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4.ª Presidência do Conselho da
União Europeia
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“é preciso
redescobrir
o caminho da
fraternidade”
Portugal prepara-se para dar início à
sua quarta Presidência do Conselho da
União Europeia, durante o primeiro
semestre de 2021. É a altura do nosso
país encabeçar e orientar as políticas
comunitárias.
Mas aqui e neste momento queremos
historiar e salientar as relações da Santa
Sé, enquanto Estado do Vaticano com
a Europa, numa ocasião de três aniversários: Os 40 Anos da Comissão
dos Episcopados da União Europeia
(COMECE); os 50 Anos das Relações

Diplomáticas entre a Santa Sé e a União
Europeia e ainda os 50 Anos da presença
da Santa Sé como Observador Permanente no Conselho da Europa. Todos
estes acontecimentos nos falam de proximidade e construção de uma história
comum e de colaboração mútua que
surgiu depois da II Guerra Mundial.
Não podemos esquecer que há 70 anos
teve lugar a chamada “Declaração de
Schuman”, que viria a inspirar todo um
processo de integração de continente
europeu e o sarar das hostilidades provocadas pelas duas guerras mundiais.
Diante de tudo isto o Papa Francisco
movido pela sua responsabilidade de
Pastor, oferece-nos alguns pontos de
reflexão para o futuro do Continente
Europeu, tão próximo da Igreja, não
só pelas origens familiares, como também pelo papel central da Europa para
o mundo.
A nada disto escapa o contexto de pandemia que estamos ainda a atravessar, onde
o projeto europeu surge como uma vontade de pôr fim às divisões do passado,

na certeza de que juntos somos mais
fortes. Há evidentes sinais de regressão
no espírito europeu. Aparece a tentação da autonomia, dos mal-entendidos
que geram conflitos. A continuar assim
a Europa corre o risco de sucumbir; é
preciso redescobrir o caminho da fraternidade, que animou Robert Schuman
e os outros pais fundadores da Europa.
A pandemia veio mostrar a necessidade
urgente de cada país não atuar sozinho,
procurando soluções unilaterais para
problemas comuns. Percorrendo caminhos de fraternidade, a Europa será cada
vez mais solidária na busca criativa de
novas iniciativas comuns.
Já se deram alguns passos que precisam
de ser mais consolidados. Lembremos
mais uma vez a intervenção de São João
Paulo II a 9 de novembro de 1982 em
Santigo de Compostela: «Europa volta a
encontra-te. Sê tu mesma», num tempo
de mudanças e alterações significativas, está em risco a própria identidade,
quando faltam os valores sobre os quais
as sociedades foram fundadas.

Recorda ainda, o Papa Francisco, que
a Europa foi ao longo de séculos dimanação de ideais, agora parece arrefecer e
olhar para trás, como quem folheia um
álbum de memórias, onde se esfumam
nomes e rostos vergados pelo cansaço;
vivemos o presente com pouca esperança e olhamos o futuro com receios a
ponto de nos sentirmos frágeis, inseguros e divididos, mais tentados a dar voz
às lamentações que podem gerar a divisão como forma de agir a nível, social e
político. Tudo isto e muito mais requer a
nossa atenção e vigilância, para que cada
um de nós, na Igreja e na sociedade se
empenhe afincadamente na construção
da Paz e do Bem que darão abundantes
frutos para alegria de todos.
Que este primeiro semestre de 2021,
em que Portugal vais estar na presidência do Conselho da União Europeia,
seja o reinicio de um tempo melhor e
diferente, marcados pela fraternidade
entre os povos e os Estados, estabelecendo também pontes de dialogo com
os outros continentes.
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Editorial

Micro Soluções
Texto: Miguel Monteiro

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Terminámos o ano de 2020 a ler e a
meditar na Mensagem do Papa Francisco
para o 54.º Dia Mundial da Paz, que
desenvolve o tema da Cultura do Cuidado como Percurso de Paz. A forte
crise despoletada pela pandemia do coronavírus, fez-nos mergulhar em novos
e velhos problemas relacionados com
o desequilíbrio climático, a deficiente
situação alimentar, económica e migratória com consequências intermináveis
que se fizeram sentir na morte de amigos
e familiares, na perda de inúmeros postos de trabalho e consequente aumento
do número de pobres.
Olhando o campo da saúde e dos seus
profissionais, não será justo esquecer o
esforço de todos quantos trabalharam
para a criação das diferentes vacinas,
investigadores, médicos, enfermeiros
e todo o pessoal da saúde. 2020 foi um
ano de extraordinário trabalho de cuidar
dos outros, particularmente dos frágeis,
doentes e idosos. E 2021 continuará a
ser um ano de preocupação e vigilância,
agora na justa distribuição da vacina
pelo mundo e na sua aplicação gratuita
e generalizada a todos, particularmente
aos mais pobres dos pobres.
Esta tem sido a preocupação do Papa
Francisco já referida publicamente, a 25
de setembro de 2020 por ocasião da 75.ª
Sessão da Assembleia Geral das Nações
Unidas. Se assim não for ganham novo
incremento as várias formas de nacionalismo, de racismo, de xenofobia, guerras
e conflitos étnicos que semeiam a morte
e a destruição. Todos estes acontecimentos nos falam da importância de cuidarmos uns dos outros e da criação. O cuidar do outro está na origem da vocação
humana, o próprio Deus se apresenta
como modelo de quem cuida de nós e do
mundo. Jesus durante a sua vida pública,
curava, tratava, cuidava, socorria a todos,
foi este o seu ministério. Nós, como discípulos de Jesus, devemos imitar o Mestre que usou e usa de misericórdia também cuidando de nós.
Que belo programa de vida para 2021:
«Cuidar do próximo para construir a
Paz». Façamos o que estiver ao nosso
alcance, para transformarmos qualitativamente o mundo em que vivemos.
Bom Ano de 2021!

