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84 Anos
O POVO FAZ MILAGRES
O calendário católico tem duas datas para celebrar São João Batista:
uma é a data do seu nascimento
(24 de junho) com a categoria de
solenidade e com Vigília.
Pg. 2

EVANGELIZAÇÃO
MISSONÁRIA
Apresento agora os quatro eventos
fulcrais da vida de S. Francisco de
Assis, que podem perfeitamente
passar pela vida de todo o franciscano de espírito.
Pg. 4

70 ANOS DE
SACERDÓCIO
Vale a pena descrever, em jeito de
recordação, alguns passos e referências do complexo percurso que
aí conduziu e que daí resultou.
Pg. 5

FRANCISCANOS EM
FESTA
Todos estes jovens que agora receberam a Ordenação, estudaram em
Lusaka na Zâmbia e foram muito
ajudados pela União Missionária
Franciscana de Portugal, através
das «Bolsas de Estudo».
Pg. 8

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Diretor do Jornal Missões Franciscanas

“Apreciamos muito a vossa
generosidade e o vosso
interesse”
Começou timidamente no dia 13 de
junho de 1937, faz agora 84 anos, o nosso
Jornal MISSÕES FRANCISCANAS.
Primeiro com quatro páginas, composto
e impresso na Tipografia das Missões
Franciscanas, em Montariol, Braga.
Em 1937 publicou-se um único número,
foi seu diretor até junho de 1942, o
Padre José Alves Pereira, ofm. Tinha em
média três edições por ano: abril, junho
e dezembro; cada uma com quatro pági-

nas A3. Sucederam-se no tempo os diretores, os diferentes formatos, as edições
especiais.
Sempre tivemos como intenção, formar
a consciência missionária dos nossos leitores e de os informar sobre a atividade
missionária dos franciscanos no mundo,
sempre em estreita relação.
Hoje continuamos no nosso posto, mais
fortes e mais apoiados. Apoiados pelos
nossos assinantes e leitores, sempre dis-

postos a colaborar connosco e a rezar
pelas intenções dos missionários franciscanos e da Igreja Missionária em geral.
Continuamos mais fortes, porque agimos em conjunto com outras publicações da Imprensa Missionária em
Portugal. É junto dos outros órgãos de
comunicação social da Igreja Missionária, que encontramos força e alento para
enfrentar tantas dificuldades, que surgem dos organismos estatais e dos CTT
em particular.
Sabemos que recebe outros jornais e revistas missionárias, além do nosso Missões
Franciscanas, e faz bem. O nosso jornal
chegou hoje à sua casa, porque você é
nosso amigo/a; nosso benfeitor. Por que
senão seria tudo muito mais complicado.
Obrigado por ser nosso assinante e consequentemente nosso benfeitor.
Hoje as publicações missionárias também
já começam a aparecer de formato digital.
Mantendo sempre também a impressão
em papel. Se quiser ler o nosso jornal sem
ser em papel, basta aceder a: http://www.
uniao-missionaria-franciscana.org/
Continuamos a contar sempre consigo,
fazemos o jornal para si. Apreciamos
muito a vossa generosidade e o vosso
interesse. Sempre que chega a vossa casa
um novo número do jornal, chovem
para a administração os vossos telefonemas, cartas e e-mails que são sempre
atendidos e solucionados.
Não sentimos o peso destes 84 anos.
Pelo contrário, caminhamos cheios
de alegria e determinação marcando o
nosso lugar e a nossa única forma de ser,
que a forma franciscana da Ordem dos
Frades Menores!
Parabéns também a todos os assinantes
que fazem este ano 84 anos de vida!
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Editorial

O Povo faz milagres
Texto: Cruz da Silva, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Eu sou português, padre católico e franciscano! Mas tenho olhos para ver e cabeça
para pensar: chegámos a junho, ao mês
seis, a meio do ano de 2021. Termina
neste mês a Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia. E daí?! O
que é que mudou?
A força militar da UE, onde Portugal teria
um papel decisivo, para apaziguar Cabo
Delgado em Moçambique, ainda não saiu
do papel. O Ministro das Infraestruturas
e Habitação apresenta prioridades… Para
quando? O MERCOSUL e a sua importância estratégica, geopolítica e económica
para a UE é muito importante, e o que foi
feito? A Ministra da Justiça fala em adultos vulneráveis. Quantos e quais adultos já
deixaram de pertencer a essa lista?
As opiniões das vacinas e da vacinação
contra a covid-19, fazem-se ouvir de todos
os quadrantes da sociedade e a confusão
das opiniões é a mesma, ou pior, que a
confusão gerada pela informação estatal
no início. Parece que 32% dos portugueses já foram vacinados! Ainda ficam a faltar cerca de 68%. Aguardemos em jubilosa
esperança…
Em meados de maio chegaram ao algarve
aviões a abarrotar com súbditos de Sua
Majestade, a Rainha Isabel II. Dizem que
chegaram 5. 500 turistas britânicos num
só dia, a ver vamos no que isto vai dar…
E com tudo isto não se vê o dia do verdadeiro
desconfinamento (nem com a abertura da
época balnear). É nos dito que quem manda
nas praias portuguesas agora é a Agência
Portuguesa do Ambiente (APA). É a APA
que define a lotação das praias: ocupação
até 50%, pode ficar e tomar banho. Lotação
de 50 a 90% pode ir ver, mas com cuidado.
Lotação com mais de 90%, dê meia volta e
regresse a casa. Estas orientações são dadas
para todas as praias da costa portuguesa e
também para as praias fluviais…
Também nos elucidaram que a Polícia Marítima está autorizada a cobrar as coimas. Mas
cuidado, estas medidas são sempre adequadas à dimensão do areal, à influência das
marés, às regras do distanciamento, à capacidade do estacionamento junto à praia e a
outros fatores de risco. Quais? Estas medidas
têm igual aplicação ao domingo e durante a
semana? São iguais desde a abertura até ao
fim da época balnear?
A dita APA já sabe que de manhã, à tarde
e à noite, a praia da Nazaré pode levar até
17.000 pessoas; às mesmas horas a Fonte
da Telha pode albergar 14.500 pessoas. E
que também de manhã, à tarde e à noite
(mesmo com dias de chuva) as praias do
Barlavento algarvio podem comportar
l9.000 alemães e que os finos areais do
Sotavento algarvio, podem ser ocupados
12.500 veraneantes, mesmo os extensos
areais da Costa da Ilha da Armona, Fuzeta,
Tavira, Monte Gordo e por aí fora. Boas
férias também para si amigo/ao leitor/a.

