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Missionários Franciscanos
No passado dia 15 de Maio, a nossa Província
Portuguesa da Ordem dos Frades Menores viveu,
em Leiria, um momento de graça em Igreja.
Nesse dia, pelas 16.00 horas, ocorreu, na Sé Catedral de
Leiria, a ordenação presbiteral do Frei Pedro Nuno Mendes dos Santos e a ordenação Diaconal do Frei Manuel
Nicolás Hipólito de Almeida, do Frei Bruno Andrade Peixoto e de Patrício Oliveira da diocese de Leiria-Fátima.
Com a Sé Catedral repleta de rostos franciscanos
das três ordens, a cerimónia solene foi presidida pelo

Dom António Marto, Bispo de Leiria-Fátima, e concelebrada não só por muitos sacerdotes daquela diocese e outros vindos de diversas latitudes, bem como
de muitos irmãos franciscanos sacerdotes, vindos
das diversas fraternidades desta província.
Na homilia, o Bispo, Dom António Marto, dirigindo-se
em geral a todos os cristãos e em particular aos ordinandos, lembrou o veemente apelo do recém Beato
João Paulo II da urgente necessidade de levar Jesus
Cristo ao coração da humanidade e levar a humanidade ao coração de Jesus Cristo, ilustrando essa

em

Festa

responsabilidade com excertos da vida exemplar de
Francisco de Assis.
Sucederam-se os ritos próprios de ordenação dos
candidatos, ritos esses de uma riqueza nas palavras
e nos gestos.
Seguidamente, a família Franciscana ali presente e
os familiares e amigos dos irmãos neo-ordenados foram convidados para um convívio fraterno, nos espaços da Fraternidade de Acompanhamento Juvenil e
Vocacional de Leiria, que se estendeu até à noite.

Ficam aqui algumas breves palavras dos irmãos
neo-ordenados:
Frei Pedro Nuno Mendes dos Santos
Como irmão franciscano, vivi no
domingo, e sigo vivendo, uma
imensa alegria na minha vida Jesus Cristo - que não me deixa
ficar quieto diante de tantos rostos que sou chamado a tornar irmãos por e em Jesus Cristo. O
dom ministerial que me foi concedido, de apresentar Jesus Cristo
a todos e de levar todos a Jesus
Cristo com o exemplo da minha
vida, suscitou em mim o reconhecimento de tamanha pequenez e
fragilidade diante de um mistério
tão admirável que me foi e é, em
cada dia, confiado. Agradeço e
continuo a pedir humildemente a
oração de cada um de vós, irmãos
e irmãs, para que, como irmão e
sacerdote, eu possa ser sempre
fiel ao espírito de Deus, que me
impele a testemunhar alegre e
jovialmente Jesus Cristo no ministério da Sua misericórdia, e do
Seu corpo e sangue, que nos torna uma só fraternidade universal
reunida em Igreja.

Frei Pedro Santos, Frei Bruno Peixoto, Frei Nicolás Almeida e Patrício Oliveira

Frei Manuel Nicolás Hipólito de Almeida

Frei Bruno Andrade Peixoto

Durante a celebração, senti que o que estava a acontecer era um dom de Deus, não para mim próprio,
mas para a realização de uma missão que só Ele
saberá. Cabe-me a mim ser e pensar ser “um bom
pastor” daquilo que Deus me confia!

Poder exprimir em palavras o que vivenciei na minha
ordenação diaconal é tarefa difícil. Contudo, aquilo que
posso partilhar convosco é a alegria do meu sim ao projecto que Deus tem para mim. Com muita simplicidade
aquilo que vivi naquele dia foi como se, uma vez mais,

tivesse sido acariciado pela mão de ternura de Deus.
Com a ordenação diaconal abre-se em mim o deslumbre para o ministério sacerdotal de Cristo. Enquanto
diácono, o Senhor pede-me que eu seja a Sua voz na
proclamação da Palavra e no serviço ao Altar do sacrifício eucarístico. Poder servir ao Senhor e à Sua Igreja é
para mim uma graça e uma alegria imensa.