Oriundo do Bangladesh, onde conhecia imensos casos de pobreza, Muhammad, o pai do microcrédito, decidiu
tomar parte na solução.
Com os próprios recursos, emprestou 27 dólares a uma mulher da sua
aldeia. A mulher tinha contraído outro
empréstimo junto de um agiota, ao qual
tinha a obrigação de vender os tamboretes (tambores de pequena dimensão)
a baixo preço, lucrando pouquíssimo.
Com tais condições a mulher dificilmente sobreviveria.
Muhammad, concedeu-lhe um empréstimo, não pedindo garantias nem condições. Verificando com agrado o
pagamento pontual das prestações,
multiplicou os empréstimos; dando
oportunidade às pessoas de colocar o
seu talento e instinto de sobrevivência
a produzir soluções de vida.
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Assumindo a palavra dada como pressuposto do pagamento, como era costume
antigamente nas aldeias, o pai do microcrédito concedia os empréstimos com
base na confiança, ministrando a cada
pessoa uma formação básica de negócio.
Vamos agora abrir a janela e espreitar
casos concretos, de como funciona o
microcrédito.
Uma pequena soma é entregue a uma
mulher para adquirir algumas galinhas. Verdadeiras galinhas dos ovos de
ouro, pois, os ovos serão para fazer bolinhos, vendidos na aldeia. Mais tarde,
a mulher pediu outro empréstimo
para comprar um forno, agilizando o
fabrico dos bolos. A ideia foi um verdadeiro sucesso. Com o pequeno negócio
assim montado, a mulher conseguiu
alimentar os filhos e, pagar dividas.
Entretanto, uma vizinha, conhecendo o
caso, contraiu também um empréstimo,
em semelhantes condições, para comprar uma bicicleta. Tinha conversado
com a vizinha e, estabelecido um acordo
para distribuir os bolos por outras
aldeias próximas, recebendo uma percentagem. Novamente sucesso!!!
As duas parceiras, constituem os pri-

meiros casos concretos dos 97% das
mulheres contraentes de microcrédito
que formam a maior parte dos clientes do Grameen Bank. Porque decidiram tomar as rédeas das suas vidas nas
próprias mãos, saíram da condição de
pobreza para assegurarem um novo
futuro a seus filhos.
Em muitas partes do globo, o Microcrédito tornou-se uma das ferramentas
do combate às desigualdades sociais.
É este tipo de economia justa de que fala o
Papa Francisco. Uma economia que dignifica o trabalho e a condição da pessoa, atribuindo o seu a seu dono. Esta economia é
também mais amiga do ambiente, porque
é sustentável e sustentada nas relações e
compromissos pessoais e sociais.

Cheque ou vale postal à ordem de União
Missionária Franciscana;
Transferência Bancária: IBAN - PT50
0010 0000 2614 0490 0021 4 - BPI
(enviar comprovativo de pagamento e
n.º de assinante).
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SUGESTÃO DE LEITURA
Foram reeditados todos os livros do
Frei José Dias Lima. Muitos estavam
esgotados há algum tempo, particularmente o segundo livro.
Por isso fizemos uma nova reedição
de todos, depois de uma longa revisão dos textos por parte do autor.
Para quem há tanto tempo andava à
espera, agora tem a possibilidade de
os pedir directamente para a Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana.
A compra do(s) livro(s) é uma ajuda

às Missões Franciscanas. Cada livro
custa 10,00€ e será enviado para sua
casa por correio normal (portes incluídos) ou à cobrança (mesmo preço).
Faça o seu pedido através dos seguintes contactos:
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
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Leitura missionária
Carta encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco – Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a hora da
missão, é
agora, não
espera pelo
amanhã”
Como disse no último Jornal, o Papa
Francisco, na Encíclica «Fratelli Tutti»,
faz uma explanação da missão que privilegia o encontro e as pontes, apresentando
a Parábola do Bom Samaritano, como
modelo desse gesto de ser missão.
O Santo Padre coloca, sem rodeios, direta
e determinante, como ele mesmo afirma,
uma pergunta a cada um de nós, depois de
nos convidar a olhar os intervenientes da
Parábola: «com quem te identificas? A qual
te assemelhas?». Esta pergunta é essencial
para revelar até que ponto nos sentimos
missionários ou não. E o Santo Padre
denuncia, logo à partida, o nosso “analfabetismo” no que respeita ao acompanhar,
cuidar e sustentar os mais frágeis e vulneráveis das nossas sociedades desenvolvidas,
e que, a meu ver, deveriam ser o alvo primeiro da nossa ação missionária, porque é
esta conclusão a que chego, depois de percorrer toda esta Encíclica papal.

