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Amo o longe e a miragem
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Pensei em José Régio (1901 -1969) quando
olhei para o calendário e vi que tinha chegado o momento de escrever este artigo. E
ao pensar neste mês de novembro e na sua
simbologia, vieram à minha mente estas
duas linhas do conhecido poema do autor
que tem por nome “Cântico Negro”: «Eu
amo o Longe e a Miragem, amo os abismos,
as torrentes, os desertos...».
Novembro, como nenhum mês do calendário, nos coloca diante da reflexão sobre

o ‘ longe a miragem’. Para mim, para ti, ou
para nós o que é o longe a miragem?
Para nós, será o longe, aquele ponto
que os nossos olhos não alcançam? Será
aquela realidade que eu não consigo
consumar e por isso a situo no longe das
minhas possibilidades? Será o longe um
ponto real e concreto do qual eu me aproximo ou me distancio?
E a miragem? O que será a miragem? Será
o que eu vejo à luz do dia? Será o que vejo
de olhos fechados diante de mim e bem
perto? Será a miragem um sonho ou uma
realidade?

Quando penso na ‘outra vida’, penso o
longe e a miragem. Penso-a ao longe e
como se fosse uma miragem. Por amor
a esta vida, penso a ‘outra vida’ ao longe,
como se fosse uma miragem. Algo em
que foco e desfoco a minha vista. Mas é
esta vida que me vai levar à ‘outra vida’.
É esta realidade que me envolve que me
transporta à miragem. A toda esta experiência de vida se junta a fé com que vivo
a minha vida. E então a fé dá-me certezas do incerto, da ‘outra vida’ que não
sei onde fica nem como será, mas confio
e desejo muito que uma experiência de
paz, de luz e de harmonia.
Porque é isto que eu penso quando penso
em Deus: Paz, Luz e Harmonia.
Admito que muita gente pense de outra
maneira. Se imaginar o que eu penso
não é fácil, tanto mais difícil é imaginar
aquilo que outros pensam de forma diferente. Porque o que eu penso, penso de
acordo com a fé que sinto e transporto
em mim. A fé que me aproxima agora do
‘longe e da miragem’, mas que deixará de
o ser, quando eu for ser na ‘outra vida’!
O longe e a miragem fazem parte desta
vida, e segundo a minha fé; a Paz, a Luz
e a Harmonia farão parte da ‘outra vida’,

serão a marca da ‘outra vida’. A outra
vida, a vida que tantos vivem noutra realidade e noutro espaço, com outra dimensão e com outra densidade, por ser uma
vida diferente desta, uma vida que será
eterna e feliz.
Que esta minha partilha, que esta exposição do meu pensamento e da minha fé
te possam ajudar, a ti que vives ansioso
no presente e desconfiado do futuro.
Olhando de forma reducionista para os
dias que te cercam. Se puderes olha para
a frente com os olhos da fé, certamente
verás como eu, verás esta vida a desenrolar-se e à qual a outra vida se sucede, a
‘outra vida’, desconhecida dos nossos planos. Conhecida na mente de Deus, para
ti, para mim, para nós.
Quantas vezes em ato de rebeldia, quisemos
viver longe daqueles que nos queriam bem
e optamos por abraçar falsas miragens…
Mas também no referido poema que
inspirou esta reflexão, se lê: «não sei por
onde vou (não conheço totalmente o meu
caminho), não sei para onde vou (nunca
estive onde penso chegar). Sei que não
vou por aí (por caminhos fáceis que não
levam a lado nenhum). A fé diz-me que
vou para Deus!
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Editorial
Artigo de Opinião

Texto: Helena Espírito Santo — Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Há poucos dias (20 de outubro), inspirado
pelo espírito de Assis, o Papa Francisco participou na Basílica franciscana de Santa Maria em
Aracoeli, num encontro ecuménico mundial
de Oração pela Paz e pelo fim da pandemia.
Sob o tema: «Ninguém se salva sozinho – Paz e
Fraternidade», promovido pela Comunidade
de Santo Egídio. Esta Basílica franciscana situa-se junto à Praça do Capitólio, local emblemático onde no pós-guerra se formulou um pacto
de paz para uma Europa unida. Este encontro
ecuménico veio recordar-nos que ninguém se
salva sozinho, nenhum povo, ninguém! Desde
março que na Igreja italiana se faz ouvir muito
esta frase de inspiração cristã. Naquela ocasião
dizia o Papa Francisco: «A guerra e a paz, as
pandemias e os cuidados de saúde, a fome e
o acesso aos alimentos, o aquecimento global
e a sustentabilidade do desenvolvimento, as
populações deslocadas, o risco do nuclear e das
desigualdades, não dizem respeito a uma só
nação, a um só povo e a um único país. Compreendemos melhor isto hoje num mundo
global, com tantas facilidades nas comunicações em virtude do digital, mas onde muitas
vezes se perde o sentido da fraternidade».
Eu por convicção não sou pessimista e por opção
de fé também não devo ser pessimista, mas o
refrão latino, Homo homini lupus (O homem
é um lobo para o outro homem), mantém-se
atual nos nossos dias e no nosso mundo. Há dias
ouvi um profissional de saúde da região norte
do nosso país, país que antigamente era de
brandos costumes, alertar para tempos próximos em que aqueles profissionais teriam que
escolher os pacientes que vão morrer ou os que
podem ser socorridos. Esta nefasta prática nazi,
que recentemente foi aplicada em Bergamo na
Itália, é a nova versão de que o homem é um
lobo para o outro homem.
Chegados aqui e com o que ouvimos aos líderes mundiais, estamos convictos que a guerra se
instalou entre nós, nas disputas internacionais.
A guerra é a destruição da verdadeira política e
é a redução da humanidade à animalidade. Não
à guerra! Sim à Paz! Não à desconfiança, não à
divisão apoiada por sentimentos de medo, que
podem conduzir a caminhos sem retorno. A
guerra fará vítimas em todos os países, em todas
as famílias (na minha e na tua), por toda a parte
(em Portugal e por todo o mundo).
O dinheiro que se gasta nas armas de destruição
e morte pode e deve ser empregue no cuidado da
humanidade e da nossa casa comum. Comecemos por nos unir à volta de objetivos concretos,
unamo-nos para conter a propagação do vírus,
até termos uma vacina apropriada e acessível a
todos os povos da terra. Este tempo veio voltar
a dizer-nos que ninguém se salva sozinho, e veio
também lançar uma forte critica aos que desprezam os doentes e suas famílias. Os desesperados,
quando fixaram o Salvador Crucificado no
Monte Calvário, cheios de egoísmo gritavam:
«salva-Te a Ti mesmo, e a nós também» (Cf.
Mc 15, 29-32).No que de nós depende, cuidemos uns dos outros, tratemos uns dos outros,
porque ninguém se salva sozinho!

