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Do Advento ao Natal
Texto: Frei Álvaro Silva — Diretor do Jornal Missões Franciscanas

“Boas festas de Natal
para todos os assinantes e
amigos do Jornal Missões
Franciscanas”
ONDE HOUVER VIOLÊNCIA NÃO HÁ NATAL

Iniciámos esta fase do ano com esperança e determinação. Um pouco por
nós e pela nossa fé, um pouco empur-rados pelas influências da onda consumista que nos cerca por toda a parte
desde meados de novembro e que irá
até ao fim do ano. Em certos sítios, há
gente muito apressada e até as igrejas são
enfeitadas muito antes do Natal. Neste
tempo somos convidados a dar atenção a dois aspetos da nossa vida de fé: a
vinda definitiva do Senhor ao mundo e
a evocação da primeira vinda de Jesus
na carne humana. Os profetas, Isaías e
João Baptista, veem ajudar-nos a realizar, mais uma vez, as mudanças neces-sárias em nós, para que sejam superadas

todas as formas de dominação, exclusão
e miséria, para que na nossa sociedade
haja liberdade e dignidade para todos.
O Advento é o tempo da espera,
baseado na expetativa da transformação que mais uma vez o Natal do
Senhor pode ajudar a melhorar o meu
viver. Uma expetativa atenta, alegre, de
renovada esperança.
Há quem diga que «o melhor da festa
é esperar por ela». É por isso que no
interior de cada um, com o início do
advento, começa a meditação do Natal,
com uma maior atenção à nossa vida
espiritual, com um forte propósito de
conversão; com uma opção mais profunda pela pobreza, à semelhança da

família de Nazaré; com um desejo sério
de privilegiar a comunicação verbal
e afetiva, não virtual, nem por SMS,
entre os familiares e amigos chegados. Se me der conta daquilo que devo
melhorar nestes aspetos da minha vida
pessoal, então sim, começo a viver mais
o clima do Natal. Os desafios de Isaías
de transformarmos as espadas em char-ruas de arado, continua atual.
É certo que Deus veio definitivamente
para dentro do nosso mundo, da nossa
pequenez, mas Ele é Aquele que na sua
novidade continua a vir e deve vir para
cada um de nós e para todo o mundo. Os

tempos messiânicos foram inaugurados
com a vinda de Jesus, mas ainda não se
completaram. A reconciliação do homem
com o outro homem e com a natureza
está ainda em processo. Há espaço para a
nossa intervenção.
Que o NATAL DO SENHOR não nos
encontre embriagados ou a dormir, como
os servos maus do Evangelho, mas despertos com as lâmpadas da fé bem acesas nas
nossas mãos e com o coração a arder-nos
por dentro como o coração dos discípulos
de Emaús. Boas festas de Natal para todos
os assinantes e amigos do Jornal Missões
Franciscanas.
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Editorial

Devoção a Santo António
Texto: António Salgado Rodrigues de Pereira

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Dezembro é, por excelência, o mês do
NATAL DO SENHOR, mês que nos
torna sensíveis aos outros e às causas
humanitárias, ou à ausência delas.
Há dois mil anos não havia lugar para
Jesus nascer na sociedade Israelita, por
isso durante uma viajem, Maria deu à
luz o Seu Filho numa gruta de animais e
colocou o menino numa manjedoura.
Hoje, dois mil anos passados, com tantas descobertas, tanto desenvolvimento,
tanta ciência e tanta tecnologia, continua
a não haver lugar na nossa sociedade para
os frágeis, os vulneráveis, os pobres.
Há planos e ideias muito bonitas, como
os planos e as ideias do senhor Presidente da República, o Prof. Marcelo
Rebelo de Sousa, que se não houver
crises internacionais, se…, se…prevê que
em 2023 não haja em Portugal pessoas
na condição de sem abrigo.
Como em Portugal somos peritos em
‘estudos’, sabemos que há 11 mil pessoas
em risco de se tornarem sem abrigo, por
viverem já hoje em condições precárias.
Destas pessoas 3400 já são sem abrigo
identificados. Vivem na rua 1 953 pessoas
que dormem em abrigos de emergência ou
em espaços públicos. Destas, 1443 sofrem
de patologias associadas à sua condição.
Para resolver este flagelo o senhor Presidente da República coloca a meta de 2023
e o governo de Portugal nem meta coloca.
Relacionado com os sem abrigo, surgiu o
caso da jovem de 22 anos de descendência
cabo-verdiana, que vivia na rua, que estava
sinalizada, mas por quem ninguém fez
nada de concreto para a ajudar a sair da rua.
A jovem não agiu bem, podia ter procurado uma urgência hospitalar (daquelas
que ainda estão abertas à noite) e apresentar-se lá ela e o nascituro.
Se a jovem tivesse dinheiro para ir abortar
à Clinica dos Arcos, em Lisboa, era uma
cidadã respeitável, como não tem dinheiro
e é uma sem abrigo, desestruturada a
todos os níveis por viver na rua, sem a proteção do Estado, que deve garantir o bem-estar dos cidadãos, dão-lhe agora também
o rotulo de criminosa.
E os senhores do poder andam entretidos com «Web summit» ou «Black
Friday» ou «as novelas à volta de Joacine
Katar Moreira». Assim os pobres serão
cada vez mais pobres, a sociedade mais
desumana e crescentemente indiferente.
Não adianta nada dar uma sopa quente
a um sem abrigo no Natal, se durante o
ano lhe recusam tudo a que como seres
humanos têm direito!

