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SANTOS MÁRTIRES DE MARROCOS
E O S O L B R I L H O U E M T R AVA S S Ô …

Travassô é uma freguesia do concelho de
Águeda, diocese de Aveiro. Desde tempos
imemoriais – não se sabe concretamente a data certa -, quer faça sol ou chuva,
são aos milhares os romeiros que, nos
dias 15 e 16 de Janeiro, demandam esta
terra, atraídos pela figura dos primeiros
Mártires da Ordem Franciscana. Em nenhuma parte do mundo – estou em crer
– os Padroeiros da Província Portuguesa
da Ordem Franciscana são alvo de culto
semelhante, com incidência peculiar na
preciosa relíquia que é levada nas procissões da véspera e do dia.
Neste ano de 2011 a Festa teve um brilho especial, com os peregrinos/romeiros a afluírem
aos milhares. Talvez porque o dia 16 calhou
ao domingo. Talvez também porque o tempo
estava convidativo. Ao contrário do que muitas vezes acontece, a noite do dia 15 estava
com uma temperatura amena. E o irmão Sol,
no dia 16, brilhou e aqueceu os corpos como
que a convidar os peregrinos para que se deixassem penetrar pela luz e calor de outro Sol, aquele
que aqueceu os 5 Mártires – Berardo, Pedro, Acúrsio,

É das tais Festas em que tudo é convite ao silêncio, à reflexão. Sem se ouvir o estralejar de
um foguete, o olhar e o espírito, durante as duas
procissões, concentram-se nas imagens e nos
símbolos que integram tanto a Procissão de Penitência (noite do dia 15), como a da Festa, longa
a perder de vista.
Há certos momentos em que o silêncio fala por
si…
Frei Armindo de Carvalho, OFM, em momentos especiais, durante os dois dias não deixou de transmitir a mensagem franciscana da fraternidade,
para que todos se esforçassem por viver em família a mensagem de Paz e Amor, anunciada pelos
Santos que venerávamos.

Procissão dos 5 Mártires da Ordem Franciscana

Adjuto e Otão – e os levou a derramar em Marrocos o
seu sangue em defesa da Verdade.

ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA NO OESTE
PENICHE ABRIU CAMPANHA…

Como habitualmente, a Procuradoria da UMF de
Varatojo iniciou praticamente no início de Janeiro as tradicionais “Jornadas missionárias”,
em visita a alguns dos muitos centros da União
Missionária Franciscana existentes na região.
Como habitualmente também, estas actividades começaram pela Paróquia de
Peniche que, desde longa
data, sempre nos acolhe
com carinho e amor.

Mar e outros cristãos), durante os quais houve a preocupação de mostrar uma panorâmica da actividade missionária confiada à Ordem Franciscana no mundo, através
de vários Projectos da Ordem, sem faltar uma alusão ao
trabalho recentemente desenvolvido por um grupo de
Missionários leigos em terras
moçambicanas.
Obrigado, PP. Pedro Silva e
Moisés, que quisestes continuar esta “tradição missionária” iniciada nos tempos do
saudoso Monsenhor Manuel
Bastos, de quem Peniche
guarda grata memória.

No dia da “Festa do Baptismo do
Senhor”, os serviços paroquiais
ficaram confiados aos filhos de
S. Francisco que, em vários momentos, não deixaram de lembrar o “mandato missionário”,
que sempre deve estar presente
na vida de todo o cristão.

Durante o resto do corrente
mês de Janeiro e seguintes,
outras comunidades desta
zona receberão a nossa “viGrupo de Jovens participantes nas Jornadas Missionárias
sita”, segundo plano previaDe facto, a liturgia própria do dia lançava sério desafio a mente elaborado com alguns párocos. E desde já fica o
este compromisso, impresso na vida de todos nós desde convite, particularmente dirigido a este bom povo do Oeso momento do baptismo. A reflexão haurida das leituras te, para a “Festa das Missões Franciscanas” que no dia
da Eucaristia foi ponto de partida para alguns encontros 29 de Maio se realizará no Convento de Varatojo.
nas dependências do “Stella Maris”, com grupos de JoM. C.
vens (Associação de Acólitos) e Adultos (Apostolado do

800 ANOS

O AMOR PRIMEIRO

O responsável da UMF nesta região da diocese de
Aveiro, à semelhança de anos anteriores, aproveitou a estadia na sua terra natal para, na véspera
da Festa, fazer uma visita fraterna e amiga a alguns dos colaboradores daqueles que, tal como os
Mártires de Marrocos, ainda hoje se dão de alma e
coração ao anúncio do Evangelho.
Fr. Marques de Castro

Formação Missionária
para Leigos
No dia 5 de Março, no
convento de são Francisco, em Leiria, terá
lugar o VII Encontro de
Leigos
Missionários,
promovido pela União
Missionária Franciscana (UMF). Este encontro tem como objectivo
formar leigos franciscanos para a missão e
promover uma partilha
de experiências e convívio entre leigos missionários.
De manhã teremos uma
conferência sobre o tema
«A Ordem Franciscana e
o Leigo Missionário» pelo
Frei Álvaro Silva, Procurador Local da UMF,
em Coimbra. Depois do
intervalo, segue-se um
momento de Conferência
– Colóquio sobre «Formação e Estruturas de Envio»
pelo Frei Vítor Rafael, Procurador Nacional da UMF.

Depois do almoço terá
lugar um momento de
partilha de algumas
experiências de leigos
missionários,
seguido de Eucaristia pelas
19,30, onde se fará o
envio dos leigos para
este ano.
Este encontro destinase a grupos de leigos e
jovens missionários, pessoas com inquietação
missionária, e família
franciscana.
A todos é pedida uma
simbólica
colaboração
de 10,00 Euros para as
refeições.
Informações e Inscrições
na União Missionária
Franciscana, no Convento de S. Francisco ou pelo
telefone 244 839 904.
MF

MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS

A Igreja peregrina é, por sua natureza, missionária...

As Irmãs Claras
Celebram os 800
anos da sua fundação...

Tomam posse na
Missão de S. João
Baptista - Cabo
Verde...
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EDITORIAL
Este mês celebramos a Festa da Apresentação do Senhor, relembrando o
dia em que Jesus foi apresentado no
Templo por Maria e José. O gesto da
apresentação faz memória do oferecimento de toda a vida de Jesus Cristo
a Deus Pai, vislumbrando que a Sua
existência está voltada para a humanidade.
José e Maria, quando foram ao templo,
encontraram a profetisa Ana e o velho
Simeão. Ana, viúva há muitos anos,
vivia no Templo dedicando-se ao serviço a Deus com jejuns e orações. Ao
encontrar o Menino, reconhece Nele o
Messias esperado e põe-se a louvar e
a bendizer a Deus.
O velho Simeão reconhece o Messias
logo que Seus pais entram no Templo
e, levantando-O nos braços, louva a
Deus por lhe ter permitido ver a Sua
glória no Menino Jesus. É Simeão
quem irá reconhecer naquele Menino
o verdadeiro Messias tão esperado e,
após agradecer a Deus, advertirá Maria
que Ele será um sinal de contradição,
revelando os pensamentos de muitos
corações, e que uma espada trespassará a alma de Maria que verá seu Filho sofrer pelo egoísmo dos homens.
O dia 2 de Fevereiro, dia em que se
celebra também a vida consagrada,
recorda-nos este dom concedido por
Deus a tantos e tantas que O seguiram
e seguem nas variadas formas de vida
consagrada. O consagrado transporta
consigo a mensagem de Jesus. Mensagem de amor, paz e misericórdia,
que a missão da Igreja concretiza no
mundo através dos que se entregam
ao serviço da Missão.
«Entregue a Deus supremamente amado, aquele que pelo Baptismo já estava
consagrado a ele é assim consagrado
mais intimamente ao serviço divino e
dedicado ao bem da Igreja. Pelo estado de consagração a Deus, a Igreja
manifesta Cristo e mostra como o Espírito Santo age nela de maneira admirável. Os que professam os conselhos
evangélicos têm, pois, por missão primeiramente viver a sua consagração.
Mas “enquanto dedicados, em virtude
da própria consagração, ao serviço da
Igreja, têm obrigação de se entregar,
de maneira especial, à acção missionária no modo próprio do seu instituto»
(Catecismo da Igreja Católica, C.64.9,
Consagração e missão, 931)..

