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São José
Com coração de Pai
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“o povo na sua fé genuína,
invoca-o como padroeiro da
boa morte”
No próximo dia 19 deste mês ocorre
a Celebração da Solenidade São José,
Esposo da Virgem Maria. É sempre um
dia de grande festa na Igreja e nas famílias por ser o Dia do Pai. No passado
dia 8 de dezembro de 2020 o Papa Francisco publicou uma Carta Apostólica
PATRIS CORDE por ocasião da Declaração de São José como PADROEIRO
UNIVERSAL DA IGREJA, que aconteceu por iniciativa do Papa Pio IX, em
8 de dezembro de 1870.
O Papa Francisco diz que se lembrou

de São José neste tempo de pandemia,
enquanto meditava na vida e na história
de tantos homens e mulheres que nas
mais diversas condições sociais, familiares, laborais e profissionais, vivem na
sombra, trabalham fiel e devotamente
como São José em Nazaré, longe da sua
terra que era Belém. Diz o Papa que dois
evangelistas, Lucas e Mateus se referem
brevemente à sua pessoa e à sua atuação, dando a conhecer aos seus leitores
o género de pai que é São José e a missão
que a Providência Divina lhe confiou.

Era um carpinteiro humilde, desposado com Maria, homem justo, sempre
pronto a cumprir a vontade de Deus
manifesta na sua Lei, à qual mediante
quatro sonhos, soube bem cumprir.
São José esteve presente e testemunhou
a adoração dos Magos e dos pastores, que
vieram ao presépio em representação do
povo de Israel e dos povos pagãos, assumiu
a paternidade legal de Jesus a quem o nome
foi revelado pelo anjo. Quarenta dias depois
de Jesus nascer, José e Maria foram ao Templo apresentar o Menino ao Senhor.
Para defender Jesus de Herodes, foi viver
como estrangeiro no Egito e quando regres-sou à sua pátria foi viver na escondida terra
de Nazaré, longe de tudo e de todos.
Depois da Virgem Nossa Senhora, é São
José que ocupa o maior espaço no magistério pontifício. Por isso Pio IX o declarou
“Padroeiro da Igreja Católica”; Pio XII vai
apresentá-lo como “Padroeiro dos operários” e São João Paulo II, como “Guardião
do Redentor” e o povo na sua fé genuína,
invoca-o como “padroeiro da boa morte”.

É esta figura, tão próxima da condição
humana, para quem nesta ocasião voltamos o nosso olhar. São José e a sua vida
discreta, mas cheia de acontecimentos
determinantes para a humanidade, é inspiração para quantos têm nos nossos tempos uma vida repleta de eficácia exercida
de forma discreta em favor dos irmãos;
médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da
limpeza, cuidadores ocasionais, religiosas
e muitos outros que compreenderam que
ninguém se salva sozinho. Quantos continuamente exercitam a paciência, semeiam
a esperança. Para viver estes últimos tempos de provação reinventaram situações,
readaptaram hábitos, reforçam a oração
de intercessão. São José lembra-nos que
todos aqueles, que aparentemente estão
escondidos, ou em segundo plano têm um
protagonismo sem paralelo na história da
salvação e a todos o Papa Francisco apresenta uma palavra de reconhecimento.
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Editorial

Dr. Aravind: uma missão
exemplar
Texto: Miguel Monteiro

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Foi-nos dito que devíamos planificar,
que devíamos hierarquizar objetivos,
escolher meios mais operativos, e depois
deveríamos avaliar tudo, para voltarmos
a fazer sempre mais e melhor.
Toda a gente tem planos. Planos de
férias, planos de poupança, planos de
casar e ter filhos. E para que os planos
se realizassem apesar das contingências
desconhecidas, fazemos seguros de responsabilidade civil, seguros de saúde e
de trabalho, seguros de automóvel, nas
suas diferentes formas.
Há uns anos a esta parte, começamos
a ouvir os nossos responsáveis políticos falar continuamente do «Vinte,
vinte». Era aí que estava a solução de
todos os problemas, era por aí, e só por
aí, que tinhas de ir e ai de quem discordasse.
Presentemente já ultrapassamos os “vinte,
vinte” e já nos falam dos «Vinte, trinta».
Isto para sermos ambiciosos e estar a par
das outras potências mundiais.
Mas os mesmos que às segundas, quartas e sexta enchem a boca com o “Vinte,
trinta”; às terças, quintas e sábados,
fazem planos para 15 dias. É assim que
o nosso país está a ser governado, com
planos quinzenais, até ver…
Com estas propostas das nossas autoridades, caminhamos confusamente, sem
horizontes, nem expetativas.
Se não sabem o que dizer, não digam
nada, falem menos, façam como a Dr.ª
Graça Freitas tem feito ultimamente…
«Casa onde não há pão, todos ralham
e ninguém tem razão», assim está Portugal. Não tem, não produz, não cria,
nem riqueza, nem trabalho, nem oportunidades.
Se quem manda está confuso e desorientado, quem obedece está a ficar verdadeiramente desesperado e desiludido. É
com o plano de vacinação, é por se criar
um medicamento para o covid, como já
fizeram outras nações. É pelas promes-sas de computadores para as crianças
que nunca mais chegam, são as ajudas
aos pais que não saem do papelinho que
os ministros leem só para as televisões.
Já chega senhores da politica, estamos
cansados das vossas incertezas e da má
governação!