Foi um dia de graça para a Província Portuguesa da Ordem dos Frades Menores, para a Família Franciscana Portuguesa e para toda a Igreja. Que o Senhor derrame
as suas bençãos sobre cada um dos recém ordenados nos ministérios que lhe foram conferidos para que nunca se afastem dos Seus caminhos.

Ó MEU RICO SANTO ANTÓNIO...

PRESENÇA FRANCISCANA ...

CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL...

... foram os franciscanos portugueses os
grandes evangelizadores do arquipélago de
Cabo Verde...

Gabriela ficara sem emprego, naquela tarde, por falência da fábrica de fiação
onde trabalhava ...

Mais uma vez a UMF
levou a efeito uma
peregrinação ...
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BASTA O ESSENCIAL!

EDITORIAL

Sinto-me como aquele menino que ganhou
uma bacia de «jabuticabas». As primeiras
ele chupou displicente,
mas percebendo que
faltam poucas, rói o caroço.

A Ascensão de Cristo ao Céu, entre outras coisas,
move-nos a buscar sempre as coisas essenciais,
que são invisíveis aos olhos do corpo, e que são
aquelas coisas que não passam e não morrem: “Aspirai as coisas do alto onde está Cristo... provai as
coisas do alto, não as da terra”, dizia o apóstolo São
Paulo aos primeiros cristãos (Col 3, 1-2). A Ascensão do Senhor deve encher-nos de inabalável esperança, já que nos assegurou: “Na casa do meu Pai
há muitas moradas... Eu lhes prepararei um lugar...
Voltarei novamente e vos levarei comigo, para que
onde eu estou estejais também vós” (Jo 14, 2-3).

O Dia do Corpo de Deus é um hino de louvor e exultação popular à Sagrada Eucaristia, celebrado 60
dias após a Páscoa. Dado o seu carácter de “festa móvel”, em Portugal forçosamente ocorre a uma
quinta-feira, que é também dia feriado, fazendo assim a união íntima com a “Última Ceia” de Jesus em
Quinta-feira Santa.
O amor de Cristo, celebrado na Eucaristia, é referência e modelo para o nosso amor a Deus e ao próximo, que são inseparáveis. O «amor oblativo» que
supera o egoísmo: então «o amor torna-se cuidado
do outro e pelo outro, já não se busca a si próprio
(…), torna-se renúncia, está disposto ao sacrifício»
(Bento XVI, Encíclica «Deus é Amor» nº 6).
Junho é também o “Mês dos Santos Populares”. Temos sem dúvida grande devoção a todos eles mas,
para nós, Santo António é nosso padroeiro e protector. E porque queremos seguir o seu espírito missionário, a ele recorremos sempre que sentimos que
estamos a precisar de revigorar as nossas forças.

Meu tempo tornou-se
escasso para debater
rótulos, quero a essência e tenho pressa...
Sem muitas “jabuticabas” na bacia, quero
viver ao lado de gente
humana, muito humana, que sabe rir mesmo
no sofrimento.

Já não tenho tempo
para lidar com mediocridades. Não quero
estar em reuniões onde
desfilam egos inflados.
Inquieto-me com invejosos tentando destruir
quem eles admiram.

A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes fez
dos Apóstolos, e hoje faz de nós, testemunhas e
profetas (At 1,8; 2,17-18). Ele mesmo assume a função de “guia” e dá impulso à missão, “abre as portas” para a evangelização, reunindo o povo de Deus
na escuta do Evangelho, na comunhão fraterna, na
oração e na Eucaristia.
Celebrar a Santíssima Trindade significa para nós
celebrar um Deus comunitário e uma família divina!
É difícil, racionalmente, compreender mistério tão
sublime como é o da Santíssima Trindade. Contudo, podemos iluminar o nosso entendimento com a
fé e chegar a um conhecimento mais perfeito dos
mistérios de Deus, tendo em conta algumas analogias da natureza, como o fogo, que queima, ilumina
e aquece.

Já não tenho tempo
para administrar melindres de pessoas que,
apesar da idade cronológica, são imaturas...
Das pessoas que não
debatem
conteúdos,
apenas os rótulos.