“pela integridade da sua
pregação, ter suportado
o martírio”
Os povos e as culturas gostam de assinalar determinadas ocasiões com festas e
ritos celebrativos. São inúmeras as festas
ligadas às colheitas e à fertilidade, quer
da terra, quer humana. Já no Antigo
Testamento havia a festa das tendas, a
recolha das primícias da terra.
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Ao longo da história e em todas as áreas
da antropologia cultural, são assinaladas
muitas épocas festivas. Os ritos fúnebres
são os mais antigos, que atravessaram
culturas e são fortes ainda nos nossos
dias. A par destes há um conjunto de
festas pagãs que foram sendo cristianizadas ao longo dos séculos pela religião
católica, ortodoxa e outras.
Se o nascimento de Jesus Cristo, O
Filho de Deus se assinala a 25 de dezembro (remontando a sua localização no
calendário às festas do sol invictus e das
saturnálias). Também a festa daquele
que veio anunciar a vinda do Salvador;
São João Batista, chamado o precursor,
o que vem à frente de Jesus Cristo, tem
um tratamento especial.
É celebrado na Igreja Ortodoxa e nas
Igrejas Orientais, também como o percursor. O calendário católico tem duas
datas para celebrar São João Batista:
uma é a data do seu nascimento (24 de
junho) com a categoria de solenidade e
com Vigília. Outra é a data do seu martírio por decapitação (29 de agosto). É
colocado no calendário perto do solstício de junho. Sendo uma das mais
antigas festas do cristianismo, é ainda
festejado pelas Igrejas cristãs: Anglicana
e Luterana. São João Batista é representado com um bastão na mão, sinal de
quem caminha e normalmente tem ao
colo um cordeirinho, com referência
a Jesus Cristo, «o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo». Veste-se
com pele de camelo, animal de temperamento hostil e capaz de resistir por
muito tempo à sede no deserto. Pontos
altos da sua vida foi ter anunciado de
forma próxima a vinda do Filho de Deus
ao mundo, de ter batizado Jesus no rio
Jordão e pela integridade da sua pregação ter suportado o martírio.
Hoje as festas joaninas, por todo o
mundo são marcadas por grandes celebrações, religiosas, socias e culturais.
Portugal não foge à regra. São muitas
as festas populares em várias cidades do
continente português e particularmente
na Ilha Terceira, nos Açores.

Cascatas, alho porro e martelinhos,
não faltam no Porto e em todo o norte
de Portugal. A par das festas surgem
importantes acontecimentos gastronómicos. E faz-se muita festa: fogueiras, arraiais, quadras, foguetes e muita
música. À volta de São João, vendem-se
lotarias da casa da sorte e tantas outras,
que não podemos mencionar todas
aqui. Tudo isto em nome da festa!
E porque «o povo faz milagres», o
menino que nasceu de pais velhos, e de
um pai que apesar de ser sacerdote do
Templo em Jerusalém, não deu ouvidos ao anúncio do Arcanjo Gabriel e
por isso ficou mudo. Quando voltou à
fé proferiu um texto bíblico, chamado
Cântico de Zacarias, onde profetiza
sobre as futuras funções que o seu filho
irá desenvolver.
Por tudo isto, São João Batista, com
os ardores das devoções populares, da
figura do homem asceta, sacrificado,
que habitava o deserto e sofreu o martírio por ordem de Herodes Antipas, filho
de Herodes, o Grande, hoje, e porque o
povo faz milagres, é um São João popular na esquina das nossas ruas, envolto
em sardinhas, bifanas e cervejas. Vamos
nós festejar!
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Animar a alma e consolar o
coração
Texto: Frei Márcio Carreira, OFM

“O sofrimento pode ser
também reconhecido como
sacrifício”
Estamos a entrar numa fase de desconfinamento, após muitas incertezas de
espera nos resultados da pandemia e das
soluções a alcançar. Muitos manifestam
as dificuldades e os sofrimentos impostos pelo tempo, sem saberem o futuro
e caírem na incerteza de uma vida feliz,
sem sentido para ela. Esperam na sala
do sofrimento e não esperam na sala da
Esperança.
Pois bem, quando sofremos, experimentamos as inadequações da vida, e elas
estão por toda parte. São geradas pelas
nossas escolhas, mas também pelos condicionamentos dos quais somos vítimas.
O sofrimento é o destino inevitável, porque é fruto do processo que nos torna
humanos. O grande desafio é saber identificar o sofrimento que vale a pena ser
sofrido. Nós perdemos boa parte da vida
com sofrimentos supérfluos, resultados
dos nossos desajustes, precariedades e
falta de sabedoria. São os sofrimentos que
nascem de nossa acomodação, quando,
por força do hábito, acostumamo-nos
com o que temos de pior em nós mesmos.

