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CELEBRAÇÕES DOS 8OO ANOS
DA VOCAÇÃO DE SANTA CLARA
MOSTEIRO IMACULADA CONCEIÇÃO DAS IRMÃS CLARISSAS - SANTARÉM
Pelas 18.15 horas, do dia 17 de Abril, Domingo
de Ramos, e com grande afluência de povo, que
habitualmente frequenta a nossa igreja, e outras
pessoas que tiveram conhecimento, junto à Es-

tátua de Santa Clara no centro do parque de estacionamento, teve lugar a bênção das palmas e
deu-se início à procissão em direcção à Igreja do
Mosteiro.

Presidiu a esta Cerimónia e à Eucaristia o Reverendo Padre Dr. Victor José Melícias, Provincial
da Família Franciscana em Portugal, ladeado pelo
reverendo Padre Frei Armindo de Jesus Carvalho,
Assistente religioso da Federação das Clarissas, e pelo Reverendo Padre António
Bento, Capelão deste Mosteiro. Cânticos
e ritmos a cargo de um valente grupo de
Irmãos Noviços Franciscanos do Convento
de Varatojo.
O Presidente da Celebração fez uma breve
mas eloquente explicação da vocação de
Santa Clara, do significado deste acto, e de
seguida fez a entrega simbólica da REGRA
de Santa Clara e da PALMA à Madre Maria do Rosário, Abadessa deste Mosteiro,
como confirmação da continuidade da vida
que há 800 anos teve início e se mantém
por todo o mundo onde houver um Mosteiro
de Clarissas.
Este Acto foi efusivamente aplaudido pelo
povo. Seguiu-se um simples jantar de família servido nos Claustros do Mosteiro, oferecido pela Comunidade, estando também
presente um casal muito amigo das Irmãs
que se encarregou da parte fotográfica.
Carlos Almeida e Maria José.

Festa solene do Senhor do Calvário de Penafiel
Há sempre uma primeira vez. E
sempre novidade. Alegre, feliz, indiferente, com desilusão... Seja
como for, fica como um ponto de
referência.
Neste ano de 2011 calhou-me o privilégio
de celebrar, pela primeira vez, com a Comunidade Franciscana Ofm de Penafiel e a
sua Fraternidade da Ordem Terceira, Ofs, a
solene Liturgia do seu Padroeiro, o Senhor
do Calvário, que aconteceu nos dias 9 e 10
de Abril de 2011. Desloquei-me de Varatojo – Torres Vedras - propositadamente, a
convite do Guardião da Fraternidade, Frei
Correia Pereira, que me ofereceu o serviço
da pregação nas Missas festivas. Embora
pareça estranho, foi também a minha segunda passagem por Penafiel, facto que
justifica uma alegre curiosidade.

Aproveitei para recordar um pouco da sua
história, agradecendo a informação que me
foi dada.
No dia 17 de Outubro de 2010, a Ordem
Franciscana Secular local comemorou festivamente os 351 anos da sua existência
ali. Juntou no mesmo dia a Festa de São
Francisco, fundador das três Famílias desta
mesma Ordem, que acaba de celebrar 800
anos de vida. Juntaram também na mesma
celebração a comemoração da construção
e inauguração desta sua Igreja do Calvário
de Penafiel, concluída há 200 anos.
Esta Igreja do Calvário, também conhecida por Igreja de São Francisco de Assis,
foi inaugurada em 1810. A sua proprietária
é a Ordem Franciscana Secular, Ofs. Os
Franciscanos, Ofm, começaram por residir

A MISSÃO NA IGREJA ANTIGA ...

e aqui trabalhar por essa altura, mas a partir da Igreja Matriz de Penafiel, onde existia uma capelinha muito linda, hoje transformada num templo imponente e de rara
beleza.
O meu testemunho pessoal, depois desta
nova e rica experiência, é de gratidão a
Deus pelos irmãos que ali vivem e trabalham, servindo dedicadamente a Ordem
Franciscana Secular, a Igreja e o Povo da
cidade e das comunidades periféricas.
A Igreja do Senhor do Calvário vem sendo um local de referência obrigatória para
quem vive ou se desloca a Penafiel. Nas
Festas do Seu Padroeiro, o Senhor dos
Passos, os devotos e peregrinos multiplicam-se. Eu presidi e preguei em duas Eucaristias. Fiquei profundamente emociona-

AO TOQUE DAS TRINDADES...

do e edificado com o que vivi. O templo,
que já não é assim tão pequeno, desta vez
– e como já habitual todos os domingos
– foi mesmo muito pequeno para acolher
o aglomerado de fiéis que ali acorreram.
Não chegou a igreja no seu espaço físico.
Por isso, todo o adro, as escadarias, a rua
pública de acesso à mesma igreja, tudo
serviu para acolher os inúmeros fiéis participantes. Depois, encantou-me a forma vivida e alegre como celebram a Eucaristia.
Realmente dá gosto entrar na festa da fé
daqueles irmãos de Penafiel. Deus recompense os meus irmãos que ali trabalham ou
ali trabalharam para formar e alimentar na
fé esta comunidade de crentes. E tenha no
céu os que iniciaram esta tão boa obra e já
partiram para o Pai. Saudações fraternas.
Frei Armindo Carvalho, Ofm.

VAMOS SEGUIR JESUS COMO ...

Podemos
afirmar
que a missão da
Igreja começou com
os leigos...

Num quarto do hospital
encontrava-se um doente, com o peito esmagado ...
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Antes da festa da
Páscoa, sabendo
Jesus que chegara
a sua hora ...
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Quaresma e Páscoa em Jerusalém

EDITORIAL
Os Cristãos dedicam o mês de Maio a Nossa Senhora.
Maria é a formosa, a mãe de Cristo, mãe de Deus e mãe
nossa.
Esta religiosidade popular torna cada mês de Maio um
tempo de reflexão sobre as virtudes de Nossa Senhora.
«Nas páginas do Evangelho admiramos os testemunhos de tão sublime harmonia. Maria, logo que obteve
a certeza, pela voz do Anjo Gabriel, que Deus a elegia
para Mãe do seu Filho Unigénito, sem qualquer hesitação, deu o seu consentimento para uma obra na qual
teria de empregar todas as energias da sua frágil natureza, declarando: «Eis a Serva do Senhor, faça-se
em mim segundo a tua palavra» (Lc 1,38). Desde esse
momento, Ela consagrou-se inteiramente ao serviço,
não apenas do Pai celeste e do Verbo Encarnado, tornado seu Filho, mas também de todo o género humano, pois compreendeu bem que Jesus, além de salvar
o Seu povo da escravidão do pecado, seria o Rei de
um Reino messiânico, universal e eterno (cfr. Mc 1,21;
Lc 1,33)» (Paulo VI, Signum Magnum, 5).

Recebemos mais notícias dos nossos confrades estudantes OFM que estão a receber
a sua formação na Terra Santa. A todos eles
a nossa comunhão fraterna no Senhor Jesus
Ressuscitado.
A quaresma é um tempo de graca que a Igreja concede aos Cristãos, a fim de se prepararem para o
grande mistério da nossa redenção: falo da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo. O carácter específico deste tempo é a intensa oração,
esmola, jejum e penitência.
Unidos à Igreja universal, iniciámos a quaresma na
quarta-feira de cinzas, com a imposição das mesmas,
simbolizando o arrependimento e conversão, a fim de
seguir Jesus por meio do Santo Evangelho.

da 1h. da madrugada, tivemos o oficio de leituras
seguido da memória da Ressurreição do Senhor, na
qual se entoa o “Benedictus” intercalado com o “Aleluia”, e fizemos procissão à volta do Santo Sepulcro.
Domingo, dia 13 de Março, às 8.30 h. da manhã,
tivemos a Missa Pontifical presidida pelo Patriarca
de Jerusalém.
Para além das celebrações solenes no Santo Sepulcro, fizemos peregrinações aos santuarios que
se encontram perto da Cidade de Jerusalém, a
comecar por “Dominus Flevit”, onde Jesus chorou
por Jerusalém (Lc19,41-44), e continuámos até à
semana que precede Semana Santa. Fomos a Bethphagé, lugar donde Jesus, montado num jumento, partiu para entrar triunfantemente em Jerusalém (Lc 19, 28-40).