Aprendemos, por isso, que a nossa ação
missionária, ao jeito do Bom Samaritano,
figura com a qual nos deveríamos parecer mas, infelizmente, talvez devido ao
analfabetismo acima citado, quem sabe,
não sejamos mais aqueles que passaram
ao lado sem nada fazer, passa por fazer
de nós construtores de um novo vínculo
social e a tomada de consciência de que a
existência de cada um de nós está ligada
à dos outros. E só há mesmo uma via de
saída diante de tanta dor, à vista de tantas
feridas, que é ser o bom samaritano, diz o
Papa, acrescentando que qualquer outra
opção nos coloca na situação de salteadores ou daqueles que passaram ao largo sem
prestar auxílio ao homem caído, ferido e
abandonado no caminho.
Ora, podemos concluir, a partir da reflexão do Papa Francisco, que só existem
dois tipos de pessoas, aquelas que cuidam do sofrimento, ou seja aqueles que

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 Mis-sões 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

se tornam missionários pela ação, e aqueles que passam ao lado, ou seja aqueles
que se fecham à missão do amor, que é
o maior desafio que nos é lançado nos
Santos Evangelhos. E a hora da verdade,
a hora da missão, é agora, não espera pelo
amanhã, é no aqui imediato da nossa existência, abaixar-se e debruçar-se, dois verbos que implicam movimento em direção
ao outro, ao vizinho, ao irmão, para cuidar
das suas feridas e levá-lo às costas, numa
determinação missionária de anunciar o
evangelho através da dinâmica do amor e
da opção pelos pobres.
Mais ainda, à semelhança do bom samaritano, aquele que se propõe caminhar nessa
senda missionária, não espera a gratidão,
o reconhecimento de quem quer que seja
ou um simples obrigado, antes diz, como
S, Francisco de Assis «começemos irmãos,
que até aqui nada fizemos». Ou seja, o
missionário nunca está satisfeito com o

caminho percorrido, continua sedento
em fazer mais e mais porque, como diz o
Papa, «a dedicação ao serviço será a grande
satisfação diante do seu Deus e na própria
vida e, consequentemente, um dever» e, por
isso, este dever que não espera gratidão
impele à missão «de cuidar cada mulher,
cada criança e cada idoso, com a mesma
atitude solidária e solícita, a mesma atitude
e proximidade do bom samaritano». Trata-se, afinal da capacidade de amar de todo
o discípulo missionário, numa dimensão
universal capaz de ultrapassar todos os
preconceitos, todas as barreiras históricas
ou culturais, todos os interesses mesquinhos, («era forasteiro e recolheste-me» Mat.25,35), identificando-se com o outro
sem se importar com o lugar onde nasceu,
nem de onde vem, experimentando que os
«outros» são a sua carne.
Tudo o que acima foi dito nos conduz à
afirmação lógica de que todo o discípulo
missionário deve descobrir a dimensão
transcendente das palavras de Jesus, na
hora de evangelizar pelo amor. E qual é essa
missão transcendente? Reconhecer o próprio Cristo em cada irmão abandonado
ou excluído, amando cada ser humano
com um amor infinito e, desta forma,
conferir-lhe uma dignidade infinita, como
afirma o Papa. Mais ainda, uma missão
transcendente que conduz o discípulo
missionário à fonte suprema que é a vida
íntima de Deus e nos leva, por sua vez, ao
encontro da comunidade de três pessoas
(a Santíssima Trindade), origem e modelo
perfeito de toda a vida em comum.
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Juntos por Cabo Delgado
Texto: Dr. Luis Fernando

“Os deslocados não são
números. São pessoas, têm
rosto, têm família, têm
história”
A Província de Cabo Delgado, em
Moçambique, enfrenta uma guerra que
já completou 3 anos e desencadeou um
verdadeiro drama humanitário para a
sua população estimada em cerca de
2.340.000 habitantes.
Os ataques iniciaram nas aldeias recônditas, passaram para as aldeias maiores,
depois às estradas, até chegarem às sedes
das cidades. As aldeias começaram a
esvaziar-se e atingiram as cidades. Dos
17 distritos da província, 9 deles estão
a sofrer com os horrores desta guerra.
Todos os outros (8) foram atingidos porque acolhem os milhares de deslocados
dos 9 distritos. As províncias vizinhas de
Nampula e Niassa e até as províncias do
centro do país já acolhem nossos deslocados de guerra. Os deslocados já passam
a barreira de meio milhão. Os mortos já
ultrapassam a marca dos 2.000, muitos
deles decapitados de forma perversa.
Os estudiosos apontam várias motivações para esta guerra: extremismo religioso, ambição pelos recursos naturais
da província (gás, petróleo, rubis, ouro,
grafite, madeira, mármore, pedras semipreciosas, entre outros), rivalidade entre
etnias, pobreza extrema por falta de