Perdemos a oportunidade de saborear a
vida só porque não aprendemos a ciência
de administrar os problemas que nos afetam. Invertemos a ordem e a importância
das coisas. Sofremos demais por aquilo
que é de menos. Sofremos de menos por
aquilo que seria realmente importante
sofrer um pouco mais. O ato de sofrer
é o mesmo que o ato de purificar. Só
conhecemos verdadeiramente a essência
das coisas à medida que as purificamos.
O mesmo acontece com a nossa vida. Os
valores essenciais só serão conhecidos
por nós mesmos se os submetermos a um
processo da purificação.
Assim, talvez, descubramos uma forma
de reconhecer as realidades que são
essenciais na nossa vida. É só desvendarmos e sublinharmos os maiores
sofrimentos que já enfrentamos e dos
quais foram os frutos que deles nasceram, isto é, os maiores sofrimentos, os
mais agudos. Por isso se transformam
em valores. O sofrimento parece confirmar um selo de qualidade à vida, porque
tem o dom de revesti-la de sacralidade, de

MATERIAL MISSIONÁRIO 2022
Já chegaram a todas Fraternidades
dos Missionários em Portugal os calendários de parede e os calendários
e agenda de bolso.
Podem já ligar para os nossos conventos e fazer as vossas encomendas.
Para que tudo chegue às vossas casas
durante o verão e possam organizar
com tempo o vosso trabalho de divulgação destes materiais franciscanos.
O vosso trabalho voluntário na divulgação destes materiais irá ajudar
muito todas a missões que os Franciscanos servem.
Mãos à obra que Deus vos abençoe!

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

retirá-la do comum e elevá-la à condição
de sacrifício.
O sacrifício e o sofrimento são faces de
uma mesma realidade. O sofrimento
pode ser também reconhecido como
sacrifício, e sacrificar é o ato de retirar
do lugar comum, tornar sagrado, fazer
santo. Essa é a mística cristã a respeito do
sofrimento humano. Não há nada nesta
vida, por mais trágico que nos possa parecer, que não esteja coberto de motivos e
ensinamentos que nos tornarão melhores. Tudo depende da lente que usamos
para enxergar o que nos acontece. Tudo
depende do que deixamos na “fila de
espera” em nós. Como está escrito no
Livro do Eclesiástico “A alegria do coração é a vida do homem, e a alegria do
homem é a sua longevidade. Anima a tua
alma e consola o teu coração e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou
a muitos, e não há nela utilidade alguma”.
Por isso, a alegria ou a tristeza só poderão
continuar dentro de nós à medida que
nos deixarmos afetar pelas suas causas. É
uma questão de opção! Dura, como sabemos… difícil, como reconhecemos…, mas
ninguém nos prometeu que seria fácil.
Se hoje a vida nos apresenta motivos para
sofrer, ousemos olhá-los de uma forma
diferente. Não aceitemos todo esse contexto de vida como causa já determinada
para o nosso fracasso. Não, não deve ser
assim. Deixemo-nos afetar de um jeito
novo por tudo o que já parece tão velho.
Os sofrimentos não precisam ser estados
definitivos, eles podem ser apenas pontes,

locais de travessia. Daqui a pouco, nós já
estaremos do outro lado, modificados e
amadurecidos.
Certa vez, um velho sábio disse ao seu
discípulo que, ao longo da sua vida, ele
descobriu ter dentro de si dois cães: um
bravo e violento, outro manso e muito
dócil. Diante daquela pequena história,
o discípulo resolveu perguntar: “Qual é o
mais forte?”. O sábio respondeu: “O que
eu alimentar”.
O mesmo se dará connosco na forma
como lidamos com os sofrimentos da
vida. Dentro de nós haverá sempre um
combate estabelecido entre problema e
solução. Vencerá aquele que nós decidirmos alimentar. Desconfinemos o
nosso coração.
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Evangelização missionária
franciscana
Parte III

O encontro com o leproso - A lepra era
uma doença maldita, altamente contagiosa, e quem a contraía era segregado da
sociedade e da família. A cura era quase
um milagre. S. Francisco de Assis, montado no seu cavalo, passou por um deles,
que lhe estendeu as mãos à caridade.
Embora, num primeiro momento, tivesse
a tentação de seguir em frente, acabou por
descer do cavalo e, abraçando o leproso,
beijou as suas chagas fétidas e purulentas.
A propósito deste impacto vivencial, disse
o próprio Francisco no seu Testamento:
«parecia-me muito amargo ver leprosos,
mas usei de misericórdia, e o que antes me
parecia amargo, tornou-se para mim em
doçura de alma e corpo».
Pois bem, há muitos tipos de lepra na nossa
sociedade, doenças contagiosas e outras
doenças que, sem contagiar, causam náuseas ao olfato e horror à vista, situações de
miséria que causam desprezo e situações
de abandono diante das quais é fácil virar
as costas. Quantos de nós não nos encontramos com estas situações de lepra? Se
também nós, descermos do «cavalo» do
nosso preconceito, do nosso egoísmo e do
nosso comodismo, vencendo a tentação de
seguir em frente, de voltar as costas e não
fazer nada, mas prestarmos atenção à fragilidade, dedicando-lhe a nossa atenção,
que estamos a ser senão um outro Francisco de Assis?
Experiência de S. Damião - Estava Francisco em oração, quando o Crucificado
lhe falou a partir do crucifixo, diante do
qual orava: «Vai, Francisco, e restaura a
minha casa que, como vês, está em ruínas».
Se quisermos fazer uma interpretação literal deste desafio de Jesus Cristo, lançado a
Francisco, podemos arregaçar as mangas e
dar um contributo para a restauração de
tantas casas, pequenas igrejas domésticas,
a precisar de restauro, pois ali se abrigam
famílias pobres que não tem economias
para melhorar as condições físicas do seu
lar. Ora, qualquer homem ou mulher de
boa vontade, arregaçando as mangas e
colocando as mãos ao trabalho, como fez
S. Francisco, ou com a sua esmola, pode
contribuir, para que as condições de tan-

