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Mulher forte e corajosa
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Em 1193, nasce em Assis Clara Offreducio, filha de uma ilustre linhagem terrena,
sendo escolhida por Deus para ser mãe de
um grande número de religiosas, entre as
quais se incorporam as suas duas irmãs
mais novas: Catarina e Beatriz. Também
Ortolana, sua mãe, se faz religiosa em São
Damião, na sua viuvez. Depois de uma
infância serena no seio de uma família
com bens e com instrução – o que lhe
proporcionou uma adolescência tranquila – Clara começa a suspirar de desejos por Deus. Por volta dos 18 anos, terá
uma experiência marcante, durante uma
celebração da Eucaristia, no Domingo de
Ramos de 1211: sente, interiormente, a
vontade de dar ouvidos e de acompanhar,
também ela, a transformação que, há
anos, se vinha a realizar num rapaz da sua
terra de nome Francisco.
A voz de Deus torna-se mais percetível,
e de dia para dia cresce no íntimo de
Clara o desejo da consagração religiosa.
E, numa noite de verão de 1211, foge de
sua casa para a igrejinha da Porciúncula,
a fim de aí passar a viver só para Deus.
Depois alguns meses de adaptação às
condições decorrentes da sua vida consagrada, passa a viver em São Damião,
com as suas primeiras companheiras,
uma vida de clausura. Clara e Francisco
viviam ambos a mesma opção: seguir a
Cristo, viver pobre como Ele e servir os
pobres, tal como Ele mandou fazer.
O irmão Francisco, preocupado com o
presente e o futuro da vida de Clara e das
suas futuras companheiras, vai escrever
para as irmãs pobres de São Damião uma
forma Vivendi, a qual, fielmente, lhes faci-

lite fazer e viver sempre a vontade de Deus.
Mais tarde, em 1226, já doente, o Santo
escreve a “Última vontade a Santa Clara”,
um testamento espiritual realizado por
Clara, diariamente, enquanto viveu.
As relações do papado com Clara de Assis
nem sempre foram brandas. Mas a 17 de
setembro de 1228, a irmã de Assis consegue da Cúria e do Papa (os quais tiveram
em conta diversos grupos de mulheres consagradas que viviam diferentes expressões
de vida) o chamado Privilégio da Pobreza,
garantindo-se, assim, a originalidade do
seu carisma. No ano seguinte, outros mosteiros também recebem o referido Privilégio e, dessa forma, foi crescendo esta nova
família religiosa, tendo a Clara por mãe e a
Francisco por pai.
Em 1237, já viviam no conventinho de S.
Damião 50 irmãs. Nesse lugar é que, em
1240, os soldados sarracenos do exército
de Frederico II assaltaram S. Damião,
mas Clara, confiando na presença de
Jesus na Eucaristia, venceu os inimigos.
Depois da morte de Francisco de Assis,
em 1226, os frades tentaram viver outros
estilos de vida religiosa, quase igual a
outras Ordens e deixaram de assistir
espiritualmente as irmãs clarissas. Em

1248, pela segunda vez, os Frades Menores recusam prestar assistência espiritual
aos conventos de Santa Clara, como lhes
pedia o Papa. Em face desta recusa, este
serviço passou a ser feito pelo Cardeal
Rainaldo.
Clara de Assis, mesmo doente e de cama,
continuou sempre a lutar pelo Privilégio
da pobreza, que a Cúria Papal tardava em
conceder. Mas, em 1253, o Papa Inocêncio IV muda-se, com a Cúria, de Perúsia
para Assis (ao tempo, a Cúria Papal era
nómada). Em maio daquele ano, o Pontífice visita a Santa, voltando a visitá-la
entre 6 e 8 de agosto do mesmo ano de
1253. Atendendo às suas súplicas e ao
seu estado de saúde, é levado a aprovar a
Regra de Santa Clara, o que acontece a 9
de agosto. No dia seguinte, a 10 de agosto,
Clara recebeu e beijou a Bula de aprovação da regra e, no dia 11, diz as últimas
palavras às irmãs, que velavam junto ao
seu leito. Na tarde daquela segunda-feira,
na presença das Irmãs e dos Frei Leão,
Frei Junípero, Frei Ângelo e Frei Tancredo, a virgem Clara deixa este mundo
e vai viver em Deus. No dia 12 de agosto,
o Papa Inocêncio IV e a Cúria Pontifícia
tomam parte no funeral de Clara.
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Editorial

O Senhor nos pôs à prova
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Nestes meses de verão (agosto e setembro)
tudo é descompressão, férias e lazer. Normalmente em família ou entre amigos, o
que equivale a dizer ‘em grupo’, coisa ainda
pouco recomendável, devido às atitudes
cautelosas que somos levados a cumprir.
Devemos estar vigilantes sobre nós mesmos, para não cultivarmos egoísmos
extremos que nos distanciem de tal modo
dos outros que os deixemos de conhecer
e de manter intimidades de anos e anos.
Duas palavras são hoje muito usadas, quer
na comunicação social, quer nos discursos
dos nossos políticos: resiliência e subsidiariedade. Fala-se em resiliência para estimular as capacidades necessárias para a nossa
sobrevivência em momentos conturbados.
Realmente ela tem sido muito necessária
para todos, particularmente aos mais afetados pelas nefastas situações de desemprego,
orfandade e endividamento das famílias
como consequência da pandemia.
Mas também devemos repetir muitas
vezes a palavra: subsidiariedade. Repeti-la,
para melhor a compreendermos e praticarmos, de forma a lhe darmos vida nas
nossas vidas. Todos temos algo para dar,
algo que falta aos outros e a nós, algo a trocar para nos enriquecermos mais a todos
os níveis, cultural, material, espiritual, etc.
A subsidiariedade faz-nos pensar mais
uns nos outros, torna-nos mais atentos
uns aos outros e enriquece-nos a todos
porque na partilha todos ficamos sempre
mais ricos. Ricos, não forçosamente de
bens materiais, mas ficaremos mais ricos,
cultural, material e espiritualmente.
Este é um desafio a ter em conta em
tempo de férias.
Na Igreja, 2021 é o ano eucarístico. A sala
de imprensa da Sé Apostólica já divulgou
o programa da Viagem Apostólica do
Papa Francisco, a Budapeste e a Bratislava de 12 a 15 de setembro, por ocasião
da conclusão 52º Congresso Eucarístico
Internacional (lembro que o padroeiro
de todos os Congressos Eucarísticos, é o
Santo franciscano, São Pascoal Balião).
A Eucaristia, é para nós os católicos, a presença real de Jesus Cristo no mundo! É uma
promessa do Apocalipse; «Eu estarei sempre
convosco» (Ap 21, 3). Daqui a necessidade
de nos darmos conta de que continuamente
o divino está com o humano, que Deus está
connosco; apesar das nossas distrações e até
das nossas repetidas negações.
Também no mês de setembro vai ocorrer
o 107º Dia Mundial do Refugiado. O
Papa Francisco escreveu uma mensagem
para este dia, lembrando a importância
do «nós». O tema é: «Rumo a um nós
cada vez maior».
Alarguemos a nossa noção de um «nós»
sempre maior, mais fraterno, mais consequente, mais justo, mais afetuoso, mais
intercultural e mais multirracial.
Um nós que nos permita dizer com sinceridade: «Pai nosso…».