“É tão simples e
simultaneamente tão
difícil, ser santo”
Novembro é marcado na mente popular
como sendo o mês de Finados. Porém,
o mês começa exatamente com o Dia de
Todos os Santos.
Desde que nascemos, mais, desde que
começámos a ser criados por Deus, que
em nós habitam as condições para sermos
Santos. Somos chamados à santidade.
Cada um na sua condição social, esco-

lar, familiar, laboral, etc. É tão simples
e simultaneamente tão difícil, ser santo!
Basta fazer o que Maria disse aos criados:
“Fazei tudo o que Ele vos disser”.
E nós, que até fizemos a catequese, que
conhecemos a Palavra, que gostamos de
ler a Bíblia, que, do fundo do coração,
gostávamos de ser melhores pessoas,
deixamo-nos, tantas vezes, enredar pelas
coisas, pela vida do dia a dia e não conseguimos fazer o que Ele diz!
Virando o olhar para mim, na verdade,

cada vez mais sinto que é preciso parar,
cair na conta. Já é bom ter noção dessa
necessidade, mas melhor será conseguir
parar para pensar, refletir, rezar, enfim,
estar em relação com o Pai, deixar que Ele
me continue a criar e, desse modo, corresponder ao apelo à santidade. Não uma
santidade de altar mas uma santidade de
vida vivida com alegria, esperança e com
a certeza de que Deus é Pai, pelo que providenciará o melhor para mim, mesmo
que nem sempre eu o entenda.
A este propósito, vem um soneto do franciscano Frei António das Chagas (séc.
XVII), de que aqui fica um terceto:
“Oh, vós, que tendes tempo, sem ter conta,
Não gasteis o vosso tempo em passatempo.
Cuidai, enquanto é tempo, em fazer
conta!”
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Uma conversa à lareira
Parte I
Texto: Frei José Dias Lima, OFM

“não fora a
oração e a
minha vida
seria uma
pasmaceira”
Uma venerável anciã, sentada na sua
cadeira de rodas e vestida de preto da
cabeça aos pés, aquecia-se junto à lareira
onde, de quando em vez, se ouvia o crepitar do fogo que, impiedosamente, devorava os guiços de madeira que a sua filha
mais velha ia lançando, com uma mistura de gravalha, para dar mais consistência ao lume, até que dois troncos de
madeira que ali se encontravam se transformassem numa brasa incandescente e
aquecessem a casa.
Tendo eu entrado, estava a iniciar-se este
ritual de acender o lume que, no início,
deixava escapar uma fumarada incómoda, que me entrava pelos olhos dentro
e me provocava um lacrimejar ardente.

Elas nada se incomodavam com isso, e
as paredes, enegrecidas por anos e anos
sujeitas ao fumo, denunciavam o hábito
que mantinha aquelas mulheres imperturbáveis perante aquele nevoeiro que se
levantava vindo da lareira.
— Senhor Padre, já meti na cabeça que
hei de morrer! - disse-me D. Laurinda,
depois de a ter cumprimentado com
um beijo.
— Há de morrer porquê? - perguntei,
sorrindo.
— Estou no fim da vida, que esta carcaça
enrugada não engana ninguém! - disse,
encolhendo os ombros.
— Não diga isso, D. Laurinda, Deus
ainda lhe reservará mais alguns anos
- confortei-a, tocando-lhe com a mão
direita no seu ombro esquerdo.
— E para quê? Estou a dar muito trabalho à minha filha que assim, coitada, nem
pode dar andamento à vida dela - continuava, com uma voz desconsolada.
— Já contam assim tantos anos minha,
amiga?
— E, já agora, que idade me dá o Sr. Padre?
— Não andará longe dos setenta! Acertei? - respondi eu, dando-lhe, propositadamente, uma idade que me parecia ser
bem inferior à sua idade real.
— Ó Sr. Padre, está tão longe! Ui! Eu,
longe dos setenta?! - contestou, mas com
ar de satisfeita.

— Bem, já vi que me enganei, peço desculpa que a não queria fazer tão idosa!
— Ora, Sr. Padre, fui bem beneficiada!
Mas deixe-me que lho diga, está mesmo
a precisar de mudar as lentes das suas
lunetas! Só lhe falta dizer que ainda estou
casadoira - disse, com um sorriso de
enorme satisfação.
— Não me diga que tem mais de setenta
anos, D. Laurinda! - acrescentei, numa
admiração fingida, para a encantar
ainda mais.
— Pois, em outubro, já vou para os
oitenta e dois!
— Então, qual o segredo dessa juventude? É que está muito bem conservada!
- elogiei, ao mesmo tempo que fazia cara
de pasmado.
— Pois, pois, Sr. Padre, só lhe falta trocar os números e pôr-me com vinte e
oito anos - continuava ela, numa alegria
incontida.
— Qual então o segredo dessa juventude?
— Olhe, Sr. Padre, não foi na malandrice,
que me passaram pela mão cinco filhos,
uma farta lavoura e depois, ainda por
cima, os últimos anos do meu marido a
aumentar a minha canseira. Agora estou
atirada para esta cadeira de rodas e estou
a chatear quem quer trabalhar - rematou,
soçobrando na voz.
— Ó Sr. Padre - interrompeu a filha mais
velha, com cinquenta e cinco anos - por