AMOR
1. «A Igreja peregrina é, por sua natureza,
missionária, visto que tem a sua origem,
segundo o desígnio de Deus Pai, na “missão” do Filho e do Espírito Santo. Este
desígnio brota do “amor fontal”, isto é, da
caridade de Deus Pai». É o amor fontal de
Deus Pai, expresso na missão do Filho, que
é «o primeiro e o maior evangelizador», e
do Espírito Santo, que é o «protagonista
da evangelização» ou «da missão», que
dá à Igreja e a cada um dos baptizadosconfirmados a graça da sua identidade
missionária. Porque «Deus é amor» (1
Jo 4,8) e nos ama com amor perfeito (1
Jo 4,12; cf. 1 Ts 1,4; Cl 3,12) e nos ama
«primeiro» (1 Jo 4,19), e porque o amor
é a ponte que faz passar da morte para
a vida – «nós sabemos que passamos
da morte para a vida porque amamos
os irmãos; quem não ama, permanece
na morte» (1 Jo 3,14) –, então «a causa
missionária deve ser, para cada cristão
e para toda a Igreja, a primeira de todas
as causas», pois «não podemos ficar
indiferentes ao pensar nos milhões de
irmãos e de irmãs que ignoram ainda o
amor de Deus».
2. E porque «Deus nos amou primeiro» (1 Jo 4,19) e sem motivo, devemos
então saber ser testemunhas credíveis
desse «amor excessivo, superabundante, que vai para além do necessário, que
revela uma misericórdia sem medida, de
modo a parecer incrível, dado que não é
medido pela necessidade do homem, mas
pela riqueza infinita da benevolência de
Deus». Como se vê, «o amor é e permanece o verdadeiro motor da missão», que
«é uma questão de amor», inadiável e não
delegável. Neste sentido, o Papa Paulo VI,
vendo para além das aparências, traçou
bem e fundo o perfil evangelizador da Igreja: «Evangelizar constitui, de facto, a graça
e a vocação própria da Igreja, a sua identidade mais profunda. A Igreja existe para
Evangelizar». E a Congregação para o
Clero dá a esta atitude evangelizadora um
tom exclusivo, explicitando que «[a Igreja]
existe mesmo só para esta tarefa». E, no
seguimento destas afirmações, a Conferência Episcopal Italiana, numa recente
Nota Pastoral, deixou escrito com eloquente beleza e precisão: «A Evangelização é o
fundamento de tudo e deve ter o primado
sobre tudo; nada a pode substituir e nenhuma outra tarefa pode antepor-se-lhe».
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4. É a força deste «estilo» do Bom Pastor
que leva João Paulo II a precisar, com singular afecto, que a paróquia é «a própria
Igreja que vive no meio das casas dos seus

Além da anunciada Peregrinação
ao Egipto, cujos lugares se encontram esgotados, a União Missionária
Franciscana vai organizar uma outra
Peregrinação. Será a terras de Itália,
de 8 a 15 de Setembro. O Programa,
neste momento, está a ser estudado
em concreto.
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espera dos que vêm [ter connosco]. Deus
tomou a iniciativa da nossa salvação,
amando-nos primeiro. Portanto, imitando o
Bom Pastor, que foi à procura da ovelha
perdida, uma comunidade evangelizadora
sente-se continuamente obrigada a expandir a sua presença missionária em todo o
território confiado ao seu cuidado pastoral
e também na missão orientada para outros
povos». É este «estilo» do Senhor Jesus,
Bom Pastor, que nos ama descendo ao
nosso nível, dedicando a cada um a atenção toda (Mt 18,5.6.10.14; 25,40.45), sem
qualquer preocupação estatística, e dando
prioridade à ovelha perdida (Mt 9,36; 10,6;
15,24; 18,12; Lc 15,4), que deve impregnar
e moldar o rosto da Igreja, da paróquia e
de cada cristão.

filhos e das suas filhas», e que a sua vocação «é a de ser a casa de família, fraterna
e acolhedora», e a gravar esta afirmação
emocionada e mobilizadora: «O homem é
amado por Deus. Este é o mais simples e o
mais comovente anúncio de que a Igreja é
devedora ao Homem», a todos os homens,
porque a caridade tem a vastidão do mundo. De facto, continua João Paulo II, «Não
podemos ficar indiferentes, ao pensar em
milhões de irmãos e de irmãs, também
eles redimidos pelo sangue de Cristo, que
ignoram ainda o amor
de Deus». E a Conferência Episcopal Italiana continua a fazer ressoar esta bela melodia:
«No coração de quem
aderiu ao Senhor Jesus
Cristo, não pode deixar
de nascer o desejo de
condividir o dom recebido, de “amar como
fomos amados”». E a
Conferência Episcopal
Argentina reafirma e
refina este novo estilo:
«Importa
considerar
em primeiro lugar o que
é preliminar a qualquer
programa de acção.
Antes da organização
de tarefas, importa considerar “como” as vou
executar, o modo, a atitude, o estilo. Desta
maneira, as tarefas serão ferramentas de
um estilo de comunhão, cordial, discipular,
que transmite o fundamental: a bondade
de Deus», pois nós «temos a certeza de
ser amados e de viver em cada dia sustentados pelos braços do Pai» .
5. Nascerá assim uma Igreja com uma
nova fisionomia, carinhosamente atenta
e singularmente bela, verdadeira casa de
família, «casa e escola de comunhão»,
Igreja-mãe que vai ao encontro dos seus
filhos, cada vez menos em casa, cada vez
mais fora de casa, sensível, fraterna, acolhedora e sempre apressadamente a caminho (Lc 1,39), mãe «comovida» com as
dores e alegrias dos seus filhos e filhas, a
quem deve fazer chegar e saber envolver
na mais simples e comovente notícia do
amor de Deus.
D. António Couto.

ROMA, ASSIS, PISA, PÁDUA, VENEZA…
De 8 a 15 de Setembro 2011
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3. Este alento do amor evangelizador, com
Nome e Rosto, atravessa o Evangelho inteiro. «Como Eu vos fiz, fazei vós também»
(Jo 13,15). «Como Eu vos amei, amai-vos
vós uns aos outros» (Jo 13,34; 15,12).
«Como o Pai me enviou, também Eu vos
envio» (Jo 20,21). «Jesus, Bom Pastor,
é a transparência do Amor de Deus, que
não abandona ninguém, mas vai à procura
de todos e de cada um com paixão». Tendo presente esta imagem do Bom Pastor,
«não podemos contentar-nos com ficar à
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Além de Roma, cujos locais mais marcantes serão alvo de uma visita especial,
assinalaremos os lugares franciscanos na
histórica cidade de Assis e outros que visitaremos durante a viagem, como Greccio
(onde recordaremos a “Noite de Natal” vivida por S. Francisco), Fontecolombo (onde
S. Francisco escreveu a Regra para os seus
frades)), Montalverne (onde S. Francisco
recebeu as Chagas de Jesus). Em Pádua
recordaremos o “nosso” Santo António, na
grande Basílica que lhe foi dedicada.

Outras cidades visitaremos também, como
Pisa (com a sua famosa “Torre Inclinada”),
Florença (a cidade dos artistas), Veneza
(com suas gôndolas), etc.
Peça informações e faça a sua inscrição
quanto antes junto de:
P. António Marques de Castro
Convento de Varatojo
2560-237 TORRES VEDRAS
Telf.: 261 330 350
Telm.: 93 846 71 60
P. Vítor Gomes Rafael
Rua dos Mártires, 1
Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
Telf.: 244 839 904
Telm: 91 620 08 03
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Vamos seguir Jesus como ele deseja (II)
Mt 14,22-33: Pedro caminha sobre as águas ao encontro de Jesus
Logo a seguir, Jesus impeliu os discípulos a embarcar e
a aguardá-lo na outra margem, enquanto ele despedia as
multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte, a fim de
orar a sós. E, chegada a tarde, ali estava sozinho. Entretanto, o barco já estava a uma distância de muitos estádios
da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário.
Na quarta vigília da noite, Jesus dirigiuse a eles, caminhando sobre o mar. Porém, os discípulos, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e
diziam: “É um fantasma!” Tomados de
medo, gritaram. Mas Jesus disse-lhes
imediatamente: “Tende confiança, sou eu,
não tenhais medo!” Pedro, interpelandoo, disse: “Senhor, se és tu, manda que eu
vá ao teu encontro sobre as águas.” E Jesus respondeu-lhe: “Vem.” Descendo do
barco, Pedro caminhou sobre as águas e
foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo
o vento, ficou com medo e, começando
a afundar, gritou: “Senhor, salva-me!” Jesus imediatamente estendeu-lhe a mão,
segurou-o e disse-lhe: “Homem fraco de
fé, porque duvidaste?”

Mas Pedro começa a perder o pé. As suas dúvidas apoderam-se dele: a oração afinal não é o que parecia, a
vida em casal afinal não são só rosas, a vida profissional
nem sempre são êxitos, nem sempre sou como gostava que fosse...! A vida de fé transforma-se num drama:
queremos seguir Jesus, mas sentimos o contrapeso que
nos faz perder o pé! É aí que se joga a verdadeira fidelidade divina: na entrega amorosa e livre do primeiro
momento, haja o que houver.

mos que ser frágil não é mal nenhum, antes é a nossa
condição. O nosso pecado não está na fragilidade, mas na
indiferença, na ingratidão, na insensibilidade, na desconfiança, na desistência, no conformismo, na inflexibilidade.
Graças a Deus, Jesus veio para os fracos e frágeis, para
os homens.
A fragilidade, as tentações, as fantasias, os medos, as ilusões, são cenários normais que nos aparecem. Somos um
sistema complexo de memória, desejo,
carência, ambição, dúvida... a questão de
fundo está no modo como nos relacionamos com tudo isso. Maduro é aquele que
olha para essas situações e, sem se amedrontar, antes na simplicidade, admite,
confronta e relativiza essas situações em
ordem ao seu crescimento.
A tensão real / irreal, perfeito / imperfeito, partir / chegar acompanhar-nos-ão
sempre. Infeliz aquele que busca a serenidade total, o estado de perfeição. Uma
batalha perdida! Feliz aquele que vive a
Paz, aquela vinda de Deus, no seu coração. Feliz aquele que tem a lucidez de, no
equilíbrio, viver o seu sonho, a sua perfeição, a sua meta, com os pés assentes
na terra, aceitando o real com humildade,
o imperfeito com verdade, a partida com
liberdade, o outro como diverso. Feliz
aquele que na autenticidade do seu coração, caminha com a mão estendida para
Deus, pois vive salvo!

Assim que subiram ao barco, o vento
amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele dizendo: “Verdadeiramente tu és Filho de Deus!”
Jesus envia os discípulos e permanece no monte, isolado, em oração: a sua
vida é um contínuo acto orante fundado
no seu encontro pessoal com o Pai. A
sós reza antes da sua actividade pública (Mt 4,1-11), durante a sua missão
(Mt 14,22-33), antes de ser preso (Lc
22,41ss), antes de morrer (Lc 23,46)...!
Jesus encontra sempre o seu momento
de oração pessoal!
Os discípulos, contemporaneamente, experimentam a agitação do mar, a atribulação das suas vidas, a confusão
das suas histórias, ... e aí Jesus aparece-lhes. Porém, não
o reconhecem. Vêem Jesus de longe e assustam-se. Jesus não veio senão para salvar, e quem o vê de longe,
confundido, pode assustar-se, ao ponto de parecer-lhe um
fantasma!
Mas Jesus disse-lhes: “Tende confiança, sou eu, não tenhais medo”. Pedro duvida e tenta-o: “Se és tu...!” Pedro
começa a caminhar sobre as águas. Ao início tudo parece fácil. A sua generosidade, o seu fulgor, a sua genica, os seus ses sustentam-no! Os começos são sempre
risonhos. Que lindos matrimónios! Que lindas histórias
de frades e freiras!... É aí que se joga a verdadeira fidelidade divina: na entrega amorosa e livre do primeiro
momento, haja o que houver.

Pedro perde totalmente o pé! Que saída terá? Desesperar-se como fez Judas? Nadar à sua maneira confiando
apenas nas suas forças? Esperar que alguém o salve?
Não, nada disso. Do fundo das suas entranhas grita:
“Senhor, salva-me!” Jesus estende-lhe a mão e Pedro a
sua. Jesus ajuda-nos se quisermos que Ele nos ajude,
não mais. E aí se constrói a verdadeira aliança com Jesus: no diálogo orante, haja o que houver.
No seguimento de Jesus não há crescimentos em linha
recta. A própria vida torna-se sempre mais complexa.
Os saltos de qualidade da nossa vida e da relação com
Jesus dependem do grito: “Senhor, salva-me!” Um grito
expressão de inteligência, sensibilidade e vontade. As
quedas dar-se-ão. O essencial é o modo como as enfrentamos e o onde elas nos conduzem.

Feliz aquele que assume a sua vocação
como um caminhar sobre as águas colocando a sua confiança em Jesus. Tudo
faz para o bem como se dependesse de
si, mas sabe que tudo depende de Deus.
À distância Jesus pode parecer-nos um
fantasma. A seus pés reconhecerás que
ele é verdadeiramente o Filho de Deus.
Sê livre, faz tu mesmo o caminho sobre as águas, de mão
estendida para Deus.
Para oração pessoal:
Senhor,
Ilumina as trevas do meu coração.
Concede-me:
Uma fé verdadeira,
Uma esperança firme,
Um amor perfeito,
Uma humildade profunda,
De modo a que possa cumprir o sagrado encargo que me acabas de dar.
(Francisco de Assis)
Atitude do mês: Senhor, eu confio em Ti, salva-me.

Pedro é mais frágil do que pensava (diferente será depois
da ressurreição de Jesus – Jo 21,15-17)! Óptimo saber-

BOLSAS DE ESTUDO
A educação é a base da formação de um país, de uma comunidade. Só com uma boa formação de base religiosa teremos
hipóteses de observar o crescimento de comunidades cristãs.
Está nas nossas mãos apoiar e
fazer com que se desenvolvam
as vocações missionárias que
vão surgindo nos países de
missão franciscana.

)

«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!
(1 Cor 9, 16). Em nome de toda a Igreja,
sinto o dever imperioso de repetir este
grito de S. Paulo» (Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância pecuniária para ajudar as des-

Frei Bernardo d’Almeida, OFM
Professor Sagrada Escritura – UCP – Porto

2010/2011

pesas com a formação das vocações
missionárias. Cada Bolsa deve atingir
a importância de 250,00 €, oferecida de
uma só vez ou em várias prestações.
Uma Bolsa pode ser oferecida por uma
ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para
isso torna-se necessário rever o próprio
estilo de vida: as missões não solicitam

apenas uma ajuda, mas uma partilha do
anúncio e da caridade para os pobres.
Tudo o que recebemos de Deus - tanto
a vida como os bens materiais - não é
nosso, mas foi-nos confiado em uso.
Que a generosidade no dar seja sempre
iluminada e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá mais alegria em
dar do que em receber»

Desejo apoiar a educação dos jovens missionários com:

� 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: NIB: 0007.0018.00256060005.86
� Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
(Nº Contribuinte: ….......................................................)

CORTAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
2401-801 LEIRIA

(Redemptoris Missio).
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BENDITO SEJA O NOME DO SENHOR!
Em tempos idos, ainda a televisão não tinha invadido os lares e o convívio das pessoas não estava
escravizado a essa caixinha que mudou o mundo,
aconteceu um caso comovente contado em tempos
da minha infância.
Um rapazinho de oito anos, de nome Mateus, levava o seu
irmãozito Carlos, de apenas três anos, pela mão, e andava
à cata de ninhos com outros rapazotes, uns mais velhos e
outros mais novos. A certa altura, numa correria súbita, o
rapaz largou a mão do menino, que se viu sozinho, perdido
e desamparado. Andou, andou e, desorientado, sem atinar
com o caminho de casa, acabou por se perder, indo dar a
um caminho-de-ferro, tendo parado no meio da linha e desatado a chorar. O comboio vinha veloz, mas o maquinista,
vendo um pequenino vulto no meio da linha, travou a tempo de evitar a tragédia. Um passageiro muito distinto saiu
e deparou-se com aquele petiz. Tomou-o em seus braços
e, logo chegado à estação mais próxima, tentou, via telégrafo, descobrir os progenitores da criança. Em vão! Ainda
estávamos longe dos tempos em que todas as famílias tinham um telefone fixo em casa, quanto mais telemóveis,
internet, facebook, youtube, etc.
Eram muito ricos e, como só tinham uma filha, de nome
Marta, um ano mais nova que aquele menino, decidiram
tomá-lo para si, coisa que hoje nunca aconteceria, devido
a uma Segurança Social que naquele tempo não existia,
mas que hoje acaba por trazer a público casos como a Esmeralda Nunes ou a Menina Romena, entre muitos outros,
arrancados cruelmente ao amor dos pais afectivos e devolvidos ao desconhecido dos pais biológicos. Aquele menino
habituou-se aos pais adoptivos e à sua irmã afectiva, com
os quais cresceu e foi educado.
Ora, sucede que Carlos e Marta, embora crescendo crendo
que eram irmãos de sangue, acabaram por se apaixonar
um pelo outro, entrando ele nos 18 anos e ela nos 17 anos
de idade. Os pais aperceberam-se de alguma intranquilidade emocional entre os dois, e que algo estava acontecendo e era mais forte que o simples amor entre irmãos e,
sobretudo, aperceberam-se do incómodo em que aqueles
dois jovens adolescentes se sentiam mergulhados perante
aquela situação. Decidiram então contar ao filho adoptivo
a verdade, para afastar o perigo da situação incestuosa
em que os dois jovens poderiam imaginar estarem a viver, embora ainda nas palavras e em gestos de ternura
inocentes.
– Carlos – disse a mãe adoptiva, enquanto estava de mão
dada com o marido – a alma dilacera-se-me, mas tenho
de te contar um segredo, pois é grande a minha aflição ao
ver que tu e a Marta estais caminhando para uma relação
que é mais forte do que a de simples irmãos e que vos faz
sofrer intimamente. Os teus verdadeiros pais não somos
nós!
– Não são nossos pais? Nem meus nem da Marta?!
– Somos pais da Marta, mas não teus pais, e a Marta não
é tua irmã!
E aquela mãe adoptiva contou como tudo aconteceu. Carlos sentiu um misto de tristeza, pelo amor que tinha aos
seus pais adoptivos, que pensava serem pais biológicos,
e ao mesmo tempo de alegria, por sentir que afinal podia
realizar o sonho de casar com Marta.
– Mas não te aflijas, meu filho, queremos-te muito e não te
queremos menos que à Marta. E queremos unir-vos pelos

laços do matrimónio, se esse for o vosso desejo e, desta
forma, serás nosso herdeiro com ela, herdeiro do nosso
nome e de todos os nossos bens, que o nosso amor já é
teu, desde o dia que te trouxemos para casa.

– Oh! conta-me, ceguinho, conta-me! - Disse a menina
sentando-se nos joelhos daquele infeliz, que acolhia com
ternura aquela criança que se lhe enroscara, de seguida,
ao seu pescoço.

Depois, aquela mulher chamou Marta, enquanto o seu marido continuava silencioso presenciando todos os passos
que a esposa estava dando a bem daqueles jovens que
eles tanto amavam.
– Marta, estou certo de que amas o Carlos!
– Sim, minha mãe, mas que me adianta se é meu irmão?!
E como sabes disso? Foi o Carlos que te contou?! Era
segredo nosso! Segredo e coisa impossível!
– Não, minha filha, ele pode ser teu marido se quiseres.

– Minha menina, o meu filho Mateus foi com o meu filho
Carlos aos ninhos e, no meio da rapaziada, largou a mão
do irmãozito, que só tinha três anitos, e nunca mais o viu.
Ficou tão pesaroso que morreu de desgosto e a minha
mulher também pouco tempo durou, tal foi a paixão que
sentiu ao perder dois filhos em menos de dois meses, e
fiquei só no meio de tanta solidão e de tantas lágrimas,
que acabaram por me cegar. Agora vivo da caridade de
quem passa, da bondade de gente boa como tu, minha
pequena.
A menina, comovida com o infortúnio daquele velho ceguinho, contou ao pai tudo o que dele ouvira, e o pai estremeceu ao aperceber-se de que era exactamente a sua história. O seu coração entrou numa palpitação desordenada e
disse à filha:
– Meu pequenino amor, traz cá esse homem a casa, tenho
um pressentimento...
Logo que o velhinho cego entrou em casa, foi Marta que
o questionou, pois Carlos ficara sem conseguir dizer palavra.
– Diga-me, está certo do dia em que o seu filho Carlos
desapareceu e que roupa trazia?
– Oh! Se me lembro minha senhora. Esse dia nunca se
me apagou da memória!... Foi no dia 5 de Junho de 1883,
tinha ele três anos e, se hoje fosse vivo, teria 24! E a roupinha, oh se não me lembro dela, é com ela que o recordo
vestido desde então! Umas calcinhas de burel remendadas no joelho direito, uma camisinha branca com o seu
nome bordado pela minha esposa com linhas vermelhas
do lado esquerdo, e um boné branco de pala azul na cabeça parecida com os bonés dos marinheiros – dizia o ancião, sufocado pelo choro.

O Carlos não me disse nada, mas estava bom de ver que
o vosso relacionamento estava longe de ser de simples
irmãos.
E aquela mãe contou de novo tudo à sua filha que, comovida, não sabia se havia de ficar triste por o Carlos não ser
seu irmão, se ficar alegre por saber que ele podia ser seu
marido. Em pouco tempo acabaram por casar e tiveram
uma filha. Tudo correu bem, até que a menina começou a
sofrer do estômago e tiveram que rumar a uma terra, longe
dos seus pais, onde havia umas águas que seriam boas
para as melhoras da catraia. Ali fizeram uma casa e recomeçaram nova vida. Não muito longe estava uma Igreja,
que não deixaram de frequentar aos domingos, como já
vinham fazendo enquanto viviam com seus pais. Ali encontravam, todos os domingos, o mesmo ceguinho à porta,
estendendo as mãos à caridade. Um dia a menina, que já
entrava nos dez anos, perguntou-lhe onde morava, e o ceguinho apontou para um casebre quase frente à porta da
Igreja. A menina, na sua inocente curiosidade perguntou
como ficou cego.
– Oh! minha menina – respondeu ele – foi de tanto chorar
a minha desgraça!

Marta disse então ao seu marido:
– Carlos, não duvides, é o teu pai, abraça-o! Beija-o! Tenho guardada a roupa que trazias nesse dia, que os nossos pais me entregaram, quando revelaram o seu segredo. Vou mostrar-ta. Este homem é o teu pai. Os nossos
pais não o encontraram, mas quis o bom Deus que fosses
tu a ter essa graça!
O pobre ceguinho viu-se envolvido pelos braços do filho e,
fungando de comoção, dizia:
– Meu filhinho Carlos, és mesmo tu?! Oh meu Deus, obrigado por me tirares do infortúnio, por aliviares as dores
deste teu Job. Tu mo tiraste e Tu mo deste, bom Deus!
Caros leitores do JMF, Job dizia: “o Senhor deu, o Senhor
tirou, bendito seja o nome do Senhor!” E nós, quantas
vezes não somos esse Job que, combatido pelas vagas
dos problemas da vida, exclama: “Meu Deus, fechasteme a porta mas abriste-me uma janela!”. Essa é a verdade, Deus está lá, no final do nosso infortúnio, tendo
acompanhado o nosso problema e, quando parece que
fomos abandonados, proporciona o milagre da janela que
se abre perante a porta que se fechou. Bendito seja o
Nome do Senhor!
FREI José Dias de Lima, OFM

MOÇAMBIQUE - Uma revisão da vida da Igreja
A vitalidade da Igreja em Moçambique, bem como as dificuldades
e problemas que ela encontra na
sua vida diária, foram analisados
durante a última Assembleia Plenária dos Bispos, realizada de
30 Novembro a 5 Dezembro de
2010, que examinou a relação
entre a diocese e as Comissões
Episcopais sobre o trabalho pastoral realizado durante o ano de
2010. No comunicado final da
reunião, enviado à Agência Fides, intitulado “Reaviva o dom de
Deus” (cf. 2 Tm 1, 6), os bispos
ressaltam uma série de aspectos
positivos: a participação cada vez
mais consciente e activa dos fiéis
na liturgia, a vida sacramental, o

exercício dos vários ministérios
laicais. São exemplos disso os
milhares de baptizados celebrados durante o ano em cada diocese e o aumento de casamentos
católicos. Também a actividade
catequética é intensa e animada,
e os frutos são vistos na celebração dos baptismos, nos crismas,
primeiras comunhões. A actividade pastoral de cada bispo foi
caracterizada
principalmente
através de visitas pastorais - muito aceites e vividas pela comunidade -, caracterizadas sobretudo
pela catequese dada pelo Bispo e
pela celebração da Confirmação,
e em muitos casos da Penitência.
“A formação dos agentes pasto-

rais - inicial e contínua - é uma
actividade dominante na vida da
diocese”, prossegue o comunicado, observando que algumas dioceses estão também envolvidas
na criação de tribunais eclesiásticos e outras estão celebrando
o Sínodo Diocesano. Um sinal
de vitalidade foi dado também
pela criação de novas paróquias.
Entre estes sinais de esperança, ainda existem preocupações
e desafios: em primeiro lugar, a
falta de agentes pastorais preparados e comprometidos com a
primeira evangelização, que seria
ainda mais difícil sem a presença
de missionários, e a pobreza da
Igreja, que se verifica na falta de

lugares de culto e outros meios de
apostolado. Olhando para a vida
social, os bispos de Moçambique
destacam a expansão do sistema
de ensino, centros de saúde, rede
de energia eléctrica, bem como
o compromisso do Estado para
melhorar as estradas, a vida da
cidade, os serviços públicos. No
entanto, existem aspectos preocupantes no país: algumas áreas
dominadas pela fome e pela falta
de água, principalmente água potável; o baixo nível de qualidade
da educação, sobretudo para o
ensino secundário; o desmatamento; doenças como malária e
Aids, que, apesar dos progressos,
continuam matando; o abandono

do cultivo de produtos de grande consumo em favor daqueles
de alto rendimento; o tráfico de
seres humanos e de órgãos, denunciado pela Igreja em 2004; o
banditismo; a tendência crescente rumo ao sistema de partido único. Na conclusão do comunicado,
dirigido a todas as comunidades
cristãs e a todas as pessoas de
boa vontade, os Bispos afirmam:
“rezemos ao Senhor, para que
ninguém falhe na sua vida espiritual e no seu compromisso
apostólico, apesar de todas as dificuldades da vida e da missão de
anunciar Jesus Cristo”.
Agência Fides



FEVEREIRO - 2011

A BELA ISABEL
Quem era a Isabel? Isabel era linda, cabelos ruivos, olhos azuis,
um espanto de rapariga, orgulho
dos pais e cobiça dos rapazes da
vizinhança. Os pais cercaram-na
de enlevos, mas a mãe, sobretudo
a mãe, alertava-a para os perigos
da vida e as ratoeiras da vaidade
que lhe poderiam provocar os dotes físicos e a elegância feminina
com que a dotara a natureza.
A tendência que ela vinha cultivando
para depressa se tornar independente, porque entendia ela que a educação paterna era uma imposição
à sua forma livre e leviana de ver a
vida, resultou na saída prematura de
casa quando fez dezanove anos. Quis
voar sozinha, como se até ali os pais
lhe tivessem cortado as asas do voo.
Sonhava ser ‘top model’, esperava encontrar no rapaz da sua vida, alguém
que a fizesse feliz, como se a felicidade da sua meninice fosse tempo perdido.
- Mas, minha filha – dizia a mãe – tão
cedo te vais de junto de nós?!
- Minha mãe, e tão tarde se faz!
Aquela resposta seca e ingrata trespassou o coração daquela mãe que a via
partir, mas não lhe futurava felicidade.
Foi para longe da casa, para a capital,
e encontrou de facto alguém, alguém
por quem se apaixonou. Porque rapa-

zes eram às moscas atrás dela, mas
nenhum foi o rapaz do seu coração
senão aquele que foi o seu amor mas,
fatalmente, também a sua desgraça.
Em apenas cinco anos, a sua beleza
desgastou-se pela má vida a que o
desgraçado amor da sua vida a votou.
A expressão da mãe foi apenas esta,
quando a viu bater à porta de casa,
após aqueles cinco anos em que lhe
desaparecera da vista:
- Minha filha, como te puseram! Meu
Deus!
Sem graça nem beleza, cadavérica e
desalinhada, tinha agora apenas e tão
só, alguns miseráveis meses de vida.
Na verdade, a sida, detectada já tardiamente, tinha tomado conta dela, numa
troca imprudente de seringas, porque
o seu amor a fez escrava da maldita
heroína. E o desgraçado amor abandonou-a caindo nos braços de outra
mulher. E a sua mãe foi o porto seguro
no meio da borrasca daquela vida desastrada, porque, com o mesmo amor
que a deu ao mundo, o incomparável
e inigualável amor materno, a acolheu,
sem qualquer revolta, mas com a tristeza estampada nos olhos de ver o
seu rebento feito num trapo.
Finava-se a princesa da casa em ares
de sofrimento e devorada pelo verme que a consumia. Quisera outrora
a mãe guardar-lhe a pureza. Era ela

pura e rapariga que se dava ao respeito. Pesava a condizer com a altura e a
constituição física, nem de mais nem
de menos, “au point”. Agora, sem pureza nem respeito, apenas com 30 quilos de peso, foi para a última morada
num caixão tão pequeno que parecia
de criança, pois criança parecia, tão
mirrado que estava o seu corpo. Levou o sinal da pureza dos verdes anos
de menina feliz, o vestido da comunhão solene, o presente terno da mãe
que se despedia daquela que foi o seu
orgulho e que se tornou em agonia de
coração. Quanto ao amor da sua vida,
não estava lá...No último adeus não
estava lá...Como podia lá estar a sua
desgraça?!...
Quantas belas isabéis se perdem na
ilusão da beleza, fecham os ouvidos
aos conselhos amigos dos que as deram à luz e se esfumam no sem sentido e na ilusão de uma vida que aparenta um começo feliz, mas que acaba
na desgraça da frustração de um final
dramático, sem felicidade e carregado
de sofrimento, por se terem deixado
levar pelo orgulho de não precisarem
de conselhos paternos.
Proteja Cristo os teus filhos e netos
adolescentes desse orgulho para que
não terminem como a Bela Isabel.
Frei José Dias de Lima, OFM

Faleceu Frei Manuel Cerqueira Barbosa
Faleceu no dia 08 de Dezembro
de 2010, Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa
Senhora, no Convento de São
Boaventura (Montariol, Braga),
o franciscano Manuel Cerqueira Barbosa (Roque), sacerdote.
Tinha 98 anos de idade, 79 de
Profissão Religiosa e 73 de Sacerdócio.

em Montariol (Braga); tomou o
hábito franciscano no Convento
de Vilarinho (Galiza - Espanha),
a 07 de Setembro de 1930, e professou a Regra dos Frades Menores a 08 de Setembro do ano
seguinte. Voltou para Tui a fazer
o curso de Filosofia e de 1933 a
1937 cursou Teologia no Seminário de Varatojo (Torres Vedras).
Foi ordenado sacerdote
a 18 de Julho de 1937.
Passou em Portugal os
primeiros trinta e três
anos do seu sacerdócio: Professor e Prefeito
do Colégio de Montariol
(1937-1961), Guardião
do convento e Director
do Colégio de Montariol
(1948-1964), Superior
da residência do Carmo
(Braga)
(1960-1961),
Guardião do convento
de Penafiel (1961-1963),
do convento de Varatojo
(1963-1969) e de Vila
Real (1969-1970).

As exéquias deste nosso irmão
realizaram-se no dia 10 de Dezembro, no Convento de São Boaventura (Montariol – Braga).
Resumo biográfico:
Frei Manuel Cerqueira Barbosa (Roque), nasceu em Gandra
(Ponte de Lima) a 08 de Agosto
de 1912. Fez os estudos preparatórios no Colégio Seráfico, parte
em Tui (Galiza - Espanha), parte

A 06 de Novembro de
1969 é nomeado superior e pároco de São Pedro de Vila Real. Mas,
semanas depois, oferece-se para
servir nas Missões ad gentes. O
Ministro Provincial aceita a oferta
e, a 08 de Agosto de 1970, anuncia-lhe a nomeação de sucessor
em Vila Real. Prepara a viagem
e, a 16 de Novembro imediato,
chega a Inhambane e é logo colocado na Missão de Mavila. Encarregado da Missão em 1972
e Superior da mesma a partir
de 27 de Janeiro de 1973, aí o

GUINÉ

vieram apanhar os desvairos da
independência, tendo chegado a
ser preso por alegada posse de
armas. Posto em liberdade, regressou a Portugal em Maio de
1975.

Até Amanhã se Deus Quiser
De Vítor Nogueira, com prefácio de Frei Vítor Melícias

«Com a candura de quem se solidariza por instinto e por
acto natural, este português com alma de missionário
proporciona-nos uns deliciosos momentos de, chamemos-lhes, «leitura espiritual», verdadeiro convite, igualmente natural e espontâneo, àquilo que S. Francisco de
Assis, também ele soberanamente encantado pela pobreza e pela defesa dos pobres, proclamava como “é no
dar que se recebe, no amar que se é amado”».
O lucro da venda do livro (memórias), reverte a favor da Leprosaria de Cumura – Guiné-Bissau. Preço: 20,00 Euros.
Pedidos directamente ao Autor pelo telefone: 919804583

SEJA MISSIONÁRIO
COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
•

Ainda não tinha terminado o ano
de 1975 e já o Frei Barbosa Roque estava a insistir com o Ministro Provincial para regressar às
Missões. Por não convir o regresso a Moçambique, seguiria para
a Guiné-Bissau. Ali chegou a 12
de Fevereiro de 1976 e foi colocado na Missão de Santo António
de Bula. Meses depois, a 07 de
Maio de 1976, o Prefeito Apostólico transporta-o no seu avião para
Bolama. Por 1980 mandaram-no
para a Missão de Bula.
Em 1990, o Governo Português
distinguiu-o com o oficialato da Ordem de Mérito, atendendo ao seu
trabalho no ensino da língua portuguesa sobretudo na Guiné-Bissau. A distinção foi-lhe entregue
no dia 9 de Julho de 1990 pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros,
João de Deus Pinheiro, então de
visita à Guiné-Bissau.
Vencido pela doença, regressou a
Portugal a 03 de Junho de 1996.
Foi operado à próstata a 04 de Julho de 1996 no Hospital de Jesus.
Recolheu-se, depois, ao Convento de Montariol.
Dotado de invulgar pendor para
a mecânica, prestou óptimos serviços nesse domínio nas casas e
Missões onde esteve.
OFM

Em primeiro lugar pela oração e ajuda material, fazendo-se
zelador ou associado da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser
oferecida de uma só vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de missas para serem celebradas nas missões. A celebração da Santa Missa nas missões ajuda à subsistência dos missionários.
• Ser assinante do Missões Franciscanas é também um modo
de colaborar na difusão do espírito missionário franciscano.
Esperamos a sua participação!

