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Quaresma — Um caminho que
compromete
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

A quaresma surge em cada ano como o
reinício de um caminho novo, muitas
vezes feito de propósitos velhos. Quantas vezes arrumámos no nosso íntimo,
propósitos de mudança para um tempo
oportuno da nossa vida. Certamente
que contamos com a quaresma que há
pouco iniciámos para a concretização de
muitos desses propósitos.
Logo no primeiro domingo da quaresma
o Evangelho nos dizia que Jesus se tinha
retirado para o deserto, tinha procurado
a solidão. Quem como Jesus procura a
solidão, é alguém que quer livremente
meditar, rever comportamentos, traçar
novas linhas de rumo.
Hoje em dia temos que falar em solidões
no plural, porque são tantas as formas
com que a solidão se apresenta nas nossas
vidas. Há a solidão de destino, de quem
sente a dor da perda de uma criança que
o pai morreu, a perda de um homem que
deixa a esposa viúva e a família desam-

parada. A solidão da perda de quem é
privado do seu amante. A solidão do
deserto dá medo porque remete para
uma terra desolada. A solidão para pensar nos reclusos dos estabelecimentos
prisionais. Quando se diz que os idosos
vivem sós, vivem como que em prisão
domiciliária, logo nasce em nós um sentimento de compaixão para com eles. O
filósofo Gabriel Marcel dizia que «é um
sofrimento estar só».
Há a solidão daqueles que se sentem
estranhos na família e na sociedade, que
se traduz num mal estar psicológico e
intelectual que se pode tornar patológico. Recusam tudo o que os cerca e sentem que os outros são o inferno.
O sociólogo inglês Anthony Giddens
fala do «mundo em fuga». Na realidade
vivemos numa sociedade marcada pela
velocidade, onde não há tempo para
cultivar relações sérias e douradoras. É
o mundo das redes sociais, em que eu
posso ter milhares de contactos no meu
telemóvel, e de repente decido apaga-

-los todos, sem me interrogar que com
aquele gesto meu, posso ter privado
muita gente que vive absolutamente
só, de um contacto com o mundo. O
«mundo em fuga» transforma-me num
mundo estranho para a minha família
e para os meus amigos que de repente
deixam de saber de mim, dos meus projectos, dos meus sonhos, da minha vida.
Isto é negativo, não é caminho saudável
de deserto quaresmal!
Mas também há solidões fecundas. Estar
só e saber estar só. Estar só como uma
conquista feita de audácia. Uma solidão
que nos proporciona que nos conheçamos a nós próprios. Muitas vezes é saudável ter a coragem de nos retirarmos,
de fazermos ‘o caminho do deserto’, de
nos afastarmos do quotidiano, dos nos-sos afetos e laços; não para os negarmos,
mas para termos a coragem e a alegria de
vermos crescer fora de nós, aquilo que
tendo sido gerado por nós, saiu de nós,
cresce e se afirma fora de nós na alteridade. Aqui, num ambiente de solidão

assumida, tomam um papel de relevância, por exemplo um livro, uma música,
um quadro, uma paisagem; colocam-nos questões, sugerem-nos reflexões.
Fazem sentir alegria ou até nos podem
levar a chorar, é o caminho a fazer-se…
Neste caminho que é a quaresma eu
quero ser melhor, neste caminho que
é a quaresma eu vou-me comprometer
seriamente comigo mesmo, em ser fiel à
minha consciência e aos meus propósitos de evoluir, de melhorar nos gestos e
nas palavras, nas minhas atitudes, com
os meus propósitos a meu respeito, e nos
propósitos que tenho para com aqueles que vivem em relação comigo, que
contam comigo, que esperam por mim,
pela minha disponibilidade, pelos meus
exemplos e ações. São os outros que me
farão ver na minha consciência, se aproveitei bem ou não este caminho quaresmal que compromete.
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Editorial

A igreja na China
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Estamos em plena quaresma, tempo
forte na vida espiritual. A Igreja propõe
aos fiéis novas oportunidades para se
aproximarem do Deus misericordioso.
Somos convidados a receber pó e cinza
sobre nós, para meditarmos na finitude
da vida. Somos convidados a fazer jejum
de alimentos e de comportamentos. E
como fizémos jejum na quarta-feira de
cinzas, vamos voltar a fazer no dia 10 do
mês que vem, sexta-feira santa.
A espiritualidade franciscana continua a
estar em alta em cada quaresma. Tudo o
que mais típico da espiritualidade franciscana reaparece nesta ocasião: a Via
Sacra inventada pelos franciscanos, as
procissões da penitência, dos passos, do
enterro do Senhor. Os teatros litúrgicos,
o canto da Verónica e outras expressões de
uma fé centrada no sofrimento redentor e
humano de Cristo, Filho de Deus.
A juntar a isto acompanhamos o sofrimento das vítimas do coronavírus, que
não nos deixa de preocupar.
Preocupa-nos muito mais o que aconteceu
no Parlamento Português, no passado dia
20. O Parlamento que é eleito pelos portugueses, os deputados pagos pelos nossos
impostos, decidiram nas costas da nação,
sem auscultarem a opinião dos portugueses em referendo. Durante o tempo de
campanha eleitoral, vão aos lares de terceira idade beijar os idosos, dizem que se
preocupam com as reformas rurais e com
os que ganham 300€ de pensão. Estes
senhores não se enxergam!!! Com que cara
é que os deputados que legislam sobre o
dia a e hora da morte de cada um de nós,
vão agora entrar num Lar de Idosos?
Pensem duas vezes senhores dirigentes
partidários, na hora da caça ao voto, a
que portas vão bater. No dia seguinte às
eleições não se venham lastimar que a
abstenção aumentou novamente. «Quem
semeia ventos, colhe tempestades…»
A minha formação é teológica, e posso
não estar a ver bem, mas gostava de
ouvir os dirigentes partidários do Bloco
e do PSD um esclarecimento. A minha
pergunta é só esta: Em que é que a eutanásia contribui para o progresso e o
desenvolvimento do país?
Nem vetos, nem votos, nem Tribunal
Constitucional. Nada nem ninguém tem
o direito de antecipar a morte de ninguém.
Qualquer morte marcada, agendada em
casa ou numa clínica, será um suicídio.
E lembrem-se os que agora legislaram,
«quem com ferros mata, com ferros
morre», esta é a sabedoria popular, «e o
feitiço, pode-se virar contra o feiticeiro».

