas sim para ajudar as MISSÕES FRANCISCANAS.
Faça o seu pedido para:
Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

do serviço e da imolação própria até à
morte, mas sempre alicerçada na esperança da ressurreição.
- Chamam-se «missões» à implantação
da Igreja, entre povos ou grupos que
ainda não creem em Cristo, e exercem-se ordinariamente em certos territórios
reconhecidos pela Santa Sé. Desta forma
vão surgindo igrejas autóctones particulares dotadas de forças próprias e maturidade, com hierarquia própria, unida
ao povo fiel, providas de meios para uma
vida cristã plena e contribuindo para o
bem da Igreja Universal.
- Todos os batizados são chamados
a unir-se num rebanho para assim
poderem dar testemunho unânime de
Cristo perante os gentios, animados,
sobretudo pelo testemunho da mútua
estima e da caridade.
- A razão da atividade missionária vem da
vontade de Deus que quer que todos os
homens sejam salvos e cheguem ao pleno
conhecimento da verdade, não existindo salvação senão e apenas em Jesus
Cristo e, por essa razão, é necessário que
todos os homens se convertam a Cristo e
sejam incorporados a Ele a à Igreja pelo
Batismo, através da pregação da Igreja.
- É quando dá a conhecer Jesus Cristo
ao mundo que a Igreja revela a genuína
verdade da sua condição e da sua inte-

gral vocação, pois Cristo é o princípio
e o modelo da humanidade renovada e
imbuída de fraterno amor, sinceridade e
espírito de paz à qual todos aspiram.
- Não há ninguém que se consiga libertar a si mesmo do seu pecado, da sua
enfermidade, da sua solidão ou escravidão, porque todos precisam de Cristo
como modelo, mestre, libertador, salvador e vivificador. Neste sentido, o Evangelho torna-se fermento de fraternidade,
de unidade e de paz.
- A atividade missionária, que acontece
pela palavra da pregação e pela celebração
dos sacramentos, é a manifestação e realização dos desígnios de Deus no mundo e
na sua história.
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Como Santo António pregou em
Rimini e muitos herejes não o
quiseram ouvir
Texto: In Florinhas, «Liber Miraculorum»

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

Como Santo António pregasse em Rimini
onde havia grande multidão de hereges,
desejoso como andava de trazê-los à luz
da verdade, disputava contra seus erros.
Mas eles, os hereges, feitos assim como
pedras pela obstinação e endurecimento,
não davam crédito às suas palavras e nem
sequer acudiam a ouvi-las.
E então Santo António, por inspiração
divina, achegou-se à foz do rio onde ele
entra no mar, e começou, em maneira
de sermão, a chamar os peixes, da parte
de Deus:
- Ó peixes, meus irmãos, vinde vós ouvir
a palavra do Senhor, já que os infiéis
menosprezam de ouvi-la! E logo naquela
hora se juntaram diante do Santo António tantos peixes, grandes e pequenos,
como nunca por ali fora vista tamanha
multidão. E todos eles atiravam a cabeça
ao cimo da água. E foi maravilha de
espanto, os peixes grandes andarem com
os mais pequenos, e os pequenos sem
medo nem perigo passarem por sob as
barbatanas dos maiores e até debaixo
delas se ficarem quedos e seguros.
Peixes de todas as espécies e qualidades
corriam dum lado para o outro em cata
dos semelhantes para com eles se jun-

tarem. E como aparece admiravelmente
aformosentado o campo quando ornado
e pintado com variedade de cores e figuras, assim eram as águas, coalhadas de
peixes, ali em frente a Santo António.
E era de ver os peixes grandes marcharem
em alas, ao modo dos cavaleiros, a tomar
seus lugares para assistir à pregação; e os
peixes de meio tamanho ocuparem os
lugares do centro e como ensinadores de
Deus ali se ficarem quietos sem armar
barulho; e os pequeninos achegarem-se
mais ao Santo como se ele fora seu protector, numa pressa tão grande que nem
peregrinos que vão assistir ao inspirado
sermão: todos os peixes estevam à vista,
frente a Santo António; nas águas baixas os mais pequenos, adiante contra o
mar os de mais tamanho, e os grandes ao
largo onde a água era já funda. E, assim
todos em ordem, começou o Santo de
pregar solenemente:
Peixes, meus irmãos, muita obrigação
tendes de, à vossa maneira, cantar louvores e render graças a Deus nosso Criador.
Deu-vos Ele para morada tão nobre elemento, a água doce ou salgada segundo
haveis mister. Outrossim vos preparou
abrigo para fugirdes aos riscos das tempestades. E a água que vos deu é clara e
límpida, a fim de poderdes ver os cami-