“agradeci-lhe esta Sua
bênção ao pegar no
Seu andor”
O meu nome foi escolhido pelo meu
padrinho, que também se chamava
António. Só por isso, já tinha uma
amizade especial pelo Padroeiro das
Missões Franciscanas. Daquilo que me
recordo, a minha devoção por Santo
António começou a crescer quando eu
tinha 7 anos de idade, em 1935. Relembro-me que estava a ir para a escola,
onde passava pela capela de Santo
António da freguesia de Martim, em
Barcelos, e onde fiz uma asneira. Havia
dois cedros junto à escadaria principal
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e no tempo dos ninhos subi a um deles e
deitei todos os ninhos que lá estavam para
o chão. Como estava com os meus colegas
da escola, acabámos por chegar atrasados
à aula. A professora perguntou-nos qual
a razão para o atraso e eles disseram
o que tinha acontecido. A professora
pegou na palmatória e deu-me 12 bolos
seguidos. Recordo este momento como a
primeira ligação que tive com este Santo,
ao ter feito mal aos ninhos que estavam
junto da Sua capela.
Na minha freguesia festejava-se anualmente o Santo António e eu ia sempre
para a Sua capela neste dia. Tinha 18
anos de idade quando peguei pela primeira vez no Seu andor. Nessa altura,
tinha-lhe pedido uma graça, que com
os meus quase 91 anos de idade, a
chegarem no Natal, já não me lembro
qual foi, mas na altura senti que ele me
atendeu. Por isso, agradeci-lhe esta Sua
bênção ao pegar no Seu andor. Sentia
então que a minha devoção crescia
ainda mais. Fazia-lhe pedidos e agradecia-lhe, pois, sempre tive muita amizade por Ele.
A partir dessa altura, sempre que passava
à frente da capela, se tivesse o chapéu, eu
tirava-o, independentemente desta estar
aberta ou fechada. Ainda hoje faço isso.
Mesmo que passe por lá de carro, eu
faço-o com a maior devoção.
Posso dizer-vos que a minha devoção
em Santo António é tão grande que
passados estes anos todos, todos os
dias lhe rezo. Tanto para lhe pedir para
me ajudar, mas também para lhe agradecer. Isto não me falha, faço-o todos
os dias.
Recordo-me que em 1972 conheci o
Convento Franciscano Montariol, em
Braga. Mais uma vez, acabaria por ter
mais uma ligação a Santo António na
minha vida. As minhas idas lá começaram pela minha função na Legião
de Maria, na qual durante cerca de 17
anos fiz apostolado em várias cadeias
e na cidade e arredores. De Montariol
comecei por trazer muitas revistas e
livros recomendados pelo Frei José
Marques para os presos ocuparem
o seu tempo e para eu próprio ler em
casa, mas também foi através deles que
conheci a assinatura das Missões Fran-

ciscanas. Apesar da redação do jornal
ter passado para Leiria, sinto que este
jornal faz parte da minha vida. Já pas-saram mais de 45 anos e eu continuo a
gostar muito de a ler. Tal como já disse,
estou a caminho dos 91 anos de idade,
mas ainda hoje não passo um mês sem
ler as Missões Franciscanas.
Por fim e para reforçar ainda mais a
minha ligação com Santo António,
durante três anos organizei no Convento Franciscano Montariol o convívio anual da minha família, que
é composta por mais de 60 pessoas,
incluindo filhos, netos e bisnetos. Em
nome de Santo António, terminámos
sempre este convívio com um terço na
Sua capela.
Gostaria ainda de partilhar convosco
a entrada da minha casa. Eis que lá
tenho uma imagem de Santo António
pintada à mão dentro de um túmulo
muito antigo e em pedra. Santo António está sempre comigo!
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“O Verbo fez-se carne e habitou
entre nós”
Texto: Frei Sérgio Góis

“Pode Deus condicionar-se
assim tanto?”
Celebramos mais um Natal. Por tantos
anos quantos nos seja permitido celebrar a Incarnação do Verbo, será sempre insondável este mistério do Filho de
Deus, que assumiu a condição humana,
deixando-se condicionar pela inexorabilidade espácio-temporal, tomando um
corpo e confiando-se aos homens. Pode
Deus condicionar-se assim tanto? Pode
Deus assumir a nossa condição, sendo
verdadeiramente Deus e verdadeiramente
homem, sem se negar a si próprio e sem
negligenciar-nos a nós?
Estas questões poderão parecer meramente devaneios académicos, que
pouco ou nada dirão ao comum dos
mortais. No entanto, elas refletem uma
problemática tão antiga como o cristianismo e que, de uma ou outra forma,
nos confrontam quotidianamente,
mais que não seja na nossa relação com
o mundo descrente ou com crenças distintas das nossas.
Ora, a profissão de fé, proclamada solenemente no Evangelho do dia de Natal