Recentemente realizou-se em Munique,
na Alemanha, um encontro entre o Secretário das relações com os Estados da Santa
Sé, Monsenhor Paul Richard Gallagher
e o conselheiro de Estado e ministro das
Relações Exteriores da República Popular
Chinesa, Wang Yi.
Há 70 anos que não se realizava um
encontro oficial deste nível. Foram evocados os contactos entre as duas, que evoluíram positivamente ao longo do tempo,
voltou a sublinhar-se a importância do
Acordo Provisório (22 de setembro de
2018) para a nomeação dos Bispos, quer
para as Dioceses de Jining/Wultanchabu,
na Mongólia interior, com a ordenação
episcopal de D. António Yao Shun, em
agosto passado, tendo sido Bispo Sagrante
D. Paulo Meng Qinglu. Na Diocese de
Jining vivem para cima de 70 mil católicos,
quer para a Diocese de Hanzhong, na província de Shaanxi, com a ordenação episcopal de D. Estevão Xu Hongwe. A par destes

acontecimentos tem havido um renovado
desejo de prosseguir o diálogo institucional
em nível bilateral, para favorecer a vida da
Igreja Católica e o bem do povo chinês.
Deste Acordo Provisório de 2018, tem resultado a ordenação de vários Bispos com o
Mandato Apostólico do Papa. Começa a
ser agora conhecida a vida cristã nalgumas dioceses da China, como Taiyuan,
Ningxia, Bameng e Hohhot entre outras.
O número de cristãos na China continental já supera o número de cidadãos filiados no partido comunista chinês. Isto
constitui uma enorme preocupação para
o Presidente Xi Jinping.
Apesar destes sinais de uma promissora
abertura à fé, nota-se que nalgumas regiões
ainda subsistem grandes perseguições à
Igreja Católica. Para as autoridades políticas, a religião católica e qualquer outra
crença religiosa são encaradas como uma
forte ameaça ao Estado. Por isso têm-se
registado inúmeros ataques e destruição
de igrejas, bem como uma violentíssima
perseguição aos cristãos, com prisões e
torturas. Destacam-se sobretudo as recen-
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JUBILEU — SANTO ANTÓNIO
Programa de março
Dia 1 de março
Domingo Jubilar na Igreja de Santa Cruz

16h00
«A Economia de Francisco»: diálogos
com António, Graça Franco, Ricardo
Zózimo, Carlos Farinha Rodrigues, Francisco Vaz.

Dia 8 de Março
15H00
Igreja da Graça, Procissão dos Passos
do Senhor

tes perseguições na cidade de Wenzhou,
com um elevado número de vítimas.
Qualquer cidadão chinês que queira viver
a sua fé a manifestar a sua crença em Deus,
passa automaticamente a ser vigiado pelas
autoridades policiais, mesmo que se reúna
em locais não identificados publicamente.
O Santo Padre, o Papa Francisco, tem
manifestado publicamente a sua proximidade para com as vítimas atingidas pela epidemia do Covid 19 – Coronavírus, e tem
manifestado também o seu apreço pelos
esforços que estão a ser realizados para
debelar esta epidemia. O Papa recomenda
para este mês de março, que se reze pela
Igreja da China, para que persevere na fidelidade ao Evangelho e cresça na unidade.
Ao falar da fé na China, não podemos
esquecer a figura do franciscano, Frei João
de Montecorvino (1247 – 1328), que com
o desejo de converter os infiéis, foi enviado
em missão em 1279 para a Pérsia e Arménia. Depois regressou à Itália e foi enviado
para China. Aí foi nomeado Arcebispo de
Pequim, onde morreu em 1328 com fama
de santidade.
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Economia, crise e discernimento
Texto: António Bagão Félix

Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium (2013), o Papa Francisco denunciou, de uma maneira frontal, direta e
simples, os problemas que advém do que
apelidou de tristeza individualista, individualismo pós-moderno e globalização
da indiferença.
Entre muitas considerações, salientou:
“Hoje devemos dizer não a uma economia
da exclusão e da desigualdade social. Esta
economia mata. Não é possível que a morte
por enregelamento dum idoso sem abrigo
não seja notícia, enquanto o é a descida de
dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não
se pode tolerar mais o facto de se lançar
comida no lixo, quando há pessoas que
passam fome. Isto é desigualdade social”.
No plano da vida económica e social,
o princípio fundamental da Doutrina
Social da Igreja (DSI) é o princípio da centralidade e dignidade da pessoa humana
enquanto sujeito e fim de todas as instituições. Associado a este princípio está o
direito à propriedade privada mediante o
trabalho, mas que não sendo absoluto e
intocável está subordinado ao direito ao
uso comum. Logo, a propriedade privada
é um meio, não um fim em si mesmo.
Desempenhando uma insubstituível
função social, daí decorre que sobre ela
impenda o que, na DSI, se chama uma
verdadeira e justificada “hipoteca social”.
Claro está que nos tempos de hoje há que
reler este princípio à luz das novas formas de propriedade do conhecimento, de
novos recursos técnicos e da globalização.
Em qualquer caso, porém, como salienta
o Papa, há o risco de “ hoje, tudo entra no
jogo da competitividade e da lei do mais
forte, onde o poderoso engole o mais fraco.
O ser humano é considerado, em si mesmo,
como um bem de consumo que se pode usar
e depois lançar fora. Assim teve início a
cultura do descartável, que aliás chega a
ser promovida”.
Outro documento fundamental para
analisar a “Economia do Papa Francisco”
intitula-se “Considerações para um discernimento ético sobre alguns aspetos do atual
sistema económico e financeiro” (denominado em latim, Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, 2018). Como habitualmente, também este fundamental texto
passou quase ao lado dos media, que preferem temas mais “picantes” e, não raro,
prosaicos em torno da Igreja.
Na sua reflexão, Francisco começa por
reconhecer que a crise financeira global,
apesar de esforços positivos, não se afirmou plenamente como uma oportunidade
para “desenvolver uma nova economia mais
atenta aos princípios éticos e uma nova regulamentação da atividade financeira, neutralizando os aspetos predatórios e especulativos e

valorizando o serviço à economia real”.
Os mercados não são capazes de se
auto-regular, pois que lhes falta a perspetiva mais social e até personalista
(coesão social, honestidade, confiança,
segurança) e a capacidade de corrigir ou
prevenir as “ desigualdades, assimetrias,
degradação ambiental, insegurança social,
fraudes...”.
No mundo financeiro, é chamada a atenção para situações que, embora estando
na orla da legalidade, configuram casos
próximos da imoralidade, em que muito
facilmente há abusos e enganos. E o documento exemplifica: “comercializar alguns
instrumentos financeiros, por si mesmo é
lícito. Contudo, numa situação de assimetria, aproveitar-se das lacunas conhecidas
ou da fragilidade contratual de uma das
contrapartes, constitui por si mesmo, uma
violação da devida exatidão relacional e é já
uma grave infração do ponto de vista ético”.
E continua: “Tal prática resulta particularmente deplorável do ponto de vista
moral, quando a mera intenção de especular e ganhar da parte de poucos – por exemplo, importantes fundos de investimento –
provoca uma artificiosa queda dos preços de
títulos de dívida […], agravando a situação
económica de inteiros países”.
Tais lógicas egoístas e de curto-prazo têm
levado grandes empresas a adotar políticas económicas prioritariamente voltadas
para satisfazer as vantagens dos acionistas, prejudicando legítimos interesses de
outros interessados, como os dos trabalhadores e consumidores. “Há administradores incentivados por relevantes remunerações proporcionais aos resultados imediatos
da gestão, em geral não contrabalançadas
por equivalentes penalizações em caso de
incumprimento dos objetivos […], promovendo, assim, riscos excessivos”.
O documento aborda também o desígnio
especulativo e imoral das finanças offshore,
que “mediante muitos e difusos canais de
elisão fiscal, quando não de lavagem de
dinheiro dos resultados de receitas ilícitas
(furtos, fraudes, corrupção, máfias, saques
de guerra...), constitui um consequente
empobrecimento do normal sistema de produção e distribuição de bens e de serviços.”
Hoje, mais de 50% do comércio mundial é
efetuado por grandes grupos que reduzem
a carga tributária deslocando os lucros de
uma sede para outra, segundo as suas conveniências, transferindo os ganhos para os
paraísos fiscais e os custos para os países
de elevada imposição tributária. “Tudo isto
subtrai recursos decisivos para a economia
real e contribuiu para gerar sistemas económicos fundados na desigualdade”.
Embora a opacidade dos paraísos fiscais
torne difícil estabelecer com precisão a
quantidade de capitais que transitam nos
mesmos, é legítimo pensar que bastaria
uma taxa mínima sobre as transacções