A aldeia aguardava esperançosa a chegada do “Campo de Olhos” do Aravind
Eye Care System. A palavra tinha-se
espalhado como pólvora junto dos líderes
locais e chefes das aldeias da província:
chegaria dali a uma semana e, ficaria dois
dias para rastear e encaminhar ou tratar
as enfermidade oculares.
O acampamento, meticulosamente montado no campo mais próximo da aldeia,
tinha a missão de “levar a montanha ao
Maomé”, facilitando as deslocações dispendiosas, longas e, para muitos, impossíveis aos hospitais da rede Aravind.
90% das cegueiras são curáveis e esse
dado convenceu o jovem médico Aravind a abrir, no ano 1976, na sua própria
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casa quatro quartos para acolher doentes
na fase de convalescença. Começando
com escassos recursos o Dr. Aravind e a
sua esposa decidiram colocar ponto final
na cegueira curável daquela gente sem
recursos. Cobrando preços simbólicos,
de acordo com as posses de cada paciente,
depressa percebeu a urgente necessidade
de abrir estruturas maiores por toda a
Índia. O sistema Aravind depressa se tornou uma referência a vários níveis.
Introduziu mudanças logo nas urgências,
colocando médicos mais experientes a
atender os pacientes. Ao colocar médicos
veteranos nas urgências, Aravind conseguiu diminuir as segundas consultas e
ganhar a confiança dos doentes.
O sistema acreditava na especialização e
na formação dos colaboradores. Os médicos do sistema público, efetuavam anualmente um número de cirurgias insuficiente para permitir essa especialização.
Nos hospitais Aravind, cada médico operava diariamente um número certo de
pacientes. Ao chegar ao bloco, tudo estava
previamente preparado. O médico podia,
assim, operar consecutivamente vários
doentes. Tornando-se mais treinado e
minimizando os custos e o erro médico.
Dados comparativos entre o sistema
britânico e o Aravind Eye Care System,
mostravam a vantagem do projeto Aravind: tanto nas complicações pós-cirurgia como nas infeções hospitalares, bem
como noutros parâmetros.
A formação de jovens, recrutados segundo
a paixão e o carinho pelos doentes, cons-

tituía outro ponto estrutural do sistema.
Desenvolvido o sistema de consultas
e cirurgias, o Dr. Aravind criou ainda
fábricas de óculos e lentes de contacto,
pondo cobro ao elevadíssimo preço praticado por empresas multinacionais.
Como se não bastasse, o Dr. Aravind
desenvolveu ainda a produção de gotas
oftalmológicas e, mais tarde, produziu
fios cirúrgicos e outros produtos atualmente comercializados mundialmente e
fundamentais para o equilíbrio da estrutura de custos do sistema Aravind.
Aqui temos mais um caso que nos mostra como, quando o lucro não é o primeiro critério e a pessoa humana está no
centro, muita coisa pode mudar e algo
melhora no mundo. Quanto a missão é
fazer o bem, cada pessoa pode ser o início
de uma onda de bem-fazer. O projeto do
Dr. Vendacta Aravind dá hoje “vista aos
cegos” em muitos outros países pobres,
onde as mãos abençoadas dos médicos
continuam a ser as mãos de Jesus, na mis-são de devolver a luz, a alegria e a esperança a tanta gente.

SUGESTÃO DE LEITURA
EM CAMINHO, é uma obra em prosa
poética, composta por várias partes e
escrita em diversas épocas da vida do
autor: Frei Joaquim Augusto Correia
de Freitas.
O autor, optando definitivamente por
este caminho de Deus, e concretizada
a consagração da sua vocação religiosa
como sacerdote franciscano, com a sua
Fé inquebrantável e a ajuda do Alto foi
continuando a caminhada, nem sempre isenta de escolhos e tropeços…
O autor consegue, numa escrita espontânea e direta, tanto na prosa como na
poesia, dar-nos testemunho não apenas da sua Fé, mas também da grande
alegria, tão franciscana, que colhe do
amor que dá aos Irmãos e a todas as
outras criaturas, também suas irmãs.

Pode adquirir esta obra, pedindo-a
para o telemóvel 934 844 130 ou
pelo email: z.aveiro@sapo.pt
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Leitura missionária
Carta Encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco – Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a Igreja nada rejeita do que
existe de verdadeiro e santo
nas outras religiões”
Depois de, na primeira parte, ter apresentado uma leitura missionária da
Encíclica «Fratelli Tutti», e na segunda
parte ter apresentado esta mesma leitura à luz da parábola do bom samaritano, quero apresentar uma terceira leitura missionária, partindo da seguinte
pergunta: como se devem situar o discípulo missionário e a Igreja, na hora de
evangelizar, sem renunciar às razões da
sua esperança?
Desde logo, o missionário não deve
impor as suas ideologias aos outros
nem fazer a defesa violenta da verdade
mas isso sim, reconhecer o primado do
amor, pois, como afirma o Papa, «o
maior perigo é não amar». Acima de
tudo, o discípulo missionário tenha a
preocupação em cuidar das famílias,
da nossa sociedade, do nosso povo,
sem impor expectativas, exigências ou
desejos de omnipotências, diante dos
mais fracos, padecendo até na hora de

tocar a carne do irmão, e de lutar para
o erguer do seu sofrimento. Trata-se
de uma missão-serviço, e, como diz o
Papa: «o serviço nunca é ideológico, dado
que não servimos ideias, mas pessoas».
O missionário deve viver a gratuitidade
fraterna, agindo ao jeito de Deus que,
sem fazer aceção de pessoas, faz com
que o sol se levante sobre os bons e os
maus (Mt 5,45), seguindo o conselho
de Jesus, que quer que a nossa esmola
permaneça no segredo (Mt 6,34) e,
sobretudo porque deve dar de graça
o que recebeu de graça (Mt 10,8). Da
consciência desta gratuidade surge a
«cultura do encontro» que deve gerar
um povo capaz de recolher as diferenças, através da batalha do encontro com
as armas do diálogo.
Mas este diálogo, e esta «cultura do
encontro» não dispensa a Igreja e, consequentemente, o discípulo missionário, de «despertar as forças espirituais»