(Jo 1,1-18), segundo a qual o Logos se fez
carne (v.14), não se reduz a uma mera
formulação poética, privada de sentido
antropológico e teológico. Pelo contrário, ela surge como a afirmação de um
testemunho, vivido e celebrado, que
confere um sentido novo à existência,
devendo por isso ser anunciada.
O autor do quarto Evangelho, São João,
de acordo com a Tradição e a comunidade joânica deparavam-se com compreensões distintas de Deus, ao mesmo
tempo que se confrontavam com desvios doutrinais, que asseguravam uma
explicação lógica à identidade de Jesus,
o Cristo, reduzindo-o a um subproduto
racional. Então como hoje, as pessoas
revelavam uma apetência para as realidades espirituais e uma necessidade de
compreensão dos mistérios divinos. Não
será, portanto, de estranhar que a afirmação de Deus feito homem seja absurda
para uns e inaceitável para outros.
Por entre o refulgir das luzes natalícias,
essa Luz que brilhou nas trevas (cf. v.5)

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.

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

corre o risco de não ser aceite, sempre e
quando nos fechamos nas nossas lógicas
mesquinhas ou quando reduzimos este
mistério a um simples sentimentalismo
sazonal. É o risco que Deus assume connosco e é o risco que todo o discípulo
missionário assume na evangelização. Eis
a segurança do cristianismo!
Urge, por isso, assumir com toda a radicalidade a verdade de que Deus se fez
homem, não apenas num tempo litúrgico próprio, mas em todos os tempos,
em toda a vida. A espiritualidade cristã
baseia-se, pois, na Incarnação do Verbo,
donde tudo o mais Se revela e nos enleva

para a verdade de Deus: doação, compaixão, misericórdia, amor.
Assim, anunciar ao mundo que o Verbo
se fez carne exige o nosso testemunho
nos gestos quotidianos. Isto mesmo
diz-nos João: «Sabemos que O conhecemos por isto: se guardamos os seus mandamentos. […] Quem diz que permanece
em Deus também deve caminhar como
Ele caminhou» (1Jo 2,3.6). Eis porque,
de ano para ano, celebramos o Natal:
para que Jesus Cristo nasça de novo nas
nossas vidas, para que a sua Luz brilhe
nas nossas trevas, que tantas vezes teimam em adensar-se. Santo Natal.
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Algumas ideias sobre o “Decreto
Ad Gentes”
Parte IV
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“desgastando-se a si mesmo
pelo bem das almas”
Continuo com os caros leitores do
JMF a partilha de 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.
Depois de, no Jornal dos meses de
agosto/setembro, outubro e novembro, ter apresentado alguns princípios
doutrinais deste documento, algumas ideias da obra missionária em
si mesma, o incremento das Igrejas
jovens, a sua atividade missionária, a
promoção do apostolado dos leigos e a
diversidade na unidade, avanço agora
para os Capítulos IV e V deste documento, que fala, especificamente dos
missionários, principalmente a espiritualidade que os rege, bem como a sua
formação espiritual, moral, doutrinal
e apostólica; a especificidade dos Institutos Missionários e a organização
da atividade missionária.
Embora todo o cristão tenha a obriga-

ção de difundir a fé conforme as suas
possibilidades, Jesus, pela ação do Espírito Santo, chama, de entre os seus discípulos, os que Ele quer, para estarem
com Ele e os enviar a evangelizar os
povos e também suscita na Igreja, pela
mesma ação do Espírito Santo, Ordens,
Congregações, Institutos e Associações, que assumem, como tarefa específica, o dever de evangelizar, que pertence a toda a Igreja.
Segundo este documento, os que foram
chamados exclusivamente para a mis-são, movidos pela fé e pela obediência,
são enviados pela legitima autoridade
«para junto dos que estão longe de Cristo,
escolhidos para uma obra à qual foram
destinados como ministros do Evangelho,
a fim de que a oblação dos gentios seja
aceite e santificada no Espírito Santo».
O missionário, enquanto enviado,
entra na vida e missão de Jesus Cristo,
e deve «estar pronto a perseverar toda
a vida na vocação, a renunciar a si e a
todas as suas coisas, e fazer-se tudo para
todos». Esta disponibilidade total leva

