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Convertei-vos a mim
de todo o coração
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM — Diretor do Jornal Missões Franciscanas

Vamos começar a QUARESMA com este
desafio do profeta Joel. Um desafio sempre
atual, não fossemos nós homens de cerviz
dura. A conversão que este tempo da quaresma nos propõem é algo sempre novo e
de renovada exigência. É um desafio do
próprio Deus lançado a cada um de nós:
«convertei-vos a mim de todo o coração»!
A espiritualidade franciscana, começou
por ser eminentemente uma «espiritualidade penitencial». Francisco de Assis
na ‘Carta aos Fiéis’, olha para a humanidade e deteta nela dois tipos de pessoas:
«os que fazem penitência e os que não
fazem penitência».
É bom de ver que são grupos distintos,
com diferentes motivações para viver e
para se relacionarem entre si e com os
outros. Nesta perspetiva uns são os que
amam o Senhor e outros são os que se
amam a si mesmos.
Amam o Senhor, os que lutam contra o
mal que há em si, que detestam vícios e
pecados e recebem o Corpo e Sangue de
Cristo, juntamente com dignos frutos

de penitência, procurando os caminhos
da bem-aventurança. Nestes repousará
sempre o Espírito do Senhor, de forma a
tornarem-se cada vez mais filhos do Pai
celeste, porque praticam obras que agradam a Deus, e são «esposos do Senhor».
Esposo é todo aquele que se une intimamente ao Senhor para com Ele viver em
relação fecunda e vitalmente transformadora. Somos também por isso «irmãos»,
sempre que fazemos a vontade do Pai que
está nos céus, e «mães de Nosso Senhor
Jesus Cristo» quando O levamos em nós,
no coração e no corpo e quando O damos
à luz pelas santas obras que praticamos.
Os que não comungam o Corpo de
Cristo, ou o fazem em pecado e indignamente, os que se mantêm nos caminhos
do mal, do vício e pecado e neles perseveram, cultivam os maus desejos e não
fazem o que tantas vezes prometeram ao
Senhor que iam fazer, vivem como se fos-sem escravos do mal e cegos em relação à
Luz verdadeira que é Cristo! Deste modo
e agindo assim nunca vêem nem possuem

a verdadeira Luz de Cristo, que é a sabedoria de Deus. Vivendo assim continuamente, longe de Deus e da Sua graça, o
corpo debilita-se, os anos passam, chega a
velhice e a morte torna-se amarga.
Tantas vezes o Senhor nos fala ao coração,
sugerindo a nossa mudança de vida. Em
cada ano a Igreja nos propõem um diferente itinerário quaresmal de conversão e
nós, podendo mudar de atitudes, persistimos em não mudar, nem de vida nem de
hábitos, condenamo-nos a nós mesmos já
hoje a uma vida de angústia e de tribulação.
Para esta Quaresma de 2020, fica aqui o

desafio de S. Francisco de Assis: «sejamos
caridosos e humildes e demos esmola».
Caridoso é aquele de usa de bondade,
semeia a Paz e realiza o Bem. Vive com
humildade e simplicidade. Opta pela vida
fraterna, é manso e humilde de coração,
praticando em cada dia obras que agradam ao Senhor. Reparte com generosidade esmolas, bens materiais juntamente
com a partilha gratuita do seu saber,
do seu tempo e do seu engenho. Assim
renunciaremos a tudo que nos torna
escravos do mal. Santa penitência e força
para uma decisiva conversão!
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Editorial
Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Fevereiro: o mês mais pequeno do ano e
cheio, tão cheio, de acontecimentos… Logo
no início do mês somos confrontados com
a realidade profética da Vida Consagrada,
cuja principal razão de ser é evangelizar. O
Papa Francisco na Evangelii Gaudium convida todos os cristãos para uma nova etapa
evangelizadora, marcada quer pela alegria
de nos reconhecermos salvos, amados e
escolhidos por Deus; quer pela novidade
que acontece ‘sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor original do
Evangelho’ (EG, 11).
Todos nós cristãos recebemos a missão evangelizadora, mas os Consagrados e Consagradas, pelas características do seu viver, com
referência à vida comunitária, a vivência da
pobreza, castidade e obediência como sinais
proféticos que interpelam o mundo. E como
refere a Mensagem para a Semana do Consagrado – 2020 da Comissão Episcopal das
Vocações e Ministérios: «…o contributo dos
consagrados para evangelização “consiste,
primariamente, no testemunho de uma vida
totalmente entregue a Deus e aos irmãos
(…), porque quanto mais se vive de Cristo,
tanto mais se pode servi-Lo nos outros,
aventurando-se [como os Missionários Franciscanos] até aos postos da vanguarda da
missão, abraçando os maiores riscos”» (76).
A meio do mês somos convidados pela Igreja
a olhar para a condição da pessoa doente, no
Dia Mundial do Doente. Tanta gente cuja
vida é uma luta só por mais um dia, tanta
gente que só vê o mundo pela janela do seu
quarto. Tanta gente que espera ansiosamente
que chegue a sua vez na lista de espera para
uma cirurgia decisiva para a sua qualidade
de vida. Este e estas são iguais a mim! Têm
direito a sonhar, a programar e a viver uma
vida feliz! Outro grande marco desde mês é o
início do Tempo da Quaresma, com a imposição das cinzas na próxima quarta-feira dia
26. Através do profeta Joel, Deus vai repetir no íntimo da consciência de cada um:
«Convertei-vos a mim de todo o coração».
Estas palavras de Joel têm que ser mais que
um desafio! Terão que ser uma metodologia
comprometida e empenhada com a nossa
transformação pessoal e interior, comunitária e social. «O que havemos de fazer?»,
era a pergunta recorrente dos que ouviam a
pregação de João Baptista (conf. Lc 3, 10) e
queriam mudar de vida… E nós que devemos
fazer? Não é preciso criar uma lista grande,
cheia de objetivos longínquos. É preciso sim,
empenharmo-nos com toda a determinação
em alterar aquilo que a nossa consciência nos
acusa em primeiro lugar, quando pensamos
na nossa conversão. E só depois de resolvido
esse assunto, devemos passar ao segundo e
assim sucessivamente. Se quisermos fazer
tudo logo de uma vez, não fazemos nada e
voltamos a cair na desorientação de milhentas outras coisas que há anos são propósitos
adiados por nós próprios.

