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Não nos ardia cá dentro o coração?
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“que o
coração
de cada
sacerdote se
assemelhe
cada vez
mais, ao
coração de
Cristo”
Esta foi a pergunta que os discípulos de
Emaús fizeram entre si quando, em dias
tristes no caminho da vida, se cruzaram
com um desconhecido que lhes dirigiu
a palavra.
Vieram depois a concluir que esse desconhecido era o próprio Ressuscitado, o

Senhor Jesus Cristo!
“Arder o Coração” é uma consequência da adesão aos apelos de Cristo Vivo
e Verdadeiro na nossa própria vida. Isto
está expresso na teologia do “Coração de
Jesus”, cuja solenidade vamos celebrar no
próximo dia 26 de junho.
Os homens e mulheres de Deus sempre
sentiram e sentem o seu coração a arder.
Foi por sentir o seu coração a arder, cheio
da força do Ressuscitado, que Frei António de Lisboa palmilhou os caminhos dos
homens e cumprindo a vontade de Deus,
assemelhando-se dia após dia sempre mais
a Jesus Cristo, até atingir a santidade.
Viver com o coração a arder em Cristo, é
experimentar o que o apóstolo Paulo refere
quando escreve: «já não sou eu que vivo, é
Cristo que vive em mim» (Gal 2, 20). Ao
coração de Cristo, ao Sagrado Coração de
Jesus, foi Santo António de Lisboa buscar
o ardor da sua eloquente pregação e da sua
fecundíssima união com Deus, que lhe permitia realizar tantos e tão variados milagres,
a ponto de ter ficado conhecido para a história como o “santo dos milagres”.
Se na mente de Santo António se conservava toda a Sagrada Escritura, no seu

coração ardia a fé viva do Coração de
Cristo Ressuscitado.
Este ano em muitas dioceses de Portugal, o
dia 26 de junho, será marcado pela celebração da Missa Crismal, que não foi celebrada
na quinta-feira Santa. Missa onde os padres
à volta do seu Bispo renovam as promessas
sacerdotais e se benzem os Santos Óleos.
Que esta missa crismal de 2020, em dia do
Sagrado Coração de Jesus, renove o coração
sacerdotal de cada Ministro da Eucaristia,
que o coração de cada sacerdote se assemelhe cada vez mais, ao coração de Cristo,
como sempre se assemelhou o coração de
Santo António. E assim estaremos aptos
a enfrentar os novos tempos em que vivemos, com tudo aquilo que a pandemia nos
obrigou a ver e a rever. Tempos de “novos
céus”, que serão para nós novas expressões
de viver os compromissos da Fé; e de “nova
terra”, usando os meios que nestes últimos
tempos redescobrimos, para transmitir em
novas linguagens verdades antigas, para
voltar a propor a Fé em Cristo como a Igreja
faz há mais de 2000 anos, a todos os que
nas redes sociais procuram Cristo ainda
ao longe. Para que façam um caminho de
descoberta do Salvador, se aproximem de

Cristo e sigam as suas propostas eternas que
dão sentido pleno às nossas vidas e nos comprometem sempre mais a praticar o bem em
favor do outro/a quer esteja longe ou perto.
O uso das redes sociais nestes últimos meses
pode ter aberto uma janela de Fé em muitos amigos nossos a quem a Igreja não chegava com a transmissão tradicional da sua
mensagem, agora os púlpitos da evangelização entraram em novos espaços, creio que
alguns desses meios irão dar bons frutos!
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Editorial

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
As promessas do Pentecostes vieram reacender em nós a fé no Ressuscitado e desenvolver
os dons do Espírito Santo, que à maneira de
talentos, temos que pôr a render. Guiados
pela Fé somos chamados a sonhar com novos
céus e com uma nova terra. Os novos céus
como prolongamento de uma vida com sentido vivida na terra, marcada por padrões de
respeito pelos homens, nossos irmãos e por
toda a criação, nossa irmã. Na certeza que nós
e a criação seremos chamados a uma recriação
porque Cristo prometeu fazer novas todas
as coisas. Mas também a terra tem que ser
nova! As relações humanas e sociais, os direitos humanos respeitados, devem ser tidos
em conta, os orçamentos dos países, como
lembrava o Papa Francisco, devem ser canalizados para a investigação nas áreas da saúde e
do bem-estar das populações e não em armamento de guerra.
Depois de um maio diferente, onde até as
celebrações do Senhor Santo Cristo dos
Milagres, em Ponta Delgada foram festejadas dentro de portas, e onde as celebrações
marianas tomaram novas formas, com velas
acesas nas janelas dos prédios e a imagem de
Nossa Senhora de Fátima a percorrer aldeias
e cidades em carrinhas de caixa aberta. Tudo
como o engenho e a criatividade de cada
comunidade local concebeu louvar a Virgem
e afervorar a fé do povo.
Abriram as escolas e as creches, o pequeno
comércio e as grandes superfícies, todos tentam retomar as lides habituais, esperemos sim
que seja de nova e mais prudente de forma a
salvarmos vidas humanas. Recomeçou com
muitas cautelas a celebração da Eucaristia
com povo, redescobriram-se novos ministérios entre os leigos nas celebrações, reavivaram-se as equipas de acolhimento em muitas
paróquias e igrejas, o que foi bom. A missa
crismal, ponto alto da vida sacerdotal dos pastores da Igreja à volta dos Bispos residenciais,
será celebrada juntamente com a Solenidade
do Sagrado Coração de Jesus, na esperança
de que o Senhor Deus continue a dar ao Seu
povo, pastores segundo o Seu Coração.