que possam fecundar a vida social, sem
fazer política partidária, mas, também,
sem renunciar, no caso dos leigos mis-sionários, «à dimensão política da existência, que implica uma atenção ao bem
comum e a preocupação pelo desenvolvimento humano integral». É isto, afinal,
a Igreja que se deseja, uma igreja que
serve, que sai de casa, que sai dos seus
templos e das sacristias, para lançar
pontes, abater muros, semear reconciliação, em suma, «uma casa com as portas abertas, porque é mãe».
Portanto, temos uma identidade cristã
à qual não devemos renunciar nunca,
na hora de evangelizar. O fanatismo
ideológico entrava a missão, e isso
nunca deve acontecer. Sem renunciar à
sua fé, o missionário deve tomar consciência de que a Igreja nada rejeita do
que existe de verdadeiro e santo nas
outras religiões e, como diz o Papa
«olha com respeito esses modos de agir e
viver, esses preceitos e doutrinas que refletem, não raramente, um raio de verdade que ilumina todos os homens». No
entanto, aquilo a que o Papa Francisco
chama «a música do Evangelho» não
deve deixar de ressoar aos ouvidos e ao
coração do cristão na hora de anunciar
as razões da sua esperança, uma música
«que deve repercutir nas nossas casas,
nas nossas praças, nos postos de trabalho,
na política, e na economia» onde somos

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 poedeiras 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!
Expresso aqui o meu agradecimento a
todos quantos já começaram a enviar as
suas ofertas para este Projeto.
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.

convidados a lutar pela dignidade de
todo o homem e mulher.
O cristão católico, ou o missionário
católico, deve sentir-se como tal, porque pertence à igreja católica, ou seja,
universal e, por isso, em razão dessa
pertença, deve sentir-se chamado a
encarnar-se em todas as situações e
assumir um caminho de fraternidade,
compreendendo a beleza do convite
ao amor universal, respeitando a liberdade religiosa e as outras opções de fé,
mas firme nas razões da sua esperança,
ao mesmo tempo que dá testemunho
de um caminho de encontro entre as
várias confissões cristãs, pois não pode
esquecer o desejo de Jesus «que todos
sejam um só» (Jo. 17,21).
Por último, o crente missionário, no
seu projeto de evangelizar, é desafiado
a retornar às suas fontes, de forma a
se concentrar no essencial que, como
afirma o Papa Francisco, é a adoração
a Deus e o amor ao próximo, evitando
alguns aspetos da nossa doutrina que,
fora do seu contexto, podem alimentar
formas de desprezo, ódio, xenofobia
e negação do outro. Quanto ao resto,
importa não esconder as convicções
próprias que nos apaixonam, mas o
missionário deve sempre contextualizar a sua fé para que fique aberto o
caminho para o encontro daqueles que
pensam diferente.
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Tempo de agir
Texto: Teresa Rebelo de Andrade, FEC – Fundação Fé e Cooperação

“como podemos tornar
realidade o sonho de Deus
para a Humanidade”
“Os cristãos têm, atualmente, uma
grande responsabilidade: como o fermento na massa, são chamados a despertar a consciência da Europa para
animar processos que gerem novos dinamismos na sociedade. Por isso, exorto-os
a empenhar-se corajosa e decididamente,
prestando a sua contribuição em todos os
âmbitos onde vivem e trabalham.”
Numa altura em que Portugal assume
a Presidência do Conselho da União
Europeia, a carta enviada pelo Papa
Francisco, em outubro de 2020, ao
Cardeal Pietro Parolin, em comemoração das relações de longa data entre
a Santa Sé e as Instituições Europeias,
revela-se um importante guia de reflexão a todos os portugueses [cristãos e
“pessoas de boa vontade” (FT 6) ] que
queiram aceitar a oportunidade de se
apropriarem da sua União Europeia e
de contribuir para recuperar os sonhos
do projeto comunitário que a moldaram, partindo da realidade onde se
inserem e que representam.
Sob o lema “Tempo de agir: por uma
recuperação justa, verde e digital”,
acompanhado do mote da Agenda
2030 “sem deixar ninguém para trás”,
a Presidência Portuguesa prioriza na
sua agenda a implementação do Pilar
Social Europeu e as relações com o continente Africano, entre outras prioridades, proclamando a abertura ao mundo
e prometendo defender as parcerias
internacionais que promovam todo o
desenvolvimento humano, sobretudo
no que diz respeito à saúde, educação e
igualdade de género.
Enquanto membros de uma organização católica que procura o desenvolvimento integral da pessoa humana e
se move pelo exemplo de Jesus Cristo,
o Justo por excelência, chama-nos
especialmente a atenção os desejos de
justiça e solidariedade que a Europa
revela, desde a sua formação, e que esta
Presidência tanto procura tornar numa
realidade palpável.
Na carta dirigida ao Cardeal Parolin,
o Papa Francisco convida-nos a, sem
aí prender o olhar, fazer memória dos
princípios fundamentais e originários
da comunidade europeia, apelando
ao seu renascimento e autenticidade:

“volta a encontrar-te. Sê tu mesma”,
escreve, citando o seu antecessor São
João Paulo II. Este é o desafio a que
os princípios da justiça, inclusão, solidariedade e luta pela paz permaneçam
como fundamento desta União, e não
somente como princípios, atravessando
assim o tempo e sustentando a comunidade, independentemente do peso
das circunstâncias, como as que agora
enfrentamos.
Para os cristãos, “fazer memória” é muito
mais do que relembrar algum acontecimento ou alguém. “Fazer memória”
é tornar a História de Salvação – que
culmina em Jesus Cristo – num ato
contínuo, vivo e real, que nos impulsa
a, relembrando o passado, enfrentar o
futuro cheio de esperança. Assim, recordar os valores europeus, deve conduzir-nos, naturalmente, ao exercício de nos
questionarmos sobre quem foi verdadeiramente a Pessoa de Jesus Cristo e como
podemos tornar realidade o sonho de
Deus para a Humanidade, através da
construção de uma Europa que, “saudavelmente laica”, se permite moldar pelos
traços de Cristo.
A chave da encíclica Laudato Si, “tudo
está interligado” (LS 91), veio revolucionar o nosso olhar sobre a crise
ecológica “que não diz respeito apenas
à proteção dos recursos naturais e à
qualidade do ambiente onde habitamos; mas trata-se de escolher entre um
modelo de vida que descarta homens
e coisas e um modelo inclusivo que
valoriza a criação e as criaturas.” A
esta ideia, o Papa acrescenta o desafio
de criarmos uma “cultura do cuidado”
onde, tratando-nos a todos como
irmãos (FT 8), podemos viver como
verdadeiros filhos de Deus, honrando
a dignidade com que nos criou.
O compromisso europeu de, durante
a Presidência Portuguesa, aprovar a
primeira Lei do Clima, como parte do
caminho para transformar a Europa no
“primeiro continente verde”, deve suscitar dos cristãos a maior das atenções.
De facto, “o cuidado com a criação” é
um tema que nos é especialmente querido e que nos últimos anos tem levado
a ações concretas por parte dos cidadãos, mas que deve ser continuamente

relembrado, de forma a não ser tratado
paralelamente ao cuidado com os mais
pobres e vulneráveis, aqueles que, tendencialmente, mais sofrem com os efeitos da crise climática.
A uma Europa que se quer justa e,
simultaneamente, verde temos a responsabilidade de ser testemunhos vivos
do cuidado de Deus para com o Homem
e a Criação que, na pele de Jesus Cristo,
tocou delicadamente o surdo-mudo
para que os seus ouvidos e língua se
abrissem – Effatá – e alimentou multidões esfomeadas; que nos propunha
olhar os lírios do campo, num convite
à confiança absoluta em Deus, contemplando os ritmos da natureza, que são
também os nossos; que entre fariseus
e samaritanos foi capaz de não “deixar
ninguém para trás, acolhendo cada um
num amor inigualável; que “sendo rico
Se fez pobre” (2 Cor 8, 9) para habitar
entre os que mais sofrem e a eles levar a
bondade salvífica de Deus. Nesta procura de justiça que, para a Igreja Católica assume sempre a opção preferencial
pelos pobres, temos o fiel exemplo de
tantas comunidades religiosas missionárias que, mesmo nas situações de
maior tensão, não abandonam aqueles
que lhes foram confiados.
Numa espécie de prelúdio à Fratelli Tutti, o Papa Francisco dedica
uns breves números da Laudato Si
ao “amor civil e político”, que somos
chamados a desenvolver, onde afirma
que o compromisso social e político é
“uma forma eminente de caridade” e

que “o amor social é a chave para um
desenvolvimento autêntico” (LS 231).
De facto, “poderá o mundo funcionar
sem política? Poderá encontrar um
caminho eficaz para a fraternidade
universal e a paz social sem uma boa
política?” (FT 176).
A uma Europa que se quer verdadeira e
solidamente solidária, só podemos responder à luz do sonho da fraternidade,
mas que é a fonte do “ímpeto do ideal”
Cristão, que durante tantos séculos moveu homens e mulheres a criar
comunidades que se revelaram verdadeiros sinais do Reino. Neste sentido,
os compromissos e ideias europeus, em
específico deste Presidência, criam um
espaço estratégico de ação e evangelização para os Cristãos, uma porta aberta
à concretização daquilo que nos identifica como discípulos de Cristo.
Na sua exortação a sonhar o futuro
do Velho Continente, o Papa Francisco afirma “a certeza de que a Europa
ainda tem muito para dar ao mundo”
e apela-nos a não ter medo de tomar
parte na responsabilidade conjunta
de passar do ideal europeu à realidade
de uma Europa que, em memória dos
seus fundadores, se reconhece pela
sua solidariedade, abertura ao mundo,
justiça social e climática. Uma europa
que é lugar de encontro (dentro e fora
dos limites europeus), onde todos têm
lugar e podem viver em paz. Esse é o
sonho. O nosso e o de Deus.
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O papel da mulher na Igreja
Texto: Frei Márcio Carreira, OFM
Com a permissão da Agência Ecclesia

“o papel da
mulher na
Igreja não é
feminismo, é
um direito”
A participação das mulheres na vida da
Igreja ainda está longe de ser totalmente
concluída. É uma problemática ainda em
aberto. Pode parecer que o progresso da
sociedade civil, onde as mulheres assumem
cada vez mais papéis de responsabilidade,
possa ditar a necessidade de uma mudança
na Igreja. Na verdade, esse é apenas um
motivo adicional, que estimula a reflexão.
Pois a razão fundamental para exigir uma
mudança na Igreja é muito mais profunda
e tem outra natureza. Não se trata de mais
ou menos democracia, porque a Igreja não
é uma democracia. A Igreja, como comunidade visível e espiritual, é ao mesmo
tempo “uma única realidade complexa,
formada pelo duplo elemento humano e
divino” (LG 8). Consequentemente, no
caso de uma sociedade divino-humana,
os motivos que justificam uma verdadeira
participação das mulheres na Igreja, e que
podem ser exigidos, são de natureza teológica, visto que as mulheres também são
membros do Povo de Deus, chamadas a
ser discípulas.
A mulher procura hoje em dia uma maior
visibilidade na Igreja, quer nas decisões,
quer no seu envolvimento pastoral e litúrgico e não ser utilizada apenas como uma
mera serviçal. Não devemos reduzir a sua
visibilidade apenas ao acesso à ordenação
presbiteral, pois não deve ser o único problema, pois esta não vai dignificar mais
a mulher. Para a ordenação, é necessária
vocação e é apenas um serviço à igreja.
A dignidade, a que todos temos direito,
envolve toda a pessoa e isso deve ser reconhecido por toda a comunidade eclesial
e social. Explorar positivamente todas as
capacidades da mulher e usufruir do que
ela pode oferecer são instrumentos essenciais para a descoberta de novas formas
de ver o mundo, bem como ter em conta
o contributo fundamental para a solução
de vários problemas eclesiais e sociais. A
mulher e o homem devem complementar-se, entregando-se reciprocamente ao
serviço da Igreja, com tudo aquilo que
são e possuem.
Para as mulheres – como para todo o
fiel – o direito inalienável de participar