o missionário a seguir os passos do seu
mestre, mediante uma vida verdadeiramente evangélica, marcada pelas virtudes da paciência e caridade sincera,
não se envergonhando do escândalo
da cruz, e dando a conhecer confiadamente o mistério de Cristo.
O missionário foi antecipadamente
preparado com uma esmerada formação espiritual, moral, doutrinal e
apostólica, de modo a adaptar-se aos
diversos costumes e variadas condições
dos povos, disposto a suportar com
paciência e fortaleza a solidão a fadiga
e mesmo o trabalho infrutuoso. Foi
preparado para ser homem de oração,
perseverante no espírito da caridade,
da fortaleza e da temperança, aceitando
bastar-se com o que tem, desgastando-se a si mesmo pelo bem das almas,
numa dinâmica de espírito de sacrifício, de modo a que cresça no amor de
Deus e do próximo.
Iniciado nas necessidades pastorais
características da terra para onde é
enviado, o missionário procura adquirir o mais profundo conhecimento das
estruturas sociais e dos costumes dos
povos, da ordem moral, dos preceitos
religiosos e do pensamento que esses
povos tem acerca de Deus do mundo
e do homem, tendo também uma profunda atenção às necessidades pastorais
características desses povos, alvo da
sua missão, preocupando-se ainda por

aprender as línguas nativas, de forma a
facilitar a comunicação e o diálogo.
No entanto, os missionários não trabalham isoladamente, antes pelo contrário, a sua vocação comum reuniu-os
em Institutos. Estes Institutos, consagram-se, na totalidade, ou em parte,
à empresa apostólica, tendo-lhes sido
confiado pela Santa Sé vastos territórios. E, florescendo, com este trabalho
missionário, novas igrejas locais, estas,
por sua vez, acabam por alcançar a sua
autonomia, com Bispo e clero próprios,
pelo que, os missionários e seus institutos, alcançada a autonomia por parte de
uma determinada igreja local, mantem-se fiéis à nova Diocese, encarregando-se generosamente de obras especiais ou
de alguma região.

• Enviando esmolas de intenções de missas para serem celebradas nas missões.
A celebração da Santa Missa nas missões
ajuda à subsistência dos missionários.

• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo de colaborar na difusão do espírito missionário
franciscano. Esperamos a sua participação!

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS

Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e
ajuda material, fazendo-se zelador
ou associado da União Missionária
Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de
Estudos», que pode ser oferecida de
uma só vez ou em prestações.

• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Mis-sões
Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50 0010
0000 0242 5320 0011 5 (solicite o
seu recibo).

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Memórias Soltas
Pelas margens do Busi — Parte III
Texto: Padre António Maria de Oliveira, OFM

[Concluímos neste número de dezembro a
publicação destes relatos verídicos, vividos na
primeira pessoa, em circunstâncias difíceis e
com heróico zelo apostólico e missionários, dos
nossos confrades que em 1898 saíram para
Moçambique. Iniciamos esta rubrica em
novembro de 2018, para que no decurso do
ANO MISSIONÁRIO, recordássemos uma
história secular. Relendo o Boletim Mensal,
que se publicou durante vários anos como suplemento à Revista VOZ DE SANTO ANTÓNIO. Não fiquei insensível ao realismo das
descrições, à bravura física e espiritual destes
franciscanos, que cavaram a terra moçambicana com as suas próprias mãos, para que hoje
a evangelização franciscana prossiga naquele
país da África oriental. Por quanto estes missionários fizeram: “À Glória de Cristo – Ámen”]
Como já íamos bastante fatigados e o
calor apertava também bastante connosco, resolvemos demorar-nos aqui
algum tempo para cozinhar e comer
alguma coisa e descansar. O regulo estava
ausente, andava a arranjar dinheiro para
pagar o imposto de palhota. O filho do
regulo veio-nos oferecer um cabrito, que
não aceitamos para não aumentar a carga.
Às duas pusemo-nos de novo a caminho.

Às três e meia chegamos à povoação do
regulo de Guaja, onde bebemos água da
cor de chá, por não haver outra e a sede
apertar deveras. Não imaginam quanta
sede produz uma caminhada em África
debaixo de um sol por vezes abrasador.
Nesta povoação estavam os pretos
assando um bicharoco muito parecido
a um gato, cujo nome desconheço, e
preparando um outro chamado Senge,
muito parecido aos nossos coelhos,
sendo, porém, muito maior e com um
pelo áspero da cor do pelo do texugo.
Este tal Senge, tinham eles encontrado
morto no mato, já com as tripas de fora,
inchado, coberto de bichos e despedindo
um cheiro nauseabundo. Dizem eles
que assim é que está bem; está maduro.
Às cinco e meia chegamos a Xaronga,
onde acampamos. Esta povoação já pertence ao regulado de Mexameje, onde
está o terreno que íamos examinar, e
termo da minha viagem.
O chefe da povoação ofereceu-nos dois
cachos de bananas, que atendendo às
circunstâncias em que nos achamos,
apreciamos muitíssimo! Os terrenos atravessados neste dia continuam sendo de
uma grande feracidade; apresentam-se,
porém, um pouco mais acidentados e
arborizados que os anteriores.
No dia 20 pusemo-nos em marcha às