Experiência da Porciúncula - Durante
a missa da festa de S. Matias, no dia 24
de fevereiro de 1208, S. Francisco ouviu
esta passagem do Evangelho, na qual
Jesus envia os seus apóstolos, depois de
os ter instruído: «Ide, pregai, dizendo que
o reino dos céus está próximo (...) curai os
enfermos (...) não vos preocupeis com ouro
ou prata». Quem sentir exalando do seu
coração, o perfume de S. Francisco de
Assis, não deixará de tomar na vida este
tríplice convite do Senhor Jesus, feito aos
franciscos de todos os tempos: pregar,
curar e confiar. Pregar o Evangelho onde
a sociedade nos chama a viver a vida;
curar as pessoas enfermas, fisicamente
ou psicologicamente, com a nossa ação
atenciosa e caritativa; e confiar na Providência, mais do que no ouro ou na prata,
seduções do mundo efémero.
A pergunta de Francisco em Espoleto - Quando, na estrada de Espoleto,
S. Francisco descansava da jornada,
que o levaria a combater pelo Papa,
na Apúlia, ouve uma voz que lhe
pergunta: «Francisco, porque deixas o
Senhor, para seguir o servo?». Ou seja,

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: ........................)

Neste artigo, e em continuação dos artigos anteriores, apresento agora os quatro
eventos fulcrais da vida de S. Francisco de
Assis, que podem perfeitamente passar
pela vida de todo o franciscano de espírito.

tos lares, e, quem sabe, a casa de algum
vizinho, tenha as condições humanas dignas de conforto. Eis uma forma clara de
ser franciscano.

CORTAR E ENVIAR PARA:
União Missionária Franciscana
Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

porque deixas Jesus, que tem projetos
para ti e segues a campanha bélica a
favor dos homens? Francisco perguntou: «Senhor, que queres que eu faça?».
A partir de então, Francisco descobre
que os sonhos que lhe moldavam a
vida eram efémeros, perante a Eternidade que podia começar a viver já, no
hoje da sua história. Também, ao jeito

de Francisco de Assis, quantas vezes
Jesus não nos desafia a ir mais longe,
do que os planos que nos prendem
ao mundo. Cabe a cada um escutar a
sua voz, que fala ao coração, e agir em
conformidade, sem abandonar as suas
responsabilidades, mas adornando-as
do espírito de serviço, ao jeito de Francisco de Assis.

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)
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70 Anos de sacerdócio
Louvor - Agradecimento – Recordação

“o ideal que animavam
aqueles ainda candidatos
a noviços não consentiam
sensações de sacrifícios”
No próximo mês de julho, dia 22, três
franciscanos, membros da Província Portuguesa da Ordem Franciscana, celebram
70 anos de sacerdócio. É o momento para
aqueles que receberam este dom louvarem e agradecerem a Deus, sentimentos
com prioridade absoluta sobre a recordação histórica do modo concreto como
essa dádiva chegou até eles.
Vale a pena descrever, em jeito de recordação, alguns passos e referências do
complexo percurso que aí conduziu e
que daí resultou. É a história de 52 adolescentes, iniciando o percurso em direção ao mesmo destino – sacerdotes franciscanos - mas ao qual chegaram somente
10, sendo ainda de notar que 2, de entre
estes, alteraram os seus compromissos, já
depois de terem percorrido todo o trajeto.
O lugar de partida foi o Colégio de Montariol, em Braga, a 2 de outubro de 1939.
Aí, no chamado seminário menor, iniciaram os estudos preparatórios, com
duração de 5 anos, em esquema mais ou
menos equivalente à parte do curso liceal
português daquela época. Aí, começou
também o processo do conhecimento
recíproco entre eles.
Vencidos esses 5 anos de preparação, com
preponderância dos estudos, seguiu-se
a primeira grande aproximação da vida
franciscana: o noviciado, com duração de
1 ano, no Convento de Varatojo, próximo
da cidade de Torres Vedras. Dos 52 que
iniciaram o curso de humanidades, em
Montariol, restaram 18, logo reduzidos
a 17, porque, em mês e meio passado em
Montariol, numa espécie de férias, um
deles desistiu, apesar de “selecionado”.
A viagem para Varatojo, em grupo, num
dos últimos dias de agosto de 1944, foi
experiência inédita, para quase todos, mas
de um nervosismo festivo: de comboio,
rumo à estação de Torres Vedras, distância
que esses jovens palradores e chilreantes
iludiram, com comentários e historietas,
numa forma de antecipar, por adivinhação, o que os esperaria. Acompanhava-os
o Padre Fernando César Moutinho, subprefeito e professor no Colégio de Montariol. O trem, ronceiro, ao ritmo da época,
chegou à estação de Torres Vedras já a hora