plenamente da vida da Igreja deriva do
batismo: é por isso que falamos de igualdade e dignidade na Igreja. A este respeito diz-nos o Papa Francisco: “o papel
da mulher na Igreja não é feminismo, é
um direito! É um direito de batizada com
os carismas e os dons que o Espírito concedeu. Não se deve cair no feminismo,
porque isto reduziria a importância da
mulher”. A tentativa de demonstrar a
necessidade de uma maior participação
das mulheres, com base no seu carácter
espontâneo e materno, também é inadequada. Essa visão é o resultado de uma
interpretação parcial e redutora que o
documento Mulieris dignitatem de São
João Paulo II faz. De facto, esta mentalidade fez com que não houvesse mudanças substanciais na Igreja e que certas
formas de marginalização fossem favorecidas, como se a participação das mulheres na Igreja pudesse ser resolvida com
a imagem arcaica e angelical da mulher
modesta e silenciosa.
Na atualidade, o Papa Francisco traz
à consciência eclesial um modelo de
mulher que é tudo menos submissa e
secundária, mas antes determinada e
participativa, com uma missão, dirigida
aos próprios apóstolos pela vontade de
Cristo. A solução para a problemática da
participação da mulher, portanto, não
deve ser encontrada externamente, em
teorias e ideologias contra a fé, mas deve
ser encontrada internamente e em diálogo com as ciências sociais. Trata-se de
redescobrir o que já faz parte da herança
da fé e discernir como ler essa herança em
relação à Igreja dos dias de hoje. Partirmos da dignidade batismal comum não
é ideologicamente negar os diferentes
modos pelos quais cada um participa da
missão eclesial e realiza a vocação para a
santidade. É, sim, uma diversidade que
pertence à vitalidade da Igreja.
A necessidade de progresso é essencial e
urgente! No entanto, recorrer a soluções
precipitadas não favorece as mulheres.
A tarefa deste pontificado é ainda mais
difícil, pois é marcada pela consciência
de que, como Francisco afirma, “o tempo
é sempre superior ao espaço” (EG 222).
A eficácia de Francisco, perante o seu
trabalho a favor das mulheres, passa por
um delicado exercício de discernimento.
Num recente estudo que realizei, muitas mulheres objectam que já esperaram
o suficiente e que mais atrasos não são
toleráveis, que a paciência das mulheres
em muitas situações eclesiais atingiu o
limite, as mulheres esperam um avanço
da parte da Igreja. Efetivamente, ainda
que não seja assim tão visível, já existem
lugares e espaços onde há uma presença
das mulheres e a sua plena participação, como sinal da igualdade batismal.

Todavia, esta presença visível poderia se
tornar parte integrante da normalidade
da vida na Igreja. A questão do papel
da mulher não pode continuar a ser um
assunto posterior, mas algo que deve
permanecer em reflexão, com a ajuda de
uma teologia saudável, em que se considere as diferenças antropológicas, masculinas e femininas, para explicar, em
toda a sua riqueza, o que, nesse sentido,
a fé e o discernimento têm a dizer.
Antes de se criar espaços para uma maior
presença feminina, deve olhar-se para a
mulher, reconhecendo, com firmeza,
a sua dignidade. Refletindo, com clareza, sobre a fecundidade nos seus trabalhos apostólicos, não podendo olhar
para a mulher como uma mera serviçal
ou instrumental, mas sim alguém que
está disposta a trabalhar com o homem
e não para o homem. A sua participação pode ser desempenhada na missão,

no acolhimento, na proteção e no conselho. A mulher, auxiliando o povo de
Deus pode cooperar na direção espiritual, na evangelização, no ministério
da Palavra, na gestão das paróquias,
cooperando sempre com o homem na
condução de todo o povo de Deus.
Para terminar, a mulher e o homem são
chamados a complementarem-se, trabalhando juntos no serviço da Igreja e
do mundo, numa entrega recíproca de
si, com todas as suas potencialidades e
características. Não poderá haver espaço
nem para subalternidade, nem para discriminação. O contributo do feminino e
do masculino devem unir-se de forma a
ler os sinais dos tempos e a dar respostas
na resolução dos problemas mundiais.
Todavia, é altura de começar a mudar e a
colocar os carismas e talentos do género
feminino ao serviço de toda a comunidade eclesial.