Texto: Redação

No passado dia 4 de novembro, com 92
anos de idade e 67 de Profissão Religiosa, faleceu na Enfermaria Provincial –
Seminário da Luz, o Frei António Lopes.
Era natural de Parada, Arcos de Valdevez, onde nasceu a 7 de setembro
de 1927. Integrou, desde a sua profissão, as comunidades franciscanas de São José (Lisboa), Montariol
(Braga) e Anjos (Porto).

riante, como pela beleza do local que é
deveras encantadora.
E aquele rio Medundo, de águas cristalinas e constantes, atravessando uma
várzea feracíssima, ficou-me atravessado
no coração. Que bela estação se não fazia
naquele sítio!!!...
NOTA: Com a divulgação destes relatos centenários, evocativos da forma franciscana de
sermos Igreja em saída, damos por concluída
esta rubrica MEMÓRIAS SOLTAS, que
aqui publicamos para assinar com relevo o
Ano Missionário de 2019.

ASSEMBLEIA ANUAL DOS IMAG/ANIMAG

OBITUÁRIO

Faleceu Frei António Lopes

cinco da manhã. Às oito e meia chegamos
a Maringuire, povoação situada num ter-reno pertencente à Companhia do Busi, e
que é conhecido pelo nome de Estaquinha.
Aqui bebemos água e estivemos sentados um pouco à sombra de uma grande
mafurreira. Se todos os terrenos atravessados durante os dias anteriores me
alegraram muito pela sua fertilidade, os
poisados durante esta hora e um quarto
cativaram-me sobremaneira, tanto pela
sua feracidade, que se manifesta por
toda a parte numa vegetação luxu-

Texto: Anabela Cerva, UMF

De 1962 a 1964 esteve na Guiné-Bis-sau, onde trabalhou na Tipografia das
Missões em Bissau. De 1964 a 1976
exerceu as suas funções nas missões
de Moçambique, quer na tipografia
da Escola de Artes e Ofícios na Beira,
quer nos Seminários de Amatongas e
de Vila Pery (Chimoio).
Depois de regressar a Portugal, continuou a trabalhar em muitas das
nossas fraternidades, quer no acolhimento, quer noutros serviços internos.
Tendo estado largos anos como auxiliar na enfermaria da Luz em Lisboa.
Depois das exéquias na igreja do Seminário da Luz, o seu corpo rumou à
terra natal, onde ficou sepultado.
Guardamos deste Irmão uma vida pacífica e sempre recolhida em Deus.

Decorreu dos dias 5 a 8 de novembro,
no Seminário Maior de Évora, a As-sembleia Anual dos IMAG / ANIMAG.
Foi uma assembleia das mais concor-ridas da parte dos Institutos Missionários e mesmo da parte do Bispo Diocesano, o Senhor Arcebispo Francisco
Senra Coelho.
Além do estudo de relatórios e trabalhos de grupo, contámos com duas
boas conferências: uma orientada pelo
Dr. º Carlos Liz, «A Missão em Portugal
hoje e amanhã» e outra orientada pela
Dr.ª Graça Franco, «Como tornar Portugal Missionário».
No dia 7, participámos numa magnífica visita cultural a Vila Viçosa.
A União Missionária Franciscana fez-se representar por Anabela Cerva,

secretária da direção, Frei José Lima,
vice-Procurador Nacional e Frei Álvaro
Silva, Procurador Nacional da UMF.
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Amor pela Eucaristia
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Certo rapaz, na idade dos seus quinze
anos, foi passar dois meses com o seu tio,
na aldeia. Quando chegou o domingo
foi à missa com o tio, mas contrafeito
e a resmungar. Um dia, a tia deu-lhe
sete grandes e saborosos pêssegos, fruta
preferida do adolescente. O tio pediu-lhe então um e comeu-o. Em seguida,
pediu-lhe outro que também o comeu.
Depois disse-lhe:
Não me dás mais dois para comer mais
logo?
O rapaz deu-os com satisfação. Ora o tio
disse-lhe então:
- Meu sobrinho, meu sobrinho! Já vejo que
és mais generoso comigo do que com Deus!
- Porque dizes isso, meu tio?! - perguntou
o rapaz, muito admirado.

- Dos sete pêssegos que te deu a tia, pedi-te quatro pêssegos e tu deste-mos sem
problema e sem resmungar, apesar de ser
a fruta de que mais gostas. Deus, que te
dá sete dias por semana e apenas te pede,
uma hora por semana, para estares com
Ele na Missa, dás-lhe essa hora sempre a
resmungar, não é verdade?!
- Mas, tio!
- Nem mas nem meio mas, rapaz! É verdade ou não é verdade o que eu disse?
- É verdade tio, fui mais generoso contigo
do que tenho sido para Jesus. A partir
de hoje prometo não resmungar mais e
ganhar gosto pela Santa Missa.
- Não prometas, rapaz, cumpre! - rematou o tio, afagando-lhe o cabelo.
Este amor à Eucaristia poderemos encontrar no Joãozinho, um menino de dez anos,
que estava internado num sanatório de
tuberculosos. Ajudava na missa da capela