Queridos leitores, benfeitores e amigos da União Missionária Franciscana
(UMF) e do Jornal Missões Franciscanas (JMF), Paz e bem! Como demos
notícia no último jornal no dia 23 de
junho, fui surpreendido com a notícia
triste dada pelo Frei Álvaro Silva, Procurador da UMF e Diretor do Jornal
Missões Franciscanas, a colocar-me a
par do que aconteceu na secretaria da
UMF e na administração do JMF: o teto
ruiu devido à velhice e à humidade que
destruiu o madeiramento primitivo que
o suportava e deixou o chão, as paredes,
as ligações elétricas e algum material de
apoio, num estado deplorável.
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Queridos leitores, como vos disse, desde
2008 que tenho escrito para o JMF, histórias de vida exemplo e proveito, e artigos de formação na área da Missão, da
Evangelização, da Vida de Santos e Beatos de Deus. Até a minha própria história sobre o combate ao cancro que me
levou o estômago e duodeno, precisamente no dia de S. João, 24 de junho de
2008, no IPO do Porto. Mas nunca pensei escrever sobre um momento tão triste
para a vida e apostolado missionário da
UMF e do JMF, pois aquele espaço de
trabalho era para nós, missionários franciscanos, o berço e o coração de toda a
evangelização missionária franciscana
em Portugal e o local de ligação com os
nossos amigos e benfeitores da UMF e
leitores do JMF.
Mas, como missionários, não podemos
parar, e a reparação daquele local, tão
importante para nós, deve ser recuperado quanto antes, porque a vida continua, os problemas são para enfrentar
e a missão não pode esperar. Pedimos
orçamentos, e o mais barato, aponta
para valores muito elevados, dada a crise
gerada pela pandemia, que ultrapassará,
provavelmente, os quarenta mil euros.
Foi então que, propus ao Frei Álvaro,
bater à vossa porta, embora ele me tenha
dito que tinha acabado de fazer o peditório para o Pão de Stº António e lhe custava voltar a pedir para esta despesa concreta. Mas eu disse ao Frei Álvaro que,
se a UMF não tinha fundo de maneio,
por ter já orientado as ofertas recebidas
para a necessidades do campo de missão,
os nossos queridos leitores do JMF, e os
nossos benfeitores e amigos da UMF,
os leitores do JMF iriam compreender e
não levariam a mal, se estendêssemos a
mão à caridade, para acudir a uma situação imprevista, pois não podíamos deixar o berço e o coração da evangelização
franciscana (UMF e JMF), sujeita a uma

degradação contínua. Graças a Deus, sei
que um ou outro entre vós já começou a
contribuir, porque já apareceram depósitos no banco, seja por Caridade!
Eis-me aqui, portanto, a renovar o
pedido aos amigos e benfeitores da
UMF, e aos leitores do JMF, a vossa
ajuda, por mais pequena que seja, porque grão a grão enche a galinha o papo,
ou seja, entre todos, conseguiremos o
objetivo desejado de recuperar os espaços perdidos e dignificar o trabalho feito
a bem das missões franciscanas. Na verdade, não podemos pedir apoio àqueles
que são alvo da nossa missão, porque, se
precisam, é porque não têm. Procuramos pedir para dar, não retendo muito
tempo em nossas mãos o que é entregue
para a missão, mas agora somos nós que
pedimos, porque também a nossa não
tem onde recorrer, senão à generosidade
de quem sempre foi generoso, por ter
um grande coração, os nossos amigos
e benfeitores da UMF e os leitores do
JMF. Acredito, que, através da vossa
generosidade, nos trará alívio, conforto
e consolação. Porque os trabalhos já
começaram, tudo o que formava as salas
de trabalho, porque ficou danificado,
teve que ser removido, segue-se agora a
reconstrução. Se nos quiser ajudar faça
o depósito na nossa conta Santander
PT50 0018 0003 5368 0518 0206 7.
É com muita confiança queridos leitores/as, que neste dia em que recordo os
vinte e nove anos da minha Ordenação
Sacerdotal (19 de julho de 1992) que me
dirijo a vós novamente cheio de gratidão
pessoal, enquanto responsável por este
apelo, e de todos os frades e missionários franciscanos, pela generosidade que
não nos faltará, graças à Divina Providência que toca o coração de todos o
que comungam connosco do mesmo
espírito missionário de S. Francisco de
Assis. Obrigado, muito obrigado! Deus
vos pague! Paz e bem!
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Férias… com ou sem Deus?
Texto: Frei Márcio Carreira, OFM

“a partir do momento
que tiramos férias do Pai,
tiramos férias de tudo da
nossa alma”
Eu sei que, com as férias, poderá surgir
uma indisposição muito grande para
rezar e poderemos sentir que somos
merecedores de cada precioso segundo
sem fazer nada. Poderá, eventualmente,
dar-se uma fusão entre os nossos corpos
e as nossas camas, e, aí, vem uma vaidosa
sensação de que pensar em Deus é um
imenso favor que Lhe fazemos, e essa é
o mais puro artifício do inimigo. E, pela
nossa lógica humana, alicerçada no efémero e no material, há uma superficial
sensação de que nos bastamos sem Deus.
Com a persuasão do pecado, pela nossa
limitação, ficamos convencidos disso.
Mas… como estamos errados!
Devemos descansar, sim. Mas tal raciocínio impacta no decorrer de todo o ano.
Se, sem fazer nada, estamos assim, com
a desculpa do trabalho, dos estudos, dos
conflitos, do namoro, do cuidado com
os filhos e amizades, Deus não vai passar
de um mero solucionador de conflitos,
porque nos vamos lembrando d’Ele apenas nos momentos de dor. E não é errado
recorrer a Ele nas angústias, o seu amor