S. António, defensor da
justiça e dos direitos
humanos
Texto: Frei Manuel Marques Novo, OFM

A justiça social foi um tema muito abordado por S. António no sermão do 4º
domingo de Páscoa: “A justiça é dar a
cada um o que lhe pertence, depois de
feito um juízo reto. Justiça é como que
o estado do direito. Justiça é hábito do
ânimo de, guardado o bem comum,
atribuir a cada um aquilo que merece.
As partes da justiça são temer a Deus,
venerar a religião, a piedade, a humanidade, o amor do equitativo e do bom, o
ódio ao mal, o empenho de prestar um
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favor. O mundo não possui esta justiça,
porque não teme a Deus, desonra a religião, odeia o bem, é ingrato para Deus
(…). É verdadeira justiça, isto é, fé justificante, crer no que não se vê”. Para o 6º
domingo do Pentecostes: “Cada qual está
obrigado a manifestar a justiça a cinco:
honra a Deus; desconfiança a si mesmo;
amor ao próximo; desprezo ao mundo;
ódio ao pecado”. Para o 15º domingo do
Pentecostes: “A justiça do Reino consiste
em observar tudo o que Cristo ensinou.
Buscar o Reino é transformar em obras a
própria justiça”.
S. António viveu numa época em que o
poder dos grandes esmagava os pequenos, em que a riqueza dos ricos sugava a
pobreza dos pobres, em que a sabedoria
dos sábios se aproveitava da ignorância
dos iletrados, e até em que a prepotência
do clero abusava da simplicidade dos leigos. Por isso em grande parte dos seus sermões ele se insurge contra esses prevaricadores, fustigando as suas arbitrariedades,
dirigindo as mais veementes palavras
acusatórias contra os exploradores dos
simples e indefesos.
Num sermão para o 2º domingo do
advento exclamava: “Da palavra da vida
e da água da salutar sabedoria têm hoje
sede os pobres, os simples, os idiotas, os
rurais, as velhinhas. Mas os cidadãos de
Babilónia, que se inebriam com o cálice
de ouro da grande meretriz, os sábios, os
conselheiros de Faraó (…), acreditai-me,
esses não são evangelizados, mas só os
pobres”. E no sermão para o 3º domingo
do Advento fala contra os que amam
este mundo, “que se inquietam e agitam
em busca de riquezas e delícias”; fala
contra os falsos comerciantes que, “com
a isca da falsa beleza cobrem o anzol do
espírito para apanhar quem deseja comprar”; fala contra “os malditos usurários
que na rede da usura apanham grandes e
pequenos, ricos e pobres”; fala contra os
“legistas, decretistas e falsos advogados.
Todos eles (…) quando já não puderem
traficar, chorarão, porque serão despojados impiedosamente das riquezas adquiridas com tanta solicitude e amados com
tanto ardor”.
No sermão para o 1º domingo depois do
Natal insurge-se contra “aqueles que têm
a boca sempre hiante para a aquisição de
dinheiro, para o negócio da vanglória e
para o favor popular (…). Dificilmente se

separam os lobos do cadáver, as formigas
do grão, as moscas do mel, os velhacos da
taberna, as meretrizes do prostíbulo e os
mercadores da praça”.
Ao longo dos séculos a devoção a S. António foi crescendo, evoluindo e, tantas
vezes, desvirtuando-se de tal maneira que
se foi esquecendo aquilo que são as principais notas características da sua atividade
e da sua vida. Foi-se esquecendo a sua
doação total a Deus e às almas; o carácter
missionário da sua vocação; o ministério incansável da sua pregação, plena de
zelo e de atualidade, sempre oportuna e,
ao mesmo tempo, sábia e elevada. Temo-nos ficado com a figura simpática, a lírica
dum Santo quase efeminado, menineiro,
com Jesus ao colo, um Santo complacente
e bonacheirão dum “Passeio de S. António” de Augusto Gil, um Santo romântico a consertar bilhas quebradas de
moças aéreas, ou então a compor arrufos
de namorados, ou ainda um Santo milagreiro que faz encontrar as coisas perdidas…A mensagem de S. António causou
impacto no seu tempo. Papa, Cardeais,
Bispos, nobres e plebeus, universitários
e gente inculta, todos se sentiam arrastados pela eloquência, profundidade e
oportunidade dos ensinamentos daquele
humilde filho de Francisco de Assis. Será
que tais ensinamentos ainda hoje poderão ser úteis? – Somos pela positiva. Caso
contrário não teria sentido estarmos a
celebrá-lo lembrando os 800 anos da sua
vocação franciscana.
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Palavra de Deus, perdão dos
pecados e Eucaristia
Texto: Pe. Manuel Marques Novo, OFM

“O primeiro pecado é pensar
mal, o segundo é consentir,
o terceiro é executá-lo e o
quarto é não se arrepender”
Sobre a Palavra de Deus: em vários sermões Santo António aborda este tema,
descrevendo o seu valor, o respeito que
se lhe deve, o proveito que advém de a
escutarmos e o seu conteúdo: louvar,
bendizer e agradecer a Deus. Por exemplo, para o 4º domingo do Advento: (A
palavra de Deus é) “palavra da vida e da
paz, palavra da graça e da verdade. Ó
palavra que não verbera, mas inebria o
coração! Ó palavra doce, que reconforta
o pecador, e de ditosa esperança!”
Para o 23º domingo do Pentecostes:
“Sinal é de grande endurecimento
quando o povo ouve a trombeta da pregação a cominar a morte eterna e não
se assusta. Assemelham-se à serpente
surda. Aplicam um ouvido aos bens ter-renos e obturam o outro com a cauda
da concupiscência carnal, para não ouvirem o som da trombeta, que encanta
admiravelmente”. E noutra passagem:
“Ó pregador, haja uma trombeta de pregação na tua garganta, isto é, no espírito,
não apenas na boca, para que sejas como
águia sobre a casa do Senhor”.
E para a festa do Protomártir S. Sebastião: “A doutrina de Cristo não possui a
melodia da adulação, porque não unge
os pecadores, não promete bens temporais, mas soa gravemente, porque ensina a
mortificar a carne, a desprezar o mundo.
Por isso não é ouvida com gosto”.
Sobre o pecado e o perdão: Praticamente ele fala de todos os pormenores
que tornam o pecado ofensa grave, e do
perdão, dom inestimável de Deus. Para
o 3º domingo depois da Páscoa: “Jesus
Cristo é conselheiro, porque aconselha a
esperar na Sua misericórdia. Ele diz-lhe:
aflige-te, ó alma, com a dor da contrição.
Empenha-te muito no trabalho da satisfação, a fim de que a pena corresponda à
culpa”. E para o 16º domingo do Pentecostes: “A cada um de nós, quando cai
em pecado, acontece-lhe o que aconteceu à serpente, à mulher e ao homem.
Em primeiro lugar dá-se a sugestão,
quer pelo pensamento, quer pelos sentidos corporais; feita a sugestão, se a