Continuamos a viver em tempo pascal. Jesus está
vivo! Jesus continua presente no mundo por meio da
sua acção nos que crêem na sua palavra e deixam que
o Seu Espírito actue no seu interior. A sua presença
acompanha a vida missionária da Igreja. A sua promessa foi bem clara: «Eis que estou convosco todos
os dias até à consumação dos séculos». Como membros da Igreja, cada um de nós é chamado por vocação particular a cumprir a sua missão.
A Ordem das Irmãs Clarissas está a dar início às celebrações dos 800 anos da fundação da Ordem. Em
2012, as Irmãs Clarissas de todo o mundo estarão a
comemorar os 800 anos de Fundação da Ordem de
Santa Clara. Celebraremos o facto ocorrido com Clara, a jovem de Assis do século XII que, inflamada pelo
amor de Cristo, inicia uma aventura evangélica semelhante à que São Francisco iniciou ao receber a graça
de fazer penitência e de seguir a Cristo de modo apaixonante.
É o aniversário da Ordem de Santa Clara! É sempre
interessante e cativante o pensamento de um aniversário, pois traz consigo beleza e vitalidade singular. E
para celebrar este aniversário é preciso preparar-se:
preparar o coração, criar laços com o que se comemora, porque antes de uma grande festa a ser celebrada,
o aniversário de 800 anos da Ordem de Santa Clara é
um acontecimento singular.
O interesse pela vida de Santa Clara dá-se justamente porque, mesmo sendo um estilo de vida iniciado
há oito séculos, é actual, questionador, convocador
e provocador para os inúmeros desafios humanos e
sociais de hoje. E, ao lermos os Escritos de Santa
Clara, entendemos isso nitidamente, pois ela fala de
uma realidade que é sempre actual: a realidade da
pessoa humana.

Vista Geral de Jerusalém

No dia 12 de Marco, primeiro sábado da quaresma,
começámos o ritmo próprio das celebrações quaresmais com a entrada solene do Patriarca Latino
na Basílica do Santo Sepulcro, pelas 13.30h. Este
ano, o calendário latino coincidiu com o dos Gregos
Ortodoxos, Arménios e Coptas, pelo que iniciámos
a celebração, uns a seguir aos outros. Pode-se imaginar o clima de emoção de todos os presentes ao
verem diversos ramos da religião cristã partilhando
o mesmo tecto.
Por volta das 14.50h., iniciámos a procissão solene,
percorrendo diversos altares em memória dos últimos momentos da vida terrena de Jesus, inclusive
as aparições após a ressurreição.
Vivemos uma grande manifestação do Espírito
Santo que move os cristãos a dar testemunho do
Senhor Ressuscitado. O que mantém a disciplina e
o “Status quo” pois, ao chegar ao Sepulcro, todos
param e dão lugar à Igreja Latina. Talvez seja o reconhecimento da primazia. Das 23.40h. até cerca
Membro da
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Este é quase o itinerário da nossa vida em Jerusalém durante o tempo da quaresma. No entanto,
vivemos este tempo favorável para o arrependimento e conversão numa alegria espiritual: aqui
o Senhor ressuscitou! Celebrámos a Páscoa em
grande alegria e festa.
Foi assim num espírito novo e jubilado que celebrámos esta festa, na qual o Senhor da vida
nos colma com os seus benefícios graças ao
seu Amor. Que o Senhor Ressuscitado seja a
luz para nossas vidas. Aleluia, o Senhor ressuscitou!
Fr Edson Nhatuve, ofm

VARATOJO - Festa das Missões
Dia 29 de Maio

Associação de Imprensa
de

Esta é uma tradição antiga de Jerusalém que data o
seculo XIV, na qual os frades desenvolveram uma devoção nos lugares santos. No lugar do “Beijo”, fez-se
a leitura do trecho biblico correspondente, a recitação
do “Pai Nosso” e “Ave-Maria” para a obtenção de indulgência plenária.

S

Como o nosso Jornal anunciou no número anterior, a Festa das
Missões Franciscanas na Procuradoria da U.M.F. de Varatojo
realiza-se no dia 29 do corrente mês de Maio.
Início às 10.30 horas com a celebração da Eucaristia.
A parte cultural e recreativa, a partir das 14.30 horas, terá a colaboração do Grupo de Jovens da Paróquia de Peniche, com a
representação do espectáculo “O NAZARENO”, que sempre atrai
multidões.
As entradas no Salão de Festas da Associação local de Santo
António serão livres, mediante a apresentação da respectiva senha de entrada, a receber no próprio dia da Festa no Convento
de Varatojo.
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África, Gata Borralheira da Humanidade
Há 34 países africanos entre os menos desenvolvidos do mundo, o que diz bem do
que se passa no mais infeliz dos continentes.
A História dirá um dia por que é que a África chegou a 2011
com dezenas de países entre a meia centena dos menos
desenvolvidos do mundo, num nível só comparável ao Afeganistão, ao Bangladesh e ao Butão.
A África, plena de recursos, cobiçada por norte-americanos, europeus e chineses, tem ainda países tão pobres
como o Burkina Faso, o Burundi, a República Democrática
do Congo (RDC), a Eritreia, a Etiópia, a Guiné-Bissau e a
Libéria.
A cobiça internacional pelas suas riquezas e a colonização
que se verificou sobretudo nos últimos 15 anos do século
XIX e nas primeiras seis décadas do século XX contribuíram em muito para que a África tivesse chegado a 2011
no triste estado em que se encontra, com conflitos como
o da Líbia e necessidade urgente de fronteiras a redesenhar, como vai agora acontecer no Sudão, que se divide
em dois.
Fala-se por vezes de uma África como nova fronteira do
desenvolvimento, designadamente nos casos de Angola
e da Guiné Equatorial; mas esse pretenso desenvolvimento não está a passar por formas equitativas de boa
governação, sendo enorme o fosso entre uma minoria
de ricos e uma imensa maioria a viver abaixo do limiar
da pobreza.
Depois de cinco décadas de conflito, de morte e de tragédia, desde que muitos dos seus territórios se tornaram
formalmente independentes, a cobertura regular dos problemas africanos é normalmente remetida para segundo
plano, em detrimento dos programas nucleares do Irão e
da Coreia do Norte, do conflito israelo-árabe ou das crises
financeiras europeias.
Uma análise mais profunda de questões como as do Sara
Ocidental, do Delta do Níger e de Cabinda é essencial,
para que não nos limitemos a algumas imagens fugazes
de pessoas a viver acampadas no deserto, de guerrilheiros a atacar oleodutos ou de crianças a morrer à fome na
região dos Grandes Lagos.
A África continua a ocupar uma parte muito pequena das
nossas televisões e jornais; a não ser quando se tenta derrubar o coronel Muammar Kadhafi ou se pretende colocar
um novo Presidente à frente da Costa do Marfim, mais ao
gosto do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. Fala-se ocasionalmente de um genocídio no Ruanda
ou de uns diamantes de sangue na Serra Leoa; mas não
se dá uma explicação cabal dos problemas causados pelas fronteiras artificiais que os europeus implementaram há
125 anos no continente africano.