é misericordioso e incomensurável, mas
a questão é que Ele não pode estar só
nesses momentos. Porque Ele deve ser o
nosso descanso basilar, sem Ele podemos
até descansar a nossa carne, mas jamais o
espírito. Sem Deus, não somos completos, ainda menos nas férias.
Mas, qual seria então a solução? A pequenez! Devemos fazer-nos pequenos e ir ao
Seu encontro, descansarmos n’Ele, e isso
só vai ser possível, se não abandonarmos a
nossa vida de oração: dela nós nunca tiramos férias. Estipule um horário para ler
o Evangelho, para rezar, fazer adoração.
A comunhão também é um forte aliado
na manutenção da nossa intimidade; tire,
pelo menos, um dia da semana – além do
domingo, claro – para ir à missa, para ter
um encontro mais concreto e profundo
com Jesus. Além disso, refugiarmo-nos
na vida dos santos enraíza ainda mais a
nossa busca pelo céu, e eles garantem-nos
ótimos livros e filmes, que, além de um
entretenimento, alimentam e descansam
a nossa alma nestas férias.
Pode torna-se habitual criar uma relação

RETIRO ANUAL UMF - FÁTIMA DIA 27 DE AGOSTO

Caros Amigos e Amigas que habitualmente participam no RETIRO ANUAL
DA UNÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA EM FÁTIMA, infelizmente
neste ano de 2021 as condições da
pandemia e as suas novas variantes,
ainda não nos irão permitir este ano
organizar com total segurança, o nos-so habitual retiro em Fátima.
Mas tal como no ano passado, temos
a possibilidade de estar unidos pelos meios de comunicação social, na
oração do Terço do dia 27 de agosto, às 18h30, transmitido a partir de
Fátima da Capelinha das Aparições.

Nessa circunstância, na medida das
possibilidades estaremos juntos e em
comunhão, rezando a Nossa Senhora
de Fátima pelas missões e pelo Santo
Padre e pelas vossas intenções.

com Deus alicerçada numa busca d’Ele
nas nossas dificuldades. Quando o quotidiano é agitado, turbulento e caótico,
sempre recorremos ao Pai: na dor, Ele
está lá. E isso é ótimo! Ele pede-nos isso
e a Sua paternidade divina configura-se
em muitos desses casos. A problemática
é quando não estamos mergulhados no
caos e na angústia; quando o quotidiano
é leve e tranquilo e não temos preocupações. Nesses momentos, nós procuramos
o Pai? Nas nossas férias, maioritariamente, tiramos férias de Deus e sossegamos, inclusive, a nossa busca por Ele.
Mas Deus não é como o nosso trabalho: Ele nunca tira férias! Esse distanciamento, em momentos de calmaria, é
extremamente comum, mas não pode
ser normal e frequente. Pela nossa humanidade e pelo nosso orgulho, essa busca
pela independência de Deus é habitual,
mas devemos lutar, porque, a partir do
momento que tiramos férias do Pai, tiramos férias de tudo da nossa alma, e ficamos estáticos na nossa fé.
Aqui reside o maior problema das “férias

do divino”, já que a busca pela intimidade
com Deus nunca pode ser estática. Tal
como uma escada rolante, ou tu sobes ou
tu desces. Com Jesus, não há meio termo:
ou somos sempre e inteiramente d’Ele,
ou vivemos à parte do Seu amor. Isso não
significa que Ele seja cruel ou possessivo,
mas que Ele sabe que só seremos completamente felizes ornamentados pelo Seu amor
ciumento, independentemente de estarmos
desesperados com as nossas dificuldades
quotidianas, ou em paz com a leveza das
nossas férias. Não podemos, nunca, parar
de buscá-Lo, porque, sem Ele, negaremos
a nossa alegria e a nossa verdadeira paz. Ele
é o nosso refúgio, as nossas férias eternas
e o nosso descanso de sempre. Conversa e
procura ter momentos de intimidade com
Deus. Não demora nada, e ainda crescemos na fé, e o Seu amor nos preenche. Nas
tuas férias, procura a oração quotidiana e
busca escutar Jesus, luta contra a preguiça
e a tendência de descer na escada rolante.
Jesus está sempre connosco e quer sempre
completar-nos, Ele é a nossa alegria eterna,
com ou sem férias!
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Frei Massimo Fusarelli
Novo Ministro Geral dos Irmãos Menores

Os 116 frades capitulares que participam do Capítulo Geral da Ordem dos
Frades Menores, em Roma, elegeram no
passado dia 13 de julho, o novo Ministro Geral. O 121º representante de São
Francisco de Assis.
É o italiano Frei Massimo Fusarelli, anteriormente Ministro Provincial da Província São Boaventura. Será o Ministro
Geral nos próximos anos 2021-2027.
A eleição foi presidida, segundo nomeação
do Papa Francisco, pelo Cardeal brasileiro
João Braz de Aviz, Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada
e Sociedades de Vida Apostólica.
Ao ser informado da notícia, o Papa
Francisco congratulou-se com o novo
eleito através de um telegrama, em que
garante a sua oração e bênção “para que o

Senhor o assista e o proteja na realização
do seu serviço. E o seráfico Pai São Francisco encoraje e guie dos seus frades”.
Frei Massimo nasceu em Roma em 30 de
março de 1963, tomou o hábito franciscano em 28 de julho de 1982, fazendo a
Primeira Profissão em 30 de julho de 1983.
A profissão solene e ordenação presbiteral,
recebeu na Igreja de “São Francisco” do
Tivoli, em 30 de setembro de 1989.
Estudou filosofia e teologia no então Pontifício Ateneu Antoniano, em 1988. De
seguida iniciou os cursos de Licenciatura e
Doutorado em Teologia Patrística no Pontifício Instituto Patrístico Augustinianum,
onde obteve o título de doutor em 1992.
Lecionou Teologia Patrística no Instituto
de Ciências Religiosas do então Pontifício
Ateneu Antoniano (1991-1996).
Já esteve no governo da Ordem quando foi
Secretário Geral de Formação e Estudos
(2003 a 2009). Foi Visitador Geral para a