nossa sensualidade não nos move ao
pecado, é excluída a astúcia da serpente.
Se, porém, se mover, a mulher ficará já
quase persuadida. Mas algumas vezes a
razão virilmente refreia e domina ainda
a exaltação da concupiscência. Quando
tal acontece não caímos em pecado, mas
somos coroados pelo esforço feito. Se,
porém, a razão consente e resolve executar as excitações da sensualidade, o
homem é expulso de toda a vida feliz,
como do Paraíso. De facto, imputa-se o
pecado, mesmo que não se siga o efeito,
quando a consciência é ré no consentimento”. Depois desta lição de teologia
sacramental ele como que resume no
sermão para o 23º domingo do Pentecostes: “O primeiro pecado é pensar mal, o
segundo é consentir, o terceiro é executá-lo e o quarto é não se arrepender”.
O perdão: Para o 16º domingo depois do
Pentecostes, comentando a ressurreição
do filho da viúva de Naim: “Repare-se
nas quatro palavras de Jesus: levanta-te; sentou-se; começou a falar; e deu-o à
sua mãe. Esta é a verdadeira ordem para
voltar à vida. Primeiro deve o pecador
levantar-se: levantar-se do pecado pela
sua abominação e detestação. Segundo,
deve sentar-se, isto é, humilhar-se de
coração contrito. Terceiro, deve falar,
confissão. (Quarto) E assim o Senhor
o restituirá à sua mãe, isto é, à graça do
Espírito Santo».
Sobre a confissão mal feita: Para o 3º
domingo da Quaresma: “O pecador,
se levantar os olhos em linha reta e vier
a conhecer os seus pecados, crê-me que
viverá e não morrerá; se, porém, olhar em
oblíquo, ou confessar os seus pecados
fingidamente, ou desculpando-os, é sinal
e indício de condenação eterna”
Sobre a Eucaristia: Uma das grandes
devoções de Santo António. Para a
Festa dos Santos Inocentes: “Há três
mesas, e em qualquer delas há refeição
própria. A primeira é da Doutrina (…),
a segunda é a da Penitência (…), a terceira é a da Eucaristia”. E no sermão
para a Ceia do Senhor: (Jesus) “deu-

-lhes o seu verdadeiro corpo, enriquecido por dentro e por fora com toda a
vida espiritual e com toda a caridade.
E instituiu o que devia dar-se aos que
acreditam. Nele. Por isso, deve-se firmemente crer, e de coração confessar
que aquele corpo que nasceu da Virgem, pendeu na cruz, esteve no sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou, subiu
ao Céu para a direita do Pai, entregou
verdadeiramente aos Apóstolos no dia
de hoje, a Igreja o confecciona todos
os dias, verdadeiramente, e o distribui
aos seus fiéis. Com efeito, ao chegar a
esta palavra: isto é o meu corpo, o pão
transubstancia-se no Corpo de Cristo.
Confere unção de riqueza dupla ao que
o recebe dignamente, porque não só
mitiga as tentações, mas também excita
a devoção. Infeliz aquele que entrar
neste banquete sem a veste nupcial da
caridade ou penitência”.

RESPONSO DE SANTO ANTÓNIO

Se milagres desejais,
Recorrei a Santo António;
Vereis fugir o demónio
E as tentações infernais.

Recupera-se o perdido
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furação
Cede o mar embravecido

Recupera-se o perdido
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furação
Cede o mar embravecido

Glória ao Pai, ao Filho,
E ao Espírito Santo

Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte,
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.
Recupera-se o perdido
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furação
Cede o mar embravecido
Todos os males humanos
Se moderam, se retiram,
Digam-no os que o viram
Digam-no os paduanos.

Recupera-se o perdido
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furação
Cede o mar embravecido
V/ Rogai por nós, bem-aventurado Santo
António
R/ Para que sejamos dignos das promessas
de Cristo.
Oremos:
Deus eterno e omnipotente, Vós quisestes
que o Vosso povo encontrasse em Santo
António de Lisboa um grande pregador do
Evangelho e um poderoso intercessor: Concedei-nos seguir fielmente os princípios da
Vida Cristã para que mereçamos tê-lo como
protector em todas as adversidades, por Jesus Cristo Nosso Senhor. Ámem.
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Deus no comando…
Texto: Grupo de Jovens da Paróquia da Pontinha

“revela que fazemos parte
de algo bem maior do que
nós, uma família em Cristo”
Nestes tempos de confinamento, muitas
comunidades reinventaram-se na forma
de se manifestar, de se encontrar e de se
afirmar como membro vivo deste Corpo
que é a Igreja. Muitos sacerdotes e tantas comunidades se empenharam, investindo e ocupando-se, para se tornarem
presentes nos confinamentos solitários
e familiares. Neste contexto de reinvenção da presença eclesial nos meios
sociais e virtuais, a uma escala sem precedentes, fica-nos o testemunho de um
grupo de jovens, oriundo de uma paróquia franciscana, muitos deles também
membros da Jufra FFP. Trata-se de uma
geração denominada de nativa digital,
que nasceu já online, desconhecendo
um mundo sem internet. Talvez por isso
nos possa dar um contributo valioso na
hora de ponderar e discernir estes tempos de missas online.
A nossa aventura começa com um “não”,
ou melhor, vários “nãos”!
Havíamos preparado a habitual Oração
da Quaresma para toda a paróquia, a realizar na nossa igreja paroquial. Agravou-se a pandemia e começaram algumas
vozes a dizer que não era seguro, que não
era prudente, que devíamos cancelar…
Cancelar?! Não gostámos! E esse foi o
derradeiro não.

Então, um inconformado, movido pelas
palavras de Jesus: «Onde estiverem dois
ou três reunidos em meu nome, Eu estou
no meio deles.» (Mt 18,20), decidiu procurar mais dois, três, quatro.
Foi neste contexto que surgiu o desejo
de procurar uma solução. Uma solução
para nos conseguirmos manter unidos,
ligados uns aos outros; para termos a
possibilidade de nos manifestarmos
como seres cristãos; para concretizarmos tudo isto em momentos de partilha, disponíveis para quem nos quisesse acompanhar, para quem sentisse o
mesmo que nós. Decidimos ir à procura
dos “sins”.
Encerrada a igreja, precisávamos de um
local, um sítio onde pudéssemos estar
juntos, mas seguros, onde podíamos
partilhar a Palavra e meditá-La, orar e
louvar, um lugar espaçoso o suficiente
para recebermos uns tantos mais que se
quisessem juntar a nós. Descobrimos o
espaço ideal, o ciberespaço. Uma plataforma digital tornou-se o veículo perfeito para o que pretendíamos: o Zoom.
Convertemos o papel em imagem e
demos início à nossa jornada digital, que
já conta com 10 emissões em 10 semanas,
começando pela Oração da Quaresma,
passando pela Via Crucis, Via Lucis e

FACEBOOK UMF LEIRIA
A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana, possui uma página na
rede social Facebook.
Esta página está no Facebook, portanto
é pública e destina-se a toda a gente e
ao mundo inteiro. Temos disso a certeza
comprovada pelas constantes mensagens
de retorno que nos são enviadas.
Transmitimos diretos [todas a celebrações
da Semana Santa e outros] e publicamos
muitos subsídios de formação franciscana e missionária.
O número de ‘amigos’ subiu em flecha!
Mas queremos mais!
Queremos que você, que é nosso assi-

nante, nosso amigo, simpatizante da espiritualidade franciscana siga a nossa página
Umf Leiria (União Missionária Franciscana).
Vamos todos usar ainda mais esta página,
dá-la a conhecer a outros amigos, familiares e vizinhos.
Aqui estamos perto de todos e com todos
podemos comunicar e interagir. Também por
aqui podemos conhecer mais e melhor as
MISSÕES FRANCISCANAS e o trabalho dos
missionários franciscanos.