realizadas offshore para resolver boa parte
do problema da fome no mundo. Por isso
se pergunta no texto: “porque não tomar
com coragem a dircção de uma semelhante
iniciativa?”
Recordo aqui uma estimativa conservadora da ONG Oxfam de 2013: o
dinheiro em paraísos fiscais terá atingido
um valor superior a 14.000.000.000.000
euros, o que equivale a 19,5% do total
mundial de depósitos e a 70 vezes o PIB
atual de Portugal! Estima-se, igualmente,
que a perda de receitas fiscais diretas que
resultaram desta evasão tenha chegado a
160.000.000.000 euros.
No fim, o documento exorta as pessoas a

escolher os bens e serviços, bem como a
gestão de poupanças, que tenham implícito um percurso digno do ponto de vista
ético. Seria uma espécie de “voto com a
carteira”, ou seja, “votar” diariamente nos
mercados a favor daquilo que ajuda o bem-estar real de todos e de rejeitar aquilo que
é prejudicial.
Para a mudança, é também desejável que
instituições universitárias prevejam suficiente formação substantiva para compreender a “economia e a finança à luz de
uma visão completa do homem, que não
esteja reduzida a algumas das suas dimensões e que tenha subjacente valores e princípios éticos.”.

SUGESTÃO DE LEITURA
Segundo os mais aprofundados estudos, vivemos uma crise estrutural que
põe em causa todo o sistema económico
e os seus fundamentos antropológicos
que lhe serviram de suporte.
Nesta obra do franciscano Galego Martín Núñez , revela-se como os frades
franciscanos, que optaram por uma vida
de pobreza radical, deram um contributo fundamental na humanização da economia, chegando mesmo a fundar instituições financeiras como os montepios.
Esta resposta dada no passado é um
desafio na busca das soluções de hoje
que apontam para uma «Economia de
Comunhão».

Faça o seu pedido para:
Livraria da Editorial Franciscana
Rua de Cedofeita, 350
4050-174 PORTO
Tel. / Fax: 222 052 148
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Poverello é missão
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Haverá quem pense que a missão é apenas proclamar a Palavra de Deus a quem
a desconhece, como se a missão se reduzisse à palavra. Pois bem, a missão é também ação, dinâmica e envolvimento na
vida concreta das pessoas. Nessa ação
concreta, entre as muitas dimensões da
vida, está a dimensão do sofrimento, da
doença e do envelhecimento ativo daqueles que entraram na fragilidade da vida
e dependem da caridade do próximo.
Eis a missão do Centro de Acolhimento
“O Poverello”, uma Unidade de Cuidados Continuados que, situada na colina
de Montariol, em Braga, nasceu com a
missão de levar o conforto, em nome de
Jesus, a todos aqueles que ali são colocados para que o resto dos dias das suas
vidas seja marcado pelo acolhimento,
pela fraternidade, pelo conforto, pela
segurança, e pela certeza de ter garantida
uma vida com qualidade e alegria, apesar
do incómodo da doença e dos achaques
que motivaram o seu internamento.
O Centro de Acolhimento “O Poverello”
foi inaugurado no dia 12 de outubro de
2011, e é uma valência da Domus Fraternitas, uma Fundação de Solidariedade
Social, instituída pela Província Portuguesa da Ordem Franciscana, cujo objetivo é acolher, cuidar e tratar enfermos
dependentes, necessidados de Cuidados
Integrados, que não encontram na famí-

lia ou na sociedade resposta adequada ao
seu problema.
O Centro de Acolhimento “O Poverello”, dentro do espírito da Domus Fraternitas, é vocacionado para os Cuidados
Continuados e Paliativos, integrados na
Rede Nacional de Saúde (RNCCI), e
tem como objetivo promover a qualidade
de vida através da sua tríplice valência:
Unidade de Cuidados Paliativos (proporcionar ao utente uma vida com tranquilidade, qualidade e em família, até ao
fim dos seus dias - 10 camas), Unidade de
Média Duração e Reabilitação (reabilitação das capacidades funcionais perdidas
- 24 camas) e Unidade de Longa Duração
(manutenção das capacidades funcionais
- 24 camas).
O Centro de Acolhimento “O Poverello”,
é o despertar do carisma franciscano,
historicamente marcado no beijo que
S. Francisco de Assis, “O Poverello”, ou
seja, “O Pobrezinho”, deu a um leproso,
numa altura em que a lepra era a doença
maldita, altamente contagiosa, da qual
todos fugiam, e que ostracizava quem a
possuía, afastando o doente da família
e da sociedade, atirando-o para o abandono total. O Centro de acolhimento
“O Poverello” é, por isso, a homenagem
singela a um homem que, no seu jeito
missionário de ser e estar na vida, gritou
que o amor não é amado, e foi ao encontro desse amor numa atitude de acolhimento e total esquecimento de si, para
centrar o outro, o abandonado, o último

da sociedade, no centro das preocupações do seu coração. Foi esta atitude de
S. Francisco de Assis, que moveu os frades, da Província Portuguesa dos Santos
Mártires de Marrocos em Portugal, a lançar-se nesta enorme e hercúlea aventura.
E que grande missão, este projeto Centro
de Acolhimento “O Poverello”, enorme
missão! Quando na saúde, o objetivo
não é o lucro mas sim as pessoas, a gestão financeira é sempre feita de muitos
sacrifícios e muito esforço contabilístico,
para que o sonho, tornado realidade, não
derrape e tudo tenha sido em vão. As pes-soas são, efetivamente, a preocupação de
todos os que trabalham no “Centro de
Acolhimento “O Poverello”, mas temos
de ser realistas, sem a ajuda dos amigos,
dos benfeitores e de todos aqueles que
entram neste projeto, com a sua generosidade, seria muito difícil fazer o barco
navegar em águas calmas.