opção minha, decidi não casar para me
dedicar aos meus pais. Mas, à minha mãe,
meteu-se-lhe na cabeça que é um estorvo
para mim e que já não tem utilidade para
ninguém nem há nada que justifique ela
continuar neste mundo!
— Ora, ora, D. Laurinda, e a oração? contestei, perguntando à mãe.
— Que tem a oração, Sr. Padre?! Não
faço outra coisa senão rezar desde que
encadeirei!
— É, agora, o seu trabalho mais importante! - respondi.
— Ora, que grande trabalho, aqui
parada, de terço na mão a passar as contas! - discordou ela.
— Mas reza o Terço ou não?
— Que pergunta, Sr. Padre! Que acabo
de dizer? Valha-o Deus! Rezo-o todos os
dias e não o largo. Sabe, como eu nunca
fui nem sou de cama, a minha filha bota-me aqui na cadeira de rodas, dando cabo
da coluna para pegar em mim, a pobrezinha, que não tem quem a ajude, e cá fico
à janela a ver quem passa. Realmente, não
fora a oração e a minha vida seria uma
pasmaceira. Até rezo o Rosário completo
já com os mistérios luminosos do Santo
Padre Santo João Paulo II. Mas não é
por ser um trabalho que eu rezo o Terço,
Sr. Padre mas por outra coisa.
Porque será? Descobriremos no próximo jornal.

doença de catorze anos. A nossa irmã
franciscana, Maria Amélia Santos foi
protagonista de uma vida muito intensa,
de dedicação ao próximo, tendo granjeado de todos os que com ela conviveram
as melhores referências e admiração. A
circunstância de residir paredes meias
com o Convento de Varatojo, permitiu-lhe acolher e saborear desde muito
cedo a mensagem Franciscana de paz
e bem, passando a dar maior atenção
aos pobres e abandonados da sua aldeia
de Varatojo. Durante a sua juventude,
integrou o movimento “Juventude Antoniana”, tendo mais tarde, concretamente, em 1966, professado na Ordem
Franciscana Secular, tendo exercido
diversos cargos diretivos. Podemos considerar como principais caraterísticas
da sua personalidade, a solidariedade
e um espírito indomável, capaz de vencer os maiores obstáculos para atingir
os seus objetivos. Estas caraterísticas,

levaram-na, conjuntamente com alguns
irmãos da Ordem Franciscana Secular
de Varatojo, a lançar-se numa aventura
de ação muito meritória, concretamente, a criação do Lar de S. Francisco em
04/04/1976, sem auxílio estatal e apenas com donativos de irmãos franciscanos e de grandes amigos, nomeadamente, os frades da Província Portuguesa da
Ordem Franciscana que cederam as instalações. Decorridos oito anos, concretamente em 1984, foram aprovados os
primeiros estatutos da Fundação Lar de
S. Francisco e foi ereta canonicamente
pelo Patriarcado de Lisboa como IPSS
ligada à Igreja e registada no Centro Regional de Segurança Social. Graças ao
ardor dos irmãos, entusiasmados com
o florescimento da sua obra social, em
1981, foi inaugurado o Centro Infantil
da Sagrada Família para dar resposta às
crianças do lugar de Varatojo e aldeias limítrofes. Ao longo dos quarenta e quatro

anos de existência, vários irmãos, têm
dado o seu melhor contributo para que
a instituição prossiga na sua missão,
visando diminuir as problemáticas da
pobreza e exclusão social, atuando
como agente interventivo, mantendo
como prioritários os valores da solidariedade, os valores cristãos, o profis-sionalismo, a inovação e a justiça social. O exemplo de vida da nossa irmã
Amélia, constituirá para sempre um
marco muito importante na existência
da Fundação Lar de S. Francisco.
A Fraternidade da Ordem Franciscana
Secular de Varatojo, bem como a Direção da Fundação Lar de S. Francisco e
seus colaboradores, prestam-lhe através destas simples, mas sinceras palavras, uma homenagem de gratidão.
A missa de sétimo dia do seu falecimento foi celebrada no sábado, dia 24
de outubro pelas 18h30m na Igreja do
Convento do Varatojo.

OBITUÁRIO
Texto: OFS de Varatojo

Faleceu Maria Amélia Santos
(1929-2020)
Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa
irmã a morte corporal, à qual nenhum
homem vivente pode escapar (Cântico
das Criaturas - S. Francisco de Assis).
Nascida a 10 de dezembro de 1929,
veio a falecer no seu querido Lar de
S. Francisco - Varatojo, no dia 16 de
outubro de 2020, após prolongada
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Mártires do Guiúa (Moçambique)
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

“23 pessoas foram
brutalmente chacinadas
à baioneta”
A Igreja de Moçambique vai venerar
os seus primeiros “beatos” (Bem-aventurados):
No dia 2 junho de 2020, a Congregação para a Causa dos Santos (Vaticano)
reconheceu oficialmente a “validade
jurídica” do processo de canonização dos
Mártires do Guiúa: catequistas da Diocese de Inhambane - Moçambique. É o
passo praticamente definitivo para que a
Igreja de Moçambique passe, em breve, a
celebrar os seus primeiros “beatos”. Falta
ainda a última palavra, que compete ao
Santo Padre, declarando que estes irmãos
assassinados são verdadeiros mártires.
Depois, a celebração da “beatificação”.
A palavra “ beato” significa Bem-aventurado. É o nome dado aos que estão em
processo de canonização ou declaração
de santidade. Este título, se reconhecido
pelo Papa, oficializa o seu culto para a
região onde viveram.

SUGESTÃO DE LEITURA
«Falar do ‘Tempo de Jesus’ é analisar todo o ambiente que o rodeia,
as realidades sociais e políticas que
preenchem o seu mundo, o contexto religioso dos grupos e movimentos
que lhe são contemporâneos.
O ‘Tempo de Jesus’ é um tempo
cheio de vivências que motivam qualquer leitor, seja ele crente ou não.
Caso seja, isso acresce às motivações
de carácter social e cultural, também
as de teor religioso e espiritual, possibilitando desta forma compreender
ainda uma das épocas mais ricas e
determinantes de toda a história da
Humanidade».
O autor deste livro, que foi editado
pela Universidade Católica Portuguesa, é o Frei João Duarte Lourenço,
Professor Catedrático emérito da Faculdade de Teologia da UCP.