“pedimos ao Pai que o mal
não se nos apresente”
Uma familiar minha, a L., com os seus
92 anos, mantém uma característica
que a conserva atenta e interessada pela
realidade. É ela a curiosidade. Não a
coscuvilhice, mas aquilo que nos leva a
aprender, a querer saber mais coisas e a
ajudar quem nos rodeia.
Pois a L., quer ao telefone, quer quando
nos encontramos, tem sempre uma pergunta para me fazer, uma dúvida que
acha que sei esclarecer. Também ela foi
professora e num tempo em que havia
mais certezas sobre as coisas, em que
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os assuntos abordados nas aulas não
levantavam grandes questões. (pelo
menos, durante a maior parte da sua
vida profissional.), ainda assim, prefere, talvez, confirmar ideias e refletir
sobre o que bem conhece.
Gosta muito de ler e, com frequência,
dizia-me: “Ainda bem que a minha mãe
me mandou aprender a ler”. A leitura
ocupa-lhe bastante tempo, tanto a leitura de jornais como a leitura de nar-rativas. Quando os olhos se queixam,
também ela se queixa e reveem-se as
lentes dos óculos, arranjam-se lentes de
aumentar, enfim, tudo se faz para que
esta ocupação seja um prazer.
Pelo Natal, no nosso almoço de família, apresentou-me uma dúvida, como
tantas vezes costuma fazer, e que não é
só de gramática,: “Ó Lena, no Pai Nosso
diz-se «Não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal», mas eu acho
que devia ser «e livrai-nos do mal» porque não se está a contrapor nada, antes
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MEMÓRIA DO PADROEIRO

Por iniciativa do Procurador Nacional
da União Missionária Franciscana, foi
inaugurado na sua sede nacional em
Leiria, um painel dedicado a Santo
António de Lisboa, Padroeiro Universal da União Missionária Franciscana,
evocativo do Ano Jubilar em curso
(1220-2020).
Como os nossos leitores sabem, estamos a celebrar os 800 Anos da vocação franciscana de Santo António de
Lisboa. O Cónego Regrante de Santo
Agostinho, Fernando de Bulhões, depois de saber da notícia da morte dos
primeiros cinco mártires franciscanos
em 1220, decide também abraçar a
vocação franciscana e tomou hábito
franciscano no ermitério de Santo Antão (à época) nos arredores de Coimbra, então capital do Reino.

a acrescentar, não acha?” Apanhada
desprevenida, esclareci quanto à gramática e concordei quanto ao sentido,
à semântica. Gramaticalmente, «mas
livrai-nos do mal» é, sem dúvida, uma
oração adversativa mas usada com
intencionalidade pouco usual, pensei.
No entanto, a questão ficou a bailar-me
na ideia. O mal existe. Deus existe. Ao
assumirmo-nos como filhos de Deus, e
filhos muito amados, sabendo que o mal
existe, pedimos ao Pai que o mal não
se nos apresente, rogamos para sermos
livres dele. Se assim for, não haverá ocasião de cairmos em tentação, não haverá
a possibilidade de sermos tentados.
Neste caso, o mal nada tem a ver com os
acontecimentos tristes, desagradáveis,
antes com o mau espírito, o tentador em
que tropeçamos bem mais vezes do que
gostaríamos. Vale-nos o Amor infinito
de Deus por cada um de nós para nos
redimirmos e recomeçarmos.
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Missão e coração
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

O coração da missão está fundamentado
no Coração missionário de Jesus Cristo.
Com efeito, quando do Seu Coração trespassado brotou água e sangue, brotaram os
sacramentos do Batismo e da Eucaristia e,
consequentemente, o desafio a todo o que
n´Ele crê, a assumir estes sacramentos como
fonte da missão, ou seja, o Batismo, como
sacramento do compromisso de ser tudo e
todo por Cristo, com Cristo, em Cristo e
para Cristo, e o sacramento da Eucaristia,
como sacramento que unifica e compromete cada batizado a construir comunidade, e a alargar a comunidade dos crentes
até aos confins do mundo, para que se cumpra o desejo de Jesus Cristo: que haja um só
rebanho comandado por um só Pastor.
O Decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II, nº 2, diz: «A Igreja Peregrina é, por
sua natureza, missionária, visto que tem a
sua origem, segundo o desígnio de Deus Pai,
na “missão” do Filho e do Espírito Santo».
Portanto, quando se afirma que cada cristão batizado é uma missão, o que se quer
dizer é que, nós, que fomos batizados em
nome do Pai, do Filho e do Espirito Santo,
fomos batizados na água que brotou do
Coração perfurado do Salvador, e cura-

dos pelo remédio de imortalidade que nos
foi concedido pelo sangue derramado. É a
partir do Coração de Cristo que a Igreja é
missionária, e só mergulhada no Coração
de Cristo, o Bom e Único Pastor, a Igreja
encontra força e alento para continuar a sua
tarefa primeira que é a de fazer discípulos
em todas as nações.
Por tudo isto podemos afirmar que mis-são é coração, ou seja, só com um coração
apaixonado e comprometido com o Coração Sagrado de Jesus Cristo, se pode caminhar e levar a Sua mensagem a toda a terra.
Esta Missão-Coração lança-nos alguns
desafios, essenciais para um verdadeiro
espírito missionário:
1- Sair de nós mesmos e partir ao encontro do outro, sobretudo, sair das nossas
seguranças e certezas, e partir da realidade
nova dos irmãos que vamos encontrar,
confiando na Providência divina, como
Abraão, que deixou a sua terra e partiu, deixando tudo para tráz, e levando apenas no
coração a sua fé inabalável em Deus, que o
chamou (Genesis, 12,1-2);
2 - Conduzido pelo Espírito Santo, Protagonista da Missão, o missionário sabe que
é apenas um coração semeador e, mais do
que tornar-se fundador de alguma comunidade nova, sabe que é Cristo quem faz