investimento em políticas públicas com
impacto na juventude, clivagens entre
grupos políticos, tráfico de drogas. Todos
eles são um combustível incendiário para
esta guerra. O maior deles, sem dúvida,
está ligado aos recursos naturais, portanto, de corte económico.
As perguntas avassaladoras são muitas
e são feitas por muita gente que reflete
acerca dessa guerra e também por aqueles que estão a sofrer as suas consequências: Quem a financia? Quem lucra com
ela? Ela serve a quais interesses? O que
está na origem dela? Qual a sua raiz ou
a sua causa?
O Papa Francisco, no dia de Páscoa de
2020, durante a sua bênção Urbi et Orbi
(para Roma e para o mundo) chamou
de “crise humanitária” o que se estava
a viver em Cabo Delgado. A sua palavra trouxe para a agenda internacional a
guerra e a crise humanitária causada. O
seu discurso forte e sua proximidade com
a Igreja e o povo de Cabo Delgado atraíram a atenção do mundo.
A Igreja em Cabo Delgado (Diocese de
Pemba) teve que se reinventar a partir
do início dessa guerra, passando pelo
Ciclone Kenneth e pela pandemia Covid

19: igrejas foram queimadas ou destruídas, lideranças comunitárias foram
mortas, os missionários e missionárias
tiveram que deixar as suas missões e
paróquias nos distritos atingidos, escolas
foram encerradas. Todos se voltaram para
os deslocados internos, seja ajudando-os a
fugir dos lugares atacados, seja reunindo-os nos lugares de acolhimento, seja ajudando a providenciar socorro para as suas
necessidades mais básicas. Neste aspecto,
a Cáritas Diocesana tem desempenhado
um papel preponderante, actuando junto
do governo local e aos muitos parceiros
internacionais.
Todos os recursos disponibilizados pelas
pessoas, grupos, organizações, congregações, governos, parceiros em geral têm
sido canalizados para atender os deslocados acolhidos nas famílias, nos acampamentos e nos atuais assentamentos.
A nossa maior preocupação é o esgotamento desses recursos. Por este motivo, a
Campanha lançada pela Diocese “Juntos
por Cabo Delgado” não pode parar.
Os deslocados não são números. São pes-soas, têm rosto, têm família, têm história, têm sua cultura, sofreram traumas e
dramas, têm medo, estão inseguros. Por

isso, a Igreja Católica iniciou um importante trabalho de apoio psicossocial que
visa exactamente criar este espaço em
pequenos grupos para o referido atendimento. As situações mais graves são encaminhadas às psicólogas para serem dados
os devidos atendimentos ou encaminhamentos. Esse trabalho tem atingido um
resultado espectacular.
Há várias iniciativas, em muitos lugares,
em vista desse apoio a este povo. Não nos
cansemos de combater a indiferença. Acolhamos o convite que o Papa Francisco
fez na sua última Carta Encíclica “Fratelli tutti”, ou seja nós somos TODOS
IRMÃOS e IRMÃS uns dos outros. Os
problemas dos outros, os sofrimentos dos
outros também são meus!

aniversário de promulgação terá lugar
no próximo dia 19 de março. E haverá um ano de reflexão sobre a Amoris
laetitia e será uma oportunidade para
aprofundar os conteúdos deste importante documento».
O aprofundamento do estudo da Exortação Apostólica, que toda a Igreja é
convidada a fazer será coordenado pelo
Dicastério Romano para os Leigos, Família e Vida, que com a protecção da
Sagrada Família de Nazaré e de São
José em particular, faremos juntos com

todas a famílias este caminho de renovação.
Assim de 19 de março de 2021 a 19
de março de 2022 vai ter lugar um
Ano Especial dedicado à Família, que
nós acompanharemos muito de perto.

Pode fazer a sua contribuição em dinheiro,
pelos seguintes meios:
- Conta da Arquidiocese de Braga para o
efeito: PT50 0010 0000 0276 7480 0020 8
- Angariação de fundos no Facebook
CMAB
- MBWAY: 927 829 362
Reze, seja solidário. Juntos por Cabo
Delgado!

2021 - ANO DA FAMÍLIA
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Foi com muita alegria, que acolhemos a
notícia que o Papa Francisco nos deu,
durante o Angelus do passado dia 27
de dezembro, Domingo da Sagrada Família.
Naquela ocasião o Santo Padre, dirigindo-se a quantos o ouviam, disse: «O
exemplo de evangelizar com a família
é o que nos convida precisamente a
festa de hoje, voltando-nos a apresentar o ideal do amor conjugal e família,
tal como ficou sublinhado na Exortação
Apostólica Amoris laetitia, cujo quinto
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Uma conversa à lareira
Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“oração é, agora, para si o
trabalho mais importante”
- Então, que a leva a rezar o Terço, D. Laurinda?
- O terço me tira as coisas más que muitas vezes passam pela minha cabeça e me
ajudam a guardar a minha alma para nela
poisar Nosso Senhor, quando o ministro
da comunhão me vem trazer a Santa Hóstia, ou o Sr. Prior, quando me vem confessar. Mas, agora, chamar à oração trabalho, nunca tal me passou pela cabeça.
Nesse caso é um trabalho sem canseira,
não acha, Sr. Padre? E olhe que com esse
trabalho não dava de comer aos meus
filhos, essa é que é essa! - rematou D. Laurinda, sorrindo.
- Pois acredite que a oração é mesmo um
trabalho, e o mais importante da nossa
vida - insisti.
- Ó Sr. Padre, se eu rezo por gosto e nunca
me cansei, mesmo quando criava os filhos,
não é agora que me vou cansar. É verdade
que rezava menos, era só um Terço à noite,
a correr e mal, em família com os filhos e o
marido, que nem esse me escapava, apesar
de resmungar comigo. Um terço corrido,
é verdade, a comermos metade das palavras da Áve-Maria e a rezar à vez, porque
quando eles começavam «Santa Maria