Contei meus anos e
descobri que terei
muito menos tempo
para viver do que já
vivi até agora...

O mês de Junho é rico em festas e solenidades na liturgia da Igreja. Celebramos a Ascensão do Senhor,
o Pentecostes, a Santíssima Trindade, o Corpo de
Deus, o Santo Anjo de Portugal, que é também o
“Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas”
espalhadas pelo mundo.

Agora só quero caminhar perto de coisas e
pessoas de verdade.

Já não tenho tempo
para conversas intermináveis, para discutir
assuntos inúteis sobre
vidas alheias.

O essencial faz a vida
valer a pena. E para
mim, basta o essencial!

Olá Frei Victor Rafael
Como tem passado?
Primeiro agradeço a resposta ao e-mail que enviei.
Em segundo lugar, quero dizer que aqui a internet
quase nunca está no ar, o que não é novidade por
estas terras...

Eu, Ir. Inês, sou responsável pelo projecto e tenho
um ajudante para o reforço escolar, o jovem Coutinho, e a Ir. Catarina, que atende a parte da saúde,e
ainda as 4 mulheres( Piedade, Eva Virgínia e Beatriz) que sonharam esse projecto com órfãos, que

- Oferecer oficina de artesanato e arte;

Inspiração

- Atender ao aspecto da saúde, através da verificação trimestral do peso, da altura, da observação do
desenvolvimento do seu físico e comportamento e
outros sinais que possam vir a aparecer;
- Oferecer formação básica de saúde, incluindo aspectos espirituais, psíquicos e sociais;
- Realizar reuniões regulares com os Encarregados
de educação e outros;
- Zelar para que crianças criem relações de bemquerer, de gratidão e amizade com os seus padrinhos
ou madrinhas;
- Envolver os Encarregados de educação dessas
crianças em actividades da comunidade e outras que
poderão surgir no decorrer do processo.
Grande e fraterno abraço para todos em Jesus Salvador,
Inês Centenaro, SDS

Cristã

(ex-capelão dos Hospitais Civis de Lisboa)
Faleceu aos 92 anos, com uma vida preenchida de amor a Deus e ao próximo

P
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- Acompanhar o seu processo de aprendizagem escolar;

Padre José Fernandes de Oliveira, faleceu na sua residência
da Póvoa de Varzim, em 29 de Janeiro de 2010.
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- Visitar as casas dessas crianças para perceber
como vivem;

- Ter interacção com a escola onde a criança estuda;
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- Encontrar um padrinho para cada criança a fim de
custear as despesas com uniforme, mochila, material escolar e subsídio para os monitores e costura,
lanche e outras despesas advindas desta actividade;

Tendo em vista a expectativa da população de várias
visitas de brancos à Aldeia nestes últimos anos e
também o levantamento que fizemos aqui na aldeia
sobre as crianças órfãs, decidimos, mesmo sem local próprio, iniciar um trabalho com um grupo de meninas. Mas, como qualquer trabalho, esse também
implicava valores para poder trabalhar, pelo menos
o reforço escolar e arte. Como estive no Brasil, consegui junto aos meus familiares apadrinhar algumas
dessas crianças. Numa das nossas costumeiras reuniões (irmãs salvatorianas) colocámos a dificuldade
desse trabalho e foi então sugerido que o jovem David Fernandes, que actualmente está a trabalhar na
nossa Escola para montar o projecto da informática,
poderia apadrinhar também outras crianças tão necessitadas daqui. Ao falar com ele, a resposta foi positiva. Assim, hoje temos 25 meninas atendidas, com
possibilidade de aumentar esse número ainda mais
este ano. O que fazemos com elas?
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Nasceu em 19 de Março de 1918, em S.
Vicente de Paços (Fafe)
Ordenou-se em 1943, depois de passar
pelos Seminários de Tui (Espanha) e o
da Luz, em Lisboa, aonde concluiu o
Curso Teológico. Dedicou-se também à
pastoral hospitalar exercendo essa actividade, especialmente no Hospital de Setúbal. Deixou a Ordem
Franciscana para se dedicar mais ao ministério paroquial e assim
incardinou-se na Arquidíocese de Évora
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PRESENÇA FRANCISCANA
EM CABO VERDE HÁ 3 MESES

O meu coração está por lá meio apegado.
O meu espírito reza para que a bênção do Senhor da Messe recaia, abundante, sobre estes irmãos e este projecto.
Para louvor, honra e glória do Senhor e de Sua Santíssima
Mãe, Rainha das Missões.