Eis porque lhe lanço o convite, caro leitor do Jornal Missões Franciscanas, seja
missionário, através do carisma da fraternidade desta nobre obra inspirada em
S. Francisco de Assis. Dê as suas mãos aos
missionários franciscanos e venha fazer
parte desta missão, e contribuir para que
este sonho continue sendo realidade na
vida de todos aqueles que são acolhidos
nesta casa de amor franciscano. Entre
em contacto connosco ou faça-nos uma
visita. Contribua em favor desta obra
missionária de amor. Paz e bem!
Centro de Acolhimento “O Poverello”
Caminho de Montariol, S/N
Apartado 1218, 4710-316
S. Vitor - Braga
Tel.: 253 140 210
geral@domusfraternitas.com
IBAN: PT50 0018 0003 5137 1318 0203 8

Exercício da caridade - serviço do amor
Texto: Chelito Núñez, OFS

O principal para a vida de um cristão é
a vivência da caridade, entendida como
reflexo do amor ao próximo. Daí a neces-sidade de que, como família, se pratique
a caridade procurando o bem comum.
Nenhum indivíduo, nem nenhuma família, se pode fechar em si mesmo pois deixaria de ser expressão social da fé cristã.
Uns mais que outros, temos a predisposição de servir o necessitado encontrado
‘casualmente’ como refere a parábola do
bom samaritano (cf. Lc 10,31). Não é fácil
abrir-se ao outro, por medo de assumirmos compromissos que podem ultrapas-sar as nossas capacidades de tempo e de
generosidade. Em família, enquanto família, e como cristãos, devemos estar atentos
ao nosso próximo, porque haverá sempre
quem à nossa volta precise de consolo e

ajuda. Haverá sempre solidão. Haverá
sempre situações de necessidades materiais que exijam uma resposta de amor
concreto para com o próximo (Encíclica
“Deus é Amor”, n.º 28 b).
Francisco de Assis no seu encontro com
o leproso deu de frente com a miséria humana, que o levou a uma radical
mudança de vida interior, que o conduziu depois para uma total inversão de
valores. Como escreve no Testamento:
‘o que antes me parecia amargo, tornou-se para mim doçura de corpo e alma’. A
conversão de Francisco de Assis começou
com este gesto de amor, quando reconhece como seu irmão a este homem
sujo, diferente e doente. É quase sempre
um encontro casual que nos faz mudar
de vida.
Para a minha família, foi uma catástrofe
natural que aconteceu no meu país, na
Venezuela, que nos motivou a assumir

sérias responsabilidades em favor dos
que tinham sofrido grandes perdas. Foi
aí que eu me envolvi na primeira pessoa,
e depois juntamente comigo, também o
meu marido e os meus filhos. Foi esta realidade que nos tocou fortemente, e que
nos levou à verdadeira conversão, que
é viver verdadeiramente em comunhão
com os mais necessitados.
A caridade também se manifesta quando
nós enquanto indivíduos, cumprimos
fielmente o nosso dever como cidadãos;
quando procuramos a justiça com amor e
vamos ao encontro dos que nos rodeiam,
que se empenham na comunidade onde
vivemos, para participamos na vida
pública e quando somos capazes de partilhar acontecimentos e dificuldades.
Os obstáculos que nós mesmos colocamos para praticar a caridade são sempre
um desafio, porque nos falta a confiança
que devemos pôr em Deus, para que seja

Ele, O que nos abre o caminho, uma vez
que nos colocamos nas Suas mãos.
É um grande desafio aquele que se nos
coloca, uma vez que diante do altar fizemos um compromisso de amor eterno. A
partir daí partilhamos o nosso compromisso de sermos exemplo para os nossos
filhos. Mas também diante dos outros,
o Senhor vem ao longo da nossa viagem,
sempre disposto a abrir o caminho da
felicidade plena. Esta felicidade consegue-se sempre que o amor se converte em
comunhão, o que significa levar a Eucaristia às coisas mais pequenas do nosso
dia a dia, conscientes de que como pais
devemos formar homens e mulheres de
coração puro.
Porque se somos professos na OFS, devemos dar testemunho da nossa vida em
Cristo, conhecer e refletir sobre o Evangelho e a nossa Regra da OFS, sendo coerentes na nossa vida familiar.
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A prenda derradeira
Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“apenas lhe entreguei a Mãe,
a prenda derradeira”
- Deus até me pode curar, mas, e se não
quer? Olhe, meu amigo, não posso ser
mal-agradecido ao Bom Deus, que já me
deu uma vida longa, e só mesmo este cancro maldito foi a única doença que me apareceu, que de outras doenças nunca sofri.
- Caro amigo, estás mesmo conformado!
Nem sei que dizer! Esperava ver-te com
um discurso de revolta e, sinceramente,
até receava que nem me quisesses receber. Mas, depois de tudo o que disseste,
estás a mostrar uma fé enorme e a ser um
valente «Custódio de Maria»! - elogiou
Albertino, completamente edificado.
- Bem, amigo Albertino, como vês, estou
no fim e isso é o que temos! - disse o
enfermo, confirmando as suas palavras.
- Nunca se sabe, amigo Francisco, Deus é
insondável! Não é taxativo que estás no fim.
- Amigo, estou conformado e sei bem que
chegou a minha vez, estarei até por dias,
que bem o pressinto, com este bicho a
avançar no meu corpo. Nesta idade, meu
amigo, não peças grandes milagres! Pede é
a Deus que me mantenha determinado e
firme como até aqui e com o juizinho todo
até se me fecharem os olhos - continuou o
doente, sem vacilar na voz.

- Mas olha que a Deus nada é...
- ...sim, nada é impossível! Mas chegará
a altura em que tocará a nossa vez e se
essa for a Sua Vontade ninguém a pode
mudar, porque nem Jesus, que era Jesus,
a mudou e era O Seu Filho Único - inter-rompeu o enfermo, antes que o amigo
completasse o raciocínio.
- Bem, amigo Francisco, vejo que, realmente, estás mesmo conformado e é verdade, como dizes, toca a todos! De uma
maneira ou de outra todos embarcamos
para a derradeira viagem sem retorno,
mas cheia de esperança para quem tem
fé, não achas, Francisco? - disse Albertino, não duvidando das disposições e do
estado de espírito do seu amigo, apesar
daquele seu calvário terminal.
- Isso é verdade e até nem me posso queixar, que muitos já embarcaram mais
cedo, muitos deles até podiam ser meus
tataranetos, que estes meus oitenta e
tais... Mas este fim de vida é que se torna
complicado! Preferia morrer como um
passarinho e não cercado de tubos e
seringas e soros e oxigénios e estas coisas
todas à minha volta. Precisei de chegar
a esta idade para passar por isto! - disse,