crescer o que ele semeou;
3 - O missionário é aquele que partilha os
seus dons em favor de todos, mostrando,
nas palavras e nas obras, que o seu coração
é marcado pela generosidade, à imagem
do Coração Sagrado e Generoso de Jesus
Cristo. Sabe que os dons que possui não são
seus, porque são talentos que Deus colocou
no coração para os fazer render. O missionário tem consciência de que só a generosidade do coração pode oferecer, generosa
e pacientemente os dons nascidos do amor
de Deus e, de certa forma, impressos no seu
coração, no momento do Batismo;
4 - O verdadeiro coração missionário anda
sempre de coração inquieto, busca Deus
nos homens e não descansa enquanto não
levar os homens a Deus. O missionário
tem consciência, nesta sua inquietude
sadia e constante que, tal como o seu coração veio de Deus e só descansa quando
repousar em Deus, também tem de fazer
conhecer aos ouvintes, alvo do seu anúncio, que eles vieram de Deus e que a sua
vida só tem sentido quando se voltar para
Deus e, concretamente para o Deus, Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo;
5 - O missionário deve ter um coração
orante. No fundo trata-se de fazer da mis-são uma oração pois, e de outra forma não

pode ser, a vida missionária de todo o batizado tem de ser alimentada pela oração,
ou seja, pela comunhão do seu coração
humano com o Coração humano-divino
de Jesus Cristo. Se a vida espiritual do
cristão missionário deixa de ser oração,
corre-se o risco de entrar num ativismo
que, quase de certeza, leva ao desânimo,
porque retemperar as forças, só mesmo
suportados pela oração;
6 - Por último, o cristão missionário, orienta
toda a sua estratégia de evangelização, pelo
Evangelho, mas consciente de que somos
a religião de Uma Pessoa, Nosso Senhor
Jesus Cristo, de cujo Coração Sagrado parte
toda a missão e para a qual toda a missão
converge, de forma a formarmos um só
corpo em Cristo Jesus.

famílias se dê espaço à oração, à escuta
da Palavra de Deus e à catequese cristã.
No caso pessoal da minha vida matrimonial sinto que foi a participação na
Eucaristia enquanto família que sustentou o maravilhoso equilíbrio da nossa
união, com muita tolerância e respeito
mútuo.
O conhecimento que a minha família
tinha, e que os meus filhos têm da OFS,
ajudou-me sempre a ser melhor pessoa,
melhor cristã, melhor esposa e mãe.
Deste modo a minha família vivia o
franciscanismo por contágio. Durante
os primeiros 20 anos do nosso casamento vivemos momentos exigentes, os
nossos compromissos familiares, profis-sionais, mas sempre colocamos o interesse da nossa família em primeiro lugar.
Passados estes anos olho para os nossos
filhos e vejo neles pessoas de virtude, que
apesar dos erros que eu possa ter come-

tido na sua formação, hoje são excelentes filhos, irmãos, pais e esforçam-se por
ser também bons cristãos.

Partilha fraterna
Parte I
Texto: Chelito Núñez, OFS

Deste o início do meu casamento com
Richard era muito claro para mim a
importância da pertença à minha Fraternidade da OFS, no entanto era difícil participar nas atividades uma vez que a prioridade era a maternidade dos filhos que
Deus me deu. Contudo, frequentemente
estava em contacto com os irmãos da OFS.
O meu marido ia compreendendo a
minha relação com a OFS, da mesma
maneira que compreendia e respeitava
os seus gostos (rádio amador e astrónomo apaixonado). Depois de ter vivido
casada 50 anos com Richard e agora que
ele partiu para o Céu, vejo como a nossa
relação matrimonial se consolidou fortemente com o tempo. O meu marido
não sendo franciscano secular, sentia-se cada vez mais unido à OFS, como
membro da «quarta ordem»…essa a que

pertencem com carinho os maridos não
franciscanos! Assim com muito respeito
e compreensão se foi consolidando um
bonito apoio mútuo nas nossas tão diferentes atividades.
É o que podemos concluir quando
vemos que Deus é a origem dos nos-sos projetos humanos. A nossa vida de
casados mostrou-nos que, uma verdadeira relação matrimonial, não é ter os
mesmos gostos, mas sim viver com o
mesmo esquema de valores, e transmiti-los aos nossos filhos, não com palavras,
mas com o testemunho das nossas vidas,
sempre com honestidade, sem mentiras
nem fingimentos.
Como franciscanos, comprometemo-nos a considerar a família como o primeiro lugar para viver o nosso compromisso cristão e a nossa vocação
franciscana, (CCGG Art. 24). Este
artigo pede-nos que dentro das nossas

Se deseja obter informações sobre a
OFS em Portugal, consulte no Facebook, a nossa Página: Ordem Franciscana Secular – Portugal.
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Consagrados para evangelizar
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“e dar graças ao Senhor pelo
dom de tantos Consagrados”
Os Consagrados e Consagradas depois
de terem celebrado nas suas terras e
famílias religiosas, O DIA DO CONSAGRADO, acolhendo o desafio do Papa
Francisco para serem homens e mulheres que iluminam o futuro, renovam o
seu compromisso de ser «luz do mundo
e sal da terra» e de trabalhar pela paz e
pela fraternidade universal. Este dia tem
sempre lugar no início de fevereiro e este
ano, segundo realça a Congregação para
os Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica, surge mais
uma vez como uma oportunidade para
rezar pelas vocações à vida consagrada e
dar graças ao Senhor pelo dom de tantos
Consagrados/as que, em terras de missão
e no trabalho quotidiano, vivendo tantas vezes em contextos difíceis, cuidam
dos últimos e mais vulneráveis, testemunhando e anunciando a presença de Deus
no mundo.
Em Portugal, os Consagrados/as, irão refletir em conjunto nos próximos dias 22 a 25
deste mês em Fátima, na XXXV Semana
de Estudos sobre a Vida Consagrada.
Foram já confiados a especialistas um
vasto conjunto de temas, desde os encantos e desencantos da vida fraterna, aos
carismas para a missão e aos reptos da
conversão ecológica, até às periferias

JUBILEU — SANTO ANTÓNIO

Programa de fevereiro
Dia 2 de fevereiro
Domingo Jubilar na Igreja de Santa Cruz

16h00
«Famílias como as nossas»: diálogos
com António, Ana Filipa Antunes, Henrique Raposo, Ghalia Taki, Sara Belo
Luís e Inês Espada Vieira.