algo inovador, o “Deus no comando”.
Quinzenalmente, este original programa oferece partilhas de diferentes
cristãos, leigos e consagrados, sob um
tema comum, intercalados com momentos de oração e louvor.
Fomos agraciados com experiências, histórias, reflexões e testemunhos que nos
têm feito sair de nós mesmos e descobrir um todo que, ainda que apertado,
mantém a ânsia e o desejo de viver em
comunidade.
O resultado é fantástico. Não pelo
número de pessoas que nos acompanham, que é maior do que o esperado,
ou porque logisticamente corre tudo
pelo melhor. É assim, porque nos faz
sentir mais ricos ao fim de cada atividade, por tudo o que nos proporcionou.
É maravilhoso, porque nos revela que
fazemos parte de algo bem maior do que
nós, uma família em Cristo.
É um desafio que, a cada semana, requer
tempo, esforço, empenho e criatividade.

Faz-nos agradecer cada dificuldade que
possamos passar, porque cada obstáculo
é uma nova oportunidade para melhorar
e para nos desafiar a pregar a Boa Nova.
Como grupo, a principal lição que esta
pandemia nos ensinou foi a gratidão.
Gratidão por tudo, até pelo que nos
corre menos bem, pois com fé e confiança, daí pode nascer algo bem melhor.
Já dizia o poeta: “A noite é mais escura
pouco antes do raiar da aurora.”
Assim, agradecemos a todos quantos já
partilharam, aos que nos acompanham
cantando e orando, de norte a sul do
país, na Alemanha, em Cabo Verde ou
em Moçambique. Agradecemos especialmente ao nosso pároco, Frei José Morais,
por caminhar sempre a nosso lado.
Somos um pequeno grupo de jovens,
duma paróquia franciscana, nos arredores de Lisboa. Vimos as portas da nossa
igreja a fechar, mas mantivemos o coração aberto a Jesus, que não parou de nos
chamar.
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Famílias missionárias em tempo
de crise
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Com a pandemia provocada pelo Covid
19, e o confinamento das famílias às quatro paredes do seu lar, o panorama, no que
respeita à relação entre os diversos membros do agregado familiar sofreu uma
transformação radical. Na verdade, em
muitas situações, tomou-se um drama, a
presença diária dos filhos, que deixaram
de ir às aulas presenciais nas suas escolas e, em muitos casos, devido ao layoff,
muitos pais ficaram sem emprego e, em
alguns casos ainda, gerindo fracos recursos económicos, num stress de contar os
cêntimos até ao fim do mês, para além de,
como casal, marido e mulher, terem que
gerir as suas emoções, numa relação mais
exigente, e de gerir as emoções dos seus
filhos. Ora, nas famílias cristãs é imperativo dizer: família, torna-te aquilo que és,
comunidade de amor e de vida, remando
contra as marés!
Sem a Santa Missa presencial, mas apenas
transmitida para dentro dos lares, através
das novas tecnologias; sem a catequese
presencial, que obriga a um contacto virtual com a fé, as famílias cristãs são postas à prova e devem ser sinal de esperança.

E, de que forma? Apresentando Jesus
como aquele que ajuda a abrir o coração,
numa relação de respeito para com o próximo, que se encontra dentro da mesma
casa, neste contexto concreto de confinamento, de modo a que, os membros
das famílias cristãs, mesmo sem os gestos
de afeto, porque vedados o abraço e o
beijo, possam mostrar aos seus vizinhos
que, sobretudo nestes momentos, se deve
manifestar respeito, tolerância, capacidade de perdão, paciência e entre ajuda.
A família cristã, mais do que nunca, nestes tempos difíceis, em que todo o mundo
é posto à prova, é convidada a ser missionária a partir da sua casa, e o testemunho
da sã convivência é imperativo, para que
tal aconteça. A sua fé, mais do que nunca,
deve manifestar-se como fé professada,
mantendo-se firme naquilo em que acredita e recebeu da Santa Igreja Católica
Apostólica Romana; uma fé celebrada,
deixando entrar em casa, a celebração da
Santa Missa, o Santo Terço, momentos
de adoração, Via Sacra, e outras ocasiões
de oração, com a vivência de todos, através das novas tecnologias; uma fé vivida,
desdobrando-se no serviço, sentindo-se
todos responsáveis pelas tarefas diversas
que são necessárias na dinâmica funcio-

nal do lar, sem o “jogo” do empurra; uma
fé anunciada, usando as novas tecnologias para partilhar, via facebook, com
outros familiares e amigos, mensagens
de esperança cristã, muitas delas que chegam de sacerdotes, religiosos e cristãos de
fé esclarecida, e não devemos guardar só
para nós; e uma fé contemplada, ou seja,
uma fé que, ao jeito de Nossa Senhora,
confia plenamente, sem desesperar,
perante as tribulações próprias de um
confinamento forçado, colocando toda
a esperança em Deus, que nos conforta.
Na verdade, provou-se, com esta pandemia do Covid 19, que não há fronteiras,
quando se trata de dizer “eu professo”,
“eu celebro”, “eu vivo”, “eu anuncio”, e
“eu contemplo a minha fé”. Uma fé que,
desemboca na Esperança cristã, em que
as famílias cristãs são convidadas a despertar a Esperança, a ser alegres na Esperança e e a semear a Esperança.
A Família Cristã, nestes tempo de confinamento forçado, perante situações
limite, em que a angústia e o medo,
podem dar lugar a situações de conflito
e mal estar, deve tomar consciência, pela
força da fé que recebeu, professa e vive,
que há vida para além do Covid 19, e que
a partilha e a vivência da fé, torna-se uma

forma de encontrar alento e de alimentar
a Esperança de que, depois da pandemia,
vai ficar tudo bem, tão certo como, para
além das nuvens, o céu ser sempre azul;
depois do Inverno nascer a Primavera; a
seguir à noite, nascer o dia, e que, sobretudo, como famílias cristãs, que é certo,
e firmemente acreditamos, que Jesus conduz a marcha da história e que todos, no
mesmo barco, serenos levados, por Ele, a
bom destino.

discrimina os mais pobres e leva até a “ desvios doutrinais” na Igreja Católica”.
De novo alertou contra as tentações da
“vaidade” e da “maledicência”, nas comunidades católicas. “Quantas vezes, não
digo sempre, mas quantas vezes, a celebração de um sacramento é um exemplo de vaidade: quem está mais bem vestido, quem
faz isto e aquilo… A vaidade pela maior
festa. Aqui também entra a vaidade e ela
divide”, disse.
Concluiu com uma oração pela “docilidade ao Espírito”, para que transforme
as “comunidades paroquiais, diocesanas, religiosas” rumo à “harmonia que
Jesus quer para a comunidade cristã”. A
encerrar a celebração fez tempo de adoração e deu a bênção eucarística, convidando a fazer a Comunhão espiritual.

conduz-nos no caminho do Amor, para
que, juntos como irmãos em Cristo, possamos construir um mundo mais agradável
para todos. Conduzi-nos, sob a protecção da
Maria, Mãe da Igreja e do mundo.