num tom de lamento conformado.
Albertino, apercebendo-se que o coração do seu amigo estava preparado para
receber a mensagem que lhe trazia, e que
seria a chave para a aceitação do Sacramento da Reconciliação e da Unção dos
Enfermos, sentando-se ao seu lado, na
cabeceira da cama, disse-lhe:
- Francisco, trago aqui uma prenda para ti!
- Uma prenda para mim?! Que prenda
me poderias dar, quando estou quase a
passar para o outro lado?! - respondeu o
doente, curioso, intrigado, boquiaberto
e admirado.
Albertino tirou do bolso do seu casaco
a tradicional imagem dos «Custódios de
Maria», num postal de formato normal, apresentando a Santa Mãe de Deus
coroada Rainha, com o seu coração fora
do peito rodeado de espinhos, e com uma
chama sobre o mesmo, ao centro, vestida
de branco, com um olhar terno e meigo, e
em volta da Senhora uma faixa azul com
os dizeres: «Custódios de Maria». Apresentando-a ao amigo disse:
- Francisco, olha que coisa tão linda! - e
entregou-lha.
- Aquele doente recebeu a pagela, olhou...
olhou...olhou...fixando-se na imagem de
Nossa Senhora. Mantendo silenciosamente
o seu olhar por longos momentos, acabou
por chorar em surdina, como se estivesse a
ouvir a Senhora a falar-lhe ao coração. Não
resistiu ao olhar da Mãe e, voltando-se para
o amigo, acabou por dizer:
- Albertino, quero-me confessar, quero

todos os sacramentos! Afinal, nem sempre fui aquele filho fiel aos ensinamentos
do Divino Filho da Querida Mãe do Céu.
Vai chamar o nosso padre que, se não foi
embora, ainda me fará o favor de me oferecer a «bagagem derradeira» que recusei.
Disse-me Albertino, emocionado,
enquanto me contava tudo isto:
«Padre Lima, Nossa Senhora fez tudo. Eu
conversei com o meu amigo Francisco mas,
na hora da decisão mais importante, entrou
Nossa Senhora, falou-lhe ao coração e moveu-o ao Sacramento da Confissão e à Santa
Unção. Foi ela que fez tudo, que eu nem
toquei no assunto dos sacramentos, apenas lhe
entreguei a Mãe, a prenda derradeira!»

Economia de Francisco
Texto: Cruz da Silva, OFM

«A Economia de Francisco» (The Economy of Francesco) é um encontro internacional de jovens economistas e ilustres
professores universitários dos mais reputados centros universitários do mundo, que
convocados pelo Papa Francisco se vão
reunir em Assis de 26 a 28 de março.
Este encontro internacional tem uma
forte relação com São Francisco de Assis,
exemplo de excelência de quem cuidou
dos últimos da terra e defendeu uma ecologia integral.
Com os olhos e a mente em Francisco de
Assis, o Papa Francisco desde a publicação

das suas encíclicas «Alegria do Evangelho» e «Laudato Si» tem mostrado a
sua preocupação, denunciado uma economia em estado patológico e apontando
para um novo modelo de economia. É
este o ideal do Papa, por isso tem sido um
grande entusiasta do encontro logo desde
a primeira hora. O Papa quer enfrentar
e partilhar com os jovens encomiastas e
empreendedores as suas interrogações e os
novos reptos da economia, numa cidade
onde há oito séculos o jovem Francisco
se despojou num gesto profético de todos
os bens da sua família e optou por uma
ética da solidariedade que aponta para a
permuta e para a partilha. São Francisco
de Assis não tinha em vista uma atitude

antieconómica, mas sim de uma economia
alternativa.
Os milhares de participantes já inscritos
para este congresso, serão convidados a
refletir sobre o modelo de «Economia
de Comunhão» sob a orientação científica do Professor Doutor Luigino Bruni.
Irão participar um vasto número de oradores de renome internacional, entre
eles: Amarty Sem, Prémio Nobel 1998;
Muhammad Yurus, Prémio Nobel 2008;
Jeffrey Sachs da Universidade de Columbia, Vanda Shiva, ativista indiana, Stefano
Zamagni da Universidade de Bolonha,
Kate Roworth da Universidade de Oxford
e Cambridge, Jennifer Nedelsky da Universidade de Toronto entre outros.

Ao convidar estes economistas de renome
o Papa Francisco deseja que eles transmitam aos jovens o melhor da sua reflexão e
as melhores práticas às quais se aliam as
ideias dos jovens sobre as questões ambientais. A Economia de Comunhão envolve
empreendedores, operários, estudiosos e
operadores económicos, empenhados em
vários níveis para desenvolver uma praxis
e uma cultura económica virada para o
futuro próximo.
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Acompanhar os jovens: que lugar
para os leigos
Texto: Frei Sérgio Góis, OFM

Desde o Concílio Vaticano II (1962-65),
o papel do leigo na Igreja tem sido valorizado, sendo compreendido não só como
destinatário do Evangelho, mas também
como seu promotor e anunciador. A
este respeito diz-nos a Lumen Gentium:
«Unidos no Povo de Deus, e constituídos no corpo único de Cristo sob uma
só cabeça, os leigos, sejam quais forem,
todos são chamados a concorrer como
membros vivos, com todas as forças que
receberam da bondade do Criador e por
graça do Redentor, para o crescimento
da Igreja e sua contínua santificação»
(n.º 33). Esta não é propriamente uma
novidade do Concílio, na medida em
que os membros da comunidade sempre
foram compreendidos como membros
do Corpo de Cristo (cf. 1Cor 12,27). No
entanto, a sua importância efetiva e o
incremento do carisma laical nos nossos
tempos foram frutos deste Concílio.
É, portanto, neste contexto, que se pode
falar do papel dos leigos no acompanhamento dos jovens. Missão urgente,
tarefa prioritária, na Igreja Universal e
nesta Igreja de Portugal, que se prepara
para acolher inúmeros jovens nas Jornadas Mundiais da Juventude. Os leigos,
enquanto membros do Corpo de Cristo,
são também eles chamados a assumir responsavelmente esta tarefa. Apontamos
aqui brevemente alguns lugares, compreendidos como áreas fundamentais da
pastoral juvenil onde o papel dos leigos é
e poderá ser determinante.
O primeiro é a vida quotidiana, pedaço
de existência que, porventura, mais nos
consome e envolve: a casa, a família,