De 29 de fevereiro a 1 de março
Peregrinação da Diocese de Terni-Narni-Amelia a Coimbra; visita da delegação
da cidade de Narni.

como espaço de missão vivido entre
os homens de todas as latitudes e celebrado à volta do altar em liturgia. Estes
aspetos da vida consagrada serão desenvolvidos por competentes especialistas.
Serviu de inspiração aos organizadores
desta Semana de Estudos da Exortação
Apostólica pós-sinodal: VITA CONSECRATA do Papa João Paulo II, no
número 72, onde se lê:
“À imagem de Jesus, dileto Filho «a quem
o Pai consagrou e enviou ao mundo» (Jo
10,36), também aqueles que Deus chama
a seguir Cristo são consagrados e enviados ao mundo para imitar o seu exemplo
e continuar a sua missão. Valendo fundamentalmente para todo o discípulo, isto
aplica-se de modo especial àqueles que
são chamados, na característica forma da
vida consagrada, a seguir Cristo «mais
de perto» e a fazer d’Ele o «tudo» da sua
existência. Na sua vocação, portanto, está
incluído o dever de se dedicarem totalmente
à missão; mais, a própria vida consagrada,
sob a ação do Espírito Santo que está na
origem de toda a vocação e carisma, torna-se missão, tal como o foi toda a vida de
Jesus. A profissão dos conselhos evangélicos, que torna a pessoa totalmente livre
para a causa do Evangelho, revela a sua
importância também desde ponto de
vista. Assim há que afirmar que a missão é

essencial para cada Instituto, não só nos de
vida apostólica ativa, mas também de vida
contemplativa.
Na realidade, a missão, antes de ser caracterizada pelas obras externas, define-se
pelo tornar presente o próprio Cristo no
mundo, através do testemunho pessoal.
Este é o desafio, a tarefa primária da vida
consagrada! Quanto mais se deixa conformar com Cristo, tanto mais O torna
presente no mundo e operante para a salvação dos homens.
Assim, pode-se afirmar que a pessoa
consagrada está «em missão» por força
da sua própria consagração, testemunhada segundo o projeto do respetivo
Instituto. Quando o carisma de fundação prevê atividades pastorais, é óbvio
que o testemunho de vida e as obras
de apostolado e promoção humana são

igualmente necessários: ambos representam Cristo, que é simultaneamente o
consagrado à glória do Pai e o enviado ao
mundo para a salvação dos irmãos e irmãs.
Além disso, a vida religiosa participa na
missão de Cristo por outro elemento
peculiar que lhe é próprio: a vida fraterna em comunidade para a missão.
Por isso, a vida religiosa será tanto mais
apostólica quanto mais íntima for a sua
dedicação ao Senhor Jesus, quanto mais
fraterna for a sua forma comunitária de
existência, quanto mais ardoroso for o
seu empenhamento na missão específica
do Instituto”.
Este Semana de Estudos, que antecede
imediatamente o início da Quaresma
de 2020, será para todos os consagrados
e consagradas em Portugal um enorme
desafio à própria conversão.

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas
Missões Franciscanas de Moçambique,
Guiné-Bissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário. Com um
grande esforço o vamos enviando como
oferta, com o objetivo de chegar às comunidades mais distantes que os mis-sionários visitam, em alguns casos de
longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como, Timor, México, África do Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau,
São Tomé e Príncipe, etc., num total de
algumas centenas de assinaturas. Basta escrever-nos e enviar a oferta para a
respetiva assinatura. Na volta do correio
indicaremos a que missão se destinou.

Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!
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A prenda derradeira
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Senhor padre, multiplique os argumentos que quiser, mas já tomei a minha decisão, não me obrigue a ser desagradável,
que tenho muito respeito por si. Tudo
aquilo que o Sr. padre disse é verdade, e
o meu amor ao Imaculado Coração de
Maria não se coloca em questão. Além
disso, penso que a minha vida, pelo que
foi, e como Vs.ª Rv.ª acabou de reconhecer, dispensa essa «bagagem sacramental» - continuou o doente, apesar das
razões apresentadas pelo pároco.
- Sr. Francisco, nem parece de um «Custódio de Maria» com o que me está a
dizer, mas não o incomodo mais e tomo
esta sua decisão à conta da doença grave
que o consome e lhe turba o pensamento.
Mas, já sabe, a qualquer momento, é só
chamar - disse o pároco, inconformado,
mas não rendido.
- Está bem, Sr. Padre, se entretanto
me lembrar que tenho alguma coisa a
confessar, talvez o chame, quanto ao
resto, não me parece que seja preciso.
Obrigado pela amabilidade em vir ter
comigo, e fico-lhe muito grato pela sua
visita e pelas suas palavras. Não me leve

a mal! - agradeceu o doente, mas sem
recuar na sua opção primeira.
- Claro que não, Sr. Francisco! - respondeu o sacerdote com um tom de
voz inconformada, enquanto deixava o
quarto do enfermo.
O sacerdote saiu e disse ao senhor Albertino:
- O seu amigo não quis nada com os
sacramentos. Só pode ser o sofrimento
causado por aquela maldita doença que
lhe está a tolher o raciocínio, pois nem
acredito que um «Custódio de Maria»
rejeite os sacramentos e tenha a veleidade
de dizer que não tem pecados. E logo o
Sr. Francisco, que tantas vezes me acompanhou na visita aos doentes, sobretudo
nos primeiros anos em que vim para a
paróquia, já faz trinta e três anos, tendo
sido o meu cicerone no primeiro contacto com os enfermos. Como não lhe
vejo qualquer revolta nem no olhar, nem
nas palavras, mesmo com aquele discurso
marcado pelas dores que o consomem,
não entendo tal rejeição - disse o padre
num misto de compreensão e de surpresa
perante a decisão determinada do seu
paroquiano.
- Sr. Padre, deixe comigo. Sou amigo de
infância do Sr. Francisco e tenho con-