Mãe Terra
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

Há 50 anos que se celebrou o “Dia da
Terra”, recordar este acontecimento é
sempre muito gratificante para um franciscano. Este dia nasceu em 1970, na
intenção de despertar a humanidade para
as causas ambientais. Recentemente ficou
vivo o apelo para que este seja um dia de
reflexão para uma rápida e muito urgente
mudança de hábitos. O Papa, mesmo em
tempo de pandemia, manifestou-se em
sintonia com esta efeméride, dedicando
a sua atenção, embora virtual, às alterações climáticas, alertando a humanidade,
através de mensagens e apelos vários,
transmitidos pelos meios de comunicação. Dedicou uma palavra especial ao 5º
aniversário da sua encíclica “Laudato Si”.
Assim, estas celebrações em clima “especial”, constituíram uma “maratona virtual” e foi a forma de assinalar a data,

num ano marcado pela pandemia de
Covid-19 e as limitações à aglomeração
de pessoas.
Missa na Casa de Santa Marta deixou
reparos à ostentação, em celebrações
litúrgicas:
O Papa referiu que o isolamento social,
provocado pela pandemia de Covid-19,
ajudou a valorizar o silêncio e a “capacidade de ouvir”, desejando que esta seja
uma lição para o futuro.
“Neste momento, há muito silêncio. É possível, inclusivamente, ouvir o silêncio. Que este
silêncio, que de certo modo é novo nos nossos
hábitos, nos ensine a ouvir, nos faça crescer
na capacidade de ouvir”.
Na homilia referiu-se à “primeira comunidade cristã, como modelo, ideal, e sinal
daquilo que o Espírito Santo pode fazer se
somos dóceis. O Espírito cria a harmonia.
Mais uma vez, lembrou o Papa, “o primeiro fator de divisão é o ’ dinheiro’, que

Sempre com Maria - “Ó Luz do Senhor
que vem sobre a Terra, inunda o nosso ser;
permanece em nós!”. Vem, Luz clara e forte;
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Os três pastores
Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Certo dia, fui convidado, pelo casal
Amândio e Henriqueta, para jantar
com a família no seu lar, numa paróquia de uma determinada diocese.
Tratava-se de um casal de professores
que eu conhecera, casualmente, noutra
paróquia, por altura da celebração da
Eucaristia, numa festa religiosa local,
em honra de S. Pedro. Depois de travarem conhecimento comigo, manifestando o agrado pelas ideias que transmiti na homilia, convidaram-me a ir a
casa deles, coisa que fiz, mas só alguns
meses depois, quando me voltaram a
contactar, renovando essa vontade.
Ao entrar na sala de jantar, despertaram
a minha atenção três fotografias, situadas debaixo de um crucifixo grande da
sala, em três quadros de belas molduras
de madeira, talhadas a dourado. A primeira foto reconheci-a perfeitamente,
era a do Santo Padre e a segunda fotografia era a do Bispo da diocese, mas
não reconheci o personagem da terceira
foto. Calculei quem poderia ser, mas

não quis arriscar, sem perguntar de
quem se tratava. Foi este pormenor que
me levou ao diálogo com esta família,
enquanto a comida já corria na mesa.
- Sr. Amândio, reparei que o Santo
Padre e o Sr. Bispo têm um lugar de destaque na sua sala de jantar - disse eu.
- Frei Lima, e não haveríamos de colocar
diante dos nossos olhos o Pastor Universal, unidade da Igreja, e o Pastor da nossa
diocese? - respondeu, com satisfação.
- E quem está no terceiro quadro à
esquerda do Santo Padre? Não conheço,
embora tenha um palpite, mas não
quero arriscar, para não dizer asneiras perguntei, palpitando a resposta.
- Sr. Frei Lima, é o nosso pároco! Ali
estão os «Três Pastores» a quem devemos veneração e respeito! - respondeu,
ainda com mais entusiasmo.
- Os «Três Pastores»?!
- Sim, Frei Lima! O Santo Padre, o
Sr. Bispo e o nosso Pároco - respondeu, sem hesitar.
- E porquê o vosso pároco? - perguntei,
só para saber o nível da importância
que lhe atribuíam e qual a razão de ali
terem colocado a fotografia do seu pas-

tor, junto ao Santo Padre e ao Sr. Bispo.
- Frei Lima, porque aquilo que disse
na sua homilia, naquele dia em que
nos encontramos, levou-nos a fazer o
que sugeriu ao povo: colocar em nossas
casas a fotografia dos «Três Pastores»,
que todo o cristão deve amar, respeitar e
reverenciar: a do Papa, a do nosso Bispo
e a do nosso Pároco - respondeu, como
quem quis mostrar atenção às homilias.
- E que reflexão tirastes então dessa lição
dos «Três Pastores» que levastes tão a
peito? - perguntei ao casal, lembrando-me do que tinha dito a respeito, naquele
dia da festa de S. Pedro, e para testar se
aquilo que quis transmitir correspondia
àquilo que eles entenderam.
- Quando o Frei Lima nos disse que mais
importante para cada cristão deveria ser
o Pároco, em primeiro lugar, e depois
o Sr. Bispo e só depois o Santo Padre,
sublinhando que o primeiro lugar de
culto, que cada cristão deveria estimar,
teria de ser a Igreja Paroquial, depois a
Sé da Diocese e só depois a Basílica de
S. Pedro em Roma, eu fiquei, à primeira
vista, um pouco surpreendido, porque
eu concebia que a ordem dos «Três Pas-

tores» deveria ser de cima para baixo,
mas o Frei Lima colocou-os em ordem
posição inversa.
- Surpreendido, Sr. Amândio?!
- Na altura pensei para mim que o Papa
seria sempre mais importante, depois o Sr.
Bispo e só depois o Pároco. Mas, ao refletir no que disse o Sr. Frei Lima, acabei por
concordar realmente que o Pároco deve
ser considerado em primeiro lugar.
- Então, que o fez chegar a essa conclusão e mudar o seu parecer? - perguntei, para descobrir os meandros da sua
interpretação às minhas palavras.
- Na verdade, depois de o Sr. Frei Lima ter
afirmado que quem nos conhece, quem
nos acompanha, quem nos ministra os
sacramentos e quem reza junto de nós é
o nosso Pároco, concluí que assim é. De
facto, foi o antecessor do meu Pároco
que nos casou, batizou os nossos quatro
filhos e os acompanhou na sua primeira
comunhão, na sua primeira confissão e
os preparou para o Crisma.
Continuaremos no próximo jornal esta
partilha amena sobre esta maneira de
ver a ordem das coisas.