Avenida de Maputo - Moçambique

O nascimento de um Estado tendencialmente cristão no
Sul do Sudão vai ser um dos passos a dar para uma África
mais justa, mais de acordo com as realidades destas últimas décadas. Mas depois disso vai ser necessário que a
chamada comunidade internacional preste mais atenção
às reivindicações autonomistas do povo cristão de Cabinda, dos desgraçados sarauís que há 35 anos vivem em
tendas e de tanta desgraça que vai pela República CentroAfricana, pelo Chade, pela RDC e pela Guiné-Bissau.
Os sistemas de saúde de alguns países africanos têm
vindo a degradar-se, devido a conflitos como os da Costa
do Marfim, da Somália e do Uganda, sendo os civis quem
mais sofre devido aos confrontos entre diferentes forças
políticas, clãs ou grupos étnicos.
O Brasil, a Rússia, a Índia e a China aumentam de importância no concerto das nações, desenvolvem as suas
economias; mas a África, na sua generalidade, se excluirmos seis ou sete casos, continua a ser a Gata Borralheira
da Humanidade, à espera de políticos melhores e de uma
divisão muito mais equitativa do bolo.
Maurícias, Cabo Verde, Botswana, Gana, Namíbia, África do Sul e Seychelles são casos de excepção, num
continente onde o Benim, a Gâmbia, a Mauritânia e o
Níger, entre uma série de outros estados, continuam na

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-

cauda do desenvolvimento humano, existindo ainda autocratas como o zimbabweano Robert Gabriel Mugabe,
há 31 anos no poder.
Quem for crente, deverá orar por um nascimento feliz do
Sudão do Sul, por uma solução para o caos que há 20
anos é a Somália, pelo fim das atrocidades dos ugandeses do Exército de Libertação do Senhor (LRA), pelo
pluralismo em Angola e nos Camarões e pelo fim da
cultura de impunidade na Guiné-Bissau, onde antigos
combatentes assassinam ou mandam matar os seus adversários políticos, sem que ninguém se atreva a julgálos e a condená-los.
É este o panorama de uma África onde a simples queda
dos presidentes Ben Ali e Hosni Mubarak, nos últimos quatro meses, respectivamente na Tunísia e no Egipto, não
foi de forma alguma suficiente para nos fazer esquecer o
tanto que ainda há a fazer desde o Sara Ocidental ao reino
da Suazilândia, terra de uma escandalosa poligamia, onde
Sua Majestade Mswati III continua a promover anualmente
concentrações de milhares de virgens, para de entre elas
escolher uma nova esposa, num espectáculo verdadeiramente degradante.

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

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 €)
CORTAR E ENVIAR PARA:
� Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de …...…....., ......... €
� Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
� Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
CONVENTO DE SÃO FRANCISCO
� Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86
RUA DOS MÁRTIRES, 1 – APARTADO 1021
� Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC
(Nº Contribuinte: ….......................................................)

Texto: Jorge Heitor, Jornalista
Publicação conjunta, Missãopress

2401-801 LEIRIA

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»
(Redemptoris Missio).
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A missão na Igreja Antiga (V)
Os leigos na missionação primitiva
Podemos
afirmar que
a missão da
Igreja
começou com
os
leigos.
Na verdade,
nos primeiros séculos,
a evangelização
dos
pagãos (missão ad gentes) era uma tarefa de todos
os baptizados que, pelo testemunho da
sua vida, pelo martírio, pela catequese
ou anúncio e contágio pessoal, contribuíram para o milagre da rápida expansão
da mensagem evangélica. É verdade,
contudo, que tanto o Novo Testamento
como os escritos posteriores (Padres
apostólicos) já nos falam de “apóstolos”
e catequistas itinerantes que se dedicam
a tempo inteiro à missão. Os casos destes “missionários por vocação e ocupação principal” continuarão e serão cada
vez mais comuns nos séculos posteriores. No futuro, porém, a maioria destes
serão monges e clérigos.
Se ao nível da “missionação organizada”
a acção dos leigos foi perdendo, assim,
protagonismo, ao nível da acção missionária individual o seu papel foi decisivo
nas origens e ao longo dos séculos da

Igreja. Esta acção do anúncio da Boa
Nova começava desde logo no seio da
família, onde muitos dos membros eram
não baptizados ou mesmo inimigos da fé.
Muitos, como Policrates de Éfeso, Policarpo de Esmirna e Justino, receberam a
fé de seus pais e logo se tornaram missionários da fé abraçada. Este último,
filósofo oriundo da Palestina, uma vez
convertido, fundou mesmo, em Roma,
uma escola de doutrina cristã aberta aos
pagãos. Atenágoras e outros chamados
“apologistas” escrevem obras em defesa
do cristianismo que são também textos
de missão e anúncio e da sabedoria cristã aos não crentes. Sabemos por um destes, Aristides, que os chefes de família,
uma vez convertidos, procuravam converter também a sua família e escravos.
O já referido Justino relata-nos o caso de
uma mulher cristã que tentou convencer
o seu marido a abraçar a mesma fé. Neste, como em muitos outros casos, a mensagem não foi acolhida e o preço foi o
martírio. Blandina de Lião aderiu ao cristianismo pela mão da sua patroa. Muitos
cristãos leigos, homens e mulheres, exerceram o ministério da catequese. Apolo,
companheiro de missão de Paulo, recebeu a primeira doutrina de um casal de
cristãos artesãos (Act 18,26). Sob o patrocínio do bispo local, Clemente e Orígenes de Alexandria assumiram esse papel
na “escola de catequese” de Alexandria.

A rápida expansão do cristianismo no império romano explica-se, em boa parte,
graças aos cristãos leigos, titulares de profissões itinerantes, que levavam sempre
consigo também o Evangelho: marinheiros,
soldados e mercadores circulavam por todo
o mediterrâneo conciliando o seu negócio
com o apoio à missão. Áquila e Priscila, colaboradores de Paulo, eram fabricantes e
negociantes de tendas e residiram sucessivamente em Roma, Corinto e Éfeso (Act
18,13; 24-26). Cerca de um século mais
tarde, Celso ri-se dos “sapateiros, pisoeiros
e cardadores que pregam o Cristianismo
a gente inculta, mulheres, crianças, e escravos”. Poucos anos depois, o já referido
Clemente de Alexandria aconselha a que
a evangelização doméstica das mulheres
se faça recorrendo ao ministério das mulheres, também para evitar suspeitas malévolas que podiam surgir das frequentes
visitas a casas particulares.

o anúncio da Palavra: “Também aí Deus
nos abriu uma porta para a palavra.
Primeiro fomos perseguidos, apredrejados, mas, mais tarde, um significativo número de pagãos abandonaram
os ídolos e converteram-se a Deus. Até
então não tinham recebido a Palavra divina, e era-lhe distribuída por nós, pela
primeira vez. E, como se Deus nos tivesse conduzido junto deles para cumprir
essa missão, uma vez cumprida, retirounos” (EUSÉBIO, VII,11,13). Sabemos também que os Godos do Danúbio e da Costa
do Mar Negro tomaram conhecimento da
mensagem cristã, nos começos do séc. IV,
através de prisioneiros de guerra cristãos
oriundos da Capadócia. Pela mesma época, dois leigos, Edésio e Frumêncio, naturais de Tiro, tendo ficado por algum tempo
escravos do rei etíope Aksum, foram os
grandes responsáveis pela primeira evangelização da Etiópia.

Outra forma de missionação individual dos
leigos eram os “garantes” ou “padrinhos”,
que apresentavam os candidatos ao catecumenato e testemunhavam pela sinceridade dos seus propósitos. Sabemos, por
outro lado, que muitos soldados ou mesmo
prisioneiros levaram a fé para além das paredes de sua casa ou mesmo da sua terra.
Assim, o bispo Dinis foi enviado com um
grupo de cristãos para o exílio de Kephro,
onde encontra um propício terreno para

Todos estes indícios históricos são, mesmo assim, apenas uma parcial amostra do
silencioso trabalho missionário que nem
sempre as fontes históricas documentaram, precisamente porque se considerava
que esta actividade missionária dos cristãos baptizados nada tinha de extraordinário, mas brota naturalmente, ontem como
hoje, da sua condição e vocação.
Fr. Isidro Lamelas

J. Paulo II, Missionário
‘Veio de longe’, Viagens Apostólicas, Redemptoris
Missio, Sínodos, JMJ, Assis, ‘Não tenham medo!’.
Estas são as imagens de marca das opções missionárias de J. Paulo II. Não se assustem com as siglas
nem com o latim.

Apostólicas’ para proclamar bem alto o Evangelho, confirmando a caminhada de fé das comunidades. Proclamou
bem alto os valores humanos gravados nas páginas dos
Evangelhos e denunciou todos os atentados à dignidade e
aos direitos humanos, sobretudo dos mais pobres.

A 1 de Maio, Karol Wojtyla sobe aos altares, apontado
pela Igreja como testemunha credível da vida cristã para
o nosso tempo. Ele foi um Papa escritor e, sobre ele,
muito se escreveu e escreve. Gostava, contudo, de fazer
uma focagem nas suas intervenções onde a dimensão
missionária veio ao de cima.

Publicou a ‘Redemptoris Missio’, a encíclica missionária por excelência, onde está escrito que todos os
cristãos são chamados à santidade e à Missão. Lá se
apresenta o Espírito Santo como protagonista da Missão e se chama a atenção para os novos areópagos
dos tempos modernos que são chamados pelos próprios
nomes: o mundo das comunicações, o empenhamento
pela paz, o desenvolvimento e a libertação dos povos,
a promoção da mulher e da criança, a protecção da natureza, o mundo da cultura, da pesquisa científica e das
relações internacionais.

‘Veio de longe’, do outro lado do Muro de Berlim, da sua
Polónia natal, onde a Igreja era perseguida, a liberdade
reduzida a palavra de dicionário e os direitos humanos
constantemente espezinhados. A sua Missão exigia, neste contexto, uma coragem à prova da Fé. E ele teve-a,
pagando caro por tal ousadia. Mais tarde, como Papa, a
partir de Roma, deu um tal empurrão que o Muro caiu.
Abriu o Vaticano ao mundo, voando ao encontro de povos
e culturas, dando diversas voltas à terra nas suas ‘Viagens

Lançou os ‘Sínodos dos Bispos’ para cada um dos
Continentes, reconhecendo a riqueza da diversidade,
mas apelando à comunhão de todas as comunidades.
Defendeu uma Igreja que está presente nos quatro cantos da terra, com histórias e formas de ser diferentes.

Convocou, em 1985, os jovens do mundo inteiro a
Roma para se encontrar com eles, rezar e fazer festa,
dizendo-lhes que confiava neles, pois a Igreja só será
jovem quando os jovens forem Igreja. Madrid acolhe
este verão a 26ª edição das ‘Jornadas Mundiais da
Juventude’ (JMJ), um espaço de Missão no ‘Planeta
Jovem’.
‘Assis’ fica para a história como a terra onde nasceu S.
Francisco, o símbolo da paz e da fraternidade universal.
Foi lá que J. Paulo II, em 1986, se encontrou com os líderes das principais Religiões do mundo para um tempo de
Reflexão e Oração pela Paz. O ‘espírito de Assis’ mantémse vivo e Bento XVI lá irá para marcar os 25 anos deste
momento histórico e para carimbar a importância do Ecumenismo e do Diálogo Inter Religioso.
Gritou, da janela do Vaticano, um ‘não tenham medo’
que todo o mundo ouviu e guardou no coração. Com
a sua vida e Missão marcou a Igreja e a humanidade.
Merece o altar.

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

Tony Neves

39ª Peregrinação
Franciscana
a Fátima 2011 - “Juntos pela Paz”

Sábado, 1 de Outubro de 2011
17:00h Saudação a Nossa Senhora, na
Capelinha das Aparições
18:00h Eucaristia na Igreja da Santíssima
Trindade
21:00h Terço e procissão de velas
23:00h Vigília na Basílica: “Espírito de
Assis”

Domingo, 2 de Outubro de 2011
Programa do Santuário, como
habitual.
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Evangelização e Missão em sectores populares
Guapi – Cauca Colômbia

Construção de Polidesportivo para crianças e jovens em risco
No ano de 2005, os Irmãos franciscanos que servem na
missão de Guapi (Colômbia), preocupados com a situação
de violência, pobreza e dor de muitas famílias, decidimos
exercer a nossa missão evangelizadora no bairro Olímpico
de Guapi, que se caracteriza por ser uma zona de famílias
deslocadas, de grupos marginais, muitos desempregados,
crianças, adolescentes e jovens sem futuro.
Depois de um trabalho de base sobre a realidade do Bairro
Olímpico, fomos tentando iniciativas para lançar sementes
de comunidade e possibilitar às pessoas que se reúnem à
volta da Palavra de Deus ir interpelando essa realidade e
descobrir o que Deus quer de nós e da comunidade.
Inicialmente conseguimos um pequeno lote, construímos
uma casa de madeira para os nossos encontros fraternos,
lugar onde a comunidade foi pensando na forma de transformar aquela
realidade e contribuir para o seu desenvolvimento.

com elementos da Fundação Franciscana da Amor FFUNDAMOR, a direcção da Universidade de São Boaventura,
autoridades locais civis e militares e muitos vizinhos vindos
de outros bairros de Gaupi.

de muitas famílias que, por medo, abandonaram o bairro.
Os paramilitares acusavam o Sr. Afonso Oliveros Càndelo
de alegadamente ter informado o exército nacional da sua
presença no bairro, informação esta que foi comprovada.

Neste momento, o Centro de Formação Humana João
Paulo II conta com 20 voluntários, uma educadora, dois
Irmãos franciscanos, dois seguranças, dois assessores e
os membros da Fundação Franciscana da Amor FFUNDAMOR, que desenvolvem os seguintes programas.
1.
Pré-escolar
2.
Refeitório Mãos Unidas Padre Damião
3.
Reforço e acompanhamento escolar
4.
Formação humana, cristã e franciscana
5.
Formação para a paz e convivência
6.
Formação artística (música, dança e instrumentos
tradicionais)
7.
Formação desportiva (badmington, xadrez, microfutebol, basquetebol, voleibol)

A sua morte ficou impune, deixou viúva a sua esposa e
órfãos dez filhos. Os habitantes do bairro pediram-nos que
ao Polidesportivo fosse dado o seu nome, como homenagem pelos muitos serviços e testemunho de vida cristã.

O Centro de Formação Humana João Paulo II começou
logo ao serviço da comunidade com programas concretos: pré-escolar, fraternidade juvenil João Paulo II, acompanhamento pedagógico e escolar, projecto “Despertar”,
para melhorar o rendimento económico da população local
e o refeitório Mãos Unidas padre Damião para 250 crianças do bairro.
Para completar os programas de formação, para crianças,
adolescentes e jovens, propusemos outros programas
para ajudar a diminuir a violência generalizada entre grupos marginais.
Num bairro onde os jovens não têm um espaço para se
encontrarem, não conseguiríamos parar a violência se não
pensássemos em algo de atraente para eles e onde eles
próprios fossem os protagonistas. Surgiu então a ideia de
construir um Pavilhão Desportivo, uma Casa de cultura,
arte e dança. Estes meios pedagógicos seriam utilizados
como estratégias para construir a paz. Com a ajuda da
Missão Central em Bona, na Alemanha (MZF), e de Frei
Cralos Martinez, ofm, missionário colombiano a trabalhar
no Japão, Frei Miguel Ângelo Builes, reitor da Universidade de São Boaventura (Sede), em Medellín, a comunidade local e a Fundação Franciscana da Amor FFUNAMOR,
contruiu-se:
1.
Polidesportivo «Alonso Oliveros Cándelo»
2.
Centro Cultural “Guasá” ao serviço da arte, da cultura e da paz
3.
Uma sala de informática
Estas obras foram inauguradas no passado dia 6 de Fevereiro, com a presença da comunidade do Bairro Olímpico,

A sua morte foi um incentivo para a comunidade continuar o seu trabalho e os projectos formativos e procurar os
meios para construir a paz e uma
sã convivência. A comunidade
local apoiou sempre os trabalhos
de construção do Polidesportivo.
Beneficiários
Com a construção do Polidesportivo, o Centro cultural e a Sala de
informática para as crianças do
Bairro Olímpico, e o Centro de
Formação Humana João Paulo
II, conseguimos beneficiar mais
de 600 pessoas, 250 jovens, 250
mulheres e 150 idosos.

Sempre pensando em criar novos
processos de transformação, foramse criando novos serviços e programas, formaram-se grupos de voluntários, grupos de trabalho comunitário
para os projectos que beneficiaram
a comunidade. Todos fomos ganhando confiança uns com os outros e
as pessoas do bairro começaram a
participar nos debates para encontrarmos uma solução para erradicar a
violência, a pobreza e a exclusão.
À medida que participava nestes encontros cada vez mais gente, pensámos na possibilidade de construir um
Centro para acompanhar melhor o
processo que estava a nascer. Com
a ajuda da comunidade local, da Missão Central e da Missionskinderwerk
da Alemanha, da Fundação Ramirez
Moreno da Colômbia, da Associação
Mãos Unidas Padre Damião de Portugal, o Município de Guapi e de outras entidades sob a gestão e orientação da «Fundação Franciscana da Amor FFUNDAMOR»
construiu-se o Centro de Formação Humana João Paulo II,
inaugurado a 9 de Abril de 2010.

Este assassinato trouxe muitos problemas ao trabalho que
desenvolvemos na comunidade: tivemos de mudar os horários de funcionamento, organizar a segurança do Centro
com pessoas da comunidade, organizar trabalhos pedagógicos e pastorais para tirar o medo às pessoas e continuarmos a desenvolver os nossos projectos.

Durante os fins-de-semana o Centro acolhe outras actividades, como:
1.
Fraternidade Juvenil João Paulo II
2.
Projecto despertar
3.
Catequese
4.
Convívios
5.
Torneios
O nosso objectivo principal, além de termos construído o
Centro de Formação Humana João Paulo II, são agora as
sementes que se vão gerando e dando fruto no âmbito das
atitudes interpessoais das pessoas do bairro. Salientamos
também o elevado número de voluntários (20) que apoiam
o Centro e as instituições que se interessaram por este
projecto como meio pedagógico para a Paz e o Bem, especialmente a organização Peace and Sport do Mónaco.
Estamos em crer que o objectivo inicial que nos propusemos, ao construir o Polidesportivo, se cumpriu, mas temos
também consciência que o caminho para a paz entre as
pessoas é um processo lento, mesmo até doloroso e que
irá exigir muito espírito de sacrifício e tolerância.
Dificuldades
No dia 19 de Outubro de 2010 pelas 19.30 h., quando ainda não tínhamos terminado o Polidesportivo, ao sair do
Centro de Formação Humana João Paulo II, foi assassinado com três tiros na cabeça o Sr. Afonso Oliveros Càndelo,
por grupos paramilitares, delinquentes comuns que têm as
suas bases no nosso bairro
O Sr. Afonso Oliveros Càndelo foi um líder comunitário do
Bairro Olímpico, gestor, promotor e voluntário dos trabalhos de base que a Fundação Franciscana da Amor FFUNDAMOR aqui realiza.
O assassinato do Sr. Afonso Oliveros Càndelo provocou
desconcerto e desânimo na comunidade, além da retirada

Objectivo Geral
O objectivo geral que nos propusemos desde o início do projecto
foi o de construir o Polidesportivo
e o Centro de Formação Humana
João Paulo II, para 200 crianças
e 150 jovens do bairro Olímpico,
como meio de construir e melhorar a qualidade de vida, fomentar
o desporto como meio de paz e
de convivência, evitar o abandono escolar, promover atitudes de
respeito pela vida e bom uso dos
tempos livres, valorizar o estudo,
a cultura e a auto-estima.
Impacto
As construções que fizemos num bairro para deslocados e
pessoas com problemas de integração social, e depois de
termos experimentado a morte de um dos nossos líderes e
de não termos vacilado na nossa determinação perante as
dificuldades, tiveram um grande impacto para toda a cidade, para os governantes e para a sociedade em geral.
A forma comunitária de organizar o projecto e os meios
nele usados começaram a dar frutos na mudança das atitudes e nos comportamentos de muitas crianças, jovens e
adultos. De referir também as acções que realizamos, com
muitos voluntários e os poucos recursos de que dispomos;
nem sequer temos possibilidade de elaborar um orçamento para os projectos.
Somos visitados por muitas escolas da cidade, educadores, grupos apostólicos; vêm para aprender connosco esta
forma de agir comunitariamente, de base.
Progresso e avaliação
A realização, a execução e a supervisão do projecto foram acompanhadas pelos Irmãos Franciscanos através da
Fundação Franciscana da Amor FFUNDAMOR, por membros de uma comissão de supervisão comunitária do Bairro Olímpico e pelo revisor de contas da FFUNDAMOR.
Finalizamos o projecto com a verificação das contas, o
cumprimento do protocolo para a realização da obra, cumprimento na execução dos recursos, satisfação de todas
a dívidas contraídas, pagamento de todos os impostos
obrigatórios por lei, a apresentação de todos os relatórios
descritivos e financeiros e o elenco das instituições que
apoiam o projecto.
(Missões Franciscanas)
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A LUZ DIVINA ILUMINA A TERRA INTEIRA

Mário Carapinha
Sabe-se que, à escala planetária,
muitas crianças são vítimas de incúrias, sofrimentos, por ausência
duma cultura de vida racional e
afectiva. A fragilização de identidades conduz muitas vezes à falta
de confiança em si mesmo. O ensino religioso em todo o país inseriria na mente das crianças a raiz
da arte do bem-fazer. Em pouco
tempo, o bem-fazer individual e
colectivo espalhar-se-ia por toda
a parte e, contrariamente ao que

acontece com os bens materiais,
acompanhar-nos-ia para a eternidade. Todos nos reforçaríamos
com a benevolência do coração.
A oração nas aulas de ensino oficial melhoraria a benevolência de
cada um. Sabendo-se o bem que
daí resultaria porque se despreza esse ensino? Não há uma Lei
de Liberdade Religiosa de 2001,
que autoriza o ensino nas escolas públicas? Então porque não
se cumpre essa lei? Por causa
disso, o ensino escolar tem andado numa fona. A falta de religião
fragiliza muito as relações entre
as pessoas, criando um ambiente de egoísmo, ódios, cobiças,
invejas, guerras, pobreza, etc.
Para quê se, contrariamente ao
que acontece com os bens que
fazemos aos nossos irmãos, que
nos acompanham para o Além,
não acontece com os bens materiais? A televisão, a rádio falam
tanto de política, cinema, teatro,

desportos, maldades revolucionárias e porque o não fazem, por
exemplo, do bem-fazer humanitário dos missionários por todo o
mundo? Que mal haveria se nos
dispuséssemos todos a rezar pelos doentes, pobres, desempregados, desprezados, excluídos
da sociedade? Quantos de nós
temos mais vontade de atacar
o Bem-Estar causado pela Igreja, do que as enormes injustiças
provocadas pela política? O que
é que a nossa irmandade quer?
Sem religião nas escolas é fazer
de muitas crianças uns piões das
nicas. Seria o melhor medicamento para se acabar com as guerras
e instalar a paz.
Temos de fazer com que um dia
se condenem os critérios éticos
da nossa sociedade no que concerne à defesa da nossa vida,
que urge preservar, estimular,
defender, para o bem de todas

as crianças e para nosso bem.
Devemos ser todos missionários,
cada um cumprindo a sua missão
de bem-fazer. Assim, pacíficos,
confiantes, jubilosos, generosos,
pomposos, iluminados pela Luz
Divina, iremos seguindo dia a dia
pelos caminhos que Deus nos traçou. O critério definitivo do bemestar colectivo, a trabalhar com
objectividade, desenvolver-se-ia,
susceptível de provocar uma unanimidade compassiva e generosa
no seio da nossa Irmandade. O
bem-estar colectivo desta depende da bondade, da seriedade, da
amizade, da fé de cada um de
nós. Os condicionantes materiais
ou físicos não roubam mais a paz
a quem a alcançou. Não pode
haver incompatibilidade entre a
religião e a sociedade. É nossa
obrigação e da própria Igreja incentivar o ensino religioso. Se
houvesse ensino religioso, estaríamos a suportar a crise desu-

mana, provocada pelas injustiças
políticas, para onde fomos arrastados? Não será o paradigma religioso capaz de a afastar definitivamente da nossa irmandade? O
ensino solidário é capaz de transformar a cobiça pelo dinheiro e as
desavenças, as guerras, os ódios,
no estado de bem-fazer. A Bíblia
é o melhor repositório onde nos
podemos informar do que há de
melhor para a nossa Irmandade.
Quem pretender deixar os sacrifícios da vida terrestre, para subir
até ao céu, terá de socorrer-se
do auxílio de Deus, que o guiará
e acompanhará pelos sinuosos
caminhos que a Ele o levarão. Se
queremos uma irmandade feliz e
benfazeja, teremos que recorrer à
misericórdia de Deus Nosso Pai,
porque a Luz Divina ilumina a terra inteira onde vivemos. Por isso,
todos temos de tudo fazer para
merecermos ser iluminados pela
Luz Divina!

“AO TOQUE DAS TRINDADES”
Num quarto do hospital encontrava-se um doente, com
o peito esmagado, resultado de um acidente de viação.
Uma freira, religiosa franciscana, dos saudosos tempos em que estes anjos de Deus se entregavam totalmente ao cuidado dos outros, pela sua consagração
religiosa, nos hospitais públicos, saía triste e cabisbaixa, de mãos em prece.
O capelão do hospital, identificado com a sua batina preta
e um largo cabeção, ao vê-la assim tão abatida, perguntou:
– Irmã, que se passa? Porquê esse semblante triste e carregado?
– Padre, neste quarto está um jovem, que deu ontem entrada, com o peito quase esmagado, e não
deve passar desta noite. Tentei confortá-lo e
até lhe propus que se confessasse a V. Rvª,
mas está decidido a perder a alma, revoltado que está por tudo o que lhe aconteceu.
Coitado!
– Irmã, não desanime, aguarde aqui fora que
eu vou falar com ele. – E entrou.
– Como vai, meu amigo? – abordou-o o padre com palavras de simpatia
– Eu disse à freira que não queria a sua presença. Andor! – respondeu o doente com
revolta
– É verdade, não chamou um padre! Mas não
aceita ao menos uma visita de um amigo?
– Vá embora, seu impostor! Detesto gente
de batina! Desapareça!
– Mas, meu amigo, escute, não vou imporlhe nada, apenas quero conversar…
– Amigo?! Pare lá com essa conversa…amigo?! Não lhe dei confiança para tanto! Vá
chamar amigo à gente da sua igualha e não me atormente
mais, seu canalha e hipócrita…seu…
Uma golfada de sangue, que lhe saiu pela boca, cortoulhe os impropérios que ia dirigindo ao sacerdote. Este, puxando do seu lenço, limpou cuidadosamente os lábios e o
queixo do doente e disse, com semblante carregado pela
tristeza:
– Sossegue, meu amigo, e desculpe por o ter vindo importunar! Já vou indo! Mas pense na sua alma…Deus é juiz
justo. É Pai amigo. É Deus bondoso.
O doente, voltando-se para o padre e olhando-o com desdém, respondeu, com desprezo:
– Ah, Deus?! Divino Juiz?! Pai Bondoso?! Pai Amigo?! Vêse, pelo que me aconteceu! Não creio n`Ele, não existe…
Que se me acabe de vez esta vida desgraçada!…
O doente não conseguiu continuar, pois desmaiou, pelo esforço que estava fazendo. O padre saiu e disse para a irmã:
– Irmã, é inútil, realmente ele não aceita o sacramento! Há

revolta de mais naquele coração. Reze, minha irmã, reze,
para que Deus nos ajude a ganhar-lhe a alma.
A irmã, que exercia a sua vida religiosa como enfermeira,
colocou-se junto do doente ainda inconsciente, e foi mudando as compressas na testa do ferido. Entretanto, este
foi dando conta de si, abrindo vagarosamente os olhos,
mas ardendo em febre e em delírios. A irmã, com uma
mão, foi humedecendo os lábios do coitado, enquanto,
com a outra, desfiava as contas do rosário. Propositadamente, enquanto rezava, carregava as palavras, embora
em tom suave, sempre que pronunciava:
– Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores,
agora e na hora da nossa morte.

Quando o dia começou a escurecer, um sino fez-se ouvir…
Era o toque das Ave- Marias ou Angelus, ou o toque das
Trindades. A freira pôs-se de joelhos e, recolhida, orou:
– O Anjo do Senhor anunciou a Maria…Ave Maria! Eis aqui
a escrava do Senhor…Ave Maria! E o Verbo Divino Incarnou…Ave Maria! Rogai por nós Santa Mãe de Deus…Ave
Maria! Infundi, Senhor, vos pedimos, a vossa graça…!
Terminada a oração, a irmã levantou-se e apercebeu-se
que o doente estava voltado para ela e as lágrimas corriam-lhe pela face, que deixara o semblante de revolta e
espelhava agora um ar de profunda ternura.
– Estou vendo que chora…tenha coragem! – disse a irmã.
– Irmã, chame o padre, por favor, se ele ainda quiser estar
comigo!
A irmã, surpreendida, não perdeu tempo e, em poucos minutos, o capelão estava à cabeceira do doente.
– Reverendo padre, desculpe aquilo de há pouco!
– Meu filho, desculpar o quê? Não me ofendeste, meu filho, foi a tua dor, eu compreendo!
– Padre – disse aquele jovem, com as suas mãos nas mãos

do sacerdote que o acolhiam – quando vi a freirinha, de joelhos, a rezar, ao toque das Ave-Marias no sino da igreja,
pareceu-me ver a minha mãezinha, quando me esperava,
ao fim do dia, e me ajoelhava ao seu lado, diante do crucifixo grande da sala de jantar lá de casa, ao toque das
Ave-Marias, para rezarmos juntos: O Anjo do Senhor!. Ah,
padre,…mas uma noite, esperava ela por mim, ao toque
das Ave-Marias…e não apareci nem voltei mais. Perdi-me
numa vida de seduções e enganos, perdi a fé da minha
infância e afastei-me de Deus, depois que fugi dos braços
daquela que me deu à luz. Como deve ter ficado desfeito o
coração da minha mãe, que nunca mais tornei a ver, nem
no seu funeral, pois a vergonha de a ter abandonado e de
lhe ter partido o coração me impediu de estar no último
adeus. Mas hoje, neste momento, agora e na
hora que sinto que a morte está iminente, a
minha mãezinha está esperando por mim junto
da nossa Mãe Celestial, para rezarmos O Anjo
do Senhor, e desta vez não quero faltar ao
encontro, ela espera-me como sempre, estou
certo, me esperou, mesmo quando desapareci
da sua vista. Padre, quero confessar-me, se
vos parecer que sou digno!
-Meu filho, indignos somos todos nós, mas
o Senhor é rico de misericórdia. São as
duas mães que o chamam, a da terra que
já está no Céu e a do Céu que o vem buscar à terra. Sim, caro jovem, a Mãe do Céu
o chamou com o Toque das Trindades e a
mãe que o trouxe ao mundo o chamou com
a sua oração, como se estivesse de joelhos,
neste momento, rezando ao seu lado, ao toque das Ave-Marias. E quanta alegria vai no
céu, e quanta festa vai no coração das duas
mães que sempre o amaram!
Depois de se reconciliar, aquele homem fechava definitivamente os olhos, deixando escapar um último sorriso
de profunda tranquilidade e imensa paz. O bom exemplo
da sua mãe, e o ritual diário, mas carregado de profundo
amor à Virgem Nossa Senhora, com que ela esperava o
filho, para orarem, de joelhos, ao toque das Ave-Marias,
impeliram a salvar o seu filho, nos últimos instantes da sua
vida como se, no coração daquele jovem, ecoassem as
palavras da oração que a freira fazia questão de sublinhar,
enquanto rezava à cabeceira da sua cama: “Rogai por nós,
agora e na hora da nossa morte!”
Quem dera que recuperássemos esse costume bonito
e carregado de fé que era a oração do Angelus ao toque das Ave-Marias, nos nossos lares, tradição que,
honra seja feita, a Rádio Renascença mantém e através da qual ainda entra em muitas casas o Toque das
Trindades.
Frei José Dias de Lima, OFM
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A M O R
É belo o amor de um filho pelos seus pais, sobretudo se for um amor que leva a agradar- lhes em
tudo, sem os contristar, independentemente dos
bens materiais que eles possam dar ou não, porque
aquele amor manifestado apenas para lhes arrancar o que se quer e conseguir o que nem se precisa
das suas mãos é um amor interesseiro. O amor filial
preocupa-se com aqueles que lhe deram o ser pela
união esponsal.

F I L I A L

vou o gesto daquele homem, mandou chamá-lo e perguntou-lhe o porquê daquele gesto. O jovem respondeu:
– Este homem é o meu pai!

dar uma lição aos filhos, para que eles aprendam a amar
os que os geraram, como neste caso interessante de que
ouvi falar.

O conselheiro real, depois de indagar a razão de aquele
homem estar preso, concluiu que o poderia libertar, por
não representar perigo para a sociedade e, pelos poderes
que então lhe eram conferidos, ordenou a sua libertação,
contribuindo para a sua recuperação, dizendo-lhe:

Um lavrador tinha dois filhos. Eram muito preguiçosos
e o pai trabalhava muito para os sustentar porque eles
não queriam trabalhar e, quando iam para o campo,
era sempre de má vontade. Um dia o pai morreu e deixou escrito o seguinte no seu testamento: “Meus filhos,
debaixo de um dos campos que vos deixei
como herança, está um tesouro que vós não
descobristes por causa da vossa preguiça e
pouca vontade em trabalhar. Esperava que
descobrísseis esse tesouro durante a minha
vida, mas pode ser que agora, com o vosso
esforço e sem a minha presença, consigais
descobrir essa grande riqueza que vos pode
dar esse campo. Tereis de ser vós a cavar
para o descobrir.”

Uma criança de dez anos, que frequentava um colégio católico e tinha
na sua mãe uma verdadeira catequista, vivia triste pelo facto de o pai, que
até era muito seu amigo, dizer blasfémias contra Deus quando se irritava.
Um dia atrasou-se meia hora no seu
regresso da escola e isso bastou para
que o pai de novo começasse com
os impropérios. A criança, surpreendentemente, colocando-se de joelhos
diante do pai disse-lhe:
– Paizinho, se quereis bater-me, fazei-o, que eu mereço! Mas não maltrateis o santo nome de Deus que vos
condenais!

Os filhos, sem perderem tempo, revolveram
todos os campos do pai e nem um milímetro
de terra ficou por cavar. Acabaram por não
descobrir nada mas, já que a terra estava remexida, semearam algumas coisas entre as
quais, batatas, couves e cebolas. O resultado
foi uma boa colheita. Era esse o tesouro a que
se referia o pai.

Ao ver a atitude do filho, aquele homem deteve a mão, deteve a língua e
dali em diante não voltou a maltratar
o Santo Nome de Deus e viu no seu
filho um anjo.
Incrível a preocupação filial de uma
criança pela alma do seu pai. Mas
vejamos agora outro caso que demonstra o verdadeiro
amor filial.
Conta-se que um grupo de presos estava a varrer as ruas
de Viena, na Áustria, quando um jovem adolescente se
aproximou de um dos presos, que estavam acorrentados
por serem considerados muito perigosos, e beijou-lhe as
mãos com muito respeito. Um conselheiro real, que obser-

– Um homem que tem um filho assim, generoso para com
o seu pai, merece outra oportunidade e o seu filho deve ser
ajudado, porque não há gesto mais nobre do que aquele
que honra pai e mãe. Sejam os meus filhos assim para
comigo e serei o mais feliz dos homens.
Mas o amor filial, por vezes e infelizmente, não é mais do
que um amor interesseiro e, quando assim é, não há como

ANTIGOS ALUNOS DOS COLÉGIOS
FRANCISCANOS
Encontro Nacional em Montariol - Braga

A Associação dos Antigos Alunos Franciscanos, como habitualmente, promove,
no último sábado de Maio, o seu “Encontro” Nacional. Se és antigo aluno, não
faltes a mais este convívio franciscano de amigos e companheiros. Todos os anos
nos reunimos à volta da mesa e de um tema principal que é tratado no decorrer
do nosso programa. Este ano comemora-se o “Ano Europeu do Voluntariado”.
Porém, o centro é a celebração da Eucaristia, às 10,30 horas, após o acolhimento
que se inicia pelas 10,00 horas.
Se és antigo aluno, não faltes no dia 28 de Maio.
Inscreve-te até ao dia 20 de Maio para os seguintes endereços:

Associação dos Antigos Alunos
Convento de Montariol
Apartado 1217
4711-856 Braga;
momtariol@montariol.com.pt

U M A
Os missionários e missionárias,
catequistas e animadores das
comunidades nas Missões Franciscanas de Moçambique, GuinéBissau 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

O trabalho é, por isso mesmo, e se tivermos
saúde para trabalhar, o nosso maior tesouro e, não trabalhar, se o podemos fazer, é a
nossa maior miséria. Aqueles filhos aprenderam que o amor filial deve compreender que
um pai educa, mesmo que essa educação
signifique a exigência de sacrifícios que a própria vida
impõe.
Caros leitores do JMF, que o amor aos nossos pais nos
leve a estimá-los, a tratar deles em vida e a nunca os esquecer na morte.
Frei José Dias de Lima, OFM

EDITORIAL
FRANCISCANA
Autor: Fr. José António Correia Pereira
Clara de Faverone nasceu nos fins do século XII, em Assis, de uma das mais nobres, ricas e poderosas famílias
da cidade. Foi batizada na pia batismal da catedral de
São Rufino, onde treze anos antes tinha sido baptizado
S. Francisco. Foi a primeira irmã e seguidora de Francisco, e deu um rosto feminino ao movimento franciscano do
qual os dois são fundadores. S. Francisco chamava¬ lhe
“irmã cristã”. Estamos a celebrar os oitocentos anos da
fundação da Ordem de Santa Clara. Esta novena ajudanos a aprofundar a sua espiritualidade.
Livraria Editorial Franciscana
Rua de Cedofeita, 350 - 4050 123 Porto
Tel./Fax. 222 052 148
livrariafranciscana@gmail.com

A S S I N A T U R A
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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Vamos seguir Jesus como ele deseja (V)
Texto - Jo 13,1-17: Última Ceia

Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que
chegara a sua hora de passar deste mundo para o
Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até o fim. Durante a ceia, quando o diabo já
tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de
Simão Iscariotes, a decisão de o entregar, sabendo
Jesus que o Pai tudo pusera em suas mãos, e que
viera de Deus e a Deus voltava, levanta-se da mesa,
dispõe o manto e, tomando uma toalha, cinge-se
com ela. Depois põe água numa bacia e começa a
lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a
toalha com que estava cingido.

Chegou, então, Simão Pedro, que lhe disse: “Senhor, tu,
lavar-me os pés?!” Jesus respondeu-lhe: “O que faço, não
o compreendes agora, mas hás-de compreendê-lo mais
tarde.” Pedro disse-lhe: “Jamais me lavarás os pés!” Respondeu-lhe Jesus: “Se eu não te lavar, não terás parte
comigo.” Disse-lhe Simão Pedro: “Senhor, não apenas os
meus pés, mas também as mãos e a cabeça.” Jesus respondeu-lhe: “Quem tomou banho não precisa lavar senão
os pés, pois está todo limpo. E vós estais limpos, mas não
todos!” Ele bem sabia quem o entregaria; por isso, disse:
“Nem todos estais limpos.”
Depois de lhes ter lavado os pés, retomou o manto, voltou
à mesa e disse-lhes: “Compreendeis o que vos fiz? Vós
chamais-me o Mestre e o Senhor e dizeis bem, pois eu
o sou. Ora, se eu, o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés,

assim vós vos deveis lavar os pés uns aos outros. Dei-vos
o exemplo para que, como eu vos fiz, assim vós o façais.
Em verdade, em verdade vos digo: o servo não é maior do
que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que
o enviou. Se compreenderdes isso e o praticardes, sereis
felizes.
A grande novidade de Jesus para o mundo não é outra
senão o facto de Ele ser o Homem e o Deus e de assumir
essa sua condição como o Servo e o Senhor. Jesus, de
joelhos e toalha à cintura, lavando os pés aos seus, não é
senão expressão da sua condição diante a humanidade.
Esta condição de Jesus é a proposta que Ele faz a cada
homem como caminho de vida e
modo de ser. “Dei-vos o exemplo
para que, como eu vos fiz, assim
vós o façais.” Jesus é o modelo a
seguir. Ele é o Senhor e o Mestre,
dele recebemos o exemplo.

E aí se encontra o critério da nossa oração como encontro pessoal com Jesus. O critério da oração não é
o gozo espiritual, a consolação, o entusiasmo, a renúncia, a quantidade de orações que rezamos, as horas que nos ajoelhamos, os sacrifícios que fazemos...
nada disso! O critério da oração é a proximidade que
nos leva a Jesus, o qual pode nem ser perceptível de
imediato.
A oração justa é aquela atitude contínua de receber de
Jesus, que se conquista na intimidade orante de quem
se compromete com Ele.

Oração:
Senhor,
Concede-me o teu Amor;
Senhor,
Quero receber de Ti o Teu Amor.
Senhor,
Concede-me a tua Paz;
Senhor,
Quero receber de Ti a Tua Paz.
Senhor,
Concede-me a Tua Justiça;
Senhor,
Quero receber de Ti a Tua Justiça.
Senhor,
Concede-me a Tua Sabedoria;
Senhor,
Quero receber de Ti a Tua Sabedoria.
Senhor,
Concede-me o Teu Serviço;
Senhor,
Quero receber de Ti o Teu Serviço.
Senhor,
Concede-me o Teu Perdão;
Senhor,
Quero receber de Ti o Teu Perdão.
Senhor,
Concede-me a Tua Liberdade;
Senhor,
Quero receber de Ti a Tua Liberdade.

A nossa vida cristã começa com a
iniciativa de Jesus, com o seu amor.
Um caminho de vida que Jesus dá
àqueles que o querem seguir. Pedro, inicialmente, teima em não
querer aprender de Jesus: “Senhor,
tu, lavar-me os pés?!... Jamais me
lavarás os pés!”. Jesus bem sabia
que a aliança e a fidelidade se constroem na atitude de receber. Aquele
que se compromete com Jesus é
aquele que aceita dele receber. Os
esposos no dia do casamento comprometem-se numa atitude mútua
de receber: ‘eu te aceito a ti...’. Analogamente, assim é a
aliança entre o discípulo e Jesus.
No fundo, a qualidade da vida cristã depende da nossa capacidade de receber de Jesus a sua vida, o seu exemplo,
a sua força. Uma vida tanto mais feliz e frutuosa quanto
maior for a nossa disposição de dele recebermos e com
ele educarmos o nosso ser e modo de dar.
A vida de Jesus é uma contínua revelação em acção, na
qual os seus maiores discursos e provas de amor são as
suas próprias obras. A sua vida é um acto permanente de
entrega aos homens – que o recebem – de tudo aquilo
que recebeu do Pai. Por isso, a qualidade da nossa vida,
a força da nossa fé, a vitalidade do nosso agir dependem
do modo como de Jesus aprendemos a receber.

Atitude do mês: Senhor, Tu levas-me a Deus!
Frei Bernardo d’Almeida, OFM
Professor Sagrada Escritura
UCP - Porto

Festa das Missões Franciscanas em Leiria
A Procuradoria Nacional da União
Missionária Franciscana vai promover no próximo dia 5 de Junho, no
Convento de S. Francisco, em Leiria,
a Festa das Missões Franciscanas.
Este encontro tem como objectivo dar
a conhecer o trabalho missionário dos
Franciscanos, bem como proporcionar
um momento de formação, esclarecimento e convívio fraterno entre os
Zeladores e Zeladoras, Benfeitores e
Amigos das Missões.
O Encontro terá, da parte da manhã,
um momento de formação (Conferên-

cia) e uma Eucaristia. Depois do almoço fraterno e partilhado (cada pessoa
pode trazer “alguma coisa” para colocar em comum) por volta das 13 horas
(altura em que esperamos ter as sardinhas, as febras e o caldo-verde a fazer
parte da ementa), seguir-se-á um momento recreativo e de convívio. Para
que tudo aconteça sem percalços, estamos já a fazer os devidos contactos.

Desde já fica o convite. Não deixeis
de na vossa agenda anotar este dia a
fim de, todos juntos, vivermos um momento de alegria fraterna em prol da
Missões.

Agradecemos que, logo que possível, nos vão informando da vossa
vinda, a fim de tudo organizarmos,
tanto no que se refere ao espaço
como ao almoço.

Horário
09,30 – Acolhimento
10,00 – Momento formativo
11,30 – Louvor a Santo António
12,00 – Eucaristia
13,00 – Almoço fraterno
15,00 – Momento recreativo
(Rancho Foclórico dos Soutos da
Caranguejeira)
18,00 – Despedida (ou quando
desejarem)

Caros Leitores, Paz e Bem.
Quando este número do Jornal chegar a vossas casas, de certeza que já celebrámos o “Dia da Mãe”. Neste dia a UMF estará com um grupo de peregrinos
por terras de Santa Isabel da Hungria. Recordarei todas as nossas mães, vivas e as que estão no céu, na celebração da Eucaristia.
No próximo dia 5 de Junho iremos celebrar, aqui no convento de S. Francisco a Festa das Missões. Convidamos todos os zeladores amigos e benfeitores da
procuradoria de Leiria a participar neste encontro de convívio e formação.
E, em sintonia com toda a Igreja, rezemos a oração missionária que nos é proposta para este mês: «Para que o Senhor conceda à Igreja na China o dom de
perseverar na fidelidade ao Evangelho e de crescer na unidade».
Para todos, continuação de um Santo Tempo Pascal.

Frei Vítor Rafael, OFM