“O POVERELLO” - É A NOSSA MISSÃO!
Se quiser ajudar «O Poverello» faça os
seus donativos para a conta:
IBAN
PT50 0018 00035 13722 09020 67
Contacte-nos
Centro de Acolhimento “O Poverello”
Caminho de Montariol,
S/N - Apartado 1218
4710-316 S. Vítor – Braga
Tel
253 140 210
Email
geral@domusfraternitas.com
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Uma conversa à lareira
Parte IV
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“uma mulher
que nunca
virou a cara
à luta”
- Bem, Sr. Padre, seja o terço um trabalho, como diz. Na nossa casa, todos nos
queremos com Deus. Cada qual tem a
sua vida e não gosto de falar de ninguém,
que o que me vai dentro das portas é que
me diz respeito, mas olhe que se não fos-sem as orações aos meus santinhos e as
palavras que oiço dos Senhores Padres
no Terço de Fátima, naquele rádio velho,
que a Renascença transmite, e na Santa
Missa da televisão não aguentava os últimos anos do meu marido - disse-me Laurinda, mudando o assunto.
- Então, conte! Que se passou com o seu
marido?
- O problema dele foi aquela maldita cir-rose no fígado, que acabou por o matar,
por causa do estupor do vinho, mais
o juizinho que se lhe falhou naquela
cabecinha. Enquanto esteve no seu
juízo, foi um bom pai. Há pessoas que
nem se importam do descaminho dos
filhos, deixam-nos fazer o que querem.
Se eu me pusesse a falar, contávamos um

«rosário de desgraças» de manhã à noite
nesta vizinhança onde há tanta juventude perdida!
- Pois, pois, mas é como disse, só o que
nos vai dentro de portas é que nos diz
respeito – atalhei, não fosse a senhora
começar mesmo a falar dos pecados da
vizinhança. E continuei perguntando: O seu marido esteve assim muito tempo
sem o juizinho e com aquela doença?
- Oh, não, Sr. Padre! Aliás, quanto à
oração, até ele tinha que alinhar, pois
que exemplo seria para os filhos? Olhe,
na minha casa foi sempre «rédea curta»
e até o meu marido, enquanto não se
estropiou da cabeça, rezava o Santo
Terço connosco, era o remédio ou tinha

MISSIONÁRIOS PROMOVEM NOVO CICLO DE CONFERÊNCIAS
“Ao entardecer…” é um novo ciclo de
conferências missionárias promovido
pelos IMAG (Institutos Missionários
Ad Gentes) e pelos ANIMAG (Animadores dos IMAG). Este ciclo de conferências missionárias 2021 ocorrerá
nos meses de janeiro, abril e julho.
Foi pensado como espaço de reflexão
e ação aberto a todos que desejem
(re)pensar a missão nestes tempos de
pandemia, nas áreas da saúde, da solidariedade social e da arte.
Decorrerá às 21h00, via zoom. A próxima conferência: “Ao entardecer,
debruçado pela janela”, se colocava
também Alberto Caeiro (heterónimo

de Fernando Pessoa) e também nós nos
debruçamos atentos para ler o que vivemos hoje num horizonte mais amplo
de serviço ao Deus que ama e cuida da
humanidade.
“Ao entardecer” (Mc 4, 35), encontramo-nos nesta grande barca digital. Das
palavras iniciais do Papa Francisco, no
dia 27 de março 2020, numa Praça de
São Pedro vazia, mas cheia da oração
de todos nós, abrimos a mente e o coração nestes tempos que nos são dados
a viver, de mãos abertas para acompanhar e continuar o caminho da missão.
Pois a pandemia também é terra de
missão!

que me ouvir. Mas, olhe, cá para nós,
Senhor Padre, que ninguém nos ouve,
foi melhor para ele ouvir-me, do que se
enfrentar agora com o desagrado do Pai
do Céu, porque, quando se está à conta
de Deus, o que conta é o que fizemos
para Lhe agradar e à sua bendita Mãe.
É por isso que, embora da nossa casa à
Igreja fosse quase meia hora de caminho e a pé, que hoje todos têm carro,
mas não sei onde arranjam o dinheiro
para o comprar e para o manter, íamos
todos à missa, os filhos à frente e eu e
o marido atrás que em casa ficavam as
galinhas, os coelhos, o gado e os cães.
Há um sujeito que leva o cão para a
Igreja e que mais parece o diabo a distrair a rapaziada nova e as crianças, mas
o dono nem se rala com isso e o padre
não quer ter problemas e, por isso, não
expulsa o bicho.
- Então o seu marido não a contrariava?
- Ah não! Antes pelo contrário, quando
eu dava uma ordem aos filhos e algum
não me obedecia, ele atalhava logo que
os punha em sentido: «não ouviste a tua
mãe?» Mas, coitado, quando se lhe avariou a cabecinha, para todo o lado que
eu fosse ele queria ir também e só me
dizia: «Não me fujas mulher, não me
fujas!» E agarrava-me no avental. Eu
até me aborrecia algumas vezes e dizia-lhe: «Ó homem, não me consumas. Pra
onde queres que fuja?! Não te fujo! Acaba
lá com essa conversa!». Mas eu acabava

por ser mais tonta que ele, porque ele
não entendia o que eu dizia, por não
saber a quantas andava, coitado. Olhe, a
pontos, já estava tão viradinho tão viradinho daqueles miolos, que, um dia, até
disse à filha mais velha, a que sempre
tratou de nós: «quando a tua mãe estiver a cozer o pão, vou-te meter no forno!».
Ele há cada coisa! Não o tenha Deus
metido a ele no «forno» do inferno
que, credo, teve uma vidinha, que não
há de a sua eternidade ser lá!
- Pois não, minha amiga, pois não!
Vamos então rezar um Pai Nosso, três
Áve- Marias e um Glória ao Pai, pelo
eterno descanso do seu marido, antes
de eu sair?
- Está bem, Senhor padre!
Depois de termos feito as ditas orações
e eu ter dado a bênção à D. Laurinda,
retirei-me, alegre com o sorriso que ficou
nos lábios daquela anciã octogenária,
consciente do bem que lhe fez aquela
nossa conversa à lareira.
Neste encontro ameno, se revelou a
fibra de uma mulher que nunca virou
a cara à luta, e cuja fé se torna exemplo
para todos aqueles que, no final da sua
caminhada, e já na alta terceira idade,
ou sob o domínio de uma doença, descobrem que, afinal, existe um trabalho
mais importante, que impede uma vida
inútil e resignada à doença ou à velhice
e importa nunca cruzar os braços, acreditando no seu poder: A ORAÇÃO!
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“Vamos subir a Jerusalém”
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