adiantada da noite. Aguardava-os um
Irmão da Comunidade de Varatojo, com
o “motorizado” veículo daquela época,
a carroça, que transportaria as malas. Os
viajantes, esses subiram a encosta, de cerca
de 3 km, a pé, iluminados por uma réstia
de luar, porque, naquele lugar, a iluminação elétrica estava ainda distante desse ano
de 1944. Porém, a energia juvenil e o ideal
que animavam aqueles ainda candidatos
a noviços não consentiam sensações de
sacrifícios.
Chegados ao cimo do lugar de Varatojo, a curta descida para o Convento
equivalia a enterrar-se num buraco – a
primeira deceção naquele contexto. A
Comunidade já estava recolhida. Recebidos pelo P. Joaquim Capela (Guardião
do Convento) e pelo P. Vitorino Dantas
(Mestre de Noviços), alumiados por um
candeeiro, lá foram petiscar o que lhes
haviam deixado, para esse fim, no refeitório, um longo retângulo que os surpreendeu, sobretudo pelas mesas e bancos cor-ridos ao longo das paredes. Pouco tempo
depois, uma experiência irrepetível: a primeira subida ao último piso do edifício,
onde se situava o enclausurado espaço
do noviciado, deparando-se aí com uma
significativa surpresa: um quarto individual, a contrastar com a camarata do
Colégio. Sentiram, nesse momento, que a
sua vida havia efetivamente mudado.
A sua existência no noviciado, com início
em 7 de setembro de 1944, processou-se
normalmente: aprofundando o conhecimento da vida que pretendiam abraçar;
estudando as possibilidades físicas e espirituais para a levar a efeito; ponderando
se eram ou não chamados à vida religiosa,
no caso tal como foi revelada por Deus a
S. Francisco de Assis.
Por se tratar de tempo de estudo e de
ponderação, nada mais natural que um
ou outro chegasse à conclusão de que tal
vida não era para ele. Essa foi a razão pela
qual o grupo de 17 ficou reduzido a 13,
no decurso desse ano.
No dia 8 de setembro de 1945, esses
sobreviventes comprometeram-se com a
Ordem Franciscana, mediante o ato da
Profissão Religiosa, numa cerimónia

que teve lugar na igreja do Convento,
perante o Vigário Provincial, P. Manuel
Taveira da Silva, em substituição do
Ministro Provincial, Padre Cipriano do
Vale que, por motivos de saúde, havia
delegado esse poder.
Comprometidos com a Ordem Franciscana, foi retomado o estudo, de nível superior, especificamente o que era orientado
para o sacerdócio, em duplo curso, o de
Filosofia e o de Teologia, estando o primeiro situado, naquela época, em Montariol. O Curso de Teologia realizou-se já
no Seminário da Luz, em Lisboa. Entretanto foi-se robustecendo o vínculo com a
Ordem, mediante a Profissão Perpétua ou
Profissão Solene, marcando esta designação o seu contraste com a profissão anterior, também chamada Profissão Simples,
temporária ou não definitiva. Os que à Profissão Solene acederam, em 8 de dezembro
de 1948, já não eram 13, mas apenas 10,
número muito distante dos 52, com que foi
inaugurado este percurso de vida.
Foram estes 10 que, na manhã de 22 de
julho de 1951, receberam a unção sacerdotal, na capela do Seminário da Luz,
pelas mãos de D. Teófilo de Andrade,
franciscano, primeiro bispo de Nampula
(Moçambique), que havia regressado a
Portugal, por motivos de doença. A ordenação sacerdotal teve, na celebração da
Missa Nova, uma das suas mais festivas
expressões exteriores, em solene reencontro com as respetivas famílias e paróquias, donde tinham estado arredados
uns oito anos.
Terminado a longa época de formação
franciscana e sacerdotal, passou-se à integração de cada um nas diversas Comunidades da Província Portuguesa da Ordem
Franciscana, depois de um minicurso de
carácter pastoral, que se efetuou, durante
cerca de um ano, em Varatojo. Dois,
porém, seguiram, logo após a “Missa
Nova”, para Roma, onde se doutora-

ram, um em Direito Canónico, outro
em Filosofia.
A história deste grupo de 10 sacerdotes,
menos ainda a de cada um deles, não está
encerrada. Há ainda que mexer no perímetro desse número. Se o mistério da
vocação franciscana e sacerdotal havia
comprimido o número inicial de 52, para
o final de 10, o exercício do sacerdócio
desta dezena, embora iniciado, passados
alguns anos foi renunciado por 2 deles,
por ocasião da grande crise, que a Igreja
assumiu e procurou acompanhar da
forma mais adequada possível, após o
Concílio Vaticano II.
Até ao momento, a “Irmã Morte” visitou 5: o P. Augusto Costa em 1993,
com 67 anos; o P. António Domingues
Sousa Costa em 2002, com 76; o P. José
Gualberto em 2002, com 77; o P. Américo Montes em 2009, com 80 anos; e o
P. Manuel Barbosa da Costa Freitas em
2011, com 81.
Os três restantes louvam e agradecem
ao Senhor, em união com os Irmãos da
Província Portuguesa da Ordem Franciscana, o dom da vida, da vocação
franciscana e do sacerdócio, sentindo a
presença, em viva memória, dos 49 companheiros que, em 2 de outubro de 1939,
há 82 anos, iniciaram, em Montariol, um
percurso que se foi multiplicando por
muitos outros que, neste momento, também com eles agradecemos.
Nota da Redação de Missões Franciscanas:
tomamos a liberdade de explicitar os
nomes dos “três restantes”, a quem
agradecemos esta afetuosa “recordação”:
P. Arlindo Gonçalves, com 95 anos de
idade; P. Manuel Marques Novo, com 94;
e P. José Augusto Faria, com 94.
Aproveitamos a oportunidade para
enaltecer e agradecer a todas as pessoas
que, com a generosidade da sua oração
e ajuda material, contribuem para a
formação sacerdotal, franciscana e
missionária daqueles que o Senhor
vai chamando para a “Sua vinha”.
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Valores trocados — Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Vimos no jornal anterior como D. Clotilde ficou preocupada porque a sua
cachorrinha dormira nas pedras da calçada sujeita, segundo ela, a uma pneumonia. Depois perguntou ao rapaz que a
encontrara perdida na rua:
- Já agora, que lhe deste de comer?
-Dei-lhe da minha comida, que procuro
todos os dias no lixo, mas ela cheirou e nem
lhe tocou!
- Pudera, a minha Lulu sabe que só o que
lhe dou é que lhe faz bem! Por isso estás
magrinha e fraca, só queres a comida
da tua dona, não é Luluzinha? - disse,
voltando-se para a cachorra e dando-lhe
um beijo no nariz - Restos das pessoas
não te servem e muito bem, minha fofinha, seria desconsiderar a querida da tua
dona, se trocasses os bons manjares que
ela te oferece por essas sobras de comida
que existem por aí, e que os maltrapilhos,
como este desgraçado, aproveitam como
se fosse banquete.
Despedindo o jovem, a Sr.ª D. Clotilde
entregou-lhe duzentos euros como recompensa, mas com algumas recomendações,