o trabalho e, quiçá, o lazer. É aí, onde
habitualmente habitamos, que somos
chamados a pôr em prática o Evangelho.
O Documento Final do Sínodo diz precisamente que «é necessário despertar,
em cada realidade local, a consciência
de que somos Povo de Deus, responsável pela encarnação do Evangelho nos
vários contextos e no âmbito de todas as
situações da vida quotidiana» (DF 128).
Consequentemente, quando se fala de
‘testemunho autêntico’, ‘autenticidade
ou coerência de vida’, como sinais fundamentais para os jovens, devemos considerar os nossos quotidianos, pessoais e
comunitários, e o modo como são habitados por Cristo. Por vezes, a dificuldade
de fazer comunhão passa precisamente
pela dificuldade em integrar estas realidades da e na nossa vida.
Outro lugar é o da sinodalidade (do grego
sín-odos – com-caminho – caminho com),
que manifesta a natureza própria da Igreja,
enquanto Povo de Deus. Compreendido
como lugar de pastoral, remete-nos para
dois aspectos fundamentais e complementares: a sinodalidade com os jovens e a
sinodalidade eclesial e carismática.
A sinodalidade com os jovens passa, em
primeiro lugar, por assumir que eles são
o «agora de Deus». Eles aí estão, com os
seus dons e virtudes, são «o presente, estão
a enriquecê-lo com o seu contributo».
Além disso, já não são crianças, mas começam a assumir responsabilidades, «participando com os adultos no desenvolvimento da família, da sociedade, da Igreja»
(cf. Chv 64). Aos jovens, o Papa Francisco
pede para não se deixarem acomodar nos
sonhos de amanhã, assumindo radicalmente a vida presente para a transformação do mundo. A nós compete acolhê-los

naquilo que são, com os seus dons, mas
também com as suas feridas, lutando contra a tentação da nostalgia (antigamente é
que era bom!) e procurando mais a qualidade das relações do que a quantidade de
participantes.
Por outro lado, a sinodalidade pressupõe
a comunhão eclesial e carismática, que
nos remete para a co-responsabilidade,
numa lógica de colaboração com os
vários agentes eclesiais, em diálogo com
as diversas manifestações carismáticas
(cf. Chv 206). Na prática, isto exige que
cada um se saiba situar no seio da Igreja,
numa postura de serviço. Se assim for, a
sinodalidade será expressão de uma vitalidade que se gera na própria comunidade. Ainda que o setor da Pastoral Juvenil seja confiado a alguns irmãos, toda a
comunidade deve sentir-se responsável
por acolher, motivar, animar e estimular.
Desta forma, estaremos proativamente a
colaborar no diálogo intergeracional que
o Papa Francisco tanto sublinha. Notemos, porém, que este diálogo não deve ser
proselitista, i.e., não deve ter como objetivo principal adquirir novos membros,
mas possibilitar aos jovens a descoberta da
vontade de Deus para as suas vidas. E este

é um serviço urgente à juventude.
Nestes tempos da era digital, da globalização e da pós-verdade, facilmente se perdem as referências, sendo os mais novos
prezas fáceis de propostas sedutoras,
maquilhadas de juventude, mas traiçoeiras e alienantes. Se o Papa Francisco apela
às raízes, como terreno fecundo para o
presente e futuro, nós somos chamados
a ser precisamente os guardadores da
memória, onde os jovens possam conhecer e compreender o seu contexto. Note-se, porém, que ser guardador da memória
não é o mesmo que ser curador de museu.
Não guardamos relíquias, mas damos
expressão a uma vitalidade que atravessa
o tempo, de forma viva e dinâmica, atual
e atualizante: a Palavra viva, que é Jesus
morto e ressuscitado, no meio de nós, pelo
seu Espírito que vivifica o Seu Corpo, a
Igreja. Isto significa que para se ser guardador da memória é necessário ser sinal
vivo dessa vivência. Por isso, diz e questiona o Santo Padre: «Se os jovens e os
idosos se abrirem ao Espírito Santo, juntos
produzem uma combinação maravilhosa:
os idosos sonham e os jovens têm visões.
Como se completam reciprocamente as
duas coisas?» (Chv 192).

Montariol (1992-2001), Luz-Lisboa (20042013); Vigário de Lamego (2001-2004) e
de Penafiel (2013-2018). Foi Assistente de
várias Casas religiosas e das Fraternidades da
OFS, da Associação dos Antigos Alunos, tendo-se dedicado ainda à pregação “popular”.
Contemporaneamente assumiu quase sempre
outros serviços na província e no governo da
mesma: foi Secretário provincial e Procurador
Nacional da União Missionária Franciscana
(1990-1992), Definidor da Província (19871995), Vigário Provincial (1998-2004; 20162020). Atualmente era o Guardião de Montariol, Braga (2019-2020).
O Jornal MISSÕES FRANCISCANAS quer
manifestar a sua gratidão ao anterior Ministro

Provincial, Frei Armindo de Jesus Ferreira
Carvalho, pela sua inteira dedicação. A todos pedimos oração para o novo Governo
Provincial.

NOVO MINISTRO PROVINCIAL DA OFM
Texto: Frei Paulo Duarte,OFM
Tendo o Fr. Armindo de Jesus Ferreira de
Carvalho, por motivos de saúde, interrompido o seu mandato de Ministro Provincial,
renunciando ao cargo que exercia há cerca
de 4 anos, procedeu-se, no passado dia 27
de fevereiro, à eleição do seu sucessor. Depois de consultados todos os irmãos da Província, ficou eleito, o Fr. Domingos do Casal
Martins, que até à data, exercia o cargo de
Vigário Provincial. No mesmo ato eletivo
foi também escolhido e confirmado o novo
Vigário Provincial, na pessoa de Fr. Isidro
Pereira Lamelas. O novo Governo Provincial
é ainda composto por mais 5 conselheiros,

a saber: Fr. Jorge Manuel Ferreira Marques,
Fr. José Pinto Pereira da Costa, Fr. Luís Manuel Mendes da Silva Pires de Oliveira, Fr.
Fernando Valente da Silva Mota e Fr. Bruno
Andrade Peixoto.
Fr. Domingos do Casal Martins, nasceu em
Forjães, Esposende, a 6 de março de 1942 e
professou solenemente a Regra franciscana a
8 de dezembro de 1963. Foi ordenado sacerdote em 24 de julho de 1966. Desde então,
dedicou todo o seu tempo ao serviço dos irmãos e da Igreja: como professor e formador
nos colégios franciscanos da Portela (Leiria)
(1966-1975) e de Montariol (Braga) (19781984); como Superior dos conventos de Leiria
(1975-1978), de Varatojo (1984-1990) de
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800 anos Santo António de
Lisboa (1220-2020)
Texto: Comunicado de imprensa