Mãe de Deus...» quase nem me davam
tempo de eu terminar com as palavras
«...do vosso ventre Jesus». Rezava-se com
o sono a bater à porta, devido ao cansaço
da labuta do dia, mas eu cá não deixava
ninguém dormir. Olhe que, um dia, o
meu marido chegou tarde, a bater as onze
horas, e só nos deitamos depois rezarmos
com ele!
- Está a ver, minha amiga, rezava só um
terço, a correr e mal, como disse, e muito
bem. Mas, agora, acabaram-se-lhe as canseiras. Naquela altura, estava primeiro a
obrigação e depois a devoção, porque também disse, e com muita razão, que não era
a oração que lhe criava os filhos, embora
mesmo assim não deixasse de rezar, apesar
de ser a correr e mal, mas rezava. Agora,
tem todo o tempo do mundo para Deus
e já me disse que reza o Rosário todos os
dias, quando antes rezava um terço, mal e
a correr. Quer dizer que, afinal, a oração é,
agora, para si o trabalho mais importante.
Não me disse que o Rosário lhe tira as
ideias ruins da cabeça?
- Ai tira, Sr. Padre, isso tira! Estas contas
que passo pelas mãos, mais tarde ou mais
cedo, me hão de criar calos nos dedos,

que os calos da enxada já desapareceram e
as minhas mãos ásperas e duras, de tanto
mourejar, já se estão tornando em mãos
de senhora fina - disse, mostrando o seu
terço azul.
- Ora aí está! O terço é ou não é um trabalho, D. Laurinda? - insisti eu, na ideia.
- Bem, senhor Padre, para si é, que a sua
vida é rezar e fez estudos para trabalhar
nas rezas, e até todos sabem que os senhores padres estudam tanto como os médicos. Mas, para mim, é um passatempo que
gosto de ter. Até lhe digo mais, sou tão
devota de Nossa Senhora de Fátima que já
lá fui dezoito vezes. Também sou devota
do Coração de Jesus, de S. José, do S. Braz,
da Santa Luzia, do Santo Amarinho e de
Santantoninho.
Depois, voltando-se para a filha, disse-lhe:
- Ó filha, abre aí a porta do meu quarto só
para o Sr. padre Lima espreitar e ver sobre
a minha cómoda os meus santinhos.
- Ora, D. Laurinda, e eu não acredito
em si?
- Está bem, Sr. Padre, mas dê uma espreitadela, que quero que veja como são bonitos
os meus santinhos. Não dá para distinguir
qual deles o mais bonito, não acha?
- E onde está a imagem do S. Pedro?!
- Ó Sr. Padre, e o S. Pedro é aqui chamado
a que propósito?!
- D. Laurinda, não gosta do S. Pedro?
- Porque pergunta?
- D. Laurinda, quem é o padroeiro da sua
paróquia?
- É o S. Pedro! - respondeu, sem pestanejar,
mostrando que sabia.

MISSÃO EM JÉCUA – CONTRIBUIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE AVIÁRIO
Como noticiamos no jornal Missões
Franciscanas de julho, os Missionários
da nossa Ordem Franciscana presentes
em Moçambique estão a relançar e a
revigorar os vastos terrenos agrícolas
da Missão do Jécua em Moçambique.
É preciso construir um aviário para
120 galinhas podeiras e dotá-lo de
comedouros e bebedouros com condições de segurança e higiene, com arejamento, água e as demais condições
minimamente indispensáveis.
A comunidade local no Jécua vai contribuir com 20% das despesas para
o arranque da obra, confiados que os
nossos leitores podem contribuir com

os restantes 80% das despesas o que
equivale a 4.895,42€, que certamente
poderemos arredondar para 5.000,00€
(cinco mil euros).
Se cada um dos assinantes nos enviassem um euro, num mês teríamos a
quantia necessária.
Como sei que nem todos podem enviar,
peço aqueles que enviarem que sejam
generosos!
As contribuições podem ser feitas por
transferência bancária (IBAN - PT50
0010 0000 2614 0490 0021 4) ou envio de cheque ou vale postal para a morada do Jornal das Missões Franciscanas.

- Então, e não gosta do seu padroeiro?!
Não se tem lembrado dele?! Não lhe
tem rezado?!
- Olhe, Sr. Padre, para ser sincera, que
não gosto de mentir, nem sei mentir, não
tenho rezado ao nosso padroeiro. Na verdade, agora, sobretudo desde que deixei de
andar, não me tenho lembrado mais dele.
Mas também lhe digo que, quando tinha
eu galinhas no capoeiro e o galo cantava,
de vez em quando, sobretudo na Santa
Quaresma e na Semana Santa, lembrava-me daquele quadro da Paixão.
Veremos nas páginas seguintes deste jornal que quadro era esse que impressionava
D. Laurinda.
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Padre Marques de Castro
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

No próximo dia 20 de janeiro completam-se dois meses da partida do Padre
Castro para a Casa do Pai. O pequeno
artigo sobre o Padre Castro na nossa
última edição do Jornal Missões Franciscanas (página 4 do Jornal nº 878), foi
apenas uma pequena resenha da sua atividade de Procurador Local da UMF.
Mas há várias décadas que o Padre
Castro era Vice-Procurador Nacional
da UMF e desde que criado o conselho económico da UMF que o Sr.
Padre Castro foi escolhido pelos superiores para o integrar. Enquanto Vice-procurador Nacional acompanhou-me em 1993 durante a longa viagem a
Moçambique, este país irmão, à época
acabava de sair da fratricida guerra. Sob
a orientação do Padre Manuel Antunes
Marques fizemos quilómetros e quilómetros por estrada fora. Aquele tempo
de contacto com comunidades evangelizadas pelos missionários franciscanos,
desde 1898, foi um verdadeiro curso de
Teologia da Missão, com estágio e tudo,
que muito tanto ajudou o Padre Castro
na sua animação missionária.
Como já referimos, enquanto vice-procurador nacional da UMF, o Pe. Castro
todos os anos imediatamente a seguir
à Páscoa fazia uma campanha missionária, um ano no Algarve, um ano na
Madeira. Algumas vezes o acompanhei
e testemunho o zelo e o empenho que
sempre demonstrou.
Quando o Pe. Castro ia ao Algarve,
normalmente em abril, e porque o
trabalho nas Paróquias era de tarde e
de noite, muitas vezes de manhã o Pe.
Castro fazia quilómetros e quilómetros
nos areais da praia de Faro, a apanhar

conchas e búzios, que depois eram trabalhos por mãos de artista, até ficarem
como esculturas.
Quando íamos à Madeira, não voltávamos ao continente sem ir à baixa do
Funchal ao «Bazar do Povo», onde o
padre Castro comprava imensos panos
de tabuleiro com motivos madeirenses,
para servirem de prémios de terminação no leilão da festa das missões no
Salão da Associação em Varatojo no
mês de maio.
Paróquias, capelas, Párocos e demais
sacerdotes; pessoas e grupos ligados à
UMF todos ficavam mais conscientes
da sua vocação missionária depois destas visitas do Padre Castro.
Durante mais de 40 anos o Padre Castro era, enquanto Vice-procurador
Nacional, uma presença constante nos
retiros que a UMF organizava no santuário de Fátima, sempre no final de
agosto, princípios de setembro.
E nos inícios de outubro, na Peregrinação Franciscana, lá estava o Padre
Castro novamente em Fátima com
vinte e trinta autocarros de 52 lugares,
provenientes de várias paróquias da
zona Oeste do Patriarcado de Lisboa.
O Padre Castro também foi o grande
impulsionador das viagens que a UMF
organizou: ao México, à India, à Rússia
e tantos outros locais da Europa. E num
trabalho mais localizado em Varatojo,
era também o Padre Castro que organizava o passeio anual do grupo coral da
igreja do convento. Sempre um passeio
longo, bem estruturado, cultural e gastronomicamente.
Agora o Padre Castro foi-se encontrar
no céu com muitos amigos e amigas,
por exemplo com o seu grande amigo
Mons. Bastos, o grande prior de Peni-

che por 50 anos consecutivos e também
certamente que no céu se encontrará
com a tia Alice de Campelos, a Zezinha de Travassô e outros tantos que eu
conheci durante os anos que acompanhei o incansável trabalho de animação
missionária franciscana que o Padre
António Marques de Castro realizou.

O Padre Castro, marcou sempre a sua
presença nas Peregrinações Franciscanas a Fátima.
Era contagiante a alegria e o amor que o
Padre Marques de Castro tinha pela Animação Missionária Franciscana (aqui
com o Frei José Lima, num dos últimos
Retiros na Casa Dores, em Fátima).

mais “amigos” dos Padres fundadores
da nossa identidade crente e cultural.
Para ler os escritos patrísticos, separados de nós por tantos séculos, é muito
útil ter à mão um “manual” como este
que nos introduz no contexto e vida de
cada autor, bem como das suas obras
e legado.
Citando as palavras de Teodoreto de
Ciro, quando atribui um valor terapêutico ao ato de escrever: «Assim como os
que têm a missão de curar os corpos preparam os remédios, combatem as doenças e dão alívio aos que sofrem, assim
também o empenho em escrever repre-

senta um salutar remédio para combater
o esquecimento e alimentar a memória»
(História dos monges da Síria, Prefácio);
o autor deste volume tão rico em informação, assume também ele “escrever
na esperança de, com este subsídio,
ajudar a “curar” uma das enfermidades
dos nossos tempos: a perda da memória, memória essa que continua a ser
vital para o futuro do cristianismo e da
própria cultura de que todos somos, de
alguma forma, herdeiros» (Introdução).
Estamos certos de que este Manual (que
é muito mais que isso) ajudará a incrementar um maior apreço pela sabedoria

dos Padres e avivar o apetite pela leitura de seus escritos.

SUGESTÃO DE LEITURA
Esta obra da autoria do Fr. Isidro Lamelas pretende ser um subsídio que
ajude os leitores a travarem conhecimento com a literatura cristã dos
primeiros 4 séculos e o pensamento
dos autores que tradicionalmente são
chamados “Pais/Padres da Igreja”.
Porque, como lembra S. Agostinho,
“não se ama o que se desconhece”
(De Trinitate, X,1,3) e “só por amizade conhecemos” (De diversis quaestionibus octoginta, 71,5), só conhecendo melhor os Pais da Igreja nos
tornaremos melhores filhos da mesma
Igreja que eles amaram e serviram e
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Uma conversa à lareira
Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“peço a
Deus que os
meus filhos
não voltem
as costas a
Jesus ”

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

- Qual o quadro da paixão a que se refere,
D. Laurinda? - perguntei, mas adivinhando a resposta.
- Então ele não negou o Senhor três
vezes e não foi o galo que o acusou na
consciência? Sr. Padre, é o S. Pedro! Que
judiaria aquele apóstolo fez ao Senhor
Jesus, não acha?
- D. Laurinda, mas depois pediu perdão
e até morreu pelo nome de Jesus - contrapus, tentando exaltar a figura deste Pescador de Homens.
- Isso é verdade, e foi o primeiro Papa,
caso o Sr. Padre não saiba! - respondeu
D. Laurinda, fazendo-me esboçar um
discreto sorriso, ao vê-la querer ensinar o
Padre-Nosso ao Vigário.
- Pois, e ainda mais essa, que nem me
lembrava! - respondi, como quem não
quer a coisa.

- Olhe, Sr. Padre, peço a Deus que os
meus filhos não voltem as costas a
Jesus e, se o fizerem, pois ninguém diga
«desta água não beberei», que façam
como S. Pedro, arrepiem caminho! - respondeu ela, reconhecendo em S. Pedro,
apesar da traição cometida contra o Mestre, um modelo para os seus filhos.
- Mas a D. Laurinda fez a sua parte para
que os seus filhos, hoje sejam amigos de
Jesus, não é verdade? - perguntei, esperando uma resposta óbvia.
- Ah sim! E também que fossem amigos do Sagrado Coração de Jesus, da
Senhora de Fátima, do S. Brás, de Santa
Luzia, de Santo Amarinho e do Santantoninho.
- E, já agora, do padroeiro, não acha? acrescentei.
- Ah, pois, do padroeiro S. Pedro! Pois
é, mas desse não falei muito aos meus
filhos, e só na sua festa, que calha a 29
de junho, é que ouviam qualquer coisa
ao pregador, no tríduo, lá na Igreja paroquial, se bem que se punham na brincadeira, que mais me apetecia era dar
um estalo neles todos. Sabe, Sr. Padre,
já que chamou o padroeiro à conversa,
até tive agora uma ideia!
- Diga, D. Laurinda!
- Vou pedir a uma amiga, que vai a
Fátima por este dias, que me compre
uma imagem de S. Pedro para colocar
junto dos outros santos, que estou convencida que eles não se importam, não
acha, Sr. Padre?
- É mesmo uma belíssima ideia, D. Lau-

rinda. Parece inspirada por Deus! - disse
eu, em tom de aprovação e de incentivo.
- Acha, Sr. Padre? Bem, já não me vou
gozar dela muitos anos, que as outras
imagens são ainda do meu tempo de
mocidade e duas, o Santantoninho e
a Senhora de Fátima, ainda foram da
minha mãe, antes de me pararem nas
mãos, mas já fica para os filhos e os
netos que o hão de gozar mais tempo.
- Faz muito bem e fico contente! Porém,
mais contente ainda vai ficar o padroeiro
- continuava eu, animando-a.
- Mas, como lhe estava a dizer, Sr. Padre,
e porque fez questão de me perguntar,
os meus filhos são meus amigos e muito
educados. Andam por esse mundo e ninguém tem queixa deles. Oh, meu Deus
bendito! Eduquei-os na Santa Missa e na
oração diária do Terço como já lhe tinha
dito. Ainda hoje, eu e a minha Júlia, que
é a minha filha mais velha, e que está a
olhar por mim, nunca falhamos na reza
diária do Santo Terço, porque Nossa
Senhora também nunca nos desamparou. Só tenho pena de não ir à Santa
Missa, mas...neste estado...
- Vê na televisão que também vale, D. Laurinda - interrompi, sugerindo.
- Ah! Vejo e não falho! Às vezes até
vejo as missas do Santo Padre, Pai
Francisco, e olhe que é um regalo vê-lo
e ouvi-lo, coitadinho! Aquele é um
santo em carne viva que se nos entra
pelos olhos dentro, tenho tanta peninha dele, que até as lágrimas me vêm
aos olhos quando fala para a gente. Já

aquele que subiu aos altares era assim, o
Santo Papa que agora é Santo, o S. João
Paulo II, pode vê-lo ali no calendário
das missões franciscanas que está na
parede, e olhe que se arrastou até ao fim,
por amor a Jesus.
- Está a ver, D. Laurinda como a oração é
um trabalho importante? Desta forma,
está sempre unida a Deus, a Jesus, a
Nossa Senhora, ao padroeiro S. Pedro e
aos seus santinhos, não acha?
A sua resposta continua no próximo
jornal.