Província de Nápoles. Na sua província foi
Definidor, animador da Pastoral Vocacional e depois secretário da Formação Permanente; várias vezes guardião; Ministro
Provincial, além de pároco da Paróquia
São Francisco a Ripa e responsável pelo
projeto de acolhida aos pobres. Foi nessa
igreja onde São Francisco viveu e rezou em
sua passagem pela Cidade Eterna, durante
as visitas ao Papa Inocêncio III.
Na mesma ocasião foi eleito Vigário
Geral da Ordem dos Frades Menores,
Frei Isauro é natural de Lumaco, onde
nasceu em 1961.
Professou temporariamente em 16 de
janeiro de 1983. Fez a Profissão definitiva
em 20 de março de 1987 e foi ordenado
sacerdote no dia 23 de novembro de 1990,
na Igreja São Francisco da Alameda.
Frei Isauro foi eleito Ministro Provincial
no dia 16 de outubro de 2016 para o sexénio de 2017-2022. Viveu durante oito anos

FREI MASSIMO FUSARELLI

FREI ISAURO

IRMÃOS ELEITOS COMO DEFINIDORES GERAIS

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

CURSO DE MISSIOLOGIA 2021 – 23 A 28 AGOSTO
Curso online (videoconferência) das
09h00 às 13h00
Inscrições (até 16 de agosto) em:
https://cursodemissiologia.blogspot.
com/2021/06/curso-de-missiologia-2021.html
A sua inscrição apenas será considerada válida após efetuar o pagamento por transferência bancária para
o IBAN: PT50 0018 0003 1974
2600 0205 7. Coloque na descrição: CURSO DE MISSIO e envie o
comprovativo de pagamento para o
email cursomissiologia@gmail.com

numa fraternidade de inserção numa zona
periférica de Santiago e durante dez anos
trabalhou na «Sebastián Acevedo» (ações
nas ruas), contra a tortura em tempos de
Augusto Pinochet; e foi membro de um
grupo de formação contra a impunidade
no início dos anos 90.
Frei Isauro também dividia o tempo na
animação do serviço de Justiça, Paz e
Integridade da Criação (JPIC) e na Pastoral Vocacional. No seu currículo, foi
moderador da Formação Permanente,
secretário da Formação Inicial na Província e na Conferência do Cone Sul;
foi Visitador Geral da Província de São
Francisco Solano do Peru e da Província
de São Pedro e São Paulo no México; foi
Definidor Provincial, Vigário Provincial
e participou do Conselho Plenário da
Ordem em 2018.
Foram ainda eleitos como Definidores
Gerias estes oito Irmãos.
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Mensagem do Papa Francisco
Ao capítulo geral dos franciscanos
Texto: Papa Francisco

“não há
renovação
e não há
futuro senão
em Cristo
ressuscitado”
Queridos Irmãos!
Saúdo com afeto todos os que participaram no Capítulo Geral da Ordem dos
Frades Menores. O meu agradecimento
ao Frei Michael A. Perry, que conclui o
seu serviço de Ministro Geral, e os meus
melhores votos ao Frei Massimo Fusarelli, que foi eleito para lhe suceder. Torno
extensiva esta minha saudação a todas as
vossas Fraternidades de Irmãos presentes
em todo o mundo.
Desde há muitos meses, por causa da
pandemia, vivemos situações de emergência, isolamento e sofrimento. Por um
lado, esta experiência crítica, anima-nos
a todos a reconhecer que a nossa vida
terrena é um caminho que temos que
percorrer como hóspedes e peregrinos,
homens e mulheres itinerantes, dispostos
a abdicar de coisas e exigências pessoais.
Penso nas vossas fraternidades, chamadas
a ser uma humilde presença profética no
meio do povo de Deus e um testemunho

de fraternidade, de vida simples e alegre.
Nestes tempos difíceis e complexos, em
que se corre o risco de ficar “paralisados”,
estais a viver a graça de celebrar o Capítulo
Geral, e isso é um motivo de louvor e de
ação de graças a Deus. Neste Capítulo
propusestes-vos “renovar a visão da realidade” e “abraçar o vosso futuro”. Guia-vos a palavra de São Paulo: «Levanta-te…
e Cristo te iluminará» (Ef 5, 14). É uma
palavra de ressurreição, que enraíza na
dinâmica pascal, porque não há renovação
e não há futuro senão em Cristo ressuscitado. Por isso, com gratidão, vos abris
a acolher os sinais da presença e da ação
de Deus e a redescobrir o dom do vosso
carisma e da vossa identidade fraterna e
missionária.
Olhar a realidade com novos olhos: foi
o que aconteceu ao jovem Francisco de
Assis. Ele mesmo o testemunha, relatando a experiência que, no Testamento,
situa no princípio da sua conversão: o
encontro com o leproso, quando «aquilo
que lhe parecia amargo se tornou para
ele doçura de corpo e alma» (Test 1-4).
Na raiz da vossa espiritualidade está este
encontro com os últimos da sociedade e
com os que sofrem, para com eles «usar
de misericórdia». Deus tocou o coração
de Francisco de Assis através da misericórdia oferecida aos irmãos, e continua a
tocar os vossos corações através do vosso
encontro, com eles hoje, especialmente
com os mais necessitados. A renovação
da vossa visão do mundo, tem que obrigatoriamente partir de um novo olhar,
contemplando a pessoa do pobre e do
marginalizado, como sinal, quase sacramento, da presença de Deus.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2022
Já se encontram disponíveis em todo o
Portugal e Ilhas os calendários de parede e Agendas de Bolso, editado pela
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA.
Algum material, foi mesmo entregue
em mão na casa das Zeladoras pelo
Procurador Nacional, Frei Álvaro Silva,
como foi o caso da entrega na Paróquia
da Benedita, que ficou à responsabilidade da Dª Teresa Maria.
Também temos para venda, o Almanaque de Santo António, da Editorial
Franciscana.