Lisboa vai celebrar o Jubileu dos 800 anos
de Santo António como Franciscano - com
um programa repleto de atividades culturais, que irão decorrer até janeiro de 2021.
O evento será organizado pela Igreja de
Santo António de Lisboa, Museu de Lisboa – Santo António, Centro de Estudos e
de Investigação de Sto António, Bens Culturais da Igreja - Secretariado Nacional,
Mosteiro de São Vicente de Fora e Quo
Vadis Lisboa - Turismo > Patriarcado.
Santo António, o santo português mais
venerado no mundo, nasceu em 1191 em
Lisboa, com o nome de Fernando e foi
criado junto à Sé, local onde obteve os
primeiros estudos. Ingressou na Ordem
dos Cónegos Regulares de Santa Cruz,
no Convento de São Vicente de Fora, e
depois no Convento de Santa Cruz de
Coimbra, onde completou os estudos.
Após tomar conhecimento do martírio
dos Santos Mártires de Marrocos, que
tinha conhecido em Coimbra, optou por
tornar-se franciscano em 1220. Nesse
ano, partiu de Lisboa para Marrocos e
mais tarde irá para Itália, onde revelou
toda a sua sabedoria, tornando-se uma
referência incontornável na igreja.
CELEBRAÇÕES LITÚRGICAS A
VALORIZAR
Festa da trasladação ou festa da língua
No dia 16 de fevereiro, evoca-se a descoberta da língua incorrupta de Santo
António, mais de trinta anos após a sua
morte por São Boaventura.
Festa da canonização de santo antónio
No dia 30 demMaio de 1232, Frei António é canonizado pelo papa Gregório IX,
ainda não se tinha completado um ano
sobre a sua morte.
Festa de santo antónio de lisboa
No dia 13 de junho, Lisboa e Pádua
comemoram igualmente a passagem por
este mundo de um português que pregou
a fé e morreu em Pádua.
Festa da assunção de nossa senhora
No dia 15 de agosto, celebra-se tradicionalmente o dia do nascimento de Santo
António Lisboa.
CAMINHOS DE SANTO ANTÓNIO
No âmbito da programação que está a
ser desenvolvida entre Lisboa e Coimbra para este Jubileu, surge a iniciativa
de criação do Caminho de Santo António, de Coimbra para Lisboa. Este itinerário pretende modelar o caminho
(aproximado) que Santo António poderá
ter feito de Coimbra até Lisboa com o
intuito de partir para Marrocos (lançamento oficial a definir).

E. XPOSIÇÃO PERMANENTE
Museu de Lisboa - Santo António.
Santo António de Lisboa.
Horário: terça a domingo das 10h00 às
18h00.
O núcleo de Santo António do Museu
de Lisboa dá a conhecer a figura do
Santo, enfatizando a sua relação com
Lisboa, cidade onde nasceu e viveu até
aos 20 anos. Na exposição é destacada
a rica iconografia de Santo António,
mostrando como se construiu a sua imagem ao longo dos séculos; refere-se a sua
carreira militar póstuma, no decurso
da qual ocupou, desde o século XVI,
diversos cargos em Portugal, no Brasil,
em Macau e em países africanos; a história da Igreja que lhe é dedicada, erguida
no local tradicionalmente considerado
o do seu nascimento; o culto que lhe é
prestado e as formas singulares de que
se reveste em Portugal e nos países de
evangelização portuguesa; e por fim, a
sua reputação de milagreiro, as tradições
que lhe estão associadas (santo casamenteiro, santo dos objetos perdidos)
e as diversas festividades (a procissão,
os casamentos, os arraiais, as marchas)
completam o circuito expositivo.
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Museu de Lisboa - Santo António.
Santo António de Lisboa e Pádua.
Data exposição: 30 de janeiro a 12 abril
de 2020.
Horário: terça a domingo das 10h00 às
18h00.
Exposição que convida a revisitar
as fotografias que Marc Sarkis Gulbenkian fez para o livro “Santo António de Lisboa e Pádua. Viagem a uma
devoção ímpar”, de António Mega Fer-reira, e que o levou a percorrer os locais
que ainda hoje conservam vestígios da
passagem do Santo.
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
Igreja da Conceição Velha, Lisboa.
Vita Prima – Os anos de Santo António em Portugal.
Data exposição: 24 de setembro 2020 a
16 janeiro de 2021.
Horário: terça a domingo das 10h00 às
18h00.
ROTA DE SANTO ANTÓNIO EM
LISBOA
14 março | 11 abril | 9 maio | 11 julho |
8 agosto | 12 setembro | 10 outubro | 14
novembro | 12 dezembro | 9 janeiro 2021.
Ponto de encontro: 10h00 na Igreja de
Santo António de Lisboa.

No segundo sábado de cada mês, ao
longo de uma manhã (10h00 às 12h00),
os participantes visitam alguns dos
locais que ainda conservam vestígios da
vida de Santo António em Lisboa.
Percurso: Igreja de Santo António > Sé
de Lisboa > Igreja de São João da Praça >
Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora
> Capela do Vale de Santo António.

RECITAIS DE ÓRGÃO
11 abril | 9 maio | 11 julho | 8 agosto | 12
setembro | 10 outubro | 14 novembro | 12
dezembro | 9 janeiro 2021.
No segundo sábado de cada mês, a Igreja
de Santo António recebe os Recitais de
Órgão (16h00 às 16h45), uma oportunidade privilegiada para se deixar encantar
pela beleza da música.

VISITA GUIADA À IGREJA DE
SANTO ANTÓNIO
14 março | 11 abril | 9 maio | 11 julho |
8 agosto | 12 setembro | 10 outubro | 14
novembro | 12 dezembro | 9 janeiro 2021.
Ponto de encontro: 15h00 na Igreja de
Santo António de Lisboa.
No segundo sábado de cada mês, durante
uma hora (15h00 às 16h00), os participantes
visitam a Igreja onde nasceu Santo António.

CONCERTO COMEMORATIVO
DA CANONIZAÇÃO DE SANTO
ANTÓNIO
No dia 30 de maio na Igreja de Santo
António, pelas 21h00, o grupo Sacra
Música irá apresentar um reportório de
música sacra de temática antoniana.

PEDDY PAPPER PARA FAMÍLIAS: “O MOSTEIRO DE SANTO
ANTÓNIO”
28 março | 25 abril | 30 maio | 27 junho
| 25 julho | 29 agosto |26 setembro | 31
outubro | 28 novembro |26 dezembro.
Ponto de encontro: 15h00 no Mosteiro
de São Vicente de Fora.
No último sábado de cada mês (15h00 às
17h00), os participantes poderão conhecer as rotinas dos monges no mosteiro
medieval de São Vicente de Fora, tal como
a do Santo António quando ali viveu.