Coronavírus: Desafios atuais
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

Nestes últimos tempos, o nosso planeta
terra e seus habitantes, foram alvo de
forte surpresa, forçando a humanidade a
uma paragem inesperada e urgente. Um
“inimigo invisível” apareceu sub-repticiamente, ameaçando a vida humana sobre
a terra. E avançou rapidamente por todos
os países do mundo. Terrível pandemia!...
Parar, evitar a propagação e buscar uma
solução rápida, uma decisão única:
parar. Ficar em casa. O mais importante
é a vida e a saúde. Parar!
Muitas pesquisas vêm sendo feitas nos
laboratórios de todo o mundo na luta
contra este vírus, na busca de uma
vacina preventiva e da cura dos que
foram já infetados. Uns largos milhares
de humanos partiram já para a eternidade, mas continua a alastrar por toda
a terra. É indispensável parar, ficar em
casa. Nada de contactos pessoais, até
que se encontre uma solução segura.
De outras crises similares nos fala a história. Dispenso-me de fazer referência a

elas, como me dispenso de comentários.
Muitos são os que já ouvimos e lemos.
Acredito que, como diz Santo Anselmo,
“Deus é irrecusável”. O homem é um ser
frágil. Logo, como pode ele levar sobre
a terra uma vida sem Deus. Constrói
loucamente grandes obras de arte, cidades monumentais, ao lado de habitações
paupérrimas, onde moram irmãos seus,
sem um mínimo de condições de vida.
Constrói imponentes impérios, que o
tempo levará e nada aproveita a quem
os possui. Lembro, no Livro de Daniel
(2,31,35) a imagem da enorme estátua
feita de ouro, prata e bronze, deixando
os pés em parte de ferro e em parte de
barro. Uma pedra cai sobre os pés de
barro e tudo destrói. Ou a majestosa
torre de babel, construída sob o signo
da vaidade humana. Ela se desmorona,
desfeita em pó, por falta do “alicerce
único” que é Deus.
Este é um sinal dos nossos tempos: vale
a inteligência e engenho humano. Para
quê Deus? Esquece ou rejeita a verdade
do seu humano sobre a terra, no dizer
de São Pedro: “todo o ser humano é como

a relva e toda a sua glória, como a flor do
campo; a relva murcha e cai a sua flor,
mas a Palavra do Senhor permanece
para sempre”. (1 Pedro, 1).
O melhor comentário é do Papa Francisco, cujas palavras transcrevo: “Não
nos detivemos perante os teus apelos, não
despertámos face a guerras e injustiças
planetárias, não ouvimos os gritos dos
pobres e do nosso planeta gravemente
enfermo. Avançámos, destemidos, pensando que nos mantínhamos sempre saudáveis perante um mundo doente. Agora,
sentindo-nos em mar agitado, imploramos-Te: “Acorda, Senhor”.
Celebrámos uma Páscoa e o Tempo
Pascal de forma diferente de todas as
outras na sua expressão exterior, mas
a mesma e verdadeira Páscoa da Res-surreição de Deus e a mesma força dos
primeiros cristãos. Páscoa é momento
de intimidade, reconhecendo, também,
com S. Anselmo, que “Deus está mais
dentro de nós, do que nós próprios”. Nada
diminuiu a força e o amor pascal deste
ano 2020. O abraço de Deus chegou,
quente e meigo à Sua Esposa, a Santa

Igreja. E cada um, no seu ambiente
recolhido, sentiu certamente que este
abraço valeu e foi bem forte.
Termino com a oração do Papa Francisco, feita no Vaticano sob os olhares
do mundo inteiro, diante do Crucifixo:
“Queridos irmãos e irmãs, deste lugar
que atesta a fé rochosa de Pedro, gostaria
nesta tarde de vos confiar todos ao Senhor,
por intercessão de Nossa Senhora, saúde
do seu povo, estrela do mar em tempestade. Desta colunata que abraça Roma e
o mundo desça sobre vós, como um abraço
consolador, a bênção de Deus. Senhor,
abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e
conforto aos corações”.
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De Itália, cratera do “vulcão” Covid
Texto: Tony Neves CSSp, em Roma

O Covid ainda anda por aí à solta. E lança
os tentáculos em direções complicadas,
tentando fazer das suas nas favelas do
Rio e S. Paulo, nos musseques de Luanda
e Maputo, nos slums de Nairobi e Kampala, nas periferias das megalópoles
indianas, … lá, onde parece fácil chegar o
fogo e não haver bombeiro que o apague!
Rezemos para que tal não aconteça, para
bem de todos.
Itália – depois da China – foi o país onde
o Covid mais investiu e arrasou primeiro.
Do norte deste país que me acolhe, foram
chegando os gritos de um povo a ser contaminado aos milhares e a morrer. As
medidas políticas de excepção (expressas
no ‘estado de emergência’) vieram quando
o mal estava espalhado e os hospitais não
tinham nem pessoas, nem meios, nem
espaço para fazer frente a tal calamidade.
O resto da história todos conhecemos,
pois sofremos o suficiente e ainda está para
vir o que é preciso enfrentar.
Missão na rede
As redes sociais, com meio mundo
fechado em casa, foram o grande espaço
de conversa. Para o melhor e para o pior.
Para dar notícias e para enganar (tanta
‘fake news’ por aí à solta e tanta facilidade
em ligar e desligar). Para dar coragem e
para semear pânico. Para ajudar e para
complicar. Para deprimir e para espalhar
bom humor. Nunca vi tanta piada a circular como neste tempo de confinamento
(usemos a expressão mais lusófona: ‘isolamento social voluntário’!). Fechou tudo o
que não era absolutamente essencial estar

aberto. Por isso, as Igrejas fecharam e a
Missão teve que passar pelos media, sobretudo pela internet e suas redes sociais.
Claro que, como pediu o Papa desde o
início, não fechamos a caridade à chave! E
aí jogamos, como Igreja, uma cartada mis-sionária fundamental.
Praticar a Caridade
Sem Igrejas abertas, sem culto presencial,
sem catequeses e reuniões pastorais, parecia que restavam poucas alternativas à
Missão. A mensagem cristã passou pelos
media, com muita criatividade e também
alguma falta dela. Mas, sobretudo, houve
uma aposta forte no trabalho feito pelas
IPSS, centros paroquiais e outras instituições sociais, na atenção aos mais frágeis.
Gostei muito de ver o empenho das paróquias com as pessoas idosas e sós. Fiquei
impressionado com a atenção dada aos imigrantes pobres e sem abrigo. Marcou-me o
apoio expresso aos médicos, enfermeiros,
pessoal auxiliar, bombeiros, maqueiros e
todos os fornecedores de serviços indispensáveis para a sobrevivência do povo e
combate ao vírus. Houve padres, irmãos
e irmãs, de diferentes dioceses e institutos
que deixaram as suas casas e conventos e
foram para os hospitais ou para a rua tratar doentes. Bastantes morreram. Enfim,
fecharam-se janelas à Missão e abriram-se
portas de par em par.