nhos a andar e os manjares que haveis de
comer. E é o mesmo Criador quem vos
reparte o alimento necessário à vida.
E, lá na criação do mundo, houvestes
de Deus, com a Sua bênção, o mandamento de vos multiplicares. No dilúvio, quando fora da arca todos os animais pereceram, vós sem aleijão nem
dano fostes guardados como nenhuma
outra criatura.
E Deus dotou-vos de barbatanas e
encheu-vos de vigor para vos poderdes
mover a uma parte e a outra, segundo
vosso aprazimento. A vós se vos confiou
o profeta Jonas para o guardardes e lançares em terra, são e salvo, ao fim de três
dias. Quis Deus que fosseis vós quem
oferecesse a Nosso Senhor Jesus Cristo o
dinheiro do tributo, quando Ele, assim
como pobrezinho, não tinha donde
pagasse. Antes da Ressurreição e depois,
servistes de manjar ao Rei eterno. Por
todas estas graças muito deveis louvar e
bendizer o Senhor, pois d’Ele recebeste
benefícios tantos e tão singulares como
nenhuma outra criatura os recebeu. A
estas palavras e semelhantes admoestações alguns dos peixes soltavam vozes,
outros abriam a boca, e outros inclinavam a cabeça, louvando ao Senhor da
maneira que sabiam.

Ao ver a reverência dos peixes, com muito
júbilo espiritual se alegrou Santo António, e esforçando mais a voz, exclamou:
Bendito seja Deus para sempre, pois mais
honra Lhe dão os peixes da água que os
homens hereges; e melhor ouvem a Sua
palavra os animais sem entendimento,
que os infiéis dotados de razão!
E quanto mais pregava Santo António,
mais crescia a multidão dos peixes, e
nenhum deles arredava do seu lugar.
À notícia do prodígio ajuntou-se o
povo da cidade e mai-los ditos hereges,
e foram-se todos aonde estava Santo
António. E vendo milagre tão grande
e singular, assentaram-se, de coração compungido, aos pés do Santo, e
rogaram-lhe que também a eles fizesse
sermão. E o Servo de Deus, tomando a
palavra, tão maravilhosamente pregou
da fé católica que converteu aos hereges
ali presentes, e aos fiéis os confirmou
na fé. E depois a todos despediu com
grande prazer e bênção.
E os peixes, havida licença de Santo
António, gozando-se e alegrando-se,
com muita graça e inclinações se foram
nos diversos rumos do mar. E pregando
o Santo na cidade ainda por muitos dias,
fez grande fruto convertendo hereges e
confirmando-os na santa Fé católica.

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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Pastoral Juvenil e Vocacional:
Desafios e Perspectivas
Texto: Fr. Sérgio Góis, OFM

“Consequentemente,
são cada vez mais
numerosos os jovens
que descobrem a fé fora
do ambiente familiar”
Aquando da preparação do Sínodo dos
Bispos sobre os Jovens (3-23 de Outubro de 2018), foi realizado um inquérito, através do qual foi possível recolher
dados acerca da religiosidade juvenil e
da forma como a Igreja acompanha os
jovens no seu processo de discernimento
vocacional. Este inquérito foi realizado
pelas Dioceses portuguesas, a partir dos
seus Departamentos de Pastoral Juvenil.
Posteriormente, os dados foram coligidos e analisados, sob a coordenação
do P. Eduardo Duque, da Diocese de
Braga, e apresentados num relatório da
Conferência Episcopal Portuguesa, de
Março de 2018.
O primeiro dado que se destaca é precisamente o decréscimo de jovens católicos. Se
a percentagem de pessoas que se dizem católicas tem vindo a diminuir, registando-se
uma descida de 83% para 72%, de 2002
a 2014 respectivamente, de acordo com
os dados do Inquérito Social Europeu,
a tendência descendente acentua-se precisamente na população jovem, onde
5 em cada 10 jovens (50%), em 2014, se
dizem católicos. Visto que estes dados se
referem a 2014 – o inquérito mais recente
de 2016 não foi aplicado a Portugal –,
devemos considerar uma percentagem
ainda mais reduzida no presente. Aliás,
uma notícia do jornal Público, de 02 de
Julho, dizia que na Área Metropolitana
de Lisboa os católicos representavam
cerca de 55%. Além disso, dos jovens que
se dizem católicos, apenas 28% refere ter
uma prática regular (vai à missa uma ou
mais vezes por semana), enquanto 56%
tem uma prática nominal (participa em
serviços religiosos pelo menos uma vez
por ano) e 16% não pratica. Assim, dos 5
jovens em cada 10 que se dizem católicos,
apenas 1,4 tem uma prática regular.
Por outro lado, embora as dioceses continuem a prover espaços juvenis, muitos deles sob modelos tradicionais –
catequese e grupos de jovens, aulas de
EMRC e colégios, encontros diocesanos