A Diocese de Inhambane, situada ao
centro do país Moçambicano, foi desmembrada da Arquidiocese de Lourenço Marques (Maputo) e criada pela
Bula “Supremi Muneris” do então Papa
João XXIII, a 3 de Agosto de 1962.
Para seu primeiro Bispo foi nomeado
D. Ernesto Gonçalves Costa, Franciscano, a 21 de outubro deste mesmo
ano. Homem de fé e de grande dinamismo apostólico, rapidamente dotou
a Diocese das estruturas humanas e
materiais necessárias para se tornar o
centro da cristandade dessa Província,
situada a sul do Rio Save. A sua extensão geográfica pode incluir, por duas
vezes e meia, a superfície de Portugal.
O Centro Catequético do Guiúa, também conhecido por Centro de Promoção Humana, nasceu da iniciativa do
seu Bispo, com a colaboração do então

Diretor do SAP (Secretariado da Ação
Pastoral) Frei José Pereira das Neves,
nomeado Diretor do Centro, junto com
o P. António Augusto Antunes (Mis-sionário da Consolata) que ficou mais
ligado às construções materiais. O local
onde se encontra, a 10 Km da cidade
de Inhambane, foi uma grande quinta
pertencente às Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição. D. Ernesto abordou as irmãs sobre
o plano que tinha de ali construir um
espaço de formação para catequistas e
com eles prover à formação e assistência religiosa, sobretudo nas zonas do

Norte da Diocese, muito descristianizada. Elas generosamente doaram à
Diocese essa grande propriedade para o
projeto diocesano.
Havia já em Moçambique 2 Centros
Catequéticos a funcionar: o de Nazaré,
da Diocese da Beira - o primeiro - e o
segundo, o do Anchilo, da Diocese de
Nampula. Nasce aqui o terceiro – e
por enquanto o último – na Diocese de
Inhambane.
A sua construção começou de imediato,
aproveitando-se algumas infra-estruturas já existentes, adaptando-as para a
nova função.
Já com as mínimas condições de trabalho, abriu as suas atividades no último
trimestre de 1972, com 15 famílias selecionadas e escolhidas pelas suas próprias
comunidades cristãs.
O Centro dispõe de 40 casas para estas
famílias, mas começou devagar a sua atividade. Mais tarde todas se encheram. Os
maridos são instruídos para assumirem
a função de catequistas; as esposas, a de
mães de família, ajudando os maridos na
formação das comunidades; e as crianças
tinham, lá mesmo no Centro, escola primária oficial. Aqui se ministrava uma formação integral às famílias durante dois
anos, regressando, depois, aos seus locais
de vida e missão, para uma experiência de
dois anos. De dois em dois anos voltavam
uns dias ao Centro para recordar, partilhar a sua ação, e receber esclarecimentos
sobre as atividades realizadas. Tudo em
alegre convívio fraterno.
A chacina que levou ao martírio.
O Centro funcionava, em pleno, há já
20 anos. Neste dia, estava cheio de catequistas e suas famílias, de diferentes
missões, chegados de suas terras, logo
pela manhã, instalando-se nas casas,
para iniciar o seu curso longo de formação. A quase totalidade (30 famílias
completas) era das missões do norte da

5

MISSÕES FRANCISCANAS . NOVEMBRO 2020

Diocese, assistidas pelos Missionários
da Consolata; outras das missões da
Paróquia de Inhambane. De Inhambane recordo um casal: Sr. Faustino
e Sra. Cecília, com sua menina (cujo
nome não recordo) de 2 aninhos, que
foi também assassinada com os pais.
Abençoei o seu casamento e batizei a
bebé, antes de eu ser transferido para
a Igreja da Polana – Maputo, onde
assumi a função de Pároco em 1982.
Era o dia 23 de março de 1992.
Pela calada da noite, um grupo de
homens armados entrou no Centro,
assaltando todas as casas e levando as
pessoas e seus bens. Obrigaram-nos a car-regar com as suas troixas e segui-los a pé,
à força, a caminho da base militar onde
eles se encontravam, para ali ficarem à
disposição dos guerrilheiros, para todo o
serviço, sem prazo e sem programa.
A Chacina.
Uma grande dor os esperava. A caminho
da base, os guerrilheiros, pela noite fora,
seguiam os raptados, obrigando-os a
caminhar, à força de agressões. Alguns
conseguiram escapar, escondendo-se
no interior do “mato”. Os restantes, em
número de 23 pessoas, foram brutalmente chacinados à baioneta, ficando
mortos pelo caminho.
Os guerrilheiros, terminada a chacina,
seguiram sozinhos para a sua base, deixando no caminho, aqui e ali, 23 cadáveres e levando consigo alguns bens que
eles carregavam.
Os poucos que estavam ainda no Centro, juntamente com o P. André Brevi,
o diretor, foram sorrateiramente no seu
encalço e, noite fora, logo que puderam,
começaram a transportar os corpos,
juntando-os numa colina do Centro,
para depois prepararem os seus caixões
e fazerem as cerimónias fúnebres. Mais
tarde, aí ficou o cemitério dos Márti-

res, hoje muito bem arranjado e digno.
Logo que eu soube do facto, no dia
seguinte viajei propositadamente de
Maputo a Guiúa, pois laços afetivos me
ligam ainda aquele Centro, onde colaborei como formador enquanto pároco
de Inhambane. À minha chegada vi com
meus olhos a tragédia que se vivia nos
corações daquela gente. A dor transparecia no olhar e na vida de todos.
O P. André Breve, diretor do centro,
ficou grandemente traumatizado com o
acontecimento chocante.
No final das cerimónias retirou-se para
uma outra missão do norte, da sua Congregação, para descansar.
Hoje Guiúa é lugar de frequentes
peregrinações.
No cemitério celebra-se a Eucaristia,
quase diariamente e missa solene nos
dias 23 de março. Foi construído um
alpendre no cimo da “colina dos mártires”, cobrindo o altar da Eucaristia para
as celebrações.
Diligências estão a ser feitas, mas
aguarda-se com fé a palavra final do
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Santo Padre, reconhecendo a validade
do ato heroico do martírio na fé, e toda
a Igreja, em particular a de Moçambique
possa celebrar os seus heróis, a quem
Deus permitiu juntar o seu sangue ao de
Cristo para louvor e glória de Deus e salvação de todos os seus filhos habitantes
da terra. Deus permita que em breve o
País e, sobretudo a Igreja moçambicana,
celebre os seus primeiros Beatos mártires da fé, para edificação dos crentes de
Moçambique e da Igreja Universal.
Um sonho.
Logo de início, após o martírio, preparado dignamente o cemitério, se pensou
na construção de um edifício-igreja,
digno de representar a Comunidade
Universal. Não foi possível ainda realizar
esse sonho, por falta de verba, mas fica a
esperança de que em breve aconteça, e ali,
como centro de peregrinações, possa acolher os fiéis que visitam, com muita assiduidade, este santuário dos mártires.
Para glória de Deus e louvor dos santos
Protomártires da Igreja Moçambicana.
ÁMEN!