do hospital. Certo dia, ouviu o capelão
dizer a um funcionário que a torcida que
iluminava o Santíssimo não se aguentava
muito tempo e havia o risco do Santíssimo
ficar às escuras. Vai daí, o miúdo decidido
a fazer uma torcida de algodão foi ter com
um médico e fez-lhe o seguinte pedido:
- Sr. Doutor, não se importa de me arranjar um pedaço de algodão?
- E que vais tu fazer, rapaz? Para que o
queres?! - perguntou o médico, curioso.
-Vou fazer uma torcida, para colocar na
lamparina da capela, para Jesus não ficar
às escuras!
O estado de saúde do Joãozinho precipitou-se e teve de acabar o seu trabalho
na cama de onde não se levantou mais,
colhido, inesperadamente, por uma
hemoptise fulminante (uma expetoração
com presença de sangue, resultante de
uma hemorragia na árvore respiratória).

Mas, esquecido da sua dor, conseguiu
terminar a torcida.
- Senhor padre, leve esta torcida, que eu fiz
para iluminar Jesus e coloque-a na lamparina da capela, por favor! - pediu ao Capelão, que acabara de lhe dar a Unção dos
Enfermos e pronunciado a oração própria
para os doentes em perigo iminente de vida.
- Joãozinho, Jesus está muito feliz por te
preocupares com Ele. - disse-lhe o capelão, tentando esconder as lágrimas.
O Capelão, colocou a torcida do menino
na lamparina e, no momento em que a
acendeu, chegou-lhe a notícia: Joãozinho
acabara de falecer! Foi como se aquela
criança esperasse que a torcida que fez
para o Santíssimo Sacramento começasse
a iluminar. E assim, colhido pela morte,
Joãozinho tornou-se, no céu uma pequenina lamparina do Santíssimo, a iluminá-Lo por toda a eternidade.

Festa no Convento de Varatojo
Texto: Frei António Castro

Logo após o tradicional Convívio mis-sionário de outono, realizado no dia 10
de novembro no Convento de Varatojo,
iniciativa do movimento de apoio à causa
missionária UNIÃO MISSIONÁRIA
FRANCISCANA, alguns meios de
comunicação social, com fotos, vídeos
e comentários, foram dando notícia do
que aqui aconteceu e se viveu.
Confesso que, ao fim desse dia, me
sentia cansado, mas feliz. E à noite o
meu pensamento como que fizera uma
retrospetiva de tudo o que se passara.
É verdade que tudo se iniciara de manhã,
mas a Festa já havia sido preparada
nas vésperas. Quem entrasse no Salão,
olhando para o espaço da frente, via que
tudo nos falava de Missão. Lá estava
Cristo, o enviado do Pai, a enviar outros
pelo mundo: “Ide e ensinai” – lia-se no
cartaz bem visível ao centro. Programa
para cada um cumprir na vida. E lá estavam, em lugar de realce, as figuras de
S. Francisco e do nosso querido Santo
António (Padroeiro da U.M.F.) que tão
bem souberam ser fiéis a este mandato do
Mestre divino. E pensei ainda nas palavras da oração atribuída a S. Francisco:
“É dando que se recebe”!
Apoiados em tudo isto que nos surgia
na frente, e mais tarde durante a própria Eucaristia, tanto Frei Armindo de

Carvalho (nosso Ministro Provincial)
como eu próprio procurámos inculcar
no coração de todos os que já se encontravam no salão a mensagem que dimana do
evangelho. E eram muitos os que tínhamos à nossa frente, vindos isoladamente
ou em grupos, das zonas de Mafra, Tor-res Vedras, Lourinhã, Peniche, Bombar-ral, Óbidos, Caldas da Rainha, Nazaré,
Benedita e… até da terra que me viu
nascer (Travassô, lá para as bandas de
Aveiro…). Zonas onde o franciscanismo,
levado pelos irmãos deste Convento ou
de outras fraternidades, lançou raízes.
Ao ver toda esta gente, lembrei-me dos
tempos de Jesus, quando as multidões

acorriam para O escutar, lá na montanha.
E Jesus, compassivo para com todos, até
lhes matou a fome do corpo e do espírito,
realizando a multiplicação dos pães, para
que não desfalecessem na viagem.
A Eucaristia, abrilhantada pelo Grupo
de Jovens ACORDA, de S. Pedro da
Cadeira (uma das paróquias que pastoralmente estão confiadas à fraternidade
franciscana deste Convento), foi o “prato
forte” da Festa. Aí todos foram “alimentados” com a palavra do Mestre e com o
“pão” descido do céu. Já noutro local, o
“irmão corpo” pedia um alimento diferente, que foi servido no claustro, em
ambiente de sã alegria franciscana.