Passados três meses, Frei Armindo e Frei Moisés, membros dessa Fraternidade missionária, deslocaram-se à

D esejo apoiar

Frei Armindo Carvalho,
Ofm

a educaç ã o dos jovens mission á rios com :

BOLSAS DE ESTUDO 2010/2011
A educação é a base da formação de um país,

«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o es-

de uma comunidade. Só com uma boa formação

pírito com que se dá. Para isso torna-se necessário

de base religiosa teremos hipóteses de observar

rever o próprio estilo de vida: as missões não solici-

o crescimento de comunidades cristãs. Está nas

tam apenas uma ajuda, mas uma partilha do anúncio

nossas mãos apoiar e fazer com que se desen-

e da caridade para os pobres. Tudo o que recebe-

volvam as vocações missionárias que vão sur-

mos de Deus - tanto a vida como os bens materiais

gindo nos países de missão franciscana.

- não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.

«É o Espírito que impele a anunciar as grandes

Que a generosidade no dar seja sempre iluminada

obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho,

e inspirada pela fé! Então verdadeiramente haverá

não tenho de que me gloriar, pois que me foi impos-

mais alegria em dar do que em receber»

ta esta obrigação: Ai de mim se não evangelizar!
(1 Cor 9, 16). Em nome de toda a Igreja, sinto o

(Redemptoris Missio).

dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância pe-

CORTAR E ENVIAR PARA:
UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA

cuniária para ajudar as despesas com a formação

CONVENTO DE SÃO FRANCISCO

das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atin-

RUA DOS MÁRTIRES, 1

gir a importância de 250,00 €, oferecida de uma só

APARTADO 1021

vez ou em várias prestações. Uma Bolsa pode ser
oferecida por uma ou várias pessoas.

2401-801 LEIRIA

(Nº Contribuinte: ….......................................................)

Livraria Editorial Franciscana
Rua de Cedofeita, 350 - 4050 123 Porto
Tel./Fax. 222 052 148
livrariafranciscana@gmail.com

Tudo acertado e posto em termos documentais, a Fraternidade escolhida pela Província Franciscana Portuguesa, para a primeira nova fraternidade residente, Frei
Andrade e Frei Fernando, para lá se transferiram nos
últimos dias de Novembro de 2010 e receberam oficialmente, das mãos do Bispo, no dia 8 de Dezembro, dia
da Imaculada Conceição, Padroeira da Ordem Franciscana, a Paróquia de São João Baptista, que ia ficar aos
seus cuidados.

Pessoalmente, louvo a Deus pela graça de fazer parte desta missão e a ter
acompanhado desde o início.

� Desejo comprovativo para dedução no IRS / IRC

Com este volume queremos prestar
homenagem ao Beato João Paulo II e
agradecer as inúmeras mensagens que
dirigiu à Família Franciscana ao longo do seu pontificado, onde sublinha
alguns traços da tradição franciscana:
o amor apaixonado a Cristo pobre, expressa numa participação o mais perfeita possível da condição dos humildes; o desapego radical aos bens deste
mundo, maravilhosamente unido a um
amor familiar à criação, na qual o irmão
Francisco vivia como em casa própria;
o apego à vida fraterna, pela partilha
em comum dos dons de cada qual,
numa obediência total e alegre; o culto
à Eucaristia, inseparável do anúncio do
Evangelho; a ternura pela santa humanidade de Cristo e a fé sem mácula
na sua divindade e na sua eterna Realeza.

Frei Andrade com um grupo de Cristãos.

� Faço transferência bancária para: NIB: 0007.0018.00256060005.86

JOÃO PAULO II E O CARISMA FRANCISCANO
Autor: João Paulo II

O relatório final, assinado por todos os
participantes, os membros residentes
e os delegados, foi entregue pessoalmente ao Ministro Provincial, Frei Vítor
Melícias, para estudo e decisões a nível
da Província, quanto possível rápidas.

� Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana

EDITORIAL
FRANCISCANA

Foi importante para todos a partilha dos irmãos, a começar pela do frei Andrade. Este deu uma informação
geral sobre a realidade actual em que se encontram a
Paróquia e as suas sete comunidades (Chão da Igreja
– Sede, Loura, Santa Ana, Porto Mosquito, Belém, Mosquito da Horta, Pico Leão e Gouveia). Manifestou uma
certa preocupação em relação ao futuro, por reconhecer que, no âmbito geral, o panorama
desta Paróquia é de total descristianização. Disse ainda que o trabalho a
desenvolver será um trabalho de base.
Contudo, e antes de mais, manifestou
a sua grande alegria pela missão de
que estão incumbidos, ele e Frei Fernando, pela amizade muito fraterna
que os encoraja e pela disponibilidade, entrega total, generosa e espírito
de entreajuda com que realizam esta
linda experiência missionária. Outras
preocupações são a indecisão quanto à sua futura residência, à necessidade urgente de mais um irmão para
integrar a comunidade, de preferência
sacerdote, e mais uma viatura, tendo
em conta as distâncias e os muito difíceis caminhos de acesso entre todas
as comunidades.

� Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana

Este encontro foi precedido de contactos telefónicos e
de um encontro pessoal, a nosso pedido, realizado na
Fraternidade de Santo António à Sé, em Lisboa, em Novembro de 2008, por ocasião da passagem por Portugal de D. Arlindo. Após o almoço da Fraternidade houve

A sua visita iniciou-se com um encontro comunitário, a
que chamamos “Capítulo Local”, no qual os irmãos lá
residentes e os visitantes partilharam da experiência de
vida e missão franciscana que lá se vive há 3 meses.

� Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de …...…....., ......... €

O nosso regresso a Cabo Verde,
como todos os grandes acontecimentos, começou de uma forma
muito simples, através de contactos esporádicos entre o Bispo
D. Arlindo e irmãos da Província.
Conversas feitas, passos dados,
finalmente, no dia 28 de Julho do
ano 2009 realizou-se, em Cabo
Verde, o primeiro encontro da delegação da Província Portuguesa Ofm, composta pelos
Freis Armindo Carvalho, Moisés Semedo e Vítor Rafael,
com o Bispo da Diocese de Mindelo, D. Arlindo Furtado,
recentemente nomeado Bispo titular da Diocese de Santiago de Cabo Verde - Praia e Administrador Apostólico
de Mindelo.

cidade da Praia e aí permaneceram com os irmãos, durante 8 dias, em partilha e animação fraterna.

� Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)

Pela graça de Deus, séculos decorridos, os franciscanos portugueses voltaram de novo ao solo cabo-verdiano. Para já, em regime experiencial, mas com residência
fixa. Lá vivem e trabalham oficialmente desde o dia 8 de
Dezembro de 2010, data em que o Bispo da Diocese de
Santiago de Cabo Verde, D. Arlindo Santana, os acolheu
e lhes fez entrega da Paróquia
de São João Baptista da Cidade
Velha – Praia. Estão representados por dois irmãos, membros da
Fraternidade missionária não residencial da Província Franciscana Portuguesa: Freis António Andrade (Café), sacerdote, e Frei
Fernando Fonseca, irmão não
sacerdote. O já tão longo desejo
começa finalmente a concretizarse. Na verdade, esta Província
Franciscana tem já, naturais de
Cabo Verde, dois irmãos sacerdotes, um outro a caminho do
sacerdócio e mais alguns que
estiveram connosco até ao Curso de Teologia, mas, a título de
experiência, desistiram.

troca de impressões entre o Bispo e os Freis Armindo e
Moisés, tendo o Bispo proposto uma nossa ida a Cabo
Verde, que deveria acontecer quando fosse nomeado
um novo Bispo para a Praia, o que deveria acontecer
nos primeiros dias do ano 2009. Após novos contactos,
e tendo em conta que a prevista nomeação do novo Bispo tardava, foi proposta ao Sr. Bispo a data de 15 de
Agosto de 2010 para a segunda visita oficial da delegação a Cabo Verde, para uma abordagem oficial já mais
concreta, em vista à concretização do projecto da nossa presença física nessa Diocese. A data foi aceite por
ambas as partes e o encontro teve lugar na residência
episcopal da Diocese da Praia. Nesse encontro foram
já acertados alguns pormenores importantes em relação
ao futuro.

� Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)

A História não engana. Dela consta que foram os
franciscanos portugueses os grandes evangelizadores do Arquipélago de Cabo Verde até ao século XIX. Muito justo pois que, aprendendo a lição
da História, não fiquemos hoje apenas a cantar as
honras e louvores do passado, mas, na medida das
nossas possibilidades, dele sejamos corajosos e felizes continuadores.
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Ó MEU RICO SANTO ANTÓNIO!
Gabriela ficara sem emprego, naquela
tarde, por falência da fábrica de fiação
onde trabalhava, e acabara de saber que
a crise também atirou, naquele mesmo
dia, o seu marido para o desemprego,
por falta de clientes e encomendas na
fábrica de móveis. Entrou numa igreja
onde se encontrava a imagem de Santo
António e, diante daquele santo franciscano, desabafou a sua pouca sorte e recorreu ao seu patrocínio:
– Ó meu rico Santo António, vós, que
andais distribuindo pão pelos pobres, e
não largais a saca farta que trazeis, pedi
ao Senhor Menino que tendes sobre a
vossa mão, em cima desse Livro Bendito, que dê pão ao meu marido e ao meu
filhinho e não vos serei ingrata. Ó meu
rico Santo António, socorrei-me, amparai-me e valei-me.
Já em casa, só mesmo o seu filhinho os
consolou, quando entrou portas adentro e
saltou ao pescoço da mãe, precipitando-se
em seguida nos braços paternos, dizendo:
– Pai, fui o melhor no catecismo e tive o
prémio do mês. Agora, papá, não te esqueças que me prometeste uma notinha de
cinco euros se eu conseguisse.
– Sim, meu filho, tê-la-ás - respondeu o pai
com voz alterada, mas deixando o filho na
ignorância da sua infelicidade – mas esperarás alguns dias, não é assim?
– Oh! Sim, meu paizinho! Ah, encontrei esta
bolsinha brilhante, mas não levei à Guarda,
pois quis primeiro dizer ao pai como fiquei
feliz pelo prémio do catecismo! Amanhã,
quando for ajudar à missa, entrego ao senhor comissário.
Aquele casal viu que se tratava de uma bolsa de malha dourada e tinha dentro algumas peças em ouro e uma soma avultada
em dinheiro.
– Ah mulher, se este dinheiro fosse nosso!
– Não estejas com ideias, marido! Antes
passar fome que ficar com o alheio! Meu
rico Santo António!
– Olha, mulher, tu e o Santo António! Que
ele é rico é verdade, está no céu e lá é rico,
mas cá foi pobre como nós e há-de compreender!…
– Marido, não acredito que estás com ideias
de… Meu rico Santo António!
– Mulher, pensa bem, não será o teu rico
Santo António a querer valer-te?

– Estarás tu a querer fazer do meu santinho
um cúmplice desse desejo de roubar?!
– Olha, mulher, é o desespero. Que o teu
rico Santo António nos valha, mas é lá
contigo! Pensa bem! Esta bolsa, pelo que
tem, pertence aos ricos e pouca diferença lhes fará mais ouro, menos ouro, mais
dinheiro menos dinheiro. Além disso não
foi roubado mas achado e a necessidade
obriga…!
– Obriga a quê marido?! Estou admirada,
nunca foste assim nem vais ser agora!
– Mulher, eu também já perdi a carteira
com um salário de trabalho e estava lá o
meu nome e morada e nunca mais a vi. E

tu rias enquanto eu rezava o responso e
dos santos não se zomba, muito menos
do meu rico Santo António! Por isso, a
mim fez-me a graça de me achar o perdido e a ti a desgraça de não achar nunca!
Olha, vamos parar com esta conversa e
pedir ao meu rico Santo António que nos
depare um trabalho? Perdemos um, mas
ele nos há-de encontrar outro! Agora, ficar com pertença do alheio, nem o meu
rico Santo António te valia diante de S.
Pedro.
Na manhã seguinte o miúdo, já desperto
e asseado, foi ter à cama dos pais:
– Papá, levanta-te que temos que levar o
meu achado ao senhor comissário.