mais de arrogância que de reconhecimento:
«Ó moço, tens aqui duzentos euros, por
teres sido o «salvador» da minha Lulu.
Veste-te com roupa de jeito, que só tens trapos no corpo, toma um banho que cheiras
mal e come qualquer coisa decente. Até
entravas dentro das minhas portas, mas os
vírus que deves trazer agarrados ao corpo
ainda poderiam infetar a minha Lulu e o
ar puro da nossa casa. Espero que a minha
Lulu não tenha apanhado alguma doença
porque, coitadinha, já estou a imaginar
o perigo que ela correu no meio de gente
assim, como tu, miserável, e a dormir na
calçada!» Depois, virando as costas, foi
dizendo para cadela: «Anda Luluzinha,
que não sei qual dos três santos me ouviu, se
Santo António, se S. Francisco de Assis ou se
Santo Antão e, por isso, não vou agradecer
a nenhum para que, ao agradecer a um, os
outros não fiquem sentidos!»
Queridos leitores, depois disto, para bom
entendedor meia palavra basta. Quando
os animais, que tem todo o direito a ser
bem tratados, disso não duvido, e isso
defendo, ocupam o primeiro lugar, na
cabeça de alguma gente, em prejuízo das
crianças, e até dos idosos, o que reprovo

veementemente, então a vida humana, já
tão ameaçada pelo aborto, pela eutanásia e
outras formas de a destruir, acaba por não
ter valor algum.
Com efeito, os nossos deputados, com
assento parlamentar na Casa da Democracia, me parece que estão mais preocupados em punir aqueles que praticam, no
neologismo daquela senhora, a «Cãotanásia», se se mata um cão, ou, num outro
neologismo, para não ficar atrás daquela
senhora iluminada, a «gatanásia», no caso
de alguém matar um gato, mas desprezam
a vida humana e defendem, com unhas e
dentes o aborto, a eutanásia e outras formas de destruir a vida humana, apesar de
saberem que ela é sagrada e deve ser defendida desde a sua conceção no seio materno,
até ao último sopro de vida natural (from
de womb to the tomb).
Na verdade, não é que chumbaram, na
Assembleia da República, uma proposta
de lei que criminalizaria os maus tratos contra os idosos, mas se apressaram
a criminalizar os maus tratos contra os
animais? Parece não ser crime maltratar,
ou abandonar um idoso, ou um familiar
nas urgências ou na cama de um hospital,

num lar e mesmo, por vezes, na morgue,
sendo sepultado sem ninguém reclamar
o corpo para uma despedida digna deste
mundo, na hora do funeral, em muitos
casos pais de filhos, que mereciam a gratidão daqueles que criaram, com amor e
sacrifício. Mas aquele que abandonar um
animal de companhia ou o maltratar já é
criminalizado e até pode apanhar cadeia,
como diz o Artigo 387 do código Penal:
«Quem, sem motivo legítimo, infligir dor,
sofrimento ou quaisquer outros maus tratos
físicos a um animal de companhia é punido
com pena de prisão até um ano ou com
pena de multa até 120 dias». E artigo 388
«Quem, tendo o dever de guardar, vigiar ou
assistir animal de companhia, o abandonar,
pondo desse modo em perigo a sua alimentação e a prestação de cuidados que lhe são
devidos, é punido com pena de prisão até seis
meses ou com pena de multa até 60 dias».
Então, porque carga de água também
não foi aprovada a lei que puniria a dor, o
sofrimento físico e psicológico contra os
idosos e a falta de prestação de cuidados e
abandono dos mesmos? Será que devemos
aceitar esta inversão de valores? Deixo à
consciência de cada um.

Nhu Sant’Antóni!
Texto: Frei Sérgio Pinheiro, OFM

Santo António, nascido muito provavelmente em 1195, tornou-se franciscano
em 1220, animado pelo desejo e fervor
missionário. Queria ir para Marrocos
evangelizar…Não foi para lá, mas evangelizar, isso sim, não deixou de o fazer. E,
deste modo, chegou ao mundo inteiro!
Como sabemos, o santo andou por
França, algum tempo. Andou ainda por
Pádua, onde terá falecido, com fama e
provas de santidade de tal forma que, em
menos de um ano, fora canonizado.
Em vida, o santo não se cansou de anunciar o Evangelho e de espalhar a Paz e o
Bem, quando ia pela terra. Conhecido
como pregador, defendia os pobres,
denunciando a exploração por parte dos
poderosos. Deixou, igualmente, os chamados Sermões Festivos, cheios de sabor a
Evangelho, pois a Palavra de Deus era o
motor do seu dia a dia. Por isso, se pode
dizer que António de Lisboa encarna
bem aquela expressão do salmo 18: «A
sua mensagem estendeu-se a toda terra».
Tanto assim é, e não fosse a festa de «Nhu