Para terminar, desejo apenas que agora,
alimentados com a palavra divina e
também com o “outro” pão saboreado
na Eucaristia, durante a segunda parte
do Convívio, ao descerem a montanha
de Varatojo e chegados à planície, todos
tenham regressado mais enriquecidos,
com vontade de ajudar muitos “outros”
carenciados de duas fomes: a fome do
corpo e a fome do espírito.
É esta também a “missão” dos que
colaboram com os Missionários Franciscanos, empenhados em difundir
a Boa Nova do Evangelho junto dos
povos, no meio de tantas carências e
dificuldades.
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Sobre a Pobreza
Texto: Catarina António — FEC | Fundação Fé e Cooperação

“Combater a pobreza é abrir
o coração àquilo que Deus
quer de cada um de nós”
“Os pobres não são números, que invocamos para nos vangloriar de obras e
projetos. Os pobres são pessoas a quem
devemos encontrar: são jovens e idosos sozinhos que se hão-de convidar a
entrar em casa para partilhar a refeição;
homens, mulheres e crianças que esperam uma palavra amiga.”
(Papa Francisco, Mensagem para o III Dia
Mundial dos Pobres, 2019)

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

Pensar a pobreza é como rezar cada
dimensão do ser humano. É ter um
olhar holístico sobre a humanidade.
Não devemos (nem podemos!) pensar
a pobreza cingindo-nos apenas à condição financeira de alguém. A pobreza
é muito mais do que isso.
A pobreza é a falta de alguma coisa. A
falta de motivação, a falta de inspiração, a falta de valores, a falta de fé… O
próprio dicionário, ao definir a palavra
“pobreza”, remete-nos para um significado deveras abrangente: “falta do
necessário à vida; escassez, indigência,
penúria” (in Dicionário Priberam da

Língua Portuguesa). São inúmeras as
reflexões a que vamos tendo acesso e
que nos remetem para a pobreza material. E não deixa de ser urgente a reflexão e a ação para combater esse tipo de
pobreza. Pessoalmente, acredito que
é também urgente combater todos os
outros tipos de pobreza (que, inaptamente, acabam por nos levar à escassez
de bens materiais e de condições de
vida): a solidão, o abandono, a perda
do rumo de vida, o afastamento de
Deus e, consequentemente, do Irmão
que sofre. Não consigo (nem posso!)
abster-me de olhar a nossa sociedade
atual e ver o quão pobres nos estamos
a tornar. Quando não respeitamos os
idosos e os abandonamos (com todas
as justificações que podemos dar a nós
mesmos e aos outros) nos lares e hospitais; quando vemos o nosso vizinho
num sofrimento profundo e decidimos fechar os olhos e seguir a nossa
vida como se nada tivesse a ver connosco; quando não imbuímos as nos-sas crianças de valores como respeito,

solidariedade, entrega e os inundamos de “reallity shows” sem sentido;
quando nos tornamos tão competitivos que não conseguimos olhar os nos-sos colegas de trabalho além de tarefas
por cumprir ou objetivos por atingir;
quando descuramos o tempo com as
nossas famílias para perder tempo em
eventos fúteis em valores humanos…
Acredito que tudo tem um peso e uma

medida certa para ser vivido. Acredito
mesmo que a nossa vida é feita de um
saudável equilíbrio, é ver para além de
todas as futilidades que o mundo nos
oferece, é aproximarmo-nos do essencial. Combater a pobreza é, a meu ver,
abrir o coração àquilo que Deus quer
de cada um de nós.

BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021
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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Papa visita Tailândia e Japão
Texto: Cruz da Silva, OFM

Quando chegou da sua visita apostólica
à Tailândia e ao Japão, o Papa Francisco
vinha encantado com o sorriso do povo
Thai que os missionários franciscanos
conhecem desde 1582 quando lá chegaram e por lá permaneceram até à destruição de Ayutthaya em 1767.
Em 1985, os franciscanos iniciaram uma
nova missão na Tailândia, a convite do
Cardeal Michai Kibunchu. Atualmente
há oito frades franciscanos na Tailândia que têm ao seu cuidado uma casa de
espiritualidade onde organizam retiros
e o centro de acolhimento para doentes
do HIV em estado terminal. Os franciscanos trabalham ainda numa paróquia
em Prachuabkirihan no sul da Tailândia.
Possuem também uma casa de formação
para os futuros franciscanos e trabalham
na promoção do diálogo inter-religioso.
O Papa cumpriu uma intensa agenda em
Bangcoc, com autoridades civis e religiosas e fez memória dos 350 anos da criação
do Vicariato de Sião, com o desejo de que
esta evocação do passado se transforme
em fogo de esperança no presente daquele
povo, onde tantas crianças e mulheres
estão expostas à prostituição e são escravos