Partilha final.
Este martírio aconteceu quando as
duas partes beligerantes (Renamo e
Frelimo) iniciavam o processo de paz
com a ajuda da Paróquia de S.to Egídio, de Roma, que era perita neste
tipo de negociações. Nelas representou
Moçambique D. Jaime Pedro Gonçalves, na altura Arcebispo da Beira e Presidente da Conferência Episcopal da
Igreja de Moçambique.
O acordo foi finalmente assinado e
posto em prática de imediato por ambas
as partes no dia 4 de outubro de 1992.
Lá esteve certamente S. Francisco, o
homem da paz, a dar o seu contributo,
no dia da Sua festa.
E a guerra, que durava já por volta de 15
anos, parou de imediato. O país ficou
tragicamente devastado. Os tempos
passaram e hoje lamentamos de novo a
guerra a destruir este belo país. Rogamos para que essa paz se consolide para
sempre, com a graça de Deus e a intercessão de nosso Pai São Francisco. À glória de Cristo. Ámen!
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As Profissões solenes em
Montariol (Braga)
4 de outubro 2020

Profissão solene Frei Sérgio Pinheiro,
OFM.
Paz e Bem! Sou o frei Sérgio Pinheiro.
Sou da Paróquia da Ramada, concelho
de Odivelas. Tenho 28 anos e sou franciscano. As palavras que se seguem são um
pequeno testemunho de vida e da minha
vocação. Possa ele despertar em ti o desejo
de escutar e seguir a Jesus!
«Vai, vende tudo o que tens, dá o
dinheiro aos pobres. Depois, vem e
segue-me». – Estas foram as palavras que
me seduziram e que o Altíssimo usou
precisamente para me chamar à vida franciscana. Tudo começou numa vigília de
oração na Sé de Lisboa, no ano de 2008,
quando, a dada altura, foram distribuídas
às pessoas diferentes pagelas, com distintas mensagens. A mim, tocou-me esta
palavra do Evangelho, segundo Mateus.
Sentia-me convidado por Deus a deixar
tudo, a renunciar a quanto me parecia de
valor, para me entregar todo a Deus.
De facto, não foi algo passageiro. Ao contrário, esta palavra foi-me perseguindo, por
diversas outras ocasiões. A primeira destas
foi quando o meu diretor espiritual, sem
saber do sucedido, me apresentou a figura
do ‘Jovem Rico’, desafiando-me, ao mesmo
tempo, a fazer diferente: aceitar os desafios
e ousar crescer humana e espiritualmente!
A segunda vez deu-se numa Jornada Diocesana da Juventude, do Patriarcado de Lisboa, ocorrida em Alcobaça (no mesmo ano,
em 2008), sob o tema: «Bom Mestre, que
hei-de fazer para alcançar a vida eterna?».
Ou seja: estava perante a mesma palavra, o
mesmo desafio, o mesmo Mestre a chamar-me! Nesse encontro, conheci o frei Moisés
Semedo, que falou de São Francisco, do seu
despojamento e… das mediações do seu chamamento. Descobri que o Senhor se tinha
servido da mesma passagem do Evangelho
para chamar Francisco de Assis para viver
o Evangelho! Para mim, foi mais um incentivo. Mas o Amor de Deus não desistiu em
me confirmar esta palavra: pela terceira
vez, e de novo numa outra Jornada Diocesana da Juventude de Lisboa (em 2009), o
Senhor me falava através da mesma passagem bíblica: participei da palestra, feita na
rua, pelo Padre Ricardo Neves. Ele disse,
então, para todos os jovens, mais ou menos
o seguinte: «Jesus convida-te a seguires
com Ele, sem ofereceres resistências… deixa
que Ele te ajude a retirar o que te impede, e
não sejas orgulhoso!».

Nessa altura, outros factos iam confirmando
esta Palavra. Sempre que, nas celebrações da
Catedral, eu via um frade, o meu interior
se enchia de enorme alegria. Não percebia
a razão, mas a alegria invadia-me, o que me
fazia pesquisar sobre São Francisco de Assis,
a Ordem Franciscana e sobre Santos Franciscanos, como, por exemplo, São Pio de
Pietrelcina, o qual emprestava o nome a um
grupo de oração na minha Paróquia.
Na altura em que tudo isto ia acontecendo,
eu era seminarista diocesano. Nessa fase,
fazia parte das leituras obrigatórias o livro
de Elói Lecqrec, A sabedoria de um pobre.
Aliás, nesse tempo ainda li outro livro, oferecido providencialmente por um companheiro: São Francisco de Assis, do frei Félix
Lopes. Como seminarista que era, fui discernindo com os meus formadores tudo
o que ia sucedendo. Desse discernimento,
eu percebi que o carisma franciscano poderia ser o meu caminho para a vida. Sendo
assim, comecei a visitar os franciscanos e a
fazer pequenas experiências, no Convento
de Leiria, a partir do ano de 2010. No ano
seguinte, em outubro de 2011, entrei no
Aspirantado, no mesmo Convento. Em
2012, no mês de maio, fui admitido ao Postulantado, para, em 31 de agosto do mesmo
ano, iniciar o ano de prova, o Noviciado,
vestindo o hábito da nossa Ordem. Profes-sei os votos temporários no dia 7 de setembro de 2013 e, recentemente, no dia 4 de
outubro de 2020, dia de São Francisco de
Assis, professei solenemente na Ordem dos
Frades Menores, prometendo viver toda
a vida como frade menor, em obediência,
em castidade e sem nada próprio. Sei que
é o Senhor que me sustenta e é Ele que me
chama. E continua a chamar: basta abrir o
coração à Sua Palavra!