Marcações / informações
215 898 810
turismo@quovadislisboa.com
www.quovadislisboa.com
Organização
Museu de Lisboa - Santo António.
Centro de Estudos e de Investigação de
Sto António.
Igreja de Santo António de Lisboa.
Bens Culturais da Igreja - Secretariado
Nacional.
Mosteiro de São Vicente de Fora.
Quo Vadis Lisboa - Turismo > Patriarcado Lisboa.
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Via sacra franciscana
Texto: Augusto Cruz, OFM

Neste tempo penitencial ao tomarmos
conhecimento da vida diária dos mis-sionários franciscanos na Síria, das suas
dificuldades e da ajuda que prestam às
populações locais, só nos vem a figura de
Simão de Cirene, que a caminho do Calvário, ajuda Jesus a levar a cruz.
Qualquer guerra tem muitas faces, bombas, casas destruídas, mortes, feridos, mas
também tem muitas outras coisas que
não se vêem: traumas, pesadelos terríveis,
pensamentos de suicídio. O Frei Firas
Lutfi, franciscano na Síria, conhece tudo
isto como ninguém, porque vive aqui,
há mais de 10 anos, nestas que foram as
terras do Apostolo São Paulo (Jordânia,
Líbano e Síria). Vive em Aleppo e sabe
que a guerra na Síria é uma hemorragia,
sob todos os pontos de vista. É uma terra
sem quaisquer fontes económicas, culturais e humanas. Uma terra sem esperança,
que vive à luz do pavio, sobretudo depois
dos mais recentes ataques.
Diz o Frei Firas Lutfi:«…aqui onde a
comunidade cristã é antiquíssima e onde
hoje quase só existe uma pálida memória
do que foi, porque se vive um momento

muito dramático. A riqueza do encontro
de culturas que sempre se viveu nestas
terras do Médio Oriente, hoje deu lugar
à devastação produzida pelo terrorismo
que se introduziu entre nós, com a máscara de uma guerra racial e religiosa. Em
2011 a comunidade cristã de Aleppo
integrava dois milhões de cristãos, hoje
não somos mais de 30 mil, o que representa uma queda assustadora. Na Síria
está em curso uma limpeza da Mãe de
todas as Igrejas. O que é muito triste se
pensamos no que foi esta terra para o florescimento do cristianismo. Foi às portas
de Damasco que Paulo teve um encontro
definitivo e transformante com Cristo
Crucificado e Ressuscitado dos mortos,
que o chama e lhe pergunta: ‘Saulo, Saulo
porque me persegues?’. Desde então Saulo
toma o nome de Paulo e começa a espalhar a Boa Nova. Não só entre os judeus,
mas também entre os pagãos e por todo
o mundo, como Jesus tinha profetizado.
Juntamente com Paulo estava Barnabé e
foi nesta ocasião que em Antioquia da
Síria pela primeira vez os seguidores de
Cristo tomaram o nome de cristãos, isto
é algo de inédito que os sírianos ainda
guardam no coração.
Como vive hoje uma família síria? Vive

em constante sobressalto, na pobreza e
sem trabalho, entre bombas e mísseis a
cair constantemente à sua volta. Só se vê
à nossa volta destruição e pessoas mutiladas. Há dois anos Aleppo foi libertada
do jihadismo, que se tinha instalado
no centro da cidade. Como franciscanos concluímos que devíamos zelar
pela pequena comunidade que ainda se
mantem na cidade, e que sofre de toda a
espécie de carências alimentares, médicas
e sociais. Os mais indefesos são os idosos e as crianças. Procuramos ajudar as
famílias, ajudar os jovens universitários
a continuar os seus estudos, trabalhamos
com os casais novos e com os jovens que
sonham em casar, mas que pelas circunstâncias de pobreza não podem satisfazer
o seu sonho. Descobrimos também um
grande número de crianças e jovens que
sofrem de traumatismos de guerra, muitos destes tentaram o suicídio. Com a
ajuda da Cáritas e muitos benfeitores dos
franciscanos em todo o mundo, estamos
a criar condições para abrir aos pobres e
necessitados todas as portas dos nossos
conventos. Criamos um centro de ajuda
a crianças traumatizadas de guerra, é
um percurso que vai além das consultas
médias e de psicologia; criámos grupos

de música, teatro e arte e várias modalidades desportivas. Construímos uma
piscina com dimensões olímpicas, para
ser usada por mais de duas mil crianças,
que não faziam a menor ideia do que era
uma piscina. A nossa cidade está cheia de
crianças órfãs e de jovens sem família».
Este é o papel dos franciscanos na Síria
de hoje, como cireneus ajudam Cristo
nos irmãos pobres, doentes e marginalizados. Nesta quaresma não devemos ficar
indiferentes, do pouco que temos, vamos
repartir com os franciscanos da Síria em
Aleppo que ajudam os que nada têm.

Querida Amazónia
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“precisamos
de cuidar
do meio
ambiente,
como de
cuidar dos
pobres”
Depois do Sínodo sobre a Amazónia,
surgiu recentemente a Exortação Apostólica pós-sinodal «Querida Amazónia»
do Papa Francisco. É desejo de Sua Santidade, expresso chave de sonho, que toda
a Igreja se deixe enriquecer e interpelar
pela realidade desta ‘terra que também
é nossa’. O sonho social: a Igreja ao lado

dos oprimidos que se vêem de dia para
dia espoliados dos seus recursos naturais. Quando se fala da Amazónia, ou
nos imaginamos na Amazónia, ainda se
ergue no nosso imaginário uma enorme
extensão do globo onde o equilíbrio ecológico é deslumbrante. E é pelos recentes
atentados a esse património universal da
humanidade, sujeito ao crime da devastação que os olhos do mundo se viraram
para a região Pan-Amazónia, a este propósito já o Papa Bento XVI denunciava
como crime e injustiça, a ‘devastação
ambiental da Amazónia’, à mistura com
o assassinato e a corrupção organizada
pela globalização que se transformou
numa nova colonização, que envenena os
Estados e as instituições.
Por tudo, isto é, desejo da Igreja e do
Papa, que os pobres sejam ouvidos sobre
o futuro da Amazónia, tendo em conta
que as relações humanas destes povos
estão profundamente marcadas pela
natureza circundante.
Por isso o sonho cultural desta Exortação é o de cuidar do poliedro amazónico, na sua abrangência, abrindo a

Amazónia a um encontro intercultural
e não fechando a Amazónia a um indigenismo doentio e estreito. Na Amazónia existe uma estreita relação entre o
ser humano e a natureza. Por isso precisamos de cuidar do meio ambiente,
como de cuidar dos pobres. Aqui reside
o sonho ecológico: unir o cuidado com o
meio ambiente e o cuidado com as pes-soas, para que haja um desenvolvimento
sustentável.
Sonho eclesial do Papa Francisco é o de
desenvolver uma Igreja de rosto amazónico, com uma renovada inculturação do
Evangelho naquela região, feita por um
grande anúncio missionário. Não basta
levar uma mensagem social, é urgente
levar a verdade do Evangelho que liberta

e constrói um homem novo. Esta Igreja
de rosto amazónico, é Igreja dinâmica,
onde os Sacramentos devem ser acessíveis a todos, especialmente aos pobres,
por isso o Papa exorta os Bispos a serem
generosos permitindo aos seus padres
que vão para a Amazónia, realizar o que
lhes é especifico [celebrar a Eucaristia].e
que se favoreça o protagonismo dos leigos nas comunidades, criando até novos
ministérios, com espaços à força e ao dom
das mulheres, mas sem clericalização e os
cristãos devem lutar juntos para defender
os pobres da Amazónia
O Papa Francisco conclui a Exortação
pós-sinodal confiando a Amazónia e os
seus povos à protecção da Virgem Santa
Maria, Mãe da Igreja.