fiança com ele. Não se preocupe que eu
vou trazê-lo à razão! - sossegou-o o Sr.
Albertino.
Albertino, como princípio, levou o propósito de não tocar diretamente nem
no assunto da Confissão nem da Santa
Unção mas sim, por portas travessas,
levar o seu o seu amigo doente a ter a
iniciativa de pedir os ditos sacramentos.
Albertino sabia que o seu interlocutor
era um devoto de Nossa Senhora, sobretudo depois de se ter feito «Custódio de
Maria», ia já para mais de trinta anos, e
que, por isso mesmo, a Maternidade de
Maria haveria de lhe despertar o coração
e abrir a alma.
- Então Sr. Francisco! Como vai? - disse,
enquanto entrava no quarto do enfermo.
-Amigo Albertino, estou desenganado
dos médicos e vou morrer - disse, mas
sem perturbação nas palavras.
-Ora, ora, Francisco! Terão os médicos a
última palavra sobre a tua vida?
-E não te parece que há gente precisando
mais dos favores divinos do que eu? disse Francisco, esboçando um sorriso
entremeado de dores - Até porque, sinceramente, também me sinto desenganado
por Deus, não porque Ele não possa
curar-me, que ao Bom Pai do Céu nada é

impossível, mas porque Ele não quer, não
achas?
- Ó Francisco, sentes então que Deus te
abandonou?!
- Não foi isso que disse, amigo Albertino.
O facto de eu dizer que Deus não quer
não significa que Ele me abandonou.
Não sou mais que Jesus, que também
Lhe pediu alívio no sofrimento e que O
livrasse da morte, mas nem O aliviou do
sofrimento nem O livrou da morte. No
entanto, isso não quer dizer que O abandonou, mesmo que Jesus o tenha dito no
alto da Cruz: «Meu Deus, Meu Deus,
porque Me abandonaste» (Mat. 27,46 e
Mc, 15,34). Tratou-se de um desabafo de
Jesus que, afinal, era Homem como nós!
- disse aquele enfermo, revelando alguma
profundidade espiritual e serenidade
perante a doença.
- Claro, Francisco, Jesus Cristo era
Homem e era Deus! Mas como tens
assim essas ideias tão claras? Onde foste
buscar esse pensamento tão lindo?! E aí
a sofrer desse jeito... - perguntou Albertino, admirado.
Veremos no próximo jornal no que resultou esta conversa amena entre estes dois
velhos amigos.

Animação Missionária
Texto: Álvaro Silva, OFM

A finalidade da existência da UNIÃO
MISSIONÁRIA FRANCISCANA, é
fazer animação missionária. Foi por isso
a Ordem Franciscana a criou e foi para
isso que ela chegou a Portugal em 1922.
É do Batismo de cada cristão que arranca a
vocação missionária. Uns assumem a vida
missionária como forma de estar na Igreja,
num compromisso perene. Outros assumem viver missionariamente durante um
período, mais ou menos longo da sua vida
e outros são naturalmente apostólicos no
seu ser e no seu agir.
Estes são aqueles que normalmente são os
cooperadores das Famílias Missionárias.
Também os Franciscanos contam com inúmeros amigos e amigas que com eles colaboram na construção de uma Igreja dentro de
portas cada vez mais missionária e a aberta
a outros povos e culturas, quer aqueles que
vivem paredes meias connosco, quer outros

povos, aos quais somos enviados com a alegria de partilhar os valores do Evangelho e
da cultura cristã.
Atentos aos desafios de uma «Igreja em
saída», responsáveis pela animação mis-sionária franciscana reuniram-se assembleia anual de avaliação e programação.
Foi o que aconteceu no passado dia 29
de janeiro, no convento de São Francisco
em Leiria. Atualmente os missionários
franciscanos OFM, residem em Portugal
nas dioceses de Braga, Vila Real, Porto,
Coimbra, Leiria-Fátima, Patriarcado de
Lisboa, Algarve e Funchal mas estendem
a sua ação a todas as outras, quer através
de visitas pontuais dos missionários, quer
pelo trabalho ativo dos nossos colaboradores e colaboradoras.
Do nosso encontro de responsáveis pela
UMF em Portugal, ficou a constatação
do grande empenho que os nossos colaboradores manifestam. Isso estimula-nos a criar novas iniciativas, apesar da
idade e das forças dos Procuradores da

União Missionária Franciscana serem
hoje um sinal preocupante.
Continuaremos a ser interpretes da mensagem franciscana de tolerância, solidariedade, de Paz e Bem. Continuaremos a usar
os meios tradicionais da animação missionária franciscana, sempre atentos a novas
janelas que se abram e a novos contactos
que se estabeleçam. Queremos chegar a
todos, dentro e fora da família franciscana

e particularmente aos jovens.
Reforçamos o nosso compromisso de gratidão para quantos partilham connosco o
seu tempo, o seu ser e o seu agir. Confirmamos a certeza de que a grande maioria
dos que nos ajudam são muito pobres,
mesmo assim não deixam de repartir connosco os seus pobres recursos materiais. A
todos os que nos ajudam o nosso enorme e
muito reconhecido agradecimento.

6

MISSÕES FRANCISCANAS . FEVEREIRO 2020

Proposta Franciscana
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“a economia estará ao
serviço da fraternidade”
A crise económica mundial inspirou o
Papa Francisco a convocar para os dias 26
a 28 do mês que vem, em Assis, um Encontro Internacional, com o lema «Economia
de Francisco» e destina-se a jovens economistas e empreendedores. Este encontro
contou desde a primeira hora com um
número elevadíssimo de inscrições: já se
credenciaram milhares de jovens provenientes da Itália, Brasil, EUA, Argentina,
Espanha, Portugal, Franca, México, Alemanha e Grã-Bretanha.
O nome do encontro refere-se explicitamente à pessoa e obra de São Francisco
de Assis, que cuidou dos últimos da
terra e defendeu uma ecologia integral,
mas também ao empenho que o Papa
Francisco tem tido na denúncia de um
estado patológico da economia mundial
e na proposta de um novo modelo económico, como vem referindo na «Evan-