de Juventude e Movimentos Juvenis/
Escuteiros, experiências missionárias e de
cariz social, bem como a participação em
serviços litúrgicos –, há uma clara consciência dos desafios com os quais os jovens
se confrontam na actualidade, a nível profissional, social e religioso, bem como das
oportunidades, ao nível da formação, da
informação e da mobilidade, que influem
directamente nas opções pessoais.
No entanto, esta consciência não se
reflecte numa prática sólida e constante,
no âmbito da Pastoral Juvenil. A família deixou de ser a domus ecclesiae, onde
se descobria a fé, se aprendia a rezar e se
aprendiam os rudimentos doutrinais,
deixando assim de ser o primeiro lugar
do discernimento vocacional. A catequese dos filhos é mais uma opção motivada pela tradição (e pela ocupação de
tempos livres), do que um factor importante de crescimento na fé ao encontro
de Cristo. A própria organização familiar não possibilita um ambiente propício ao acompanhamento. Consequentemente, são cada vez mais numerosos
os jovens que descobrem a fé fora do
ambiente familiar. Por sua vez, a comunidades pouco falam da vocação, relegando a questão para datas pré-estabelecidas, não cumprindo muitas vezes a sua
missão de acolhimento e acompanhamento dos jovens. Apesar de os encontros mobilizadores, como as Jornadas
Mundiais da Juventude, aglutinarem e
entusiasmarem os seus participantes,
não se dá a devida continuidade, devido
à falta de estruturas e capacidade de resposta a nível local.
Quanto ao acompanhamento, há um
real déficit de tempo atribuído à escuta.
Por um lado, os trabalhos apostólicos e
administrativos dos sacerdotes relegam
o acompanhamento de jovens para os
planos inferiores das prioridades pastorais. Por outro, dificilmente se encontram leigos devidamente preparados
para esta função e as propostas de for-

mação para tal geralmente destinam-se
a formadores de seminários ou de institutos religiosos.
Por fim, tendo em conta o distanciamento dos jovens da vida política, económica e social, bem como a falta de
formação, que muitas vezes desmotiva
os jovens a tomar posições, a Igreja portuguesa revela-se consciente da necessidade de criar cada vez mais espaços
onde os jovens se possam expressar e
formar. De igual modo, contra o individualismo da sociedade, a Igreja compreende-se como instrumento promotor do diálogo inter-geracional, através
do cuidado pastoral das famílias e da
vivência comunitária.
Estes dados, na crueza da inevitabilidade estatística, não nos podem deixar
indiferentes. Porém, tanto seria perigoso
diabolizá-los, caindo numa retórica pessimista, como seria igualmente pernicioso

canonizá-los, desvalorizando o que de
bom, ainda que insuficiente, se faz na
Igreja no âmbito da pastoral dos jovens.
Perante estes nossos tempos, é necessário
interpretar os seus sinais à luz do Espírito, para saber acolher as suas novas pos-sibilidades, tal como afirmou, em tom
profético, Dom Eduardo Pironio aos
jovens argentinos, em 1985 , agora citado
pelo Papa Francisco, na recente exortação apostólica Christus vivit: «Devemos
amar a nossa hora com as suas possibilidades e riscos, com as suas alegrias e
dores, com as suas riquezas e limitações,
com os seus acertos e seus erros» (ChV
n. 200). Neste sentido, o espaço português revela-se-nos, hoje, como autêntico
campo de missão, onde – estamos em
crer – os jovens e os ambientes juvenis
em que habitam poderão ser os novos
areópagos do anúncio sempre renovado
da Boa Nova de Jesus.

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
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