Sant’Antóni» a festa à qual, na Ilha de
Santiago, em Cabo Verde, mais gente
acorre, para celebrar tão grande santo,
isto é, o que Deus por meio dele operou e
ainda vai fazendo aos que têm fé!
Estamos a falar da capela de Santo António de Belém, que pertence à Paróquia de
São João Batista, onde estão os missionários franciscanos frei Nicolás Almeida
(português) e frei Anselmo Major
(moçambicano). A capela é muito simples assim como a gente que a compõe.
Poderíamos até questionar-nos: porque
aparece tanta gente? (Sim, porque Santo
António, a 13 de junho, reúne gente
vinda de toda a ilha!!). Sim… porquê?
Aliás, não tem nada que atraia; só tem
um monumento (a campa de um coronel
português, do século XIX) … tem pedra
antiga, da Ilha do maio! Mas, o que atrai??
Só e apenas Nhu Sant’Antoni, o simples
frade de burel… e a sua gente! O povo de
Belém! (que já parece o Deus-Menino e
São José e a sua Mãe… em Belém!).
Esta comunidade é muito simples e pobre,
fazendo jus ao seu orago, o frade menor,
António de Lisboa. Mas a pobreza deste

lugar engrandece-o, enobrece-o e faz-lhe
descobrir as suas verdadeiras grandezas: a
simplicidade das crianças que, domingo
a domingo, cantam nas celebrações eucarísticas; os anciãos que, mesmo cansados,
não se afadigam por louvar a Deus, na
Sua presença.
Santo António, em Belém, traz de novo
a simplicidade do Filho de Deus, que,
vindo à terra, Se esqueceu da Sua majestade, enriquecendo-nos com o Seu amor,

a Sua pobreza… Ele, Deus e Filho de
Deus… veio visitar-nos!
Santo António de Belém, Nhu
Sant’Antoni… nhu abensuanu: abençoa-nos! Traz às nossas casas a simplicidade
do Evangelho, a genialidade da pequenez! Ensina-nos a louvar a Deus em qualquer circunstância… tanto nos momentos felizes, como nos mais difíceis! Nhu
Sant’Antoni di Belém, nhu abensuanu,
Nhu bem! Santo António, rogai por nós!
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Livro de memórias
O meu pedido para ir para a Guiné-Bissau
Texto: Frei João Dias Vicente, OFM

“destacado
com apreço
a minha
oferta para
a Missão da
Guiné”
Corria o ano de 1975, ano de realização
de mais um Capítulo Provincial eletivo na
Província Franciscana Portuguesa, desta
vez realizado em Varatojo (Torres Vedras),
de 20 a 29 de julho em que eu participei
também como delegado.
Logo no segundo dia de trabalhos,
quando foi apresentada a situação geral
das missões franciscanas em Moçambique
e na Guiné-Bissau, dei por mim a sentir-me despertado interiormente para esse
tema da atividade missionária “ad gentes”,
talvez porque já desde os tempos do curso
geral de teologia eu sentisse um certo gosto
e interesse pelas coisas africanas, embora
fosse um interesse e gosto ainda sem com-

promissos de empenho pessoal, como se
fosse alguma coisa de belo em si mesmo
mas que estava ainda distante e ainda mal
definido em mim. Igualmente, quando
fui capelão militar no norte de Moçambique, no Lago Niassa (1970-72), tive
oportunidade durante o mês de férias de
conhecer um pouco da realidade das mis-sões franciscanas portuguesas nessa ex-colónia portuguesa da África Oriental e,
nessa altura, ocorreu-me a eventualidade
de um dia lá voltar, não como militar mas
apenas como missionário franciscano.
Porém, o que nunca imaginei foi que,
neste Capítulo Provincial, algo de imprevisto e de decisivo pudesse vir a acontecer
para mim com referência à atividade mis-sionária em África. O certo porém é que
aconteceu de verdade.
Tudo começou quando, no dia 27 desse
mês de julho, ao fim da tarde, o delegado
da Guiné-Bissau, aproveitando uma troca
de impressões sobre a apresentação do
documento A Província perante as suas
responsabilidades missionárias (tema
que fazia parte do Capítulo), deu o seu
testemunho sobre a situação da Missão
franciscana portuguesa naquele país e
naquela Igreja. Esse delegado, ao falar do
cansaço dos missionários, da falta enorme
de mais pessoal que os pudessem ajudar na
Guiné, e da grande estima da população
guineense pelos missionários, fê-lo com

CLARISSAS DO MOSTEIRO DE MONTE REAL EM FESTA
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

No próximo dia 11 de junho, às
15h00, vamo-nos todos associar, Via
Facebook à enorme alegria das Irmãs
Clarissas do Mosteiro do Santíssimo
Sacramento em Monte Real (Diocese
de Leiria-Fátima).
Um grupinho de jovens oriundas de
Timor Leste, vão dar mais um passo

para a sua Consagração ao Senhor
na Ordem de Santa Clara (Segunda
Ordem Franciscana, fundada por S.
Francisco de Assis e cuja mãe e mestra é a Virgem Santa Clara de Assis,
no século, Chiara d’Offreducci).
Presidirá à Solene Eucaristia, Sua
Eminência o Senhor Cardeal D. António Marto, Bispo de Leiria-Fátima.

tal arte, realismo e angústia, que logo de
imediato me prendeu a atenção. Depois
do seu testemunho, houve algumas perguntas ao apresentador do documento
por parte da assistência, mas sem se atacar
esse problema-chave de quase toda a atividade missionária ad gentes, ou seja: a falta
gritante de novos missionários para os problemas cada vez maiores da missão.
A certa altura e dado que a hora ia já um
tanto avançada, o orientador da sessão
começou a preparar-se para a dar por
encerrada. Foi então que um dos membros
do Capítulo pediu a palavra para dizer que
não se poderia acabar assim esta temática
sem uma palavra fraterna de solidariedade
concreta em sintonia com os problemas
que tínhamos ouvido no referente às
Missões de Moçambique e da Guiné, sob
pena de defraudarmos as esperanças des-ses nossos confrades que aí corajosamente
resistiam e precisavam que algo mais fizés-semos de concreto para os ajudar.
Foi nesta altura que senti dentro de mim
um apelo veemente que me indicava ser
este o momento certo para me decidir.
Então, não fiz mais que pedir a palavra,
solidarizar-me com a sugestão deste confrade que acabara de pedir o prolongamento da sessão e oferecer-me desde já para
passar a fazer parte da equipa missionária
da Guiné-Bissau. Não de Moçambique,
como anteriormente tinha imaginado,
mas doutra parte da África lusófona, por
sinal até mais perto de Portugal e que me
pareceu agora ser mais urgente.
Felizmente, o novo Ministro Provincial
era alguém bem sintonizado com os problemas das Missões e não colocou qualquer problema para a aceitação deste meu
pedido, tendo mesmo no encerramento
do Capítulo garantido publicamente esta
sua particular sensibilidade para a nossa
atividade missionária na Guiné e em
Moçambique e destacado com apreço a
minha oferta para a Missão da Guiné.
A partir desta altura, passei a olhar para o
meu futuro próximo já integrado na vida
e atividades dos meus confrades na África