gelii Gaudium» e na «Laudato si».
Na realidade vivemos num mundo onde
o liberalismo económico, sem regras
nem supervisão, exclui a gratuidade e
sacrifica a fraternidade à eficiência.
Diante destas realidades ergue-se para
muitos hoje a figura e o exemplo de São
Francisco de Assis, a quem o Senhor dá a
graça de trabalhar, que opta por coordenar e não por subordinar, que olha com
a mesma atenção para os que lhe são
iguais como para os leprosos e os pobres
involuntários, onde a economia estará
ao serviço da fraternidade.
Estudando aprofundadamente estes
temos, o franciscano galego, Frei Martín Carbajo Núñez, OFM; doutor em
teologia moral, no seu livro: «CRISE
ECONÓMICA, UMA PROPOSTA
FRANCISCANA» refere nas páginas
100-101: «…A pobreza radical da vida

dos frades menores evita que possam ser
acusados de buscar o próprio interesse,
e além disso proporciona-lhes a isenção
necessária para ajuizarem com objetividade a nova realidade económica. A
pobreza em que vivem é voluntária, faz
parte da sua vocação, e portanto, não é
a que propõem ao comum das pessoas.
Confiando na bondade intrínseca da
natureza humana e na atenção vivificante do Espírito, os frades procuram
humanizar a nova realidade económica
a partir duma perspetiva teológica, buscando a produtividade e o uso social dos
bens. Cada indivíduo deve fazer frutificar os dons recebidos, tanto materiais
como imateriais, pondo-os ao serviço
da comunidade. Os bens e a riqueza
têm de circular continuamente, a fim de
que todos possam beneficiar deles. Acumulá-los de modo improdutivo é transformá-los em ídolos e prejudicar a vida
comum. Nesta perspetiva franciscana,
o Corpo de Cristo crucificado, que se
oferece como alimento eucarístico, converte-se em metáfora da sociedade e em
modelo da doação que deve animar as
relações sociais.
As intuições dos franciscanos medievais
apresentam uma surpreendente atuali-

dade nos nossos dias, e podem servir para
lançar as bases dum sistema económico
mais humano e mais humanizante».
Terão esta ideias de Frei Martín inspirado o Papa Francisco, para convocar este
encontro? O que é do meu conhecimento
é que o Frei Martín ofereceu o seu livro
ao Santo Padre assim que foi impresso.

cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa» (Ls 217).
E mais à frente lembra-nos a mesma Encíclica: «…somos convidados a abraçar o
mundo num plano diferente. A águia,
o azeite, o fogo e as cores são assumidas

com toda a sua força simbólica e incorporam-se no louvor. A mão que abençoa é
instrumento do amor de Deus e reflexo
da proximidade de Cristo, que veio para
se fazer nosso companheiro no caminho
da vida» (Ls 235).

Tempo para agir
Texto: Augusto Cruz

Foi este o lema que congregou recentemente em Madrid a XXV Conferência das Nações Unidas sobre o Clima
«COP 25». Entre os participantes
neste fórum, esteve um grupo de Frades Franciscanos que vieram da Coreia,
membros ativos e empenhados da
Comissão Justiça, Paz e Integridade da
Criação (JPIC) da Província Franciscana dos Santos Mártires Coreanos.
Esta cimeira voltou a apelar aos governos e aos grandes empresários internacionais para usarem de transparência
nas trocas comerciais. Para que cooperem no esforço de muitos setores
da sociedade civil e das comunidades
Religiosas que defendem e favorecem
o ‘comércio justo’ em detrimento do
modelo capitalista, de forma a não prejudicar os territórios e povos indígenas nas zonas afetadas pelas alterações

climáticas e nas questões relacionadas
com o comércio do carbono.
Os franciscanos continuam na linha da
frente em todas as questões relacionadas com o respeito pela natureza. Ela é
obra da «Mão de Deus», tal como cada
ser humano, cada elemento da criação
tem origem em Deus. Deus é nosso Pai
e nosso Criador, dos homens e das coisas. Assim sentia e pensava São Francisco
de Assis. Por isso compôs o Cântico do
Irmão Sol, que começa assim: «Altíssimo
Omnipotente e bom Senhor, teus são os louvores, a glória e honra. Toda a bênção só a
ti Altíssimo, são devidas e nenhum homem
é digno de Te mencionar».
Assim recordamos a Encíclica Laudato
si, que nos diz: «… uma conversão ecológica, que comporta deixar emergir, nas
relações com o mundo que nos rodeia,
todas as consequências do encontro com
Jesus. Viver a vocação de guardiães da
obra de Deus não é algo de opcional nem
um aspeto secundário da experiência
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“Se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa fé”
Texto: Frei Sérgio Góis

No passado dia 19 de janeiro, reuniram-se
em Fátima, na Sede da Ordem Franciscana
Secular (OFS), irmãos e irmãs que atualmente têm a missão de trabalhar com os
jovens, naquela que é denominada Pastoral Juvenil e que, neste contexto, está
consubstanciada no movimento Ju.Fra,
Juventude Franciscana.
Estes irmãos assumem o papel de Animadores Fraternos, cuja função é a de
assegurar a formação franciscana dos
jovens que se identificam com o estilo
de São Francisco de Assis. A representatividade dos irmãos que assumem esta
função, abrangeu a OFS aos níveis nacional, regional e local, sendo que os animadores locais convocados provinham de
Fraternidades OFS com Fraternidades
Ju.Fra ativas ou com perspetivas para tal.
A acompanhá-los estiveram também os
Assistentes Espirituais da Ju.Fra e um
irmão do Conselho Nacional da OFS.
O objetivo desta reunião foi essencialmente refletir em conjunto sobre a realidade juvenil e sobre o que a Igreja nos
pede, enquanto cristãos, para que a sempre Boa Nova de Jesus chegue à vida e ao

coração da juventude. Neste sentido, destacou-se a Exortação Apostólica Christus
vivit, do Papa Francisco, que trata precisamente desta problemática e que, ao mesmo
tempo, impulsiona-nos – e deve impulsionar – a assumir a realidade juvenil, com
todos os seus desafios, como um campo
belo de missão, onde o rosto sempre jovem
de Cristo quer resplandecer. Outros documentos da OFS foram também referidos
e estudados, sem esquecer a própria realidade atual do movimento, cujos jovens
somos chamados a acompanhar.
Tendo sido oportuna a reflexão, mais
importante foi o reconhecimento de
que o trabalho com a juventude requer
uma enorme coerência de vida. Mais do
que ocupar espaços, somos convidados
a acompanhar processos, o que por si só
nos implica de forma determinante. A
própria origem do termo acompanhar
(cum + pane) remete-nos para o pão partido e partilhado, «com toda a riqueza
simbólica humana e sacramental desta
referência», como nos lembra o Documento Final do Sínodo (nº 92). Por sua
vez, a assunção de um processo exige o
nosso devido acolhimento e disponibilidade para caminhar, não tanto para