da droga. Povo onde há tantos marginalizados, pescadores explorados e mendigos
ignorados. Todos eles são homens, mulheres e crianças com nome e apelido, com
direitos na sociedade civil.
Ponto alto desta visita, foram também
os dias dedicados ao Japão onde o Papa
condenou veemente o uso das armas
nucleares em Hiroshima e homenageou
os Mártires do Nagasaki. À frente dos
quais se encontra São Pedro Batista,
sacerdote franciscano, mais dois sacerdotes da nossa Ordem (S. Francisco
Blanco e S. Filipe de Jesus); os Religiosos Professos franciscanos, S. Gonçalo
Garcia e S. Francisco Andrade aos quais
se junta um vasto número de Irmãos da
Ordem Franciscana Secular: S. Paulo
Suzuki, OFS; S. Gabriel Duizko, OFS;
S. João Kinuya, OFS; S. Tomás Dangi,
OFS; S. Francisco Di Miyaco, OFS;
S. Joaquim Sakakibara, OFS; S. Boaventura de Miyaco, OFS; S. Leão Karasumaru, OFS; S. Matias de Miyako, OFS;
S. António de Nagasaki, jovem Irmão
da OFS; S. Paulo Ibaraki, OFS; S. Luis
Ibaraki, OFS; S. Miguel Kozaki, Ofs;
S. Tomás Kosaki, OFS; S. Pedro Sukejiro,
OFS e S. Francisco Richi, OFS. Todos
estes Irmãos da Ordem Franciscana
Secular viveram a sério a regra evangé-

lica que receberam de São Francisco de
Assis, muitos eram catequistas, um era
médico e escritor, outros recebiam os
pobres e doentes em suas casas e todos
viviam uma vida austeríssima.
Quando em 1611 a situação no Japão se
tornou crítica, muitos missionários tiveram que deixar o Japão, mas S. Pedro
Batista decidiu ficar. Vestido de roupas
comuns continuava a presidir à comunidade católica e a ajudar os pobres, até que
um apostata o traiu e foi preso, primeiro

em Omura e depois em Cori. O padre
Pedro Batista caminhou para o martírio
com o crucifixo numa mão e na outra
levava a santa Regra da Ordem Franciscana, e no dia 22 de maio de 1617 dá o seu
sangue pelo Evangelho de Cristo.
Graças a estes mártires franciscanos de
Nagasaki, que a fé subsiste no Japão numa
escassa minoria, e por isso o Papa Francisco lá foi animar na fé e recomendar a
todos que devem proteger a vida em todas
as suas formas.

Já passou, mas não vamos
esquecer
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Para assinalar o «TEMPO DA CRIAÇÃO» o Papa Francisco plantou uma
azinheira nos jardins do Vaticano, proveniente de Assis. Este acontecimento
foi organizado pelo Movimento Católico Mundial para o Clima (MCMC),
pela Rede Eclesial Pan-Amazónia e pela
Ordem dos Frades Menores.
Plantar uma árvore nos jardins no Vaticano é um símbolo que convida a Igreja
a estar ainda mais comprometida com
os povos da Amazónia e com toda a
humanidade, mas é também a denuncia de todos os que destroem a nossa
casa comum para seu próprio benefício.
Segundo a agência brasileira que monitoriza a Amazónia, o seu desflorestamento
já vai em mais de 60% do território.
Rodeado de representantes dos povos
indígenas da Amazónia, e nas vésperas

do início do Sínodo para a Amazónia,
que por vontade expressa do Papa foi
dedicado a São Francisco de Assis: «São
Francisco de Assis, é o exemplo por excelência do cuidado dos vulneráveis e da ecologia integral vivida com alegria e autenticidade». Consagrar o Sínodo que decorreu
entre os dias 6 e 27 de outubro, a São
Francisco de Assis é um gesto fortemente
simbólico para os países da Amazónia,
na sua maioria católicos. O Sínodo tem
como objectivo escutar a voz da Amazónia e responder como Igreja Profética
aos anseios dos povos indígenas daquela
região do globo. Recordamos que a Amazónia produz 20% do oxigénio do mundo
e absorve grande quantidade de dióxido
de carbono, por isso é chamada um dos
pulmões do mundo.
Participaram no Sínodo 30 membros da
Família Franciscana provenientes de diversos países, entre eles 3 Cardeias, 17 Bispos,
4 Irmãs, 4 padres franciscanos e 2 irmãs

da Ordem Franciscana Secular, todos eles
participaram ativamente no Sínodo, como
‘padres sinodais’, ‘auditores’ ou ‘peritos’.
O Tempo de Criação, é uma celebração
anual ecuménica, de estudo e oração
virada para o meio ambiente, celebrada
e vivida em todo o mundo. Este tempo
vai desde o dia 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pelo cuidado da Criação,
até ao dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Como católicos e cristãos,
empenham-nos nesta celebração anual
porque é uma parte essencial da nossa fé:
horar o Criador e proteger os vulneráveis.
Nos franciscanos, paróquias e dioceses,
são motivados a empenhar-se nesta celebração pelo Dicastério para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral que
tem como finalidade proteger a biodiversidade que está em risco; aprofundar
a consciência de que «somos todos parte
da natureza», e por isso, somos chamados a cuidar da integridade da criação.