Podem fazer os vossos pedidos para os
nossos conventos e igreja, desde Faro
à Madeira.
Ou diretamente para o:
Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

Deste olhar renovado, esta experiência concreta de encontro com o próximo e com as
suas chagas, pode surgir uma energia renovada para olhar o futuro como irmãos e
como menores, como sois, segundo o belo
de «frades menores», que São Francisco de
Assis escolheu para ele mesmo e para vós.
A força renovadora que necessitais vem
do Espírito de Deus, dessa “santa operação” (2R 10, 8) que é o sinal inequívoco
da sua ação. Esse Espírito que transformou a amargura do encontro de Francisco com os leprosos em doçura de corpo
e alma, continua a atuar hoje para dar
nova frescura e energia a cada um de vós,
se vos deixardes interpelar pelos últimos
do nosso tempo. O ânimo de ir ao encontro dos homens e mulheres que sofrem
no corpo e na alma, e oferecer-lhes a vossa
presença humilde e fraterna, sem grandes
discursos, mas mostrando sempre a vossa
proximidade de irmãos menores. A ir ao
encontro de uma criação ferida, a nossa
casa comum que sofre uma exploração
desproporcionada de bens da terra, para o

enriquecimento de uma pequena minoria,
enquanto se criam condições de miséria
para muitos. A ir como homens de diálogo,
procurando construir pontes em vez de
muros, oferecendo o dom da fraternidade e
da amizade social num mundo que luta por
encontrar o rumo de um projeto comum.
A ir como homens de paz e de reconciliação, convidando à conversão do coração
dos que semeiam o ódio, a divisão e a violência, e oferecendo às vítimas a esperança
que vem da verdade, a justiça e o perdão.
Destes encontros recebereis um impulso
para viver o Evangelho mais plenamente,
segundo a palavra que é o vosso caminho
e orientação: «A regra e vida dos irmãos
menores é esta, a saber, seguir o Evangelho
de Nosso Senhor Jesus Cristo» (2R 1,1).
Confrontados com os desafios da diminuição das vocações e do envelhecimento
em grande parte da Ordem, não deixeis
que a ansiedade e o medo vos impeçam de
abrir os vossos corações e as vossas mentes
à renovação e à revitalização que o Espírito
de Deus provoca em vós e entre vós. Tendes uma herança espiritual de uma riqueza
inestimável, enraizada na vida evangélica e marcada pela oração, fraternidade,
pobreza, minoridade e itinerância. Não
esqueçais que um olhar renovado, capaz
de nos abrir ao futuro de Deus, o recebemos da nossa proximidade com os pobres,
com as vítimas da escravatura moderna,
os refugiados e os excluídos deste mundo.
Eles são os vossos mestres! Abraçai-os
como fez São Francisco de Assis!
Queridos Irmãos que o Altíssimo Omnipotente e Bom Senhor, vos faça ser cada
vez mais testemunhas credíveis e alegres
do Evangelho; que vos conceda viver uma
vida simples e fraterna; e que vos conduza
pelos caminhos do mundo lançando com
fé e com esperança a semente da Boa Nova.
Por isso eu rezo e vos acompanho com a
minha bênção. E vocês também, por favor,
não vos esqueçais de rezar por mim.
Francisco
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Evangelização missionária
franciscana
Parte V
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“a Igreja é isso mesmo:
Ninho que dá segurança
com o conforto da Palavra
de Deus”
Continuo a partilhar com os leitores do
JMF as linhas que traçam a espiritualidade franciscana, de forma particular
a sua dimensão missionária, a partir do
documento intitulado «O Reino de
Deus está próximo (RDP)».
Todo o simpatizante pela espiritualidade
franciscana, na sua condição de leigo no
mundo em que vive, deve tomar consciência de que toda a sua atividade missionária
deve ter sempre em conta a comunhão com
a Santa Igreja, esse foi sempre um dos principais pontos de honra de S. Francisco de
Assis. Enquanto leigos católicos, os simpatizantes da espiritualidade de Francisco de
Assis, «evangelizam como membros da Igreja
Universal e, por isso, agem partindo do Evangelho e das indicações próprias da Igreja».
O leigo simpatizante da espiritualidade franciscana deve sentir-se, como

S. Francisco de Assis se sentia, um filho
da Igreja, protegido e amparado pela sua
sombra: como a ave que busca o ninho,
encontrando n´Nela repouso; como o rio
que busca o mar, alcançando, por meio
d´Ela, o Mar que é Deus; como a abelha
que procura a flor, encontrando, através
d´Dela, o alimento que permanece até à
vida eterna; como o barco que não dispensa a âncora, encontrando n´Nela a
segurança; como o pescador que procura
o farol, para não encalhar nos escolhos do
mar da vida; como a casa que se constrói
na rocha, para não ser levada pela areia
das tentações da humana fraqueza.
Sim, para todo o que sente o seu coração voltado para S. Francisco de Assis,
a Igreja é isso mesmo: Ninho que dá
segurança com o conforto da Palavra
de Deus; Mar onde, qual rio, devemos

desaguar como destino de comunhão;
Flor de Trigo que nos oferece o Pão da
Eucaristia; Âncora que nos garante a firmeza no caminho certo; Farol que não
nos deixa encalhar nos empecilhos da
vida, e Rocha que nos sustenta, orienta
e conduz, pela vida dos sacramentos.
Para S. Francisco de Assis, segundo o referido documento em análise, este amor à
Igreja é ponto de honra, uma questão de
fé e comunhão com Cristo, pois, sendo
Cristo Esposo da Santa Igreja, e tendo a
Santa Igreja nascido do seu coração trespassado no altar da Cruz, pelo sangue
eucarístico que dele brotou, e pela água
batismal que dele jorrou, não amar a
Igreja é não amar o seu Corpo Místico,
ou seja, é não amar todos aqueles que,
unidos por uma só Fé, um só Senhor e
um só Batismo, rezando o mesmo Pai
Nosso, se sentem o Corpo da Cabeça e
com a Cabeça formam um só Corpo.
Quando S. Francisco de Assis exigiu dos
seus frades, fidelidade à Igreja e que não
pregassem nas paróquias sem autorização dos seus párocos; quando pediu,
à Mãe Igreja, um Cardeal que fosse o
protetor da Ordem e dos seus frades;
e quando conseguiu a aprovação da
sua forma de vida pelo Papa Inocêncio
III (Regra não Bulada - 1221 e Regra
Bulada - 1223), o que foi senão, que a sua
intenção de fidelidade não se ficasse pela

simples retórica, mas passasse das palavras aos atos? Até me atrevo a conjeturar
que foi como se o Teólogo e Evangelizador Maior, que surgiu da falange dos
seus frades, Santo António de Lisboa,
lhe sussurrasse ao ouvido: «isso mesmo,
Frei Francisco, contigo aprendemos que,
no que toca ao amor, fidelidade e obediência à Santa Mãe Igreja, cessam, de facto,
as palavras e falam as obras».
Ora, esta exigência do Santo de Assis, se
estende a todo aquele que, onde quer que
se encontre, vestindo espiritualmente o
seu santo hábito, ou seja, assumindo em
sua vida a tónica da sua espiritualidade,
anuncia a fé da Igreja que professa no
credo e não se desvia dessa fé, nem para
a esquerda nem para a direita, evangelizando, com o sentir da Igreja, o mundo
onde vive. Consequentemente, claro,
quem professa a fé da Igreja professa também a fé na Igreja Una, Santa, Católica
e Apostólica, e nos seus ensinamentos,
reconhecendo-a como guarda do depósito da fé e protetora da verdade ensinada
por Jesus Cristo e firmada na Sagrada
Escritura, «inspirada por Deus e proveitosa
para ministrar a verdade, para repreender
o mal, para corrigir os erros, e para ensinar
a maneira certa de viver, a fim de que todo
o homem de Deus tenha capacidade e plena
preparação para realizar todas as boas
ações» (2ª Timóteo - 3,16).

«AVIÁRIO» EM JÉCUA
Com alegria partilhamos a notícia da
construção do Galinheiro do Jécua.
Com a ajuda de um grande número
de leitores e amigos do Jornal Mis-sões Franciscanas, atingimos e já
enviámos para Moçambique o montante da ajuda que os Irmãos Franciscanos nos pediram, o equivalente
a 377,544.69 meticais (moeda local
de Moçambique).
Foi assim que estivemos presentes
e ficaremos presentes no PROJETO
AGRÍCOLA, como aplicação concreta da Encíclica Laudato Si do Papa
Francisco, orientado localmente pelos missionários franciscanos de Moçambique.

Agradecemos a todos as ofertas que
pela vossa generosidade enviámos para
Moçambique. Isto leva-nos a confiar
ainda mais em vós, e se surgir outro
pedido, certamente batermos à vossa
porta. Só Deus vos pode recompensar!

FOTO DA ESTRUTURA EM ALVENARIA DO GALINHEIRO, AGORA EM FASE DE CONCLUSÃO
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A vida dá-nos lições
Partes I e II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“aquele pai teve a coragem
de reconhecer que não foi
exemplo para o seu filho”
Apenas com onze anos, Vasconcelos começou a fumar, às escondidas do pai, e aos
treze anos já consumia drogas leves, devido
às más companhias. À medida que os anos
foram passando, foi desejando algo «mais
emocionante». Aos catorze anos meteu-se
com a cocaína e aos quinze anos já se injetava de heroína, acorrentando definitivamente a sua vida à droga.
Aos vinte e quatro anos, apesar das mil
promessas à sua amada, de que com o
casamento deixaria o vício, não foi capaz
de se libertar da maldita heroína. Aos
vinte e cinco anos tornou-se pai de uma
criança, o André, mas nem pelo filho
conseguia deixar a miséria de vida que
tinha, rompendo promessas atrás de promessas feitas à sua esposa.
Aos trinta e seis anos, alguns sintomas
começaram a alertá-lo como dores nos
músculos e articulações, repentina perda
de peso (com perda de 10% do seu peso
num mês), pequenas erupções tipo manchas avermelhadas na pele, dores de cabeça
contínuas e febre prolongada e persistente
com suores noturnos, mas, sobretudo,
o inchaço dos gânglios linfáticos que se
aproximava dos três meses. A conselho do
médico de família decidiu fazer o teste de
HIV e descobriu que era seropositivo, já
em grau avançado de sida, acabando por
pagar a fatura da imprudência, devido à
troca constante de seringas, que passavam
de braço em braço, entre os seus companheiros da desgraça. Este caso passou-se
no início dos anos noventa e a investigação
sobre o HIV ainda estava a dar os primeiros passos, pelo que o infetado não tinha
grandes esperanças de viver muito tempo.
Após esta revelação terrível, e numa evolução rápida da doença que preanunciava
uma entrada acelerada em estado terminal,
uma vez que a ciência estava então muito
incipiente na conceção do retrovirais, como
acima referi, foi surpreendido por um
pedido do seu filho André quando, diante
dele, se apressava a meter mais um cigarro à
boca: Pai, posso fumar um dos teus cigarros?
Perante este pedido do seu rebento, ficou
aterrado, estremeceu e lembrou-se que foi
exatamente aos onze anos, a idade atual

do seu filho, que ele abriu as portas para
a sua desgraça, por ter começado a fumar
um simples cigarro. Então, com a voz tremida de quem tinha consciência de não
ter autoridade moral para dar conselhos
ao filho, disse-lhe:
- Não, meu filho, seria o princípio da
tua desgraça! Nem penses mais nisso!
- Se fumar fosse assim tão mau, não fumavas, meu pai! Alguns amigos da escola já
fumam e eu tenho vergonha de não fumar
como eles. Dizem-me que se não fumo não
sou homem e até me chamam «betinho».
Vá lá, pai, ensina-me!
Decidido a dar uma lição ao filho, Vasconcelos passou a uma aula prática radical:
- Já que insistes, meu filho, traz-me aquele
maço de tabaco do pai, tira um cigarro,
põe-no na boca e acende-o. Depois puxa
com toda a força o fumo e engole-o de uma
vez! - ordenou o pai.
O rapaz, entusiasmado com a nova experiência que se apressava a viver, fez como
o pai lhe mandou. Engoliu tal quantidade
de fumo que começou a tossir desesperadamente e, com falta de ar, vieram-lhe as lágrimas aos olhos. Com dificuldade, sentindo
que sufocava, e entre uma tosse desesperante, curvando-se e gesticulando descontroladamente, pediu ajuda ao pai que, só
depois de o fazer penar uns instantes, o aliviou com ligeiras palmadinhas nas costas.
- Que sentiste, meu filho, qual foi o teu
prazer?
- Pai, o prazer não foi nenhum e senti que
morria! – disse o André, tossindo ainda.
- E queres morrer, meu filho?
- Não, pai! Mas, porque fumas?! - Perguntou o filho, perante a incoerência paterna.
- Filho, não tive quem me ajudasse e me
alertasse para o perigo do tabaco, que
depressa me levou à droga. Às escondidas
do teu avô, fui-me metendo por caminhos
perigosos e tudo começou com um primeiro cigarro, meu filho. Não serás mais
homem por fumar, acredita! Não te deixes
enganar pelos que te desafiam a experimentar, meu filho. Eu deixei-me enganar
tantas vezes e dei nisto. Olha para mim! O
filho olhou o pai, banhado nas lágrimas
que lhe teimavam em cair.

- Como, pai, estás a morrer?! - balbuciou o
garoto, carregando o semblante.
- Sim, meu filho, o teu pai está a morrer,
apesar de estar na força da vida. Estou
desgastado pelo tabaco, pela droga e
por esta maldita doença que contraí por
causa da droga, meu filho. Ao engolires
o fumo do tabaco tiveste a sensação de
que a tua vida fugia. É assim que o pai se
sente, meu filho, como alguém que sente
a vida fugir e só porque eu, um dia, exatamente com a tua idade, com os onze anos
que tens agora, quis experimentar, como
tu quiseste fazer, meu filho. E, no meio
de tudo isto, meu filho, a minha agonia,
mais que esta doença, é saber que não te
vou ver crescer. Meu querido filho, não
me sigas o exemplo!
- Mas, paizinho, não consegues parar?! Não
quero perder-te, fica comigo!
- Parar já não é possível para o teu pai! Prometes-me uma coisa, filho?
- Prometo o que quiseres, paizinho, mas,
por favor, não me deixes!
- Nunca te deixarei, meu filho! Estarei sempre no teu coração para te alertar! Prometes-me que nunca pegarás num cigarro e
nunca tocarás em drogas?
- Prometo, pai! Gosto tanto de ti!
- Também eu, meu filho, também eu!
Passado algum tempo, sem completar os
seus trinta e sete anos, aquele homem foi
levado deste mundo, como se a própria
doença o quisesse arrancar à sua vida vegetativa de farrapo humano, por caridade.
Este homem morreu, mas o seu grito de
alerta fez-se ouvir no coração do filho,
antes que fosse tarde, como se estivesse a
ver todo o filme trágico da sua vida repetido na vida do seu André.
Vinte anos depois, o próprio André me
contou e autorizou a publicação deste caso
para exemplo e alerta, grato ao seu pai por
ter tido a coragem de reconhecer o quanto
esteve errado, e de não querer que o filho
fosse pelo mesmo caminho, como o próprio André me disse: «Padre, se o meu pai
não foi exemplo para a minha vida no caminho que tomou, foi exemplo de coragem em
reconhecer o erro e alertar-me para o perigo
de seguir o seu próprio caminho. O meu pai

pode ter falhado na sua vida, mas este final
em que se me apresentou como mau exemplo
que não devia seguir, foi a melhor prova de
amor daquele que não quis ver repetido em
mim o seu calvário. Só por isso, padre, o meu
pai foi o melhor pai do mundo, e está no céu,
só pode estar no céu!»
O HIV Sida é hoje uma doença crónica e os
contactos sociais já não constituem perigo
dentro de uma sã convivência, mas os exemplos devem ficar para corrigir.
Testemunhei um caso em Penafiel muito
elucidativo. Um catraio, que estava com a
mãe à mesa do café, pediu-lhe um cigarro,
depois de a ver puxar um isqueiro e a tirar
um cigarro do maço que tinha na mão:
- Mãe, dá-me!
A mãe, mostrando-lhe o maço disse-lhe:
- Sabes o que está escrito neste quadrado, de
rebordo preto, em letras grandes?
- Só tenho cinco anos e não sei ler. Que diz,
mamã?
- Diz: «fumar mata», meu filho!
- Mas, tu não morres! - disse o miúdo, cruzando os braços e embeiçando os lábios.
A progenitora meteu o cigarro no maço,
guardou o isqueiro e levantou-se para sair
com a criança. Reparei, então, que aquela
mãe, sem o miúdo ver, talvez para não
dar parte fraca, deitou o maço de tabaco
e o isqueiro no caixote do lixo que estava
junto à porta e seguiu o seu caminho.
Quem sabe, não terá sido a última vez
que ela fumou, perante a resposta do seu
filho: «mas, tu não morres!».
Na verdade, perante a pergunta que o
André lhe fez, deixando-o sobressaltado,
aquele pai teve a coragem de reconhecer
que não foi exemplo para o seu filho e de
lhe indicar o procedimento correto, para
ter uma vida em segurança. Também
perante a resposta do seu filho, aquela
mãe, estou certo, deixou aquilo que não
lhe fazia falta nenhuma, porque um amor
maior a despertou para o mal que estava a
fazer à sua própria saúde, e para o vício em
que poderia ter iniciado o seu filho.
Querido pai e querida mãe, que nunca
a tua vida seja tal que tenhas de dizer,
como aquele infeliz: «Filho, não me sigas
o exemplo!»
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Livro de memórias
Texto: Pe. João Dias Vicente, OFM

É uma sensação muito agradável para
os missionários, sobretudo estrangeiros,
verificarem como frequentemente as
populações guineenses, nomeadamente
os jovens, manifestam a sua simpatia e
familiaridade para com eles, ao contrário do que por vezes acontece em alguns
países da velha Europa.
Essa simpatia e familiaridade manifestam-se de diferentes maneiras que vão
desde a efusiva saudação na rua pública
(chamando às vezes pelo nome dos
missionários, dum lado da rua para o
outro!) até à alegria e simplicidade que
manifestam quando o missionário entra
na sua casa ou palhota; quando explicam por que motivo admiram a presença
do missionário na terra pobre da Guiné-Bissau apesar de poderem viver muito
melhor no seu país de origem; ou mesmo
quando mostram um certo respeito,
quase sagrado, pela pessoa dos missionários, embora neste último caso, a situação já seja hoje menos clara, por razões
culturais ou sobretudo dificuldades
económicas. Estas são apenas algumas
das muitas manifestações de simpatia e
familiaridade dos guineenses para com
os missionários, sobretudo estrangeiros.
Nas linhas que se seguem quero realçar
sobretudo três dessas manifestações de
simpatia e fá-lo-ei com o recurso a casos
concretos de que fui testemunha. Refiro-me à alegria e facilidade com que recebem
os missionários na sua casa ou palhota; à
importância que deram ao receberem
numa simples palhota a visita inesperada
do Papa S. João Paulo II; e à admiração
que têm pela coragem dos missionários
estrangeiros ao quererem vir para a terra
pobre da Guiné-Bissau quando muitos
guineenses desejariam fazer justamente
o contrário, à procura de melhores condições de vida sobretudo na Europa.
A casa africana, uma porta sempre
aberta, também para os missionários.
Pensando na alegria e facilidade com
que recebem os missionários na sua casa
ou palhota, direi que normalmente o
missionário, será acolhido com simpatia

e honra, sem necessidade de dever avisar
previamente que vai chegar a determinada casa ou família; por vezes dizem
mesmo que, quanto mais inesperada for
uma visita, tanto mais agradável e mais
bem recebida ela será! E, depois de chegar, a duração da visita não tem programa
fixo nem tempo limite, nem gostam que
o visitante esteja frequentemente a olhar
para o relógio, como é frequente em nós
estrangeiros! É impressionante como os
guineenses, com habitações geralmente
pobres ou muito pobres, recebem com
simplicidade e alegria os visitantes que os
procuram, nomeadamente os missionários, ao contrário dos europeus que são
muito mais cerimoniosos e exigentes.
A este respeito, parece-me paradigmático o que aconteceu comigo em Bissau,
logo nos primeiros anos da minha estadia na Guiné, na paróquia da Catedral,
na Residência dos Franciscanos portugueses. Esta Residência está situada no
centro da cidade e é uma vivenda de rés-do-chão e primeiro andar, com vários
quartos e excelente aspeto exterior. Um
dia à noite, depois do jantar e enquanto
passeava um pouco no exterior da Residência, apareceu um jovem guineense
que morava numa casa bem pobre da
cidade, integrado numa família alargada.
Veio acompanhado dum sacerdote acabado de chegar da longínqua Costa do
Marfim, e vinha pedir para esse sacerdote
o alojamento na Residência franciscana.
Aconteceu, porém, que nessa altura a
nossa Residência tinha todas os quartos
ocupados. Então eu disse-lhe com sincera
naturalidade: Amigo, comida eu posso dar-lhe, até porque acabámos agora de jantar e
sobra sempre alguma coisa. Mas dormida,
agora não podemos porque ocasionalmente
temos todos os quartos ocupados!
Então aquele jovem pobre, que vivia
numa palhota pobre e fazia parte duma
família alargada, ficou um pouco surpreendido com a minha resposta e acrescentou com simplicidade: Então paciência, padre, ele irá ficar alojado na minha
casa! Diante disto, eu engoli em seco e
constatei que era mesmo verdade o que se
dizia da hospitalidade africana!

Quando um Papa famoso entrou numa
palhota de Cumura:
Sobre a alegria que os guineenses manifestam em receber na sua casa ou palhota
a pessoa dos missionários, também
nunca esquecerei o que sucedeu em 28
de janeiro de 1990 em Cumura, nos arredores de Bissau, onde se encontra a única
leprosaria da Guiné-Bissau.
Era o Dia Mundial da Lepra e o
Papa S. João Paulo II, que nesse dia se
encontrava em Bissau, na primeira visita
dum Papa à Guiné-Bissau, deslocou-se à
Cumura para daí dirigir ao mundo a sua
mensagem anual referente aos leprosos.
No fim da visita e já no início do regresso
a Bissau, o Papa imprevistamente escapou à vigilância dos seguranças que o
acompanhavam e mandou ao condutor que o transportava que parasse um
pouco diante duma das palhotas pobres
à saída da aldeia. Então, o Papa saiu do
carro em que ia, pediu para entrar nessa
palhota, saudou paternalmente e falou
um pouco com as pessoas aí residentes e
pôde assim aperceber-se ao vivo do que
era o contacto com a miséria real, como
ele confessaria mais tarde a alguém que
o acompanhava. Depois despediu-se
dos moradores da palhota e prosseguiu
a sua viagem.
Este acontecimento agradou tanto aos
habitantes daquela aldeia de Cumura
que, a partir daí, essa palhota passou
a ser apelidada por todos de a palhota
do Papa, porque o Grande Missionário
de Deus lhes dera a alegria de os visitar
nesta casa tão pobre!
Estrangeiros que vêm de fora e nacionais
que gostariam de sair!
E sobre a admiração dos guineenses pela
coragem dos missionários estrangeiros
em virem trabalhar no ambiente pobre
da Guiné-Bissau quando, ao contrário,
o desejo mais ou menos explícito de boa
parte deles é tentar escapar-se para algum
país mais rico, da Europa ou doutro continente, é também significativo aquilo
que verifiquei em Bissau, na paróquia da
Catedral onde era assistente dos Grupos
de Jovens locais.
Certo dia, houve um problema no Grupo

de Santa Luzia e acharam necessário
chamar o Assistente para uma reunião
especial do Grupo. Aconteceu que nessa
reunião não se conseguiu a pacificação
total do diferendo e foi preciso marcar
uma nova reunião. Então o Presidente
do Grupo sugeriu que a nova data para
a reunião fosse num dos próximos dias,
às 20h00. Ao ouvir falar de 20h00 eu
reagi instintivamente e disse: Às 20h00?
Mas isso é a hora do jantar! Todos ficaram calados, olharam uns para os outros
e, finalmente, o Presidente disse-me com
um misto de amargura e compreensão:
Padre, nós não jantamos!
Eu fiquei surpreendido, como se poderá
facilmente imaginar, mas ele, compreendendo o meu embaraço, acrescentou
imediatamente: Padre, nós compreendemos a tua admiração porque tu tens três
refeições por dia e nós temos apenas uma.
Mas podes ficar tranquilo connosco, porque nós sabemos que tu poderias viver
muito mais facilmente em Portugal e, no
entanto, quiseste vir para a nossa terra
muito mais pobre e aqui viver e trabalhar
connosco. Nós temos muito gosto em que
aqui continues!
Eu agradeci sinceramente essa confiança
que acabava de me ser demonstrada, mas
senti também dentro de mim a amargura
de ser um privilegiado entre pessoas que
sobreviviam com uma única refeição. E,
no regresso a casa, prometi a mim mesmo
que ao menos, daí por diante, não podia
deixar de estar presente na próxima reunião às 20h00 e em todas as outras que
acontecessem à mesma hora!

Intenção do Papa Francisco para agosto

Intenção do Papa Francisco para setembro

A Igreja (Pela Evangelização)

Um estilo de vida eco sustentável (Universal)

Rezemos pela Igreja, para que receba do Espírito Santo a graça e a força de se
reformar à luz do Evangelho.

Rezemos para que todos façamos escolhas corajosas através de um estilo de vida
sóbrio e sustentável, alegrando-nos pelos jovens que se empenham resolutamente
por isso.