alcançar objetivos e fazer coisas, mas
sobretudo para estar e ser companheiros
de jornada, respeitando o ritmo, as intuições e a singularidade de cada jovem.
Ora, se é verdade que a juventude não
é educada para um sentido crítico, perdendo-se no fluxo constante de informação, imagens e estímulos impossíveis de
processar, também é verdade que os jovens
não são insensíveis ao testemunho autêntico, seja ele religioso ou não. Compete-nos, portanto, em primeiro lugar, testemunhar a novidade evangélica anunciada
por Maria Madalena na manhã da Ressur-reição: Vi o Senhor (Jo 20,18).
A própria história recente do movimento
juvenil Ju.Fra, a par de outros na Família
Franciscana Portuguesa, é disso exemplo.
Arrisco mesmo dizer que, quando a Pastoral era concebida como preparação e
realização de atividades para um grande
número de participantes, num tempo
propício para tal e de grande vigor das
comunidades, o horizonte do caminho
por vezes era pouco esclarecido. Seguramente as atividades foram enriquecedoras
e muitos homens e mulheres cresceram
na fé nesse contexto. No entanto, chegados aqui, podemos perguntar: que fomos

e como fomos? Consequentemente, que
somos e como somos?
Apenas deixando-nos confrontar com tais
questões, assumindo o risco da nossa própria fragilidade, poderemos deixar espaço
para que os jovens sejam de facto o agora
de Deus. Afinal, se Cristo não ressuscitou, é
vã a nossa fé, absurda a nossa esperança e
tola a nossa caridade. Mas como Ele vive,
acreditamos e por isso esperamos, sabendo
que o amor é o único caminho. Aliás, foi o
amor que superou a nossa fragilidade e só
o amor poderá fazer com que se manifeste
a graça. Ousemos caminhar.

o próximo Orçamento de Estado deve
dar um sinal claro da vontade do Estado
“em dar um passo pequenino” e contribuir para ajudar um setor que é vital para a nossa Democracia. Um setor
que se encontra ameaçado, não podendo esperar mais um ano por análises e
discussões sem que, entretanto, haja
uma única medida que permita dar o
tal passo para resolver ou, pelo menos,
atenuar os problemas.

assinaturas ou despesas de aquisição
avulsa de imprensa) e benefícios fiscais
para as empresas em sede de IRC (majoração em 15% para as despesas das
empresas em investimentos com publicidade). Recordamos que o Governo, no
passado recente, tomou iniciativa legislativa semelhante para outros setores,
sem que tivesse de estar à espera de
estudos para as implementar – como foi
o caso, por exemplo, da dedução fiscal
para os custos veterinários com animais
de companhia.

teracia. Em paralelo, representariam
até maior receita de IVA para o Estado, atendendo a que as despesas
com compras de imprensa e de publicidade iriam crescer.

CARTA A UM GOVERNANTE
[Publicamos na integra a carta do
Dr. Paulo Ribeiro, Presidente da
AIIC, associação que representa o
Jornal Missões Franciscanas entre
muitas outras publicações].
Exmo. Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media.
Ponderadas as palavras proferidas no
encerramento do Dia Nacional da Imprensa, em Coimbra, ficamos deveras
preocupados com o cenário temporal
proposto por V. Exa. para a tomada
de posição política sobre as propostas que a Associação Portuguesa de
Imprensa (API) e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIIC) em
boa hora apresentaram publicamente
para ajudar a resolver os gravíssimos
problemas que a imprensa nacional
enfrenta.
Tal como foi proposto, e bem, por
Sua Exa. o Presidente da República,

Acolhemos com agrado a proposta apresentada por V. Exa. para a realização da
campanha de sensibilização pública em
defesa da comunicação social. Contudo,
parece-nos muito pouco para o que se
pode (e deve!) fazer no imediato, como
primeiro sinal do bom acolhimento das
propostas apresentadas pelas Associações signatárias, com valores prudentes em termos de bonificação de IRS
(teto de 100€ no tocante aos valores
investidos pelos cidadãos na compra de

Contudo, estamos disponíveis, como
sempre estivemos, para, no prazo de
seis meses, participar na elaboração
dos estudos que podem depois sustentar medidas com um alcance mais
ambicioso. Estas medidas funcionariam como um importante sinal e uma
pequena alavanca para as empresas
jornalísticas, contribuindo, ao mesmo
tempo, para o aumento dos níveis de li-

Por fim, sem que tal acrescentasse
mais despesa para o Estado, sugerimos que a Lei da Publicidade Institucional do Estado passe também a
abranger a publicidade dos jogos da
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em pelo menos, 25% do seu valor, o que seria um grande contributo
imediato para apoiar a comunicação
social de âmbito regional e local.
Na expectativa de uma resposta de
V. Exa., apresentamos os melhores
cumprimentos.
João Palmeiro, Presidente da API e
Paulo Ribeiro, Presidente da AIC
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Professores de Bolama
Texto: Padre Manuel Pereira Gonçalves, OFM