rais tentaram ajudar-nos a perceber, como
cristãos, que a vida religiosa não se pode
confinar às paredes de um edifício (a Igreja)
nem às dinâmicas de estruturas como as
paróquias, capelanias ou movimentos. Há
muito mais vida cristã para além daquela
a que, regra geral, nos habituamos e que
nos agarramos como lapas aos rochedos do
mar. Redescobriu-se uma Igreja doméstica,
pudemos perceber melhor o espaço a dar ao
silêncio (o Cardeal Tolentino disse que ‘os
lugares de silêncio são terras de ninguém,
como o Sábado Santo’), à meditação pes-soal, compreendemos como é importante
o exercício criativo da caridade, como é
decisivo abrir o coração e encontrar razões
de viver em contextos de crise profunda e
de tragédia, como somos capazes de dar as
mãos e fazer caminho com pessoas e instituições com as quais não nos identificamos. Este será, certamente, um dos maiores ganhos missionários para aprofundar
no pós-Covid.

Tempos novos
Circula nas redes sociais um cartoon que
põe um diabo feliz a dizer a Deus: ‘com este
Covid fechei-te todas as Igrejas’. A resposta
de Deus é belíssima: ‘qual quê? Acabei de
abrir uma Igreja em cada casa!’. Muita partilha, bastantes reflexões teológicas e pasto-

Um amanhã diferente, melhor!
Cada tragédia obriga o dia seguinte a ser
radicalmente diferente. Quando falam em
‘voltar ao normal’, eu fico assustado, pois
não quero fazer uma viagem de regresso
ao passado. Podemos melhorar, devemos
criar um mundo novo.
Cruzando a ‘Alegria do Evangelho’ com a
‘Querida Amazónia’, passando pela ‘Laudato Si’ e por todas as intervenções (tão
fortes, tão interpeladoras…) do Papa Francisco, gostaria de lançar algumas linhas de
abertura a um futuro missionário diferente: vamos apostar num estilo de vida
mais simples, mais fraterno, mais inclusivo, mais ecológico. Vamos tentar reduzir
o fosso entre ricos e pobres. Vamos apostar

lhares de mortos, imaginemos o que vai
acontecer em África, onde falta tudo e não
têm as nossas possibilidades médicas. A
Organização Mundial de Saúde teme que
África possa tornar-se o próximo epicentro
do alastramento do novo coronavírus, de
momento ainda não se fala de catástrofe,
porque nem sequer têm possibilidade de
fazer os testes ao vírus.
Este é o ano da grande festa em Portugal
e em todo o mundo dos oitocentos anos da
vocação franciscana de Santo António de
Lisboa. Mas a nossa festa deve ser antes
de mais a FESTA DA PARTILHA. O oferecimento da Oração e do sofrimento pessoal,
da caridade de visitar os enfermos e socor-rer os famintos. Isto já fazem os missionários franciscanos, que acompanham tantas

pessoas que têm morrido sozinhas por causa da pandemia. O surgimento da pandemia tornou-se um verdadeiro desafio para a
Igreja, na sua própria missão de anunciar o
Evangelho e testemunha a fé.
A primeira contribuição aos que sofrem é
a oração! Mas também há necessidades
materiais imediatas, por isso pedimos a
sua ajuda, para que continue a ser possível o trabalho realizado pelos missionários
que se encontram nos países mais pobres
do mundo e que tanto sofrem não apenas
agora. A missão da UMF, aqui, é apoiar os
missionários e os povos por eles evangelizados, mas com as igrejas fechadas não é fácil
fazer uma coleta a enviar às missões franciscanas. Sem ela os projetos de nutrição e
educação das crianças que estão ao cuidado

mais na saúde e educação do que nas armas,
na droga e nos tráficos humanos. Vamos
anunciar e viver com coragem um Evangelho que é libertador de todas as formas de
opressão, cruzando as Bem-Aventuranças
com as parábolas do Bom Samaritano e do
Juízo Definitivo. Ousemos construir projetos de desenvolvimento e solidariedade
com as comunidades humanas e eclesiais
mais pobres do planeta. Deitemos fora dos
hábitos quotidianos tudo o que é ecologicamente negativo. Tentemos investir cada
vez mais na Igreja doméstica e numa caminhada de Fé que faça dos cristãos cidadãos
responsáveis e comprometidos.
Em suma, como pediu o Papa naquela
Praça de S. Pedro vazia em domingo de
Ramos da Paixão: ‘A vida não serve se não
se serve os irmãos. (…)’Não tenham medo
de dar a vida a Deus e aos outros. Digam
sim ao amor sem ‘ses’ nem ‘mas’. Não pensemos só naquilo que nos falta. Pensemos
no bem que nós podemos fazer’. Ou então,
tomemos a sério e a rigor o ‘Plano para
Ressuscitar’ que Francisco apresentou à
‘Vida Nueva,’com propostas e temas que
não devemos contornar: salário mínimo
universal, perdão da dívida externa, apoio
aos pactos sobre migrações e acordos sobre
as mudanças climáticas.

TEMPO DE PARTILHA
Texto: Frei Álvaro Silva
Procurador Nacional da UMF

Este ano as festas do Glorioso Santo
António de Lisboa, Padroeiro e Protetor
da União Missionária Franciscana, serão
vividas em moldes de profunda fé em
Deus e no nosso Santo, por cuja intercessão “foge a peste o erro e a morte,
o fraco torna-se forte e torna-se o enfermo, são”! E é isto que este ano pedimos muito a Santo António, que acabe
a peste do Covid-19, e que os doentes
fiquem sãos.
Se em Portugal e nos países mais desenvolvidos, com grandes possibilidades clínicas, o vírus já fez tantos mi-

dos missionários dos franciscanos não se
poderão realizar, a única refeição diária
que muitas crianças tomam é na escola
da missão.
Apelamos à vossa generosidade, pode
enviar vale postal ou cheque sempre dirigidos a União Missionária Franciscana,
transferir ou depositar na conta do BPI
com o IBAN PT50 0010 0000 0242
5320 0011 5 e enviar-nos o seu talão
do depósito ou da transferência e nós
passaremos o recibo para dedução no
IRS, se nos fornecer o seu número de
contribuinte (pode utilizar o nosso envelope RSF). Acusaremos sempre a sua
correspondência e facilitar-lhe-emos os
esclarecimentos desejados.
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Bodas de ouro Pe. José Alberto
Texto: Joana Almeida

“nunca
conheci
nenhum
padre que
citasse
poemas
durante a
missa”
“José Alberto de Oliveira, nascido em
Santo Tirso, em 1945. Cursou Teologia.
É franciscano poeta e professor.”
Este é o Padre Zé, para os mais próximos, o Poeta e Escritor José Alberto de
Oliveira, para os seus pares do engenho
dos versos, Padre Alberto, para alguns
transeuntes desconhecidos de Leça da
Palmeira.