É o tema da mensagem do Papa Francisco
para a Quaresma de 2021, e é o desafio que
Jesus faz aos seus discípulos, quando lhes
diz que tem que sofrer e que vai morrer,
para ressuscitar, segundo a vontade do Pai.
Assim os discípulos ficam a saber o sentido último da sua missão no mundo.
Neste tempo quaresmal temos meditado
em Jesus que se humilhou e se esvaziou da
condição divina, para vir ao nosso encontro e servir-nos uma «água viva», cheia de
esperança como aquela que Ele serviu à
Samaritana, e que volta a oferecer a quantos
na Vigília Pascal e nos dias seguintes se vão
batizar. Se a Samaritana quando ouviu falar
em água, pensou logo na água material do
poço da sua família, hoje quem é batizado
e ouve falar em água, certamente que o
pensamento lhe vai logo, para as fontes da
Água Viva, dom do Espírito de Deus. Todo
o itinerário quaresmal está marcado pela
luz da Ressurreição de Cristo que anima os
sentimentos, as atitudes e opções de quem
deseja seguir a Cristo.
São condições para a nossa conversão:
o caminho da pobreza e da privação,

optando por uma vida simples, segundo
a condição dos humildes. Os que trabalham com as suas mãos, fazem tudo o que
está ao seu alcance, confiando sempre
que Deus Pai misericordioso fará o resto,
e nunca nos faltará, como não faltou
aos pobres de Israel com a Sua proteção.
Devido ao confinamento imposto pelas
razões de saúde publica, sentimo-nos privados do afeto dos amigos e familiares,
alguns deles muito próximos, mas que
por motivos de idade ou de doença, não
podemos visitar. Mas ainda nos podemos
privar de muitas fontes de informação
que surgem num turbilhão por toda a
parte, misturando o verdadeiro e o falso,
falando da parte como se fosse o todo.
A atenção e os gestos de amor pelo homem
ferido, que espera que alguém para junto
dele. Limpe as suas chagas, cure as suas
feridas. Vivemos num tempo em tudo nos
parece frágil e incerto. Não conseguimos
sequer prever quando podemos visitar a
nossa terra, os nossos familiares. Vivemos
o dia a dia, parece que a esperança deixou
de existir na nossa vida. Mas se olharmos
para Deus, vemos que Ele dia e noite continua a cuidar da criação e de nós. Tudo
se move, independentemente do nós. Nós

podemos estar fechados na nossa casa, mas
a maré enche e vasa quatro vezes por dia,
as sementes desabrocham, os animais crescem. Deus não falta, nem ao homem nem
ao universo.
E o diálogo filial com o Pai, ouvindo e acolhendo a Sua Palavra, que tem sido transmitida de geração em geração e que hoje é
a nós que ela é particularmente dirigida.
Também na oração devemos usar perseverança, rezar com fé e esperança. Rezar-

mos recolhidos, lendo os acontecimentos
e meditando neles, era assim que Maria
rezava. Guardava a palavra e meditava
em seu coração, ou seja, no seu interior.
É altura de cumprirmos o que pede o
evangelista Mateus: quando rezares entra
no teu quarto fecha a porta e ora a Teu
Pai no silêncio, e teu Pai que vê o que está
oculto te dará a recompensa. A recompensa de uma Fé robusta e de perseverança firme.

Novas etapas na formação
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Recentemente, os três Irmãos , Frei
Márcio Carreira, Frei Paulo Faria e Frei
Sérgio Pinheiro; os três oriundos do
Patriarcado de Lisboa, respetivamente:
Tornada – Caldas da Rainha, Nosa
Senhora do Amparo – Benfica, Lisboa
e Ramada – Odivelas, que a 4 de outubro 2020, fizeram no Convento de São
Boaventura, em Montariol os seus votos
perpétuos, deram mais um passo em
ordem à concretrização da sua vocação
franciscana e sacerdotal.
Todos os candidatos ao sacerdócio, quer
das Dioceses, quer nas Ordens Religiosas,
antes de serem Ordenados Diáconos, têm
obrigatoriamente que receber os MINISTÉRIOS DE LEITOR E ACÓLITO.
Durante a Oração Litúrgica da Hora
de Vésperas, os nossos confrades, receberam das mãos do Ministro Provincial, Frei Domingos do Casal Martins,
o Minstério de Leitores. Segundo o
Cerimonial dos Bispos nº 794 «O leitor

é institudo para o ministério que lhe é
próprio, qual é fazer a leitura da Palavra de Deus na assembleia litúrgica. E
assim, tanto na Missa como nos outros
atos sagrados, é ele quem profere as leituras da Sagrada Escritura, exceto o
Evangelho». Tem também o Leitor a
«missão especial, dentro do povo de
Deus, de instruir na fé crianças e adultos para receberem dignamente os sacramentos». Para tal recebem do presidente
da celebração a Sagrada Escritura, que
hão-de ler e proclamar aos fiéis.
Noutra circunstância e no decurso da celebração da Eucaristia Dominical, os mesmos Freis foram instituídos «Acólitos».
Ainda segundo o mesmo Cerimonial dos
Bispos, no nº 808, lê-se: «O acólito é instituído para ajudar o diácono e ministrar
ao sacerdote. O acólito deve cuidar do
altar e ajudar o diácono e o sacerdote nas
ações litúrgicas, sobretudo na celebração
da Missa. Além disso, em circunstâncias
extraordinárias, pode ser encarregado de
expor e repor a Sagrada Eucaristia para
adoração pública dos fiéis, mas não dar a

bênção com o Santíssimo Sacramento».
Para o exercício do respetivo ministério, os Freis Sérgio Pinheiro, Paulo Faria
e Márcio André Carreira receberam
a patena com hóstias e o cálice com o
vinho que em seguida levaram ao altar.
Alguns dias depois destes acontecimentos, os três Irmãos foram transferidos de

Fraternidade para exercitarem os seus
ministérios, assim o Frei Paulo Faria foi
enviado para a Seminário da Luz em Lisboa, o Frei Sérgio Pinheiro foi enviado
para a Fraternidade de São Francisco em
Leiria e o Frei Márcio para a Fraternidade do Sagrado Coração Jesus em Leça
da Palmeira.