Ocidental. Comecei a consciencializar
melhor tudo aquilo que deixava para
trás – que não era pouco - e confiei que
Quem me desafiara de maneira tão inesperada mas clara, também não me negaria o seu auxílio indispensável. E, passados poucos meses, em 11 de novembro
desse ano de 1975, tomei o avião de Lisboa para Bissau.
Como será fácil de constatar por esta
descrição sumária, a minha vocação
missionária “ad gentes”, depois de Deus
o Senhor da messe, ficou assim ligada à
colaboração de três dos meus confrades
franciscanos presentes no dito Capítulo
provincial de Varatojo: um deles que
soube, com paixão e realismo, despertar
em mim a urgência da missão; um outro,
que proporcionou o alongamento da ses-são e me deu oportunidade de despertar
para o momento desafiante que se ofereceu aos meus olhos; e finalmente um terceiro, que me abriu de par em par as portas do caminho para a África Ocidental.
É evidente que, ao partir para o novo
campo da atividade evangelizadora fora
do meu país e num Continente que ainda
mal conhecia, fi-lo numa atitude de confiança mas também misturada de inegável
apreensão e expetativa. Porém, passados
45 anos e já regressado definitivamente
a Portugal, ainda considero que essa foi
muito provavelmente a melhor das opções
que tomei em toda a minha vida.
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Franciscanos em festa em
Moçambique
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

“foi com enorme emoção
que tivemos a notícia
da ordenação de novos
Diáconos e Sacerdotes”
As zonas de Manica e Sofala, e a cidade
e Diocese da Beira em Moçambique, a
nós franciscanos de Portugal, tocam-nos
nas nossas origens da evangelização mis-sionária naquelas paragens, quando nos
finais do século XIX, aí aportamos pela
primeira vez no dia 17 de julho de 1898.
Por isso foi com enorme emoção que
tivemos a notícia da ordenação de novos
Diáconos e Sacerdotes da Ordem Franciscana, para o serviço da Igreja moçam-

bicana e da família franciscana espalhada pelo mundo, que ali ocorreram no
passado dia 16 de maio.
Todos estes jovens que agora receberam
a Ordenação, estudaram em Lusaka na
Zâmbia e foram muito ajudados pela
União Missionária Franciscana de Portugal, através das «Bolsas de Estudo»,
que generosamente os nossos leitores,
amigos e benfeitores, com muito sacrifício nos continuam a fazer chegar.

EM CIMA AO CENTRO FREI AMARAL, SUPERIOR REGULAR E O FREI SALVADOR MIOTO COM OS NOVOS
ORDINANDOS

Receberam a Ordenação Diaconal: os
Freis Adelino José Manuel Langa, Dionísio António da Costa, Hilário Mepina
e Kingeshi Didier.
Receberam a Ordenação Sacerdotal: os Freis Neto Castro Nhampoca e
Tendi Samuel Chiara. Presidiu às ordenações o Senhor Arcebispo da Beira D.
Claudio Dalla Zuanna
Para informação histórica dos nossos
leitores, acrescentamos que a diocese
da Beira, foi ereta a 4 de setembro de
1940 pela bula Sollemnibus Conventionibus do Papa Pio XII, com território da
prelatura territorial de Moçambique.
Contextualmente a prelatura territorial
de Moçambique foi elevada a arquidiocese com o nome de Lourenço Marques
(hoje arquidiocese de Maputo) e a diocese da Beira tornou-se sua sufragânea.
A 6 de outubro de 1954 e a 6 de maio de
1962 cedeu porções do seu território para
edificação das dioceses de Quelimane e

de Tete. A 4 de junho de 1984 foi elevada
a arquidiocese metropolitana pela Bula
Quo efficacius do Papa São João Paulo II.
A 19 de novembro de 1990 cedeu outra
porção do seu território para construção da diocese do Chimoio.
A diocese tem uma superfície de 78.000
Km quadrados, com uma população de
1.422.000 habitantes; os católicos são
833.000, cerca de 58% do total; há 33
paróquias, 29 sacerdotes diocesanos, 49
membros de institutos religiosos masculinos e 84 religiosas.
A Beira é a segunda cidade de Moçambique e capital da província de Sofala. A
cidade está situada na costa do Oceano
Índico perto da foz do rio Pungoè no
centro do país. O porto da Beira tem
enorme importância para o interior
de Moçambique e mais ainda para o
Malawi, a Zâmbia e o Zimbabwe que
não têm acesso ao mar. Uma linha ferroviária, uma estrada e um oleoduto ligam
o Zimbabwe ao porto da Beira através do
chamado Corredor da Beira.

OS NOVOS PRESBITEROS E DIÁCONOS NO MOMENTO DA PROSTRAÇÃO

Intenção do Papa Francisco para junho
A beleza do matrimónio (pela Evangelização)
Rezemos pelos jovens que se preparam para o matrimónio com o apoio de uma comunidade cristã, para que cresçam no
amor, com generosidade, fidelidade e paciência.