FREI SÉRGIO PINHEIRO

Profissão solene Frei Márcio André
Guedes Carreira, OFM.
Dar testemunho da minha história vocacional é desvelar a vida, pois é, na realidade, algo de muito particular: estamos a
falar de uma eleição do Senhor para fazer
caminho com Ele. Sou natural de Tornada, Caldas da Rainha, filho único, 31
anos e nasci no seio de uma família cristã.
O meu pai e a minha avó iniciaram-me
nos valores da oração e da Eucaristia, e a
minha mãe nos valores de servir e amar o
outro como meu irmão. Perdi o meu pai,
vítima de doença prolongada, quando
tinha 6 anos. Nessa altura, tive mesmo
que dar passos “a mais” no meu crescimento, pois muitas mudanças iam surgir
na minha vida. Entretanto, a minha ligação à Igreja tornou-se cada vez mais forte,
tratando-se de uma certa “química” com
as coisas do Senhor. Aos 12 anos tornei-me acólito e aos 15 anos fui convidado a
ser catequista.
Quando era criança tinha o sonho de
ser piloto de aviões, mas, na verdade, o
Senhor conduziu-me a outros voos. A
minha adolescência foi marcada por uma
vivência cristã muito activa: fui membro
da Pastoral Juvenil do Patriarcado de
Lisboa; responsável de catequese e acólitos; trabalhei no Banco Alimentar e na
Associação de Ajuda aos Sem-abrigo;
atuei como voluntário no hospital; entre
outras inúmeras atividades.
Terminado o 12.º ano, sendo os meus
pais floristas e sendo eu também um
apaixonado por flores, formei-me em
arte floral e, mais tarde, fui formador
na mesma área. No meio de tantas atividades, o Senhor interpelou-me a dar
mais de mim, chamando-me a dar a
minha vida ao serviço da Sua Messe,
através do meu testemunho de vida e
atitude de escuta da voz de Deus e do
outro. A minha resposta teve um largo
caminho de discernimento, na qual
frequentei o Pré-Seminário de Lisboa
e os Passionistas. Talvez a vontade de
Deus não fosse estar nestes lugares,
sendo que os franciscanos cruzaram-se comigo e encontrei verdadeiramente aquilo que sentia ser a vontade
de Deus na minha vida, pautada pelo
serviço, pela fraternidade, pelo rigor
ao serviço do Evangelho e, mais do que
tudo, pela Alegria de amar e servir. O
meu percurso vocacional tem vindo

a ser pautado pelo tocar e pelo olhar
o outro com os olhos e os abraços de
Deus, que parte do fundo do ser. Este
percurso foi marcado por um tempo
frutífero de formação. Tive tempo para
enfrentar novos desafios e para deixar
morrer o que me impedia de seguir
caminho. Tive tempo para encontrar
instrumentos, plantar Deus no coração
do Homem, mas também tempo para
arrancar as ervas daninhas que me perturbavam de ver Jesus. Tive tempo para
estar só com Deus, mas também tempo
para não deixar o outro só. Tive tempo
para me fortificar, mas tive tempo para
aprender a fortificar o outro.
Tive tempo para chorar - pois as
mudanças são difíceis - mas também
tive tempo para me alegrar, quando a
minha vontade era a vontade de Deus.
Tive tempo para me lamentar, mas
também tive tempo de rir e dançar.
Tive tempo para tirar pedras, mas também tive tempo para as recolher e pedir
perdão. Tive tempo para abraçar os
desafios, mas também tive tempo para
me desprender do egoísmo e das barreiras do meu eu. Tive tempo de procura
da vontade de Deus e tive tempo para
discernir a minha vontade. Tempo para
guardar no meu tesouro emoções sentimentos, momentos, gestos e tempo
de deitar fora o que não interessava.
Tive tempo de rasgar o meu coração para que Deus entra-se em mim e
tempo de “cozer” o laço entre Deus e
eu. Tive tempo de calar a minha voz e
deixar que Deus falasse para mim e por
mim. Tenho tempo para amar, mas não
quero ter tempo para odiar, pois quero
ser instrumento de paz e de bem. Peço
a Deus que me dê a sabedoria de viver
e ler os sinais do tempo, para fazer realmente a vontade d’Ele.
Termino o meu testemunho com uma
pequena oração: Senhor, faz-me trilhar
a Estrada da Liberdade. Ajuda-me a ver
nos meus braços cansados asas para voar;
nos obstáculos mais difíceis, desafios que
me moldam; nos meus limites, portas para
transpor o amanhã. Recorda-me, em cada
dia, que estou prometido à imensidão e à
transparência. Há uma arte do Ser em
mim, que eu descubra humildemente e ao
mesmo tempo vibrante, acreditando ser
amado, olhado e valorizado por Deus, tal
como sou. Que o sentido desta aventura
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interior do Sim desafiante e confiante seja
alimentado pelo Pão da vida, tendo a capacidade de pedir ainda o desejo e o espanto.

FREI MÁRCIO CARREIRA

Profissão solene Frei Paulo Faria, OFM
Deus não cessa de chamar até ao fim
da nossa vida, animando-nos, confirmando-nos e corrigindo a nossa correspondência. Em qualquer idade e
circunstância perguntamos como Francisco de Assis: “Senhor, que queres que
eu faça” (AP6).