“ensinava os
seus alunos
a rezar”
Professora Dona Palmira Godinho Pires
A Dona Palmira foi a professora, a mãe,
a esposa, a avó, a sogra, a amiga que deixou em todos os que com ela conviveram
grande saudade. Filha de pai português
e de mãe cabo-verdiana. Nasceu em
Bolama e faleceu no dia 14 de julho de
2017, no hospital de Santa Maria. Casou
em Bolama, com Natal Pires. Foi o saudoso padre João Sobrinho que presidiu à
cerimónia. Animou a liturgia o coro da
missão que tinha sido formado e ensaiado
pelo padre Júlio Patrocínio, que, anos
mais tarde, foi o grande apóstolo da etnia
balanta. Ficaram célebres as suas escolas
ao longo da estrada de Bissau a Mansoa.
A professora Palmira era uma alma de
eleição. Mãe de muitos filhos, esposa dedicada e amiga dos seus alunos. Professora
da primeira classe do 1º ciclo. Ensinar aos
alunos, vindos das tabancas, mais próximas da cidade de Bolama, não era tarefa
fácil. Quando cheguei a Bolama, no dia
29 de outubro de 1966, encontrei a Dona
Palmira, nos bancos de cimento, debaixo
de uma grande coleira, com um quadro
de lousa preta a ensinar os seus alunos o
alfabeto e os números. A pouco e pouco
ia ensinando algumas palavras muito simples para que os alunos lessem e decoras-sem e, em seguida, pudessem utilizar em
casa. Era a prática que se impunha à teoria.
Na parte final da aula, ensinava os seus
alunos a rezar. Rezavam o Pai Nosso, a
Avé Maria e procuravam aprender algumas fórmulas do catecismo de Pio V. Chegado há dias à cidade de Bolama, visitei
a escola missionária e a escola do Estado
com salas de aula definitivas. A escola
missionária que durante muitos anos
funcionou no edifício que depois deu
lugar à Escola General Arnaldo Schultz,
escola que preparava alunos guineenses
para lecionar o 1º ciclo pelo território.
A professora Palmira fez parte do grupo
coral fundado pelo padre Júlio Patrocínio quando chegou à missão de Bolama.
Quando cheguei a Bolama, e, com a ajuda
do alferes Cândido Lima, ainda pudemos
cantar, na Igreja, a missa em gregoriano
“De Angelis”, pois que, muitos cristãos
que frequentavam a Igreja, tinham pertencido ao grupo coral.
Os últimos anos da vida desta bondosa

professora foram passados em Portugal na
casa da sua filha Farida Pires, na cidade de
Odivelas. Com problemas de saúde teve
que baixar ao hospital de Santa Maria onde
tive a felicidade de a visitar. Doente e muito
afetada no aparelho respiratório, foi com
muita alegria que recebeu a minha visita.
Alguns meses internada não recuperou a
saúde e no hospital, infelizmente, faleceu.
O funeral da professora Palmira Godinho
Pires realizou-se em Lisboa, a 16 de julho
de 2017. Presentes o marido, filhos, genros,
noras, netos e muitos pessoas da boa disposição desta alma de eleição. Paz à sua alma!
Professora Dona Ermelinda Pinto Pereira
A professora Dona Ermelinda da missão
Católica de Bolama era uma alma de eleição. A simplicidade fazia parte da sua vincada personalidade. Lecionava o 2º ano
do 1º ciclo. O método de aprendizagem
assentava essencialmente na memorização
das palavras do livro. A pouco e pouco os
alunos iam assimilando o que a professora
ensinava. Aprendiam a ler, a escrever e a
falar. Uma grande dificuldade que os professores tinham era motivá-los a falar entre
eles o português. Respondiam à profes-sora na linguagem de Camões, mas o diálogo entre alunos era efetuado em crioulo.
O local, após a entrega do edifício da escola
da missão de São José, para lá se instalar a
escola de professores de posto escolar, não
foi sempre o mesmo. A professora Ermelinda, e todos os outros, andaram com a
escola às “costas” para o lado da Granja,
a caminho da praia de Ofir. Nome pomposo, mas que de praia, infelizmente, hoje
já não tem nada… No fim das aulas, a professora ensinava também os rudimentos às
crianças que se preparavam para receber o
sacramento do batismo, a primeira comunhão e outros sacramentos. O missionário
não exigia que os muçulmanos, ou outros
alunos matriculados na escola missionária
e cujos pais fossem de outra religião, concretamente, evangélicos (cujo a existência
de um pequeno grupo) vivia na cidade de
Bolama não ficavam para a aula de catequese, também não eram excluídos, caso
quisessem ficar.
A professora Ermelinda, na companhia
de muitos dos seus alunos e com os seus
filhos, não faltava à missa dominical.

No início da minha presença em Bolama,
tive o privilégio de contar com o apoio do
alferes Cândido Lima, natural de Viana
de Castelo, de dinamizar o canto nas
missas dominicais e de festas. Foi ainda
professor de Canto Coral e de música na
escola de professores de Posto e, animado
com o canto e o ritmo dos alunos, pensou
em editar e ensaiar a “Missa Mandinga”
da sua autoria.
Na noite de Natal do ano de 1967, ouvimos, pela primeira vez, o canto e o ritmo
desta missa. No grupo coral estavam
algumas alunas da escoa de Professores
de Posto, alguns jovens escuteiros, alguns
alunos da escola missionária e as profes-soras, entre elas a professora Ermelinda.

Por razões familiares, a professora lecionava no período de tarde. No ano letivo
de 1967-1968 a escola da missão começou
a funcionar. Para a conclusão da obra,
contribuiu o batalhão de Engenharia,
sediado nos arredores da cidade de Bissau
e o contributo do senhor coronel Miguel
Sequeira Braga, na altura comandante do
setor sul da guerrilha da Guiné.
A nossa professora Dona Ermelinda
dedicou muito do seu tempo ao ensino
das crianças de Bolama quer no aspeto
intelectual quer no campo espiritual. Por
tudo o que ela realizou e pelo exemplo
de vida familiar e de verdadeira cristã, o
nosso bem-haja como a todos os outros
que na missão trabalharam.

PEREGRINAÇÕES 2020

GRÉCIA

TERRA SANTA

Com cruzeiro de 3 dias

Com cruzeiro de 3 dias

28 maio a 03 junho
de 2020

21 a 28 julho de 2020 e
30 agosto a 06 setembro
de 2020

VOO DIRETO

(8 dias de viagem)
VOO DIRETO

Visitando

Visitando

Atenas, Míconos,
Éfeso (kusadasi), Patmos,
Creta, Santorini, Delfos,
Corinto e Micenas.

Jaffa, Cesareia, Acre,
Monte Carmelo,
Bem Aventuranças,
Tabgha, Cafarnaum,
Cana, Nazaré, Mar Morto,
Jerusalém, Betânia, Belém,
visita á Custódia da
Terra Santa
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