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Férias – tempo de paz
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“a lei
consagra, o
corpo pede
e o Espírito
agradece”
Já o Papa Leão XIII na Encíclica «Rerum
Novarum» de 15 de maio de 1891 ‘sobre
a condição dos trabalhadores’ escreve:
«Unido à religião o descanso liberta o
homem dos trabalhos e ocupações da
vida quotidiana, para refletirem sobre
os bens celestes…» (cf. RN nº 33). Toda
a Doutrina Social da Igreja ao longo dos
séculos tem defendido as férias, o lazer
e o descanso semanal e um tempo de
férias anual, na sequência já do pensamento bíblico e judaico do ‘descanso e do
repouso’. (Cf. Gen 2,2-3; Dt 5, 12). Hoje
e entre nós a realidade é outra, as férias

são um direito de que todos devem usufruir. Porque a lei consagra, o corpo pede
e o Espírito agradece.
Todos temos necessidade de um tempo
diferente no decurso do ano, que nos
ajude a parar, repousar, disfrutar e planear. Quando digo ‘todos’, confesso que
não estou a pensar naqueles que tiram
férias de verão para a praia, de inverno
para a neve, no outono para visitar as
quintas do Douro e na primavera para ir
ao Funchal, à Festa da Flor.
Penso principalmente nos trabalhadores
por conta de outrem, nas mães de família,
nos cuidadores informais e até nos reformados que recebem a ridícula quantia de
344,44€ de reforma da segurança social.
Os trabalhadores por conta de outrem,
na sua grande maioria estão à espera do
subsídio de férias para amortizar as prestações, fazer algumas pinturas e pequenos arranjos em casa, antes que chegue o
inverno. O orçamento esgota, e as férias
ficam adiadas.
As mães de família, muitas delas, que

todos os dias do ano trabalham em casa
e fora de casa, têm grande necessidade de
férias! Mas muitas contentam-se só com
uns dias sozinhas em casa, para dormir
e para não ouvir nem ver ninguém. Isto
se os filhos forem a um acampamento de
Escuteiros ou a uma colónia de férias da
paróquia ou de outra associação cívica.
Os cuidadores informais, que velam
vinte e quatro sobe vinte e quatro horas,
assistindo os seus familiares, ou pessoas
a eles confiadas em ‘estado dependente’
também precisam de férias. Mas que
férias hão-de ter os cuidadores informais
se as Leis da República ainda não definiram com precisão a sua situação laboral?
O mesmo se diga dos reformados de baixos recursos. Como serão as suas férias?
Terão alguma oportunidade de sair do
quarto onde passam os dias e ir de férias?
Quem os quer perto de si? Quem tem
tempo para eles?
Que recursos materiais têm para férias os
idosos que recebem os míseros 344,44€
por mês? Se este dinheiro mal dá para a
farmácia, como vai dar para férias? Se

não for o Lar, ligado a uma IPSS (80%
delas geridas pelas Ordens Religiosas,
Paróquias ou Misericórdias), os idosos
não tinham qualquer hipótese de apanhar um bocado de sol e sentir no rosto o
ar do mar ou a briza da montanha.
Lá aparece por vezes também uma Junta
de Freguesia, que oferece o autocarro
para ir um dia a Fátima, para visitar
algum recanto das cidades históricas do
nosso país. Estas são as possibilidades dos
mais pobres. Depois há aqueles a quem a
família ainda abre a porta e reparte um
colchão mesmo no chão por uns dias; os
que «vão à terra», e poucos são aqueles
entre os pobres e remediados que tiveram a possibilidade de ao longo dos anos
fazer um pé de meia, para a uma viagem
de sonho, como ir a Roma ver o Papa, ou
à Terra Santa.
Penso que a grande maioria dos nossos
leitores são daqueles que «vão de férias cá
dentro», mesmo assim é bom viver uns
dias diferentes, com horários diferentes,
obrigações diferentes e ver pessoas diferentes. Volto a dizer «o corpo pede e o
Espírito agradece».
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Editorial

Frei José da Costa Santos
Texto: Padre Joaquim
Cerqueira Gonçalves, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Passaram-se os meses, o verão está prestes
a terminar e a vida retoma o seu ritmo,
acabadas as férias [para quem as teve,
entenda-se…]. Agora surge uma pergunta, que é só uma pergunta, porque
ninguém sabe responder, a pergunta é:
O que virá aí?
O que virá aí para Portugal? Para os portugueses, para o cidadão comum? Para
a economia, para a agricultura, para a
indústria? Haverá condições para um
avanço que nos leve a ganhar aquilo que
perdemos ultimamente?
Como irá funcionar o SNS? Serão feitas
as cirurgias em atraso? Os exames auxiliares de diagnóstico? Efetivar-se-ão os
milhares de consultas de especialidade
que foram desmarcadas?
Esta já aí à porta a abertura do novo ano
escolar. Os professores estão desde julho
passado a tentar que tudo corra bem,
com o ensino novamente presencial.
Como será que vai decorrer o novo ano
letivo? Também ainda ninguém sabe.
A taxa de desemprego em Espanha não
interessa propriamente. O que nos interessa é que entre nós o desemprego não
aumente mais. Serão as melhores, estas
medidas ultimamente anunciadas pelos
nossos políticos. Os portugueses precisam de voltar a comprar a bilha do gás, a
pagar a casa…
A rede informática que se mostrou tão
fraca em tantas zonas de Portugal, foi
reforçada? Os alunos de todos os níveis
terão facilitado o acesso à internet? As
famílias com baixos recursos podem
pagar às operadoras o elevado custo do
uso da internet?
Virá uma nova vaga do dito cujo covid?
Aliás, desde que chegou, ele nunca
nos abandonou! Temos condições na
saúde publica para enfrentar o próximo
inverno? E as vacinas prometidas e encomendadas pelo Ministério da saúde em
julho passado onde estão?
Confiemos, antes de mais em Deus,
que ilumine e nos ajude a cada um no
seu âmbito a tomar as melhores opções
pessoais e comunitárias, públicas e eclesiais, para que a luz ao fundo do túnel
seja menos cintilante, a economia não
afunde mais, a fome não aumente e o
fosso das assimetrias não seja cada vez
mais fundo.
Nós que somos cristãos e católicos,
continuemos sem cessar a rogar: «À
vossa proteção nos acolhemos Santa
Mãe de Deus, não desprezeis as nossas
súplicas…».

(Por motivos de paginação não foi possível
incluir na última edição do Jornal Missões
Franciscanas, a notícia do óbito do Padre
Costa Santos. O que fazemos agora, com a
devida desculpa)
JOSÉ DA COSTA SANTOS é planta do
fecundo e frondoso jardim de vocações
sacerdotais e religiosas, sobretudo franciscanas, da comunidade cristã da Diocese de Leiria, hoje Leiria-Fátima, da qual
faz parte a paróquia de Arrabal, sua terra
natal, que o acolheu no seu cemitério, no
dia 8 de junho de 2020.
A pessoa de Frei José da Costa Santos,
dotada de um perfil psicológico assaz
organizado, representou um dom para
a vida da comunidade franciscana, compensando, em função dos requisitos
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formais da instituição Província Portuguesa da Ordem Franciscana, e com
sábia espontaneidade da relação fraterna
dos seus membros. As múltiplas tarefas
que lhe foram atribuídas e que desempenhou com esmero guardam memória
nos múltiplos documentos assinados
por sua mão – secretariados, conselhos,
capítulos, relatórios de contas, atas…
Exigência de formação continuamente
dirigida a si próprio, mas também em
benefício de muitos outros que lhe foram
confiados, foi traço que nunca esmoreceu
no longo itinerário que percorreu. Livros
de mesa de cabeceira, sucessivamente
substituídos, e frequência de cursos,
destinados, de preferência, ao estudo do
carisma franciscano, bem como ao exercício da sua missão sacerdotal constituem
vivo e privilegiado testemunho dessa sua
irrenunciada preocupação.
Tanto o compromisso com a sua vocação
franciscana como a ativa fidelidade ao
ministério sacerdotal fizeram da vida do
Padre Costa Santos uma muito intensa e
diversificada ação apostólica. Exercendo,
prioritariamente, as tarefas assumidas
pela sua Comunidade provincial ou
local, associava-lhes, com gosto e competência, a resposta a apelos de colaboração
que lhe eram pessoalmente dirigidos.
Por impossível enumeração e descrição
de uma vida apostólica tão intensamente
preenchida, explicitam-se os mais significativos sectores em que se desenvolveu:
serviço à Família Franciscana, Cursos de
Cristandade, Equipas de Nossa Senhora,
satisfação de pedidos emanados das mis-sões franciscanas de Moçambique e da
Guiné-Bissau, acrescida da representa-

ção, para diversos efeitos administrativos, de alguns Prelados desses Países.
Uma vida a vibrar permanentemente com
a espiritualidade franciscana, tornou-se
paixão de Frei José da Costa Santos, nas
últimas dezenas de anos de vida, o estudo e
a realização do ideal da vocação da Ordem
Franciscana Secular (OFS), cujas obras de
algumas das suas Fraternidades mereceram a sua carinhosa presença diária.
Os testemunhos de apreço pela pessoa e
ação do Padre José da Costa Santos emanados das mais diversas proveniências
sempre sensibilizaram a Província Portuguesa da Ordem Franciscana.
Frei José da Costa Santos, nasceu a 12 de
maio de 1927, na freguesia do Arrabal –
Leiria. Professou na Ordem Franciscana
em dezembro de 1949. Recebeu a Ordenação Sacerdotal a 20 de julho de 1952.
Faleceu em Lisboa no dia 5 de junho e foi
sepultado no Cemitério do Arrabal a 8 de
junho de 2020.

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES
Os missionários e missionárias, catequistas e animadores de comunidades nas Missões Franciscanas de
Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique, Guiné-Bissau, alguns no Brasil
e em outras paragens, gostavam de
receber o Jornal Missões Franciscanas. Com um grande esforço o vamos
enviando como oferta, com o objetivo
de chegar às comunidades mais distantes que os missionários visitam,
em alguns casos de longe em longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como, Timor, México, África do Sul,
Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia,
Macau, São Tomé e Príncipe, Índia,
Rússia, etc., num total de algumas
centenas de assinaturas. Basta escrever-nos e enviar a oferta para a res-

petiva assinatura. Na volta do correio
indicaremos a que missão se destinou.
Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!
Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXXI . N.º 858
fevereiro de 2019
Preço: 0,60€
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Vida Consagrada
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“Os consagrados e
consagradas são na Igreja
diversidade e comunhão
ao serviço de Cristo”
A liberdade e a profecia andam de mãos
dadas na Vida Consagrada. A liberdade
como dom impulsionador, dada pelo
Espírito Santo à Igreja, oferece aos consagrados e consagradas a possibilidade de
viver a liberdade do Evangelho, que se concretiza numa entrega confiada, somente,
no sustento de «cinco pães e dois peixes» que a Divina Providência multiplica
abundantemente. A profecia da liberdade,
num mundo onde os que se dizem grandes querem construir muros, mas onde
os consagrados vivem com muita alegria
em casas simples e igrejas pobrezinhas,
como homens e mulheres simples e servos
de todos, vivendo do trabalho honesto
das suas mãos. É esta, no século XXI, a
liberdade profética da vida consagrada.

Partilhando a vida dos pobres e a condição dos humildes, os consagrados e consagradas vivem no meio do povo, sentem
com o povo e sofrem com o povo. Por
isso, desde que o Papa Francisco anunciou para o próximo mês de outubro a
realização em Roma de um Sínodo Amazónico, todos os consagrados, incluindo
os franciscanos e franciscanas, que vivem
e convivem diariamente com os habitantes das periferias e centros urbanos da
vasta Amazónia, acompanham aí a vida
dos que mais sofrem e são perseguidos,
como os indígenas mais isolados, ribeirinhos, quilombolas, imigrantes e pobres.
Os consagrados e consagradas são na
Igreja diversidade e comunhão ao ser-

viço de Cristo e da sociedade. Diante do
sofrimento dos pobres, os consagrados
querem sair da sua zona de conforto,
querem ser uma Igreja menos administradora e mais missionária, uma nova
forma de ser Igreja, que seja sinal de
esperança e profecia onde a vida reclama
a nossa presença naqueles lugares onde
ninguém quer ir. É aí que estamos a
viver em comunhão com os pobres,
partilhando o carinho e o afeto de uma
Igreja que é Mãe.
Os consagrados e consagradas esperam que
o Sínodo e a toda a Igreja olhe concretamente para a situação de vulnerabilidade
dos povos de todo o mundo e da Amazónia em particular. Que o Sínodo faça com
que a Igreja seja cada vez mais comprometida com as causas dos mais pobres entre os
pobres, nesta tão vasta região do mundo.
Na linha da Encíclica de sabor franciscano,
que é a «Laudato Sí», os consagrados e
consagradas desejam que o mundo e a
Igreja conheça os valores e os gritos daquela
região do mundo e lhes ofereça todas as
contribuições possíveis para solucionar os
problemas das comunidades tradicionais,
dos pequenos agricultores, dos povos do
campo e da cidade, que gritam com a mãe

terra ferida e ameaçada pelos megaprojetos
do agro negócio, do comércio dos minerais
e das energias hidroelétricas e das hidrovias.
Manifestemos também nós em Portugal
todos os consagrados, incluindo os franciscanos e franciscanas, a nossa comunhão com o Santo Padre que convocou
este Sínodo e com os pobres espoliados
da Amazónia e de qualquer região onde o
capitalismo cego não respeita nem povos
nem culturas locais.
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Verdadeiro encontro
Texto: Cruz da Silva, OFM

“A oração de Francisco
era um intercâmbio de
intimidade e afeto com
Cristo. ”
«S. Francisco, fiel servo e ministro de
Cristo…», é assim que São Boaventura
começa a relatar o ‘verdadeiro encontro que São Francisco teve com Cristo
Crucificado’ no monte Alverne perto
de Arezzo em setembro de 1224. De tal
maneira este encontro foi verdadeiro,
profundo e íntimo que Francisco desde
este momento se transformou num
‘homem novo’.
Foi por ocasião da festa da Exaltação da
Santa Cruz, que durante uma quaresma
de penitência, jejum e oração, Francisco
experimentou as “doçuras da contemplação”, os efeitos da transformação
que a oração e a intimidade com Cristo
operam na vida daqueles que a isso se
dispõem. Já Tomas de Celano, o seu primeiro biógrafo, diz que São Francisco
não rezava, “ele próprio era uma oração”,
de tal maneira se recolhia em Deus, que
do seu coração orante subiam a Deus os
seráficos ardores dos seus afetos. A oração de Francisco era um intercâmbio de
intimidade e afeto com Cristo.

Nesta experiência mística de unidade
com Cristo, Francisco viu um serafim
de seis asas pousar sobre si e mostrar-lhe
o divino Crucificado. As doçuras da
contemplação estão agora na profunda
e transbordante alegria de ver a Cristo
Crucificado. Mas ao mesmo tempo sentia a cruel angústia de O ver pregado na
cruz Todo a sangrar.
Neste dia da Exaltação da Santa Cruz,
durante uma novena que se preparava
para fazer em louvor do Arcanjo São
Miguel, Francisco experimentou no
seu corpo carnal a graça e a força da
Transfiguração de Cristo. Estava sozinho, tinha propositadamente fugido à
companhia de Frei Leão. Francisco e
Deus, como Jacob e o Anjo (cf. Gen 32,
23-33), com uma diferença, Francisco
via Cristo e conhecia Cristo! Enquanto
Jacob não sabia que estava na presença
de Deus. Desta intimidade de afetos
divinos, fica-lhe na alma o seráfico
ardor e no corpo a imagem de Cristo
Pobre e Crucificado.

Por isso começaram a aparecer-lhe nas
mãos, nos pés e no lado chagas arroxeadas. Foram-lhe dadas por Cristo
como singular privilégio, por isso não
mostrava a ninguém, apesar de sangrarem, ninguém sabia daquelas marcas.
Só quando já estava muito debilitado
confidenciou a Frei Leão o sucedido e
consentiu que ele as tratasse.
Francisco era «Outro Cristo», levava no
seu corpo as marcas de Cristo, abertas
na sua carne. É este dom dos Estigmas
que celebramos em cada ano no dia 17
de setembro. Dia em que o então Papa
João Paulo II foi ao Alverne em peregrinação, corria o ano de 1993. Levando na
sua mente as urgentíssimas necessidades
do São João Paulo II rezou na capela

que assinala o lugar onde São Francisco
recebeu os Estigmas: «Ó São Francisco,
estigmatizado no Alverne, o mundo precisa de ti, como imagem de Jesus Crucificado, o mundo tem precisão de ouvir a
tua voz débil, mas potente na pregação
do Evangelho. Ajuda, São Francisco,
a humanidade a libertar-se das estruturas do pecado que a oprime e a fazer
penitência. Reaviva, São Francisco, na
consciência dos governantes, a urgência
da Paz entre as Nações e os Povos. Às
vítimas de todo o tipo de sofrimento,
comunica Francisco, a alegria de saber
perdoar. A todos os crucificados pelo
sofrimento, pela doença, pela fome e
pela guerra, reabre Francisco a porta da
esperança».

SUGESTÃO DE LEITURA
Fazendo eco dos constantes apelos
de renovação que o Papa Francisco nos tem enviado, recomendamos
como sugestão de leitura o livro
DESAFIOS DO PAPA FRANCISCO, é
uma obra do franciscano Frei Álvaro
Silva, atual Procurador Nacional da
União Missionária Franciscana e Diretor do Jornal Missões Franciscanas.
A venda deste livro reverte também
para a ajuda das MISSÕES FRANCISCANAS. Faça o seu pedido e enviaremos por correio para a sua casa,
pelo preço de 6,00€ com os portes
incluídos, ou à cobrança pelo mesmo preço.

União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Telm.: 931 837 726
Email: umfprocnac@gmail.com

CAPELA DOS ESTIGMAS – SANTUÁRIO FRANCISCANO DE LAVERNA, ITÁLIA (ONDE SÃO JOÃO PAULO II REZOU
NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 1993)
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O que significa “Missão ad
Gentes”
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“A Igreja nunca abdicou da
sua tarefa constituinte que
é a evangelização”
A Igreja Católica, com a missão concreta que lhe foi dada pelo seu Fundador, Nosso Senhor Jesus Cristo, “ ide e
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo, ensinando-os a observar
todas as coisas que eu vos tenho mandado” Mateus 28, 18-20, tem procurado cumprir o mandato do Mestre, ao
longo dos séculos.
A palavra “Missio” significa “envio”.
Não se trata de alguém que guarda para
si a mensagem que deve pregar, não
cumprindo a sua missão, e sendo aquele
servo mau e preguiçoso que enterrou
o talento e não o fez render (Mateus
25,14-30), mas de alguém que, sentindo-se enviado, multiplicou a graça
recebida, ou seja, a “Boa Notícia”, não
guardando para si, nem a escondendo
dos outros, mas antes, colocando-a em
marcha, como profeta enviado, embaixador e servidor da Palavra recebida e
da Mensagem acreditada.
O termo “Ad” quer dizer “para” e “Gentes” vem do latim, que quer dizer os “gentios” (“Pagãos”). É a missão para aqueles
que não são cristãos, os não batizados,
onde o Evangelho ainda não chegou. O
nosso mundo tem cerca de 7,7 bilhões
de pessoas, mas mais de 5 bilhões, nunca
ouviram falar de Jesus Cristo, e esses são
os primeiros destinatários.
O Papa Francisco considera que a “Mis-são ad Gentes” é uma “grande urgência”,
deve traduzir a natureza da Igreja “em
saída” e ser sinal da “alegria da evangelização”, num mundo que apresenta
“uma avassaladora oferta de consumo,
e marcado por uma tristeza individualista que brota do coração comodista e
mesquinho, da busca desordenada de
prazeres superficiais e da consciência isolada”.
Esta visão do Papa Francisco deve fazer-nos chegar à conclusão de que todos os
membros da Igreja são chamados a participar na “missão ad Gentes”, porque,
sendo a Igreja, por sua natureza, missionária, cada cristão, deixando-se contagiar
pela “alegria da evangelização”, não pode
calar o dever que tem de ser discípulo, e

discípulo missionário, fazendo discípulos, anunciando o Evangelho recebido,
acreditado, celebrado e vivido.
Ora, para o Santo Padre, só a “alegria
da Evangelização” é capaz de sustentar
a “vocação e missão” dos discípulos, uma
alegria que fortalece e anima, sobretudo nos momentos da dificuldade,
da perseguição e da cruz, que podem
bater à porta do enviado. Esta alegria é
fundamental, e não se trata da alegria
segundo o mundo, mas segundo Jesus
Cristo, para que o discípulo, enviado
onde o Evangelho é anunciado pela
primeira vez, numa cultura totalmente
nova e estranha, a um povo desconhecido e com formas diferentes de ver a
vida, tenha a mesma força do apóstolo
Paulo, o maior missionário de todos os
tempos que permaneceu firme, perante
a espada, o perigo, a perseguição, a
angústia, a dor, a fome e a tribulação,
porque estava unido ao amor de Cristo,
do qual ninguém o conseguiu separar
(Romanos, 35-39).
Perante a sua Missão Primeira, e a razão
da sua existência, a Igreja, consciente da
necessidade de dar a conhecer Cristo e a
Sua palavra, levando o homem a vivenciar uma relação de intimidade com
Ele, preocupou-se, desde a sua origem,
em apresentar Cristo e fazer com que a
Sua mensagem transforme a vida dos
que a escutam. A Igreja nunca abdicou da sua tarefa constituinte que é a
evangelização, caso contrário estaria a
pôr em causa a sua própria razão de ser.
E continua urgente e prioritária esta
Missão Evangelizadora pois, com mais
de dois mil anos, a Igreja ainda não
conseguiu fazer chegar a mensagem de
Jesus a toda a humanidade, bem longe
disso pois, dos 7,7 bilhões de pessoas
no mundo, acima referidas, só existem
1 bilhão e 300 milhões de católicos.
Porém, se juntarmos as Igrejas Ortodoxa
e protestantes, o número de pessoas
que dizem professar a sua fé em Jesus
Cristo sobre para 2,18 bilhões (estes
dados foram revelados num relatório
do instituto de pesquisa americano Pew
Research Center, e mostra uma predomi-

nância entre as duas maiores tradições
cristãs do planeta: catolicismo e protestantismo). Só com esta unidade de
números, entre Católicos e protestantes,
aos quais podemos ainda juntar os cerca
de 260 milhões de cristãos ortodoxos, é
possível ultrapassar os crentes do isla-

mismo que, no mundo são 1,8 bilhões.
Concluindo, é urgente não parar, pois,
como diz S. João Paulo II, na Carta
Encíclica Redemptoris Missio, sobre a
validade permanente do mandato mis-sionário, “a Missão do Redentor, entregue à sua Igreja, ainda está no início”.

SUGESTÃO DE LEITURA

O HOMEM NOS ESCRITOS
DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
Frei Álvaro Silva, OFM
Tem como base os Escritos de São
Francisco de Assis, isto é, escritos
pelo próprio Santo de Assis. O livro
tem três capítulos. O tema do «Homem» em São Francisco tem sido
muito pouco estudado. Nos últimos
30 anos ninguém o fez. A escolha
destes 70 textos, a sua análise e
tratamento, dão ao livro uma originalidade única.
É uma ajuda às Missões Franciscanas. Faça o seu pedido e enviaremos
para sua casa pelo correio, pelo preço de 10,00€ com portes incluídos,
ou à cobrança pelo mesmo preço.

União Missionária Franciscana
Apartado 1021,
2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Telm.: 913 837 726
Email:
umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Missão é erguer o olhar
Texto: Padre António Lopes, Diretor Nacional OMP

“a missão é estarmos
dispostos a inaugurar novos
caminhos que consistem
em aprender a escutar”
A pandemia Covid-19 veio perturbar
a nossa vida quotidiana. Escolas fechadas, teletrabalho, encontros desportivos
anulados, viagens turísticas adiadas,
lares fechados, igrejas vazias… Para muitas pessoas foi, e é, um período assustador, de incerteza, de dor e sofrimento.
Por preocupação de saúde pública, as
medidas governamentais restringiram
ao mínimo as saídas e impediram os
encontros. Respeitamos essas medidas.
É por isso que neste ano de 2020 não
terão lugar as Jornadas Missionárias.
Apesar de tudo, continuamos a ser uma
“Igreja em saída”. Nas redes sociais,
foram propostas leituras, vídeos, conversas, horas de oração, ações solidárias... Houve criatividade em abundância. Não ficámos frios. O calor fraterno

do Espírito foi-se manifestando de
diversas formas, sublinhando tonalidades e necessidades na maneira de seguir
Jesus sempre surpreendente, atual e
necessária.
Tivemos, talvez pela primeira vez, o
sentido mais apurado de saber que pertencemos a uma família solidária. Sentimos que não estamos sozinhos. Sentimos até mais próximos os vizinhos,
os “santos” que moram na porta ao
lado. Os meios tecnológicos fizeram-nos aproximar e o abraço, o físico que
temos guardado para melhores dias, foi
alargado até aos confins do mundo.
Apesar da pandemia, e de todas as fragilidades que ela acarreta, a nossa missão
continua; o amor fraterno continua; a
oração continua. É ela que nos recorda

SEMEAR, RECOLHER E PARTILHAR
Recordamos o projeto de Desenvolvimento Social e Agrícola dos Franciscanos de Moçambique, que tem como
prioridades:
- Estabelecer uma nova Fraternidade
de 3 Irmãos no local;
- Resolver o sistema de irrigação do
terreno;
- Trazer energia eléctrica;
- Distribuir racionalmente o terreno
em ordem à melhor produção agrícola, hortícola e animal.
Vamos apoiar a realização deste projeto e ajudar a criar condições para
a auto-sustentabilidade dos Franciscanos em Moçambique.
Para mais esclarecimentos contacte
directamente pelo e-mail:
jorgebender@gmail.com

que quem transmite à missão da Igreja
o seu delineamento mais íntimo é o
Espírito Santo e não as consequências
das nossas reflexões e intenções.
É isso que o Papa Francisco lembra às
Obras Missionárias Pontifícias (OMP),
dizendo que temos de assumir a realidade com paixão transformadora; essa
paixão que move o coração e os braços
para fazer face a todo o sofrimento e
possa brotar a esperança.
Há verbos de Missão que parecem
adquirir nova originalidade impulsionadora: aprender, testemunhar, sair,
transmitir, agradecer, inovar… é como
se o Espírito viesse insistindo que estes
tempos necessitam de compromisso,
gestos, vitalidade, novidade.
Novidade da Fé inseparável da beleza
incriada, aquela que as nossas mãos não
podem criar, mas podem ajudar a florescer. Uma Fé que nos reconstrói por
dentro, essa que nasce de Deus, e por
isso tem sabor a eternidade. Tão diferente daquela fé que nasce dos aplausos. Essa vive apenas do eco, do ruído
das adulações e, quando cessam, morre.
É o momento propício para erguer o
olhar e aprender a viver e a agradecer
sem nos deixarmos levar por saudosis-

mos de um passado que já não volta.
Estejamos atentos, pois a missão é
estarmos dispostos a inaugurar novos
caminhos que consistem em aprender
a escutar, a contemplar as novas realidades que nos permitam penetrar na
profundidade da vida e encontrar as
coordenadas humanas e divinas da sua
própria existência, dando-lhe um toque
novo para quando escutarmos: “Quem
enviarei?” Podermos responder: “Eis-me aqui, envia-me”.
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Jovem português regressa a Assis
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“Foi por estas bandas que o
jovem Francisco se perdeu
e se reencontrou. ”
Depois de dois anos a viver no convento de Leiria, sob a orientação da
equipa formativa do aspirantado e
do postulantado, o jovem José Filipe
Silva, natural de Parada de Gatim,
Vila Verde (Braga) irá iniciar o seu ano
de noviciado no conventinho de São
Damião em Assis.
O Zé Filipe vai para Assis porque é o
único jovem da península ibérica que
está em condições e com vontade de
seguir em frente na sua caminhada
vocacional franciscana na etapa do
«noviciado». Esta etapa dura um ano
de doze meses e termina com a primeira profissão na Ordem Franciscana
dos Conselhos Evangélicos (votos) de
pobreza, obediência e castidade.
A vida franciscana, é para ser vivida em
fraternidade, por isso o noviciado tem
obrigatoriamente que ser feito num
grupo alargado de jovens que possibilite a experiência autêntica da vida em
fraternidade. A hipótese mais concreta
de o Zé Filipe, fazer o noviciado nesta

altura é ir para Assis, oportunidade
que ele abraçou com muita alegria.
Ir viver um ano em Assis, a cidade de
São Francisco e Santa Clara, é uma
grande oportunidade. A Cidade da
pedra rosa, da paz. A cidade geminada
com Belém de Judá (na Palestina) porque nela nasceu em 1182 Francisco,
chamado «o Outro Cristo».
Segundo os primeiros biógrafos de
S. Francisco, foi neste local que o Santo
de Assis descobriu uma pequena igreja
em ruínas e no interior da mesma um
belo Crucifixo bizantino, ou seja, uma
pintura em madeira de Cristo Crucificado com rosto glorioso.
Foi por estas bandas que o jovem
Francisco se perdeu e se reencontrou.
Parou, refletiu, perguntou; «Senhor
que queres eu faça» e ouviu a resposta
do crucifixo que estava na pequena
igreja quase destruída, dedicada a São
Damião. Tendo S. Francisco recebido
o mandato de Cristo, de «ir e recons-

MATERIAL MISSIONÁRIO 2021
Apresentamos o material de Animação Missionária para 2021.

no mercado, mas sim para ajudar as
MISSÕES FRANCISCANAS.

Não se trata de vender ou comprar
um simples calendário, calendários há
muitos, o que está em causa, antes de
mais e acima de tudo é uma AJUDA
ÀS MISSÕES FRANCISCANAS!
O mesmo se diga da Agenda das Missões Franciscanas. Hoje toda a gente
tem telemóvel com agenda electrónica, mas a finalidade da nossa Agenda é ajudar os FRANCISCANOS EM
MISSÃO ESPALHADOS POR TODO O
MUNDO.
Não vamos vender a Agenda e o Calendário como se fosse uma novidade

Faça o seu pedido para:
Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

truir a Sua Igreja que ameaçava ruir»
começou com as suas próprias mãos a
colocar pedra sobre pedra e a reconstruir aquele espaço sagrado. Os seus
amigos vieram ajudá-lo e ficaram com
ele mesmo depois da igreja reconstruída, fizeram-se seus seguidores,
fizeram-se franciscanos.
Às pessoas a quem Francisco pedia
os materiais de construção, revelava-lhes uma profecia que vivia dentro
do seu espírito, dizia-lhes: «Aqui
hão-de viver umas nobres senhoras
irmãs da Santa Pobreza». Referia-se
a Santa Clara de Assis e às suas primeiras companheiras que ali viveram.
Foi em São Damião que Santa Clara
fez o milagre da Eucaristia. Só com a

conclusão do Proto Mosteiro e Basílica de Santa Clara em 1265, as irmãs
Clarissas deixaram definitivamente
S. Damião.
Os frades vieram depois para S. Damião.
Hoje é um dos santuários mais visitados
em Assis. Hoje em S. Damião funciona
o noviciado da Província Franciscana
de São Francisco da Úmbria.
Também em Montariol (Braga) no
início do mês de outubro, irão fazer a
Profissão Solene de votos Perpétuos, o
Frei Sérgio Miguel Mota Pinheiro, de
Lisboa; o Frei Paulo Jorge Rodrigues
de Faria, também de Lisboa e o Frei
Márcio André Guedes Carreira, das
Caldas da Rainha.
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Um caminho de santidade
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

«Carlo Acutis, 15 anos. Uma vida
intensa de amizade com Jesus. Figura
que se reconhece como ‘discípulo predileto’ do quarto Evangelho. O discípulo que na última Ceia reclinou a
cabeça sobre o peito de Jesus, olhando
o Seu Coração. Um jovem que cheio de
entusiasmo fala de Jesus aos seus colegas, e cujo exemplo de vida leva outros,
mesmo distantes a pedir o baptismo e
a reconhecerem que viver a fé católica
é uma autêntica alegria», assegura Frei
Giancarlo Paris, OFMConv.
Um rapaz que ama os santos, particularmente a São Francisco de Assis, o
qual quando rezava, como escrevem os
seus primeiros biógrafos, “falava com
um amigo”. Carlo Acutis deixa-nos o
testemunho de uma vida extraordinária, curta, mas intensa, brincando,
usando o computador, praticando desporto, divertindo-se com os amigos e
amando a natureza. Um cristão que

aceita o sofrimento e se oferece pela
Igreja e pelo Papa.
Na recente Encíclica Christus vivit
(CV), o Papa Francisco apresenta o
exemplo da vida de Carlo Acutis como
um dos santos que vivem na porta ao
lado da nossa.
Carlo Acutis nasceu em 1991 e faleceu em Monza (Itália) em setembro de
2006, vítima de uma leucemia fulminante. Foi declarado pela Igreja: “Venerável” (exemplo de vida heróica e fé confirmada) em 2118. Em fevereiro de 2020
o Papa Francisco aprovou o processo
que assegura a Beatificação que será em
Assis, onde foi sepultado. A celebração
da beatificação terá lugar na Basílica de
São Francisco em Assis no próximo dia
10 de outubro às 16h00 (hora local) /
17h00 (em Portugal).
Carlo Acutis era um génio da informática, criou um site para divulgar os
milagres eucarísticos de Jesus que continuam a acontecer em muitas partes
do mundo. Por ser um génio da informática, o Padre Ricardo Figueiredo,

do clero do Patriarcado de Lisboa,
autor de uma biografia de Carlo Acutis, editada em português, espera que
o novo Beato possa vir a ser declarado
“Padroeiro dos Informáticos”.
Para a sua família e à sua mãe, em particular, Antonia Sazano, o que interessa
neste momento é que o exemplo da vida
de Carlo possa ajudar os jovens e menos
jovens a reencontrar a fé em Jesus Cristo
e a viverem alimentados dos Sacramentos da Igreja. Carlo Acutis viveu intensamente uma espiritualidade centrada
na Eucaristia [característica tipicamente franciscana].
Apesar de estarmos a viver ainda em
clima de pandemia, O Bispo de Assis,
Dom Domenico Sorrentino e os Frades Franciscanos, estão a fazer todos
os esforços para que, mantendo todas
as condições de segurança sanitária,
a Beatificação deste jovem na terra e
na Basílica de São Francisco de Assis
possa ser um momento alto da vida da
Igreja em Itália e no mundo.
Também nós seguiremos a transmissão

da celebração, com todo o interesse,
pela internet. Louvando a Deus pela
vida deste rapaz e pelos sentido que ele
sabiamente soube dar à sua vida e ao seu
sofrimento, exemplos de vida como a
vida de Carlo Acutis ajudar-nos-ão a ser
Santos como Deus nos fez e nos quer.

dos «Três Pastores» a que nos estamos
referindo podem, por isso mesmo, estar
expostos em nossas casas, porque não?
E, desta forma, até podemos associar a
beleza e arte dos edifícios religiosos dos
«Três Pastores» à fé a que eles nos chamam, quando nos elevam o pensamento
para o seu significado mais profundo,
não acha, Frei Lima?
Sem dúvida, sobretudo o sentimento
de pertença a uma Igreja que eleva a sua
oração na unidade de todos em volta do
mesmo Deus. Por isso, caros amigos,
não esqueçam que, sempre que rezamos
quer em casa com a família, quer na
Igreja Paroquial com o Pároco e os fiéis,
estamos unidos em oração ao Bispo e ao
Santo Padre, porque a oração não nos
divide, antes nos une, sobretudo a celebração do Sacramento da Eucaristia na
Igreja Paroquial.
Padre Lima, gostei deste nosso bate-papo e depressa passou a hora da refeição. Bem, a ver vamos, mas esta ideia de
colocar cá em casa os tais quadros das
«Três Sedes» junto aos «Três Pastores»
ficou a martelar-me a cabeça e a culpa é

da minha mulher. Foi uma ideia linda
que ela teve, e a ver vamos.
Ó homem, eu disse aquilo no entusiasmo da conversa com o Frei Lima,
nem me passa pela ideia que faças isso!
Olha, foi só uma coisa que disse por
dizer! - justificou a mulher.
Sempre acha que devo fazer isso, frei Lima?
Amigo Amândio, isso é um problema
entre o Sr. e a sua esposa porque eu, como
lhe disse, não me repudia que o faça e até
lhe expliquei porquê. Além disso, não
mando na vossa casa. Da minha parte,
só quero rematar a nossa frutuosa conversa dizendo-vos que a Igreja Universal
seria tão diferente, as dioceses seriam tão
diferentes e as paróquias seriam tão diferentes, para melhor, para muito melhor,
se cada cristão valorizasse o seu Pároco
e tivesse esse amor que vos vai na alma
pelos «Três Pastores», sobretudo pelo
vosso Pároco, o Pastor que, junto de vós,
representando o Pastor Diocesano e o
Pastor Universal, é quem vos acompanha mais de perto na vossa caminhada
de fé, como aliás, e muito bem, acabastes
de dizer.

Os três pastores
Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Enquanto eu elogiava a visão do Sr. Amândio sobre os «Três Pastores», a esposa
interrompeu dizendo, entre um sorriso e
um tom sério:
Olhe, Frei Lima, só falta que o meu
marido coloque, junto a cada um dos
«Três Pastores», um quadro da Basílica
de S. Pedro, outro da Sé Catedral, e outro
da nossa Igreja Paroquial!
Mulher, e a brincar que o digas, quem
sabe! - respondeu o marido.
Sr. Amândio, isso já não seriam quadros a
mais? - interrompi, sorrindo, e para obter
uma resposta imprevisível.
Quadros que nos ajudem a orientar o
nosso pensamento para a Igreja e para
Deus nunca são demais. Temos cá Nossa
Senhora de Fátima, S. José e o nosso
Padroeiro S. Pedro, mas não me importo
que sejam mais. Ter aqui também um quadro com a Basílica de S. Pedro, outro com
a nossa Sé Episcopal e outra com a nossa
Igreja Paroquial, porque não? Afinal, não
são as sedes dos nossos «Três Pastores»?

Sr. Amândio, isso seria ser radical, não
acha? - perguntei.
Radical, Frei?! Talvez sim, talvez não!
Olhe que a ideia nem me desagrada de
todo. Já não temos também a nossa
casa naquele quadro enorme no hall de
entrada? É a Igreja da Família, porque
rezamos todos juntos o terço e outras
orações de piedade.
E aí fala bem, senhor Amândio - interrompi - o que faz do senhor e da sua
esposa «Pastores Domésticos», porque
sois, realmente, o «Primeiro Pastor» da
vida dos vossos filhos e da vossa casa!
É verdade, Frei Lima, se fazemos da
nossa casa uma «Igreja Doméstica»,
quando rezamos e nos damos bem,
e temos a nossa «Igreja Doméstica»
naquele quadro enorme do hall de
entrada, com mais razão deveríamos
ter as fotografias das «Três Igrejas» dos
nossos «Três Pastores» cá em casa, não
lhe parece?
Amigo Amândio, se assim se sentir
impelido a fazer, porque não? Não há
quadros de monumentos de cidades nas
casas de família? Os edifícios religiosos
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O Senhor salva-nos não da
história, mas na história
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“onde a
Graça de
Deus entre
palavras e
silêncios
nos convida
a abraçar
a nossa
própria
identidade”

Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)
Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de .........,..... €
Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
Faço transferência bancária para: IBAN: PT50 0010 0000 0242 5320 0011 5
Desejo comprovativo para dedução do IRS / IRC
( N.º Contribuinte: ........................)

CORTAR E ENVIAR PARA:
União Missionária Franciscana - Convento De São Francisco
Rua Dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

Foi este o título que o Ministro Geral da
Ordem Franciscana, Frei Michael Perry,
escolheu para a Mensagem enviada às
Irmãs Clarissas em todo o mundo, por
ocasião do dia de Santa Clara, que se celebra em cada ano a 11 de agosto. O Frei
Michael começa por recordar a noite de
Natal de 1252, em que Santa Clara doente
na cama, não pode ir assistir à missa da
meia noite. Ficou sozinha no quarto como
Jesus no Jardim das Oliveiras.

Daqui o Ministro Geral faz uma longa
meditação sobre as implicações do
covid-19 na nossa vida recente. Este
vírus tem atingido inúmeras comunidades tanto de franciscanos como de
clarissas, particularmente em Itália,
onde num dos mosteiros todas as irmãs
contraíram o covid-19 e por isso ficaram privadas da oração em comum e da
vida fraterna. Apenas seguiam nas celas,
pelos seus pequenos rádios, a missa do
Papa Francisco, transmitida da Casa
de Santa Marta. A homilía do Papa foi
durante aquele tempo o único alimento
espiritual daquelas clarissas.
Dizia o Padre Geral: «A nós, que não
somos de clausura, este tempo de confinamento aprendemos também a olhar
o espaço do nosso quarto, onde a cor
da luz entra com diferentes tonalidades
de acordo com as horas do dia, e onde a
Graça de Deus entre palavras e silêncios
nos convida a abraçar a nossa própria
identidade. (…) E concluía: “Este ano em
que celebramos o testemunho dos primeiros mártires franciscanos assassinados em 1220, e que viveram o martírio de
sangue, não estaremos nós, como Santa
Clara de Assis, chamados a viver hoje o
martírio/a paixão da paciência”?».
A “Paixão da paciência” vivida por Santa
Clara, tem sido também vivida à mistura
com muita fé, sacrifícios e alegrias pelas
Clarissas do Mosteiro de Monte Real
(Diocese de Leiria-Fátima), que fundaram um Mosteiro em Tunubibi, Diocese

de Maliana, em Timor-Leste. Conscientes de que Deus não nos quer tirar do
mundo, mas quer salvar-nos no mundo
e na história (cf. Jo 17, 15-23), saíram da
sua zona de conforto e abriram-se a novos
horizontes. Arriscaram aceitar a renúncia
das suas raízes culturais, raciais, familiares e ambientais, ultrapassaram os seus
medos e as suas dúvidas, com o desejo de
que Jesus no Santíssimo Sacramento seja
adorado, exaltado e desagravado.
Depois do apelo que chegou da Igreja de
Timor em 2011, as Clarissas de Monte
Real nunca baixaram os braços e como
prova de grande abertura ao Espírito, à
Igreja pobre de Timor e à vocação mis-sionária, herdada de Clara e Francisco de
Assis, lançaram “mãos à obra e corações
ao alto”. Logo em 17 de agosto de 2014
foi benzida e lançada a primeira pedra e
dois anos depois o Mosteiro era inaugurado. Alegria redobrada para o povo de

Timor e para as Irmãs Clarissas de lá e
de cá. O Mosteiro, sendo uma estrutura
sóbria, tem condições que prometem um
futuro risonho.
É lá que já se fazem as hóstias para todo
o país, lá fizeram recentemente os Franciscanos Capuchinhos (cerca de duas
dezenas) a sua reunião anual a seguir à
Páscoa. E é de lá que também já têm chegado vocações à vida religiosa de clausura
segundo a Regra de Santa Clara. Primeiro veio um grupo de três jovens, que
hoje já estão no 2.º ano de noviciado, e
recentemente chegaram para a formação,
onze jovens timorenses com sinais muito
promissores de perseverança. Graças a
Deus que o Senhor começa a recompensar em vocações todo o esforço, mesmo
económico, que as Clarissas de Monte
Real estão a fazer para manter os dois
Mosteiros, o de Maliana em Timor e o de
Monte Real, perto de Leiria.

IRMÃS CLARISSAS TIMORENSES

BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
que se desenvolvam as vocações missionárias franciscanas que vão surgindo. «É o
Espírito que impele a anunciar as grandes
obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
mim se não evangelizar! (1Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância em dinheiro para ajudar as despesas
com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00€, oferecida de uma só vez
ou em várias prestações. Uma Bolsa pode
ser oferecida por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para isso
torna-se necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas

uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e
da caridade para os pobres. Tudo o que recebemos de Deus - tanto a vida como os bens
materiais - não é nosso, mas foi-nos confiado

em uso. Que a generosidade no dar seja
sempre iluminada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)