RESPONSÓRIO DE SANTO ANTÓNIO
Se milagres desejais,
Recorrei a Sto. António;
Vereis fugir o demónio
E as tentações infernais.

Todos os males humanos
Se moderam, se retiram,
Digam-no os que viram
Digam-nos os paduanos.

Recupera-se o perdido,
Rompe-se a dura prisão
E no auge do furacão
Cede o mar embravecido.

Repete-se: Recupera-se o perdido ...

Pela sua intercessão
Foge a peste, o erro, a morte,
O fraco torna-se forte
E torna-se o enfermo são.

Repete-se: Recupera-se o perdido ..

Glória ao Pai, ao Filho,
E ao Espírito Santo.

V.-Rogai por nós, bem aventurado Santo António,

O pai da criança, ao ver a lição de
honestidade do seu filho, acabou
por renunciar à tentação de ficar
com o alheio e dirigiu-se à esquadra.
– Senhor comissário, aqui o meu
catraio encontrou esta bolsa, que
contém valores em ouro e dinheiro.
Está aqui a identificação do proprietário, poderia fazer-lhe chegar o
achado?.

Aquele achado pertencia à esposa
de um casal riquíssimo, que possuía uma fábrica de móveis e outra
de fiação, que o comissário bem
Oremos:
conhecia e, por isso, contactou com
Deus eterno e omnipotente, Vós quisestes que o Vosela sem perder tempo. Em pouco
so povo encontrasse em Santo António de Lisboa um
mais de meia hora, compareceu
grande pregador do Evangelho e um intercessor podecom o marido e, recebendo o que
roso: concedei-nos seguir fielmente os princípios da
vida cristã para que mereçamos tê-lo como protector
lhe pertencia, disse, cheia de aleem todas as adversidades. Por Jesus Cristo Nosso Segria:
nhor. Amem.
– Oh meu rico Santo António, que
me deparaste a minha carteira.
pouco adiantou rezares esse tal responso Não te disse, marido, que Santo António
que foi o que se viu!
nos recupera o perdido? Não voltes a
– Ora, ora, ora, homem, rezei o responso rir da minha reza ao santinho do burel,
e aquele medalhão com a fotografia dos que trago ao peito com muito gosto! E
meus pais apareceu, lembras-te?
agora temos de recompensar esta gen– Diz antes que foi sorte aquele que o te, pois dinheiro nenhum pagaria o valor
encontrou ser sério e o ter entregado na estimativo das peças que guardo nesta
esquadra!
carteira.
– Ó meu rico Santo António! Só porque
há gente que se atira ao inferno, vais Gabriela nem queria acreditar que a proatrás deles marido?! Meu rico Santo An- prietária era também uma devota de Stº
tónio te tire essa ideia da cabeça, irra! António, e até o seu marido ficou a penNão arranjes argumentos para ficar com sar como só a fé em tão grande santo
o que te não pertence. Além disso, o San- traz realmente frutos. Além disso, tamto não fez aparecer a tua carteira porque bém conheciam, embora só de vista,
Repete-se:
Recupera-se o perdido ...

R.-Para que sejamos digno
das promessas de Cristo.

aquele casal de empresários, que quis
gratificá-los:
– Por vontade da minha esposa e minha,
fiquem com esta soma de dinheiro do
achado!
– Obrigado, mas não aceitamos – disse o
marido de Gabriela, para espanto da esposa – isso seria uma esmola e até hoje
nunca recebemos esmolas de ninguém!
– Ó homem, – cochichou ela baixinho ao
ouvido do marido – querias ficar com ele
quando não devias e agora que te oferecem não o queres?
– Cala-te, mulher! – cochichou ele, por
sua vez – já percebi que