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)

8

MISSÕES FRANCISCANAS . JANEIRO 2021

Carta de um leitor
Texto: Frei Álvaro da Silva, OFM

“a falta do
toque, a
aproximação,
de um abraço
é terrível”
No fim do mês passado recebi esta carta
aqui na redacção do Missões Franciscanas. Pela sua mensagem, por ter sido
escrita onde foi e por quem foi, merece
que os leitores do nosso Jornal a leiam.
«Antes demais quero cumprimentar
todos os Missionários Franciscanos em
Portugal, congratular pelo excelente
trabalho que desenvolvem não só no
território continental como também nas
Ilhas e no resto do mundo.
Vivemos tempos difíceis com toda esta
situação pandémica. O mundo praticamente teve que parar, adaptar-se a
esta nova realidade que alterou as rotinas habituais dos nossos dias. Milhões
de pessoas foram vitimizadas por este
pequeno, mas poderoso vírus. Nunca
imaginei que hoje, poderíamos estar a
passar por esta situação que parece um
cenário de um filme, ou mesmo uma história de um dos livros de Dane Brown.

Infelizmente não é ficção, é mesmo real!
Neste momento estou a cumprir uma
pena de prisão, já há cerca de 10 anos, do
qual todos os dias me arrependo. Infelizmente nada podemos fazer para remediar o passado e os nossos erros.
Não tem sido nada fácil o ambiente de
reclusão, a monotonia dos dias, tantas
vezes apetece desistir! Esta situação do
covid 19 veio complicar tudo, as visitas
que tinha passaram a ser via Skype. A
tecnologia é muito boa, mas a falta do
toque, a aproximação, de um abraço é
terrível.
Bem… mas esta minha carta não é de
modo algum para desabafar, todos nós
temos os nossos problemas, temos que
aprender a viver com eles, refletir e superar! O passado não podemos alterar, mas
sim o presente e o futuro.
Nesta altura, escrevo-vos sempre para
pedir se me podem oferecer um dos
vossos calendários de parede e uma
agenda do ano de 2021. Infelizmente
não os posso adquirir de outro modo.
Espero um dia poder contribuir para o
vosso projecto.
Estamos uma vez mais a chegar ao Natal,
época muito significativa para todos nós
que um dia já fomos crianças. Desperta
um conjunto de sentimentos, emoções,
sobretudo de muita saudade da magia
que o Natal despertava. Espero que
vivam o Natal com muita paz, alegria,
união, saúde, amor, junto das pessoas
mais significativas para cada um de vós,
se possível junto das vossas famílias. Bem

sei que será um natal muito diferente,
provocado pelo covid 19. Que consigam
encontrar a felicidade e o conforto nos
vossos corações. Que o nascimento de
Jesus, permita um renascimento de e para
cada um de vós. Que 2021 seja um ano de
realizações, de sucessos a todos os níveis,

muita saúde, paz para o mundo, muito
amor, respeito, muita esperança e superação. Que estes tempos de pandemia pas-sem rapidamente, e que a vacina resolva
mesmo este problema. Este são os meus
votos mais sinceros para todos e para as
vossas famílias, um grande abraço».

JOSÉ (NOME ATRIBUÍDO)

Postal da América
Texto: Frei Álvaro da Silva, OFM

Vejam o que representa um Jornal da
Imprensa Missionária para muitos dos
nossos emigrantes espalhados por esse
mundo.
Por isso gostava que os senhores da ERC
e outras entidades que tutelam nos
gabinetes governamentais a Imprensa
Missionária, lessem estas breves linhas,
que me chegaram dos USA do nosso
assinante nº 29743:
«Agradeço o facto de me continuarem
a enviar o Jornal Missões Franciscanas.
O que é muito apreciado pelos portugueses desta comunidade, por ser um
jornal cristão e em português. Porque
aqui neste país não existe literatura

portuguesa. Nós todos agradecemos do
fundo do coração o envio do referido
Jornal, particularmente as pessoas da
primeira geração emigrante, porque os
nossos filhos já não falam português
infelizmente. As línguas oficiais aqui
são o inglês e o espanhol. A pandemia
faz com que as pessoas se isolem, não
podemos conviver, assim temos mais
tempo para ler o jornal.
Eu depois de receber e de ler o jornal
Missões Franciscanas, dou a outros
emigrantes portugueses para lerem
também, e todos apreciam os assuntos
tratados no jornal.
Cuidem-se do covid-19. Pois eu infelizmente contraí essa doença, e estive
internado num hospital, graças a Deus
e a São Francisco de Assis, recuperei».

Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXXII . N.º 873
junho de 2020
Preço: 0,60€

PAZ E BEM

PUBLICAÇÃO MENSAL DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO MISSIONÁRIA

Não nos ardia cá dentro o coração?