Para nós, é o Padre Zé.
O Padre Zé é um viajante, um poeta,
um pregador controverso, um esteta das
gotas de luz e dos raios de água.
Um exímio citador de sensibilidades, um
compositor de cenários luzentes! Elegantemente incoerente, extravagantemente
dissidente, nunca conheci nenhum padre
que citasse poemas durante a missa. E
que enquadrasse, com gentileza e acutilância, Herberto Hélder, Fernando Pessoa, São Francisco de Assis e Marguerite
Duras, numa homilia ou num à parte
que lhe pareça pertinente. Sempre fiel aos
seus princípios, sábio nas metáforas, leal
a Deus e à Lealdade em si mesma, é um
dos mais bondosos e compassivos Franciscanos que temos a honra de conhecer
(só lhe falta gostar de animais, nomeadamente, cães).
O Padre Zé é um Dandy de blusão de
ganga e boina, caminhando discreta e
medita abundamente, com o seu pensativo cigarro. Com perspicácia e bondade
no semblante, a sua voz manifesta-se
límpida como um trovão, numa multidão de sons. Esta voz tão distintiva tem
o condão da inteligência emotiva, do

sentido de humor cirúrgico e do conforto fraterno aos que o procuram. É a
voz mais idiossincrática da nossa família
e a sua gargalhada feliz tem um som profundo de uma gárgula de Paris.
O Padre Zé é muito maior do que o formalismo monástico, do que a sua fé fervorosa, do que a sua inclinação para os
abismos do escrever. Mais do que um
mentor inteletual ou conselheiro espiritual. O Padre Zé é um Filho, o Padre Zé é
um Pai, o Padre Zé é um Amigo, o Padre
Zé é um primo, o Padre Zé é um tio. Mas
sobretudo, o Padre Zé é um irmão. Intensamente um irmão de nós todos, eternamente um Irmão de Paz e Bem.

De relance

“

Era grande a compaixão de S. Francisco de Assis pelos enfermos e acudia com
terna solicitude às suas necessidades. […]
Em dias de jejum, para que os doentes se
não envergonhassem de comer, com eles
comia também e corria aos lugares públicos
da cidade a pedir a carne de que pudessem
precisar.
[…] Chegando-lhe um dia ao conhecimento
que certo doente andava com desejos de
comer uvas, levou-o à vinha, e, sentando-se
debaixo de uma ramada, pôs-se a comê-las,
encorajando o doente a fazer o mesmo.
Tomás de Celano

”

Dito de outro modo:
Os viventes do espírito obedecem às
intuições da alegria interior com rebeldia exterior, com sentido estético, com
energia amorosa e apurado pudor.
José Alberto de Oliveira

Padre Manjaco - 50 Anos de
Ordenação
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Recentemente alguém chamou nas redes
sociais, ao Padre Frei José Henriques «o
padre manjaco…», penso que é uma boa
designação para ele, dado o tempo que
se dedicou a este povo na Guiné-Bissau.
Natural de Casal do Bernardo, Freixianda, Ourém; foi ordenado sacerdote a 17 de maio de 1970, de seguida
foi atribuído como destino a missão da
Guiné. Aí começa por ser vigário paroquial da paróquia da Catedral. Pela lei
civil foi chamado ao serviço militar, que
cumpriu em terras da Guiné. Depois da
independência da Guiné em 1974 continua naquele país da África Ocidental
como padre missionário.
Viveu na Guiné-Bissau 44 anos em diversas comunidades da então Missão Católica
dos Franciscanos Portugueses, que mais
tarde deu lugar à custódia de S. Francisco
de Assis da Guiné-Bissau. Entre Bissau,

Antula, Santa Luzia, Cacheu e Canchungo
semeou a fé trabalhando arduamente e
cantando com alegria as muitas músicas
da sua autoria, assim chegava a todos,
particularmente aos mais novos que com
ele aprenderam a conhecer Jesus cantando em língua materna as verdades da
catequese cristã.
O Padre Manjaco, é um homem de comunicação fácil, engenhocas/ empreendedor
e muito trabalhador. Tem histórias para
contar que nunca mais acabam. Algumas
delas já foram aqui difundidas no nosso
jornal, porque desde que está em Faro,
o Frei José Henriques tem sido um colaborador assíduo na equipa da redação do
jornal Missões Franciscanas.
Desde 2014 que vive na Fraternidade
Franciscana do Largo de São Francisco
em Faro, da qual é o atual Superior. Na
Diocese do Algarve tem feito um trabalho notável como animador missionário, responsável local da União Mis-sionária Franciscana.

Muito do seu tempo tem sido também
de dedicado à Assistência Pastoral e
Espiritual da Ordem Franciscana Secular, assistindo com muito zelo as Fraternidades Locais de Tavira e Loulé.
Tem ainda trabalhado sem desfalecer
nas Paróquias que estão confiadas aos
franciscanos: Conceição de Faro e São
Bartolomeu de Pechão no concelho de
Olhão. Desenvolve ainda intensa colaboração com a Matriz de Olhão – Paróquia de Nossa Senhora do Rosário.
Foi este dom do sacerdócio, vivido com
tanta generosidade e entrega que o Padre
Zé Henriques, agradeceu ao Senhor da
Messe. Na missa de ação de graças esteve
presente o Padre Provincial, Frei Domingos do Casal Martins, vários sacerdotes,
membros da sua família de sangue e muitos irmãos da Ordem Franciscana Secular.
Por motivos de agenda, o Senhor Bispo do
Algarve, não pode participar na eucaristia.
Mas fez questão de marcar a sua presença
no almoço convívio que se seguiu à missa.

Ao Padre Zé Henriques fica aqui o nosso
abraço, já estamos à espera das Bodas de
Diamante!

FREI JOSÉ HENRIQUES, LADEADO PELO SENHOR
BISPO DO ALGARVE, D. MANUEL QUINTAS E PELO
PADRE PROVINCIAL DOS FRANCISCANOS, FREI
DOMINGOS DO CASAL MARTINS.