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Aos pés do Crucifixo de
S. Damião

Fixa o teu olhar no
espelho da eternidade

“ O Dinamismo da Contemplação”
de 21 a 31 de Dezembro de 2010
Em comunhão com as Irmãs Clarissas, queremos partilhar com os
nossos leitores algumas notícias sobre o que se passou no Mosteiro de
Monte Real – Leiria.

e passageira; é sim uma glória divina, a
glória de amar a Deus e aos Irmãos com
todas as forças da alma, do coração e da
vida, empenhando nesse amor único toda
a potência da inteligência e cada segundo da existência
humana. É epopeia do Evangelho, escrita com
a originalidade do
amor por Franciscanos e Clarissas
que, com o testemunho das suas
vidas plasmadas
em Cristo, são archotes, profetas e
arautos da Salvação e são também
luminares que nas
trevas deste mundo anunciam o
despontar da nova
aurora de Cristo.

O Crucifixo de S. Damião tem alma, uma
espécie de esplendor, uma bondosa
energia que fala no silêncio do coração.
Há nele uma sabedoria que não é deste
mundo, uma audácia que a razão humana
desconhece e uma vida tão forte e refulgente que rasga todas as certezas humanas para nos abismar na simplicidade radical do absoluto de Deus.

Francisco e Clara: dois caminhos que se
irmanam, duas vocações que se completam, duas vidas evangélicas, duas tochas
ardentes, bem distintas, que se erguem,
lado a lado, incendiadas pela mesma
Chama de Amor: a Chama eterna do Divino Redentor.

A Cruz de S. Damião fala-nos do imortal e altíssimo desafio do Evangelho
vivo; fala-nos da beleza nova e antiga
da Pobreza, Castidade, Obediência e
Clausura; fala-nos do valor do trabalho
e da oração, do silêncio e da penitência,
do sacrifício e do gozo forte e sereno
da intimidade divina; a Cruz de S. Damião fala-nos de Francisco e de Clara,
do pequenino e austero Mosteiro de S.
Damião e dos milhares e milhares de homens e mulheres que ao longo de oito
séculos abandonaram as riquezas do
mundo para abraçar o Tesouro infinitamente grande do Reino dos Céus.

Em Francisco escutamos a palavra contemplativa, em Clara... o silêncio contemplativo; em Francisco contemplamos o “ide
por todo o mundo”, em Clara... o “stabat
Mater”; em Francisco ouvimos o grito do
arauto de Cristo, em Clara... o silêncio da
sentinela da manhã; em Francisco vibra a
voz ardente de João Baptista, em Clara...
o “Magnificat” de Maria!...

Gloriosa epopeia Franciscana!
É impossível falar dela sem sentir no íntimo da alma uma emoção forte e feliz. Não
se trata de uma glória humana, pessoal

Como descrevê-los?

Francisco e Clara, Franciscanos e Clarissas: duas vidas, duas vocações divinas
que nasceram da mesma fonte: a Cruz
de S. Damião! A Cruz é “Sinal Mais”. Ser
“Sinal Mais” é o grande desafio da vida;
mas qual é o sentido verdadeiro deste
imenso desafio que nos colhe de surpresa logo ao nascer?
Irmãs Clarissas
de Monte Real

Amigos
• Está na altura de renovar a vossa assi-

«Missões
Franciscanas».

natura do

• Quer

ser amigo dos

Missionários
ciscanos?

Fran-

Não quisemos guardar exclusivamente para nós esta
alegria de ter connosco o
Crucifixo de S. Damião e
o desafio imenso que ele
nos apresenta. O dinamismo evangélico deste ícone
- que interpelou Francisco
e Clara, abrindo um novo
caminho de luz na Igreja
e no mundo - deve falar a
todos, a todos sem excepção, oferecendo a cada
um a oportunidade de conhecer a Beleza, a Bondade e a Sabedoria, a Fonte
escondida e misteriosa
da única alegria verdadeira e duradoira: o Amor de
Deus que nos interpela e
nos chama a segui-Lo!
Assim, ao longo deste sagrado tempo em que a
Cruz de S. Damião permaneceu entre nós, diversas
actividades nasceram e se
desenvolveram, com a espontaneidade do amor e da
alegria, oferecendo um dinamismo muito peculiar a este
Natal de 2010.
No dia 26 de Dezembro,
Domingo da Sagrada Família, juntaram-se aqui, na
Igreja do Mosteiro, algumas
jovens, dos 15 aos 30 anos,
que assim tiveram a oportunidade de ver, escutar e
contemplar a “pregação” do
Crucifixo de S. Damião e a
beleza dos carismas que
dele nasceram.
No dia 27 de Dezembro reuniu-se aqui, junto ao Crucifixo, um grupo considerável
de pessoas, de todas as
faixas etárias - crianças,
jovens, adultos e idosos vindas de uma paróquia vizinha, para rezar pelos seus
doentes, familiares e outras
intenções.
No dia 29 de Dezembro, organizou-se aqui, na Igreja
do Mosteiro, um momento
de reflexão, meditação e

contemplação (a partir do
Texto Bíblico), dirigido a jovens de todas as idades;
uma actividade dinamizada
pelo nosso Capelão, o Rev.
do Padre Manuel Henrique
Gameiro, e orientada pela
Comunidade.
É ainda de referir o Terço diário com a comunidade dos
fiéis, que proporcionou a
oportunidade de reflectir os
Mistérios de Cristo à luz do
Ícone de S. Damião. Neste
âmbito, no presbitério estavam bem ilustrados, em lugares distintos e iluminados,
os mistérios centrais dos

quatro terços do Rosário: os
Mistérios Gozosos no Presépio, os Mistérios Luminosos
no Santíssimo Sacramento
solenemente exposto, os
Mistérios Dolorosos na Cruz
do frontal e os Mistérios Gloriosos no Cristo Ressuscitado do ícone de S. Damião.
Aos pés deste crucifixo rezámos diariamente e em
Comunidade a oração que
Francisco compôs diante
deste mesmo Crucifixo:

momentos estritamente comunitários de oração, contemplação e adoração, tempos fraternos (em família)
e tempos individuais (a sós
com Deus), horas preciosas
e intensas (diurnas e nocturnas) que nos transmitiram a
força, a sabedoria e o amor
audaz, sempre jovem e desconcertante, do primeiro
Franciscano, o Seráfico Pai
S. Francisco de Assis, e da
primeira Clarissa, a Seráfica
Mãe Santa Clara de Assis!
“Feliz daquela a quem foi
dado gozar desta íntima
união e que aderiu, com
todas as forças do seu coração,
Àquele
cuja beleza é
contemplada por
todos os santos
do exército celeste, cujo amor
nos
encanta,
cuja contemplação nos vivifica,
cuja bondade e
benignidade nos
basta”, diz Santa
Clara cheia de alegria numa
das suas cartas. “A Sua
doçura satisfaz-nos plenamente e a Sua recordação
ilumina-nos com suavidade”
Uma mensagem que é dirigida a nós, Irmãs Clarissas,
mas também a todos, a todos sem excepção!

«Ó glorioso Deus Altíssimo,
ilumina as trevas do meu coração. Dá-me uma fé verdadeira, uma esperança firme,
uma caridade perfeita, uma
humildade profunda. Dá-me,
Senhor, lucidez e discernimento para cumprir a Tua
verdadeira e santa vontade.
Amem.»

Nos nossos ouvidos e no
nosso coração fica ainda o
eco incessante da sua voz
maternal, voz apaixonada
por Cristo e pelo Evangelho, voz silenciosa cheia de
doçura e encanto: “ Fixa
o teu olhar no Espelho da
Eternidade, deixa a tua alma
banhar-se no Esplendor da
Glória e une o teu coração
Àquele que é a encarnação
da essência divina, para
que, contemplando-O, te
transformes inteiramente na
imagem da Sua divindade”.

Para além destas actividades, houve também os

Irmãs Clarissas
de Monte Real

assinantes

Assinatura anual de 2011, é de 5,50 € (cinco euros e cinquenta cêntimos). O preço de «assinatura de benfeitor» continua em 10,00 €.
Se ainda não fez, o seu pagamento, basta preencher o respectivo cheque, assiná-lo e metêlo dentro do subscrito RSF que acompanhou o
Jornal de Dezembro, pois não precisa de selo.
O envio de dinheiro (de qualquer importância ou
qualidade) é proibido por lei.
Se pretende enviar por Vale de Correio terá que
ir à estação dos CTT da sua área e enviar a partir
de lá para: Missões Franciscanas –
Apartado 1021
2041-801 LEIRIA.
Para melhor localização da sua assinatura faça
acompanhar o cheque ou vale do correio com o
seu número de assinante (o ideal seria enviar tam-

bém a chamada “folha de rosto”, que acompanha
sempre o Jornal, e onde vem indicado o nome, número de assinante, endereço e indicação do último
pagamento). Havendo alguma correcção a fazer
no nome ou endereço, pedimos nos comunique.
Junto de seus familiares e amigos, veja se consegue mais alguns assinantes. Seria um bom presente para 2011, que os Missionários agradecem.
Se todos os assinantes pagassem adiantadamente no princípio do ano a sua assinatura, seria
uma maneira de minorar as dívidas do Jornal…
Se pretende pagar por transferência bancária,
pode fazê-lo para o seguinte NIB do BPI:
0010 0000 26140490001 17.
Depois basta remeter o talão comprovativo da
transacção, não esquecendo a indicação do nº
de assinante.
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0 ESPÍRITO, NOSSO SALVADOR

Mário Carapinha

O nosso corpo é composto de duas partes:
o físico e o espiritual.
O espírito é um órgão
complementar do ser
humano,
invisível,
inaudível, insensível,
impalpável, etc. que
não ocupa espaço,
não tem extensão,
nem damos conta
dele, é um complemento da natureza
humana, uma faculdade superior dos
indivíduos.

Fenómenos do espírito não são redutíveis a números matemáticos. Não é dentro do contexto racional da via cinco sentidos que se pode vislumbrar
algo de não material, mas fora deles não faltam
sinais por todo o lado. Quantas vezes preferimos
o visível ao invisível, preferimos um sinal de referência, porque viver no vaporoso é difícil. Pode-se
considerar como força divina emanando de Deus,
ou no seu resultado, como espírito insuflado nas
pessoas. Assim como geneticamente somos irmãos pelo físico, consubstancionalmente somo-lo
pelo espírito. Face a estas e outras considerações,
é imperioso que, desde a infância, nas escolas e
em família, as pessoas sejam ensinadas profundamente pelos professores e familiares a tratar os
outros com carinho e lealdade, e a deixarem de
se preocupar mais com a nica da vida carnal, do
que com a eternidade da vida espiritual. Enquanto
aquela desaparece com a morte, este é imortal.
Cada um utiliza-o segundo o seu entendimento,
melhor ou pior.
Com tantas dúvidas sobre o espírito, (revelação
do mistério de Deus), é considerado como cumpridor escolhido para o reencontro da humanidade com Ele. O ser humano não se reduz a ser
uma criatura como o animal. É um ser que pode
ir além de si mesmo. Nesta circunstância, se devemos tratar o físico com todos os cuidados, o
espírito merece uns cuidados especiais, que lhe
permitam viver para a eternidade. Se temos alguma consideração pelo nosso ser, devemos prepará-lo para a vida imortal. É a irradiação do corpo de Deus que desce até nós. Como o sol, não é
uma exclusividade de ninguém. É o dinamizador
do nosso pensar, sentir e fazer. É o extracto da
volição consciente do pensamento racional, do
cumprimento consciente do dever e do auto-domínio. Nele se cumpre o reencontro de Deus com

o homem. O Espírito é um farol para iluminação
da nossa alma. Assim como a luz dos raios solares que, iluminando a matéria, nos possibilita ver
as coisas, pode ser interposta por nuvens e ventos, que nos dificultam vê-las; os raios espirituais
(a luz das nossas vidas), também nos podem prejudicar quando nele se introduzem os vírus que
nos dificultam distinguir o bem do mal.
O problema das relações entre espírito e corpo
tem dado lugar a diferentes concepções. O espírito, (luz humana que brilha no interior do corpo),
penetra no domínio do conhecimento, transformando-se em omnipotente, omnisciente, omnipresente, sem alteração da sua natureza. A alma
predomina, esclarecida pelo espírito. Utilizá-lo
correctamente, nem sempre é fácil. Os recursos
morais e afectivos do espírito, as suas relações
com a alma e o pensamento têm sido incompreensíveis e não intocáveis pelo homem. Hoje, por toda
a parte, a palavra mestra é o desenvolvimento social e pessoal, que cria mecanismos que vão edificando o ser humano (físico, mente, pensamentos,
conhecimentos, personalidade, cultura, espírito,
etc.), agindo em relação uns com os outros. Como
tudo na vida, tal é o jogo duma formação cristã
integral, que responde à aspiração de desenvolvimento pessoal. O espiritual é uma fracção que
ultrapassa a imaginação humana.
O espírito de fazer o bem é o dinamizador do
pensar, do agir, do sentir da nossa mente. Daí a
admiração que se não pode deixar de sentir por
muitos crentes no Ocidente, diante do seu relativo
desconhecimento. O espírito não impede que os
seus vírus malignos se introduzam na nossa alma.
Para bem da Irmandade Humana, é imperioso que
nas escolas os jovens sejam devidamente elucidados sobre os benefícios do Espírito, para que
acabem definitivamente todas as dissensões entre
as pessoas. Ele é um elemento do ser humano
que deve ser bem tratado e respeitado. É preciso
que todos nos empenhemos no equitativo desenvolvimento humano e crescimento espiritual para
que Cristo, se bem tratado e conservado durante
a vida terrena, nos abra de par em par as portas
do Céu, de modo que a nossa passagem na terra
seja uma simples peregrinação de disseminação
de esperança, amor e fé por toda a parte. O nosso
Espírito triunfará para sempre, se nos portarmos
como um rebanho de irmãos, e à hora da morte
transportar-nos-á para o Paraíso Celestial, onde
viveremos eternamente em companhia dos Anjos
e dos Santos!
OVAR, 20/Out./2010

“Erguei-vos
que vem o Senhor!”

O Crucifixo de S. Damião foi
recebido aqui, no Mosteiro de
Santa Clara e do Santíssimo
Sacramento de Monte Real,
num ambiente de festa, ao
som de cânticos e no meio de
grande alegria. Muitas pessoas quiseram juntar-se a nós
neste momento solene, pessoas que vieram de perto e
de longe. Sobretudo foi muito
bom ver a Família Franciscana reunida e muito bem representada:
- da Ordem I, o Reverendo Pe.
Frei Armindo Carvalho (do Convento do Varatojo - Torres Vedras), o Rev.do Pe. Frei Jorge
Chaves, Frei Bruno e os Postulantes da ofm (do Convento de
S. Francisco - Leiria);
- da Ordem II, a Revevenda Madre Isabel do Espírito Santo (do
Mosteiro do Santíssimo Sacra-

mento - Louriçal) e a Irmã Maria
do Lado (do Mosteiro de Nossa
Senhora da Boa Esperança Montalvo);

e iluminado por velas espalhadas
ao longo do percurso. Diríamos
que foi um pequeno festival de
chamas e palmas, desenrolado ao som de cânticos e
acompanhado pelos acordes delicados das águas
do fontanário central, também ele iluminado.
A pequena procissão
terminou na Igreja, onde
teve lugar a oração do
terço e a Celebração da
Eucaristia com canto de
Vésperas integrado.

- e da Ordem III Secular, Irmãos
que vieram de Lisboa para viver
connosco este momento.
Depois de uma Paraliturgia celebrada às portas do Mosteiro, seguiu-se a procissão da Cruz pelo
claustro, festivamente decorado
com enormes ramos de palmeira

O Crucifixo passou connosco o Natal e permaneceu na
Igreja do Mosteiro até ao final
do ano: 31 de Dezembro. Dez
dias ... intensos e inesquecíveis!
Irmãs Clarissas
de Monte Real

Assembleia do Conselho
Internacional para as Missões
e a Evangelização
Em Petrópolis-RJ, Brasil, concluiu-se o Conselho Internacional
para as Missões e a Evangelização da Ordem (CIME), organizado pela Secretaria Geral para
as Missões e a Evangelização.
De 22 a 30 de Outubro, os Delegados das Conferências, junto
com os membros do Comité Executivo e do Secretariado Geral,
encontraram-se para expor os
relatórios referentes à missão
evangelizadora das respectivas
Conferências, para discutir sobre as decisões que o Capítulo
Geral, em seu Documento final
“Portadores do Dom do Evangelho”, confiou ao caminho da inteira Fraternidade, para assumir
orientações e decisões e animar
as Entidades.

Os participantes tiveram a graça
de visitar o Máster da Evangelização que, desde há alguns anos, se
realiza exactamente em Petrópolis,
a favela Rocinha, e também puderam contactar os frades do lugar e
participar nas liturgias com os fiéis.
Fr. Estêvão Ottenbreit, membro do
Comité Executivo, ofereceu uma
síntese do Plano de evangelização
da Província da Imaculada, em
cujo território se realizou a assembleia do CIME. Depende agora de
cada participante levar avante, no
seu próprio país, toda essa riqueza
de experiências e de orientações
para a missão evangelizadora,
razão de ser da nossa Ordem, na
Igreja e no mundo.
Fraternitas

A oração pela paz na Terra Santa
A Terceira Jornada Internacional
de Intercessão pela paz na Terra
Santa, patrocinada pelo Conselho
Pontifício Justiça e Paz, que se celebrará nos dias 29 e 30 de Janeiro
de 2011, nasce da vontade de empenhar-se, de maneira concreta, a
favor da paz, por meio de intensa
jornada de oração. A terceira edição da Jornada Internacional, após
a Assembleia Especial do Sínodo
dos Bispos para o Médio Oriente,
coincide com o início da Quinta
Jornada Extraordinária de Oração,
por parte de todas as Igrejas, pela

Reconciliação, Unidade e Paz, e
com a semana de oração pela Unidade dos Cristãos.
No site “Associação Nacional Papaboys” www.papaboys.it/, do
Apostolado “Jovens pela Vida”
www.youthfl.org/, e no site: “Reunião Eucarística” www.adorazione.
org/ serão transmitidas todas as
informações referentes ao evento,
com actualização, entrevistas, serviços fotográficos e filmagens.
Fraternitas

PARA AS MISSÕES
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Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas
Missões Franciscanas de Moçambique,
Guiné-Bissau e outras paragens gostam
de receber o nosso Mensário. Com um
grande esforço o vamos enviando como
oferta, com o objectivo de chegar às comunidades mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em
longe! Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países, tais
como Timor, México, África do Sul, Zâmbia,
Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São
Tomé e Príncipe, etc., num total de algumas centenas de assinaturas.
Basta escrever-nos e enviar a oferta
para a respectiva assinatura.
Na volta do correio indicaremos
a que missão se
destinou.
Colabore
com
os
Missionários
Franciscanos, que
incansavelmente
não «desarmam»
no seu trabalho
missionário.
OBRIGADO
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Paróquia de S. João Baptista
Ribeira Grande – Santiago
Como foi noticiado anteriormente, os Missionários Franciscanos abriram uma Fraternidade na
Ilha de Santiago em Cabo Verde. Apresentamos
aqui a mensagem proferida pelo nosso confrade
Frei Moisés Semedo no momento da tomada de
posse dos irmãos da Fraternidade, conferida pelo
Sr. Bispo D. Arlindo Furtado.
Senhor Bispo, D. Arlindo Furtado – Bispo de Santiago
de Cabo Verde –, Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Exmª Srª Ministra da Cultura,
estimado Pe. João Baptista e os membros da Congregação do Espírito Santo, Irmãs religiosas missionárias
aqui presentes, amados paroquianos.
Em nome do Ministro Provincial, Frei Vítor José Melícias, e do mesmo Governo a quem represento, saúdo a
todos com votos de Paz e Bem.
No dia em que toda a Ordem Franciscana celebra a
sua
padroeira, solenidade
da Imaculada
Conceição, damos graças a
Deus por esta
nova etapa da
história da nossa
Província
Franciscana.
Nascidos
no
seio da Igreja
e sempre subCasa a recuperar para a Missão
missos a ela,
nós, os franciscanos fomos chamados por Cristo e, ao
jeito de Francisco de Assis, a viver em fraternidade e
menoridade evangélica, como peregrinos e estrangeiros
deste mundo.

Estando na génesis da missionação deste Arquipélago, a
Província Portuguesa da Ordem
dos Frades Menores dispõe-se
a receber das mãos do Pastor
desta Igreja local a missão de
continuar a obra de Cristo redentor.
Uma nova página da história
começa hoje a escrever-se. De
novo o Senhor nos chama e
envia a esta igreja, para o meio
deste povo, simples e amigo de
Deus.
É grande a nossa alegria! Mas,
para que a história de Cristo e
do anúncio do Reino continue a
escrever-se, precisamos de contar com a colaboração de todos.
Queremos caminhar convosco e
estar no meio de vós, para que
sejais realmente o «motivo» da
nossa esperança em Cristo.

Frei Andrade, Padre João, D. Arlindo Furtado, Frei Fernando e Frei Moisés.

Louvamos e agradecemos a Deus pelo grande «pastor do
Seu povo», o sr. Pe. Campos, que ao longo de largos anos
e, sem nada reter para si, «fez tudo para todos, no intuito
de todos ganhar, a qualquer custo, para Cristo” (1Cor 9,
22).
Agradecemos ao Sr. D. Arlindo Furtado, Dgmº Bispo desta Diocese, toda a gentileza, a abertura, o acolhimento e
o bom encaminhamento deste processo que desde o primeiro momento nos manifestou. Agradecemos também
ao Sr. D. Paulino, Bispo emérito desta Diocese, que, na
ocasião da minha ordenação sacerdotal em S. Domingos, lançou o desafio de voltarmos ao lugar das nossas
origens missionárias.

Aos freis Andrade e Fernando, representantes da nossa
Instituição em Cabo Verde, desejamos prosperidade e fecundidade apostólica na missão que acabam de assumir.
A nossa Província promete acompanhá-los com oração e
em espírito de estreita colaboração fraterna. A todos, bem
hajam pelo vosso acolhimento.
Que o Senhor Jesus, Pastor Supremo, por intercessão de
Maria Imaculada, Sua e nossa Mãe, nos abençoe e, sob a
protecção do nosso Pai S. Francisco e de S. João Baptista
vos guarde hoje e sempre.
Frei Moisés Semedo
OFM

SANTIDADE DE JOÃO PAULO II É SENTIMENTO COMUM
Arcebispo do Rio de Janeiro manifesta alegria com beatificação de Wojtyla

O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom
Orani Tempesta, expressou a sua alegria com a notícia da beatificação de
João Paulo II, que se realizará no próximo dia 1° de Maio.
Segundo Dom Orani, a santidade de João
Paulo II, “anunciada pelo povo no mesmo
dia de suas exéquias (Santo súbito), é um
sentimento comum a muitas pessoas, particularmente à nossa Arquidiocese de São
Sebastião do Rio de Janeiro, que por ele foi
visitada por três vezes”.
Em artigo divulgado nessa quarta-feira à
imprensa, Dom Orani afirma que o dia 1°
de Maio é também muito especial em sua
vida de bispo.
Tendo sido eleito bispo de São José do
Rio Preto, por João Paulo II, em 1996, ele

tomou posse da diocese em 1 de Maio
desse ano.
“Para mim, esta data de 1° de Maio, já especial, agora será assinalada, neste ano, com
a beatificação do Papa João Paulo II pelo
Papa Bento XVI, gloriosamente reinante.”
O arcebispo assinala que, na semana em
que se comemorou a festa de São Sebastião (20 de Janeiro), padroeiro do Rio de Janeiro, saiu outra “notícia intimamente ligada
ao Papa João Paulo II e à nossa cidade”.
Trata-se da traslação do corpo de João
Paulo II da cripta vaticana para a Basílica
de São Pedro. O lugar escolhido é a capela de São Sebastião, sob o altar do Papa
Inocêncio XI, situado à direita da basílica,
entre a capela da Pietà, de Michelangelo, e
a do Santíssimo Sacramento.

“Agora, sob o olhar de nosso excelso
Padroeiro, São Sebastião, descansarão
os restos mortais do Papa João Paulo II,
que disse que era carioca e que amava
a nossa Cidade e Arquidiocese”, afirma
Dom Orani.
Intercessão
O arcebispo pediu a intercessão do Servo de Deus João Paulo II, em favor de
todos os que sofrem com a catástrofe
das chuvas e deslizamentos de terra que
se abateu na região Sudeste, particularmente nas dioceses de Nova Friburgo
e de Petrópolis, deixando mais de 800
mortos.
“Da nossa parte, enquanto Arquidiocese,
queremos pedir aos fiéis que continuem
a solidariedade e fraternidade, apresen-

tando as nossas doações em gêneros
alimentícios, água e dinheiro em favor da
Cáritas Arquidiocesana”, afirma.
Segundo Dom Orani, a Cáritas enviará
imediatamente essas ajudas para que
as dioceses de Nova Friburgo e de Petrópolis as distribuam através das suas
equipas.
“Agora que as notícias diminuem, devemos
ainda mais intensificar a nossa ajuda e o
trabalho para reconstruir a pessoa, a sua
família e as cidades.”
“Que São Sebastião e o Beato João Paulo II dêem consolo e esperança a todos os
que sofrem, e a paz desejada a todos os
que a anseiam”, afirma o bispo.
Zenit

Caríssimos amigos assinantes, Paz e Bem.
Alegra-me saudar-vos, uma vez mais, no início deste ano 2011. Continuamente unido pela oração, sempre vos tenho presentes. Peço
a Deus que vos conceda e derrame sobre vós abundantes bênçãos espirituais e materiais. Peço que rezem por nós, que trabalhamos
aqui na Redacção do Jornal, pelos missionários franciscanos espalhados por todo o mundo, que procuram fazer chegar a toda a parte
a Paz e o Bem, ao jeito de S. Francisco.
Recordo que o nosso horário de atendimento aqui no Jornal e na UMF é o seguinte:
De Segunda-feira a Sexta-feira, das 09,30h às 13,00h e das 14,30h às 19,00h. Podem sempre ligar para o meu telemóvel que, se for
possível, posso dar-vos algumas informações fora deste horário.
Este mês rezemos: «para que nos territórios de missão, onde a luta às doenças é mais urgente, as comunidades cristãs saibam
testemunhar a presença de Cristo ao lado dos que sofrem».

Frei Vítor Rafael, OFM