8

MISSÕES FRANCISCANAS . MARÇO 2021

Viagem apostólica do Papa
Francisco ao Iraque
5 a 8 de março de 2021
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“os que lá vivem estão
constantemente sujeitos
ao martírio”

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
Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

Hoje o Iraque é uma República do
Médio Oriente, com uma população
de cerca de 39 milhões de habitantes.
É este o país que o Papa vai visitar
durante 3 dias. Uma das zonas mais
antigas do mundo, o antigo território
da Mesopotâmia, atravessado pelos
dois grandes rios Tigre e Eufrates,
terra de gente guerreira, pagã e politeísta. Já a Bíblia falava da poderosa
Assíria e da cidade de Ur e da grande
Nínive (a atual Mossul), que demorava três dias a atravessar. De Ur dos
Caldes partiu Abraão com a sua família, em direção à terra de Canaã. Ur
dos Caldeus foi a capital da Mesopotâmia, hoje uma povoação a trezentos
quilómetros de Bagdade.
No desejo de salvar todos os povos,
ainda que pagãos e mesmo inimigos de
Israel, Deus enviou a Nínive o profeta
Jonas, natural de Get de Zabulão, ao

norte de Nazaré. Jonas ofereceu resistência ao plano de Deus, mas foi o
mensageiro da conversão para os guer-reiros assírios e seus diferentes povos,
como os ninivitas pagãos, que eram
inimigos de Israel. A conversão dos
ninivitas depois da pregação de Jonas
fez pensar Israel no seu modo ingrato
de se relacionar, no fundo também
Israel foi muitas vezes “infiel/pagão”
ao verdadeiro Deus. A Nínive bíblica,
ao norte é a atual Mossul, onde o califado do daesh se instalou em 2003. Até
esse ano em Nínive/Mossul havia para
cima de 35 mil cristãos, desde lá até
hoje só 20 famílias cristãs restam restaram em Mossul.
A comunidade cristã de rito Caldeu,
no Iraque está em perigo de extinção.
Antes de 2003 chegaram a ser mais de
meio milhão, ou seja 6% da população
do Iraque era cristã, hoje são pouco

mais de 200 mil, e os que lá vivem estão
constantemente sujeitos ao martírio.
Todos em Portugal passamos a acompanhar a triste sorte do povo iraquiano
desde os tempos de Saddam Hussein,
que governou o Iraque de 1979 a 2003.
O verão, particularmente o dia 6 de
agosto de 2014, Dia da Transfiguração do Senhor, foi devastador para o
Iraque e colocou o mundo em pânico.
Os jihadistas do Daesh, queimaram,
saquearam, mataram e destruíram
bens humanos e culturais, histórias
de pessoas com nome e com anos de
transmissão cultural em escritos de
tradições antigas e monumentos de
vária ordem. A maioria do povo mor-reu, e os que aguentaram, fugiram e
foram refugiar-se em Erbil e Kirkuk,
no Curdistão iraquiano. Não bastava
o prejuízo da invasão dos jihadistas,
mais catastrófico ainda foi o prejuízo
humano, que foi o extermínio do povo
e a expulsão dos sobreviventes, muitos
deles cristãos. Foi uma das páginas
mais negras da história do Iraque.
Já em 2019 a reconstrução da igreja
dos Santos Benjamin e Sara, em
Qarasqosh, foi um sinal de que o Iraque enquanto nação se erguia dos
escombros e que a comunidade cristã
e católica do Iraque começa a viver
momentos de esperança. Segundo

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).

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».

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

(Redemptoris Missio)

alguns trata-se de um sinal claro que a
vida retoma a sua normalidade e que
as famílias estão desejosas de regressar
aos seus locais de origem, cultivar as
suas terras e implementar novamente
as trocas comerciais. A cidade de
Qarasqosh contava em 2014 com mais
de 50 mil cristãos, agora já depois do
regresso de muitos, a partir de 2016,
o seu número não chega a 26 mil. No
último Natal os muçulmanos de Bas-sorá, no sul do Iraque enviaram as
boas festas aos cristãos: foram mais de
1400 mensagens de Natal, que uniram
os iraquianos para além da religião.
A visita do Papa Francisco fará certamente com que o mundo olhe de
novo, e com renovada atenção, para a
nação iraquiana. As coisas no Iraque
não ficaram resolvidas no dia em que
os fanáticos jihadistas rebentaram a
última bomba no Iraque, desde aí para
cá foi, e é, necessário reconstruir tudo.
Desde as infraestruturas básicas ao sentimento de segurança na própria terra.
O Iraque, como todos os países da Custódia da Terra Santa, precisa que os
seus filhos cristãos vivam nas cidades e
aldeias onde nasceram e cresceram, para
aí consolidarem a sua fé e a sua cultura
localmente. Que os cristãos possam
viver nas suas terras de origem, nas ter-ras que lhes pertencem historicamente.
Francisco será recebido pelo Presidente
iraquiano Barham Salih, por vários
bispos e autoridades religiosas, destacando-se o Patriarca Caldeu Luís Sako
(elevado a Cardeal em 2018 pelo próprio Papa Francisco), o Arcebispo de
Mossul D. Najeeb Michaeel (candidato
ao Prémio Sakharov) entre outros. Esperam-se apertadas medidas de segurança e
muita, muita alegria, em todas as cidades
do Iraque que Papa irá visitar.