O meu longo percurso vocacional, já lá
vão 52 anos de vida, foi sendo feito de
sintonias e de desencontros, de compromissos e de rebeldias, de vitórias e de derrotas, de confiança e de medos. A minha
experiência de fé nasceu e desenvolveu-se
no seio de uma família católica lisboeta.
A figura de Francisco de Assis estará presente ao longo da minha infância, seja
por influência dos meus avós maternos,
irmãos Terceiros, seja pelo impacto da
leitura do “Poverello” de Fr. Félix Lopes,
seja pela frequência assídua da Igreja dos
Franciscanos Capuchinhos (Lisboa). O
desejo de viver ao jeito de Francisco leva-me a tomar a decisão de entrar, aos doze
anos, no Seminário Menor dos Capuchinhos em Gondomar, onde permanecerei
um ano. Esta curta experiência vocacional deixará em mim uma indelével
marca de interrogação e de inquietação.
Regresso a Lisboa animado na fé. Por
algum tempo integro-me nas atividades
pastorais do grupo de jovens do Convento Franciscano da Luz. Mas, pouco
a pouco, o sobressalto vocacional foi-se
desvanecendo. A frequência do curso de
Direito e a entrada no mercado de trabalho, como bibliotecário, marcarão uma
longa fase de desvanecimento da prática

religiosa e de questionamentos sobre a
minha fé. Mas, por mais desvios que a
nossa vida comporte, seja ela curta, longa,
heróica, mediana ou desgraçada, Deus
não desistia do seu convite para seguir
mais de perto o seu Filho Jesus Cristo.
De facto, o ano de 2008 inaugurou um
largo e abençoado período de fortalecimento da minha vocação, fundamentada
de modo muito particular na oração.
Foram tempos de uma profunda e gratificante experiência cristã, tornando-se: o
santuário de Fátima um itinerário mensal; a eucaristia uma comunhão diária; a
oração um encontro íntimo com Deus; o
acompanhamento espiritual uma depuração das motivações. Deus trabalhava
em mim, por intermédio de Maria, as
condições para um sim. De facto, trinta
e um anos depois respondi, mais uma
vez, ao chamamento do Senhor, entrando,
em setembro de 2012, no Convento de
S. Francisco em Leiria. A minha caminhada vocacional passará pelo Noviciado
no Convento de Santo António de Varatojo, pelos estudos teológicos no Porto e
em Braga e pelos estudos franciscanos na
Escola Superior de Estudos Franciscanos
no Pardo/Madrid, culminando, pela graça
de Deus, na profissão solene, realizada no

dia 4 de outubro de 2020, na Igreja do
Convento de S. Boaventura, Montariol.
A minha consagração perpétua e solene
é sinal de uma vocação que conseguiu
prevalecer aos entusiasmos fugazes. Deus
teimou em inquietar-me, e hoje coloco-me à Sua disposição, da Igreja, da Ordem
Franciscana, e de todos os meus irmãos. É
certo que a minha vocação ainda está no
átrio dos planos de Deus, mas sinto-me
sereno por ter dito sim ao chamamento
do Pai, sinto-me em paz por ter agido, e
capacitado “a fim de que possa cumprir
o sagrado encargo, que na verdade o [Pai]
acaba de dar-me”.

FREI PAULO FARIA

Ordenações e Profissões em
Moçambique
Texto: Frei Orlando Augusto Nhachengo, OFM

Foi com grande alegria que no dia 4 de
outubro na Paróquia de São Francisco
de Assis de Mocumbi, que o Frei Raimundo José Mateus, OFM; Frei Orlando
Nhachengo, OFM e Frei Didier Maso,
OFM, irmãos franciscanos, fizeram a
sua profissão Perpétua e o Frei Neto
Castro Nhampoca, irmão franciscano,
recebeu o diaconato.
A nossa grande alegria é de sermos chamados Filhos amados do Pai celestial.
E somos de facto. E é assim, que nosso
Senhor Jesus Cristo por nos amar,
chama a cada um de nós e a todos aqui
presentes! É por este amor provado na
cruz, que hoje e com grande alegria,
celebramos convosco, a nossa consagração a Deus.
O consagrado franciscano é um chamado, escolhido, unido pelo amor e para
o amor. Convidado na mais perfeita graça
a continuar a caminhada já iniciada pelo
Seráfico Pai São Francisco, rumo a Santidade, construindo ainda nesta vida um
reino de irmãos onde reina a paz e o bem.

Olhando para a nossa caminhada, percebemos que ela se inspira muito no cego
que militava pelas ruas de Jericó, o Bar
Timeu. Que quando foi da passagem de
Jesus reuniu todas suas forças, e gritou
para que Jesus, que ali atravessava tivesse
piedade dele, e na verdade foi-lhe concedido, o seu único e maior desejo: Senhor
que veja. (Marcos 10, 48)
Com ele aprendemos a buscar Jesus
para além do apoio ou da oposição do
ambiente. Aprendemos a desfazermo-nos
daquilo que nos amarrava e a recuperar
a nossa dignidade em Jesus. E acima de
tudo a dar um salto de fé.

Por fim, que eu veja que a tua graça, está
comigo e toma parte nos meus trabalhos.

Senhor que eu veja, que essa nossa consagração, é um sinal amor a Deus e aos irmãos.
Senhor que eu veja, a vossa presença nos
mais pobres e necessitados, nos sem voz e
visão.
Senhor que eu veja, e aprenda a amar o
próximo como vos nos amastes.
Senhor que eu veja, que sois vós que passais
pelos nossos caminhos, pelas nossas casas e
nossos lares, tocando vidas e convidando-nos a seguir-te, à maneira de Francisco.

A nossa estrada foi longa, e se nossa
cruz alguma vez pareceu pesada, o
nosso Deus, faz de nosso fardo leve e
do nosso jugo suave. Isto porque Ele
sempre esteve connosco e nos colocou
em movimento, por isso já não estamos
onde nos deixaram.
Por fim agradecemos imensamente a
Deus, por estarmos reunidos a testemunhar a nossa entrega definitiva e a ordenação diaconal, apesar da devastadora

situação do coronavírus. Aos nossos formadores por toda a paciência e boa vontade. E aos nossos pais e padrinhos pelo
apoio e amor incondicional. Aos nossos
parentes, benfeitores e amigos que presenciaram este momento e a todos que
de alguma forma contribuíram para que
pudéssemos dar esse grandioso passo.
A todos fica o nosso “muito obrigado”
kanimanbo, takhuta! Votos de Paz e
bem! E não se esqueçam de se prevenir
e combater o nosso maior inimigo: o
coronavírus.
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50 Anos de vida em Leça da
Palmeira
Texto: José António Correia Pereira

“estávamos
perante
um líder
carismático”
No dia 7 de outubro, a comunidade
franciscana de Leça da Palmeira mais o
Padre provincial, P. Domingos do Casal
Martins, celebrou, com o P. Henrique
Marcelino, o seu aniversário. Com ele
agradecemos a Deus os anos, mas, sobretudo, a vida que durante estes anos fez
brotar nos horizontes de muitos que nos
caminhos e nas encruzilhadas da vida se
cruzaram com ele.
A maior parte destes anos foram vividos e partilhados em Leça da Palmeira.
Efetivamente, este ano pudemos celebrar os cinquenta anos da sua presença
nesta comunidade. Um grande grupo de
amigos, quase esquecendo o aniversário, juntou-se para celebrar os cinquenta
anos da sua presença em Leça e no Concelho de Matosinhos.
A celebração destes cinquenta anos fez-se
em dois momentos. Às 21h30, na Capela
do Sagrado Coração de Jesus, apenas com
um número de amigos permitido pelas
circunstâncias da situação pandémica
que vivemos, celebramos uma Eucaristia
de ação de graças. Presidiu o P. Domingos
do Casal Martins, Provincial dos Fran-ciscanos, e concelebrada pelo Pároco de
Leça da Palmeira, P. Marcelino e P. Cor-reia Pereira, coadjuvados por dois Diáconos permanentes. Na homilia, O P. Provincial referiu que conhecia muito bem o
P. Marcelino e que entre os dois sempre
houve uma grande estima e amizade, pois
foram condiscípulos. Agradeceu o longo
trabalho realizado pelo P. Marcelino na
Fraternidade de Leça, como em outras
áreas de apostolado, ensino e solida-riedade social; referiu mesmo a grande
cumplicidade que os ligou no Seminário,
em peripécias que a ambos envolveu, de
onde se vislumbrava já o carácter ativo e
rebelde do homenageado.
O coro misto da Juventude Rebelde e
dos Catequistas animou a Eucaristia. Na
assembleia estavam os representantes das
entidades que desejaram marcar presença
para agradecer tudo o que receberam
do P. Marcelino: Presidente da Câmara

de Matosinhos Dra. Luísa Salgueiro e
alguns vereadores; representante do presidente da Junta de Leça de Palmeira,
ausente na Assembleia da República
na discussão do orçamento; Presidente
dos Bombeiros de Leça da Palmeira;
dos Lyons e Rotários; representante dos
diversos grupos e associações que usam
o Centro Franciscano de Pastoral e Ação
Social; representantes das Paróquias de
Lavra e de Parafita e da comunidade de
Monte Espinho; representantes dos serviços de solidariedade; da Catequese de
crianças e adultos; da Juventude Rebelde;
das Equipas de Preparação para o Matrimónio que o P. Marcelino fundou na
Vigararia de Matosinhos há já muitos
anos; das Equipas de Casais; das Zeladoras da Capela; da Ordem Franciscana
Secular e União Missionária Franciscana.
No fim da celebração, estava previsto
uma sessão de testemunhos no Centro Pastoral e Social, com um Porto de
Honra que a Câmara fazia questão de
oferecer a todos os presentes. As circunstâncias do confinamento aconselharam a que não se fizesse. Então, ali
mesmo, na capela, obviamente, sem
Porto de Honra, se reservou um tempo
e se preparasse o espaço para as saudações. Assim, no fim da Missa, a capela
foi preparada para que, quem o desejasse, pudesse usar da palavra.
Foram várias as pessoas que usaram
da palavra. Salientamos a intervenção
do Vereador da Cultura Dr. Fernando
Rocha, que deu conhecimento à assembleia das diligências que estão a ser feitas
no espaço da Capela das Penhas, primeira
casa dos Franciscanos, chegados a Leça
em 1392. Todo o espaço está a ser estudado e inventariado, para que no futuro
ali se situe um memorial da presença dos
franciscanos em Leça. Estes estudos estão
a ser acompanhados pela Paróquia, como
também salientou o Pároco de Leça na
sua intervenção. Várias outras pessoas
tomaram a palavra para agradecer ao
P. Marcelino, em nome das entidades
que representavam.
Por fim, tomou a palavra a Dr. Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara. Salientou
primeiro que os poderes políticos não
podem deixar de contar com todas as
forças vivas para bem governar. Salientou que no caso do P. Marcelino, estávamos perante um líder carismático
que, pela sua presença e ação, inspira
os poderes instituídos. É por isso que a
Câmara de Matosinhos não podia deixar de marcar presença e agradecer os 50
anos de serviço do P. Marcelino à comunidade. Por fim, revelou que na próxima

reunião camarária, sob sua proposta,
lhe será atribuída a Medalha de Ouro da
Cidade de Matosinhos.
A sessão terminou com as palavras do
P. Marcelino, que agradeceu, comovido,
e lembrou o trajeto que percorreu desde o
dia da sua Ordenação sacerdotal até chegar a Leça. Recordou, de uma maneira
especial a caminhada que fez com a Juventude Rebelde, e aqueles que colaboraram
na construção do Centro Social e Pastoral,
mormente o antigo presidente da Câmara
de Matosinhos Dr. Narciso Miranda, que
subsidiou quase toda a obra e que, por
razões de doença, pediu desculpa pela
ausência, e do Engenheiro Vítor Bártolo
que orientou as obras do Centro, assim

como as obras de restauro da capela e as
obras que se fizeram na residência, de
maneira gratuita, dedicada e eficiente.
Por fim, o P. Marcelino, ofereceu a todos
os presentes a última Encíclica do Papa
Francisco “Fratelli Tutti”, com votos de
que a leitura, atenta, a todos estimule à
amizade social, sobretudo em relação aos
mais frágeis e excluídos.
Da Casa Civil da Presidência da República, Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que,
passando por Leça no verão, não deixou
de mergulhar nas águas frias da praia e
se inteirou, então, da presença dos franciscanos na Capela do Ruas, veio uma
carta de reconhecimento pelo trabalho
do P. Marcelino.

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma
só vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas
missões ajuda à subsistência dos missionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Missões
Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50 0010
0000 2614049000214 (solicite o seu
recibo).
• Ser assinante do Missões Franciscanas
é também um modo de colaborar na difusão do espírito missionário franciscano. Esperamos a sua participação!

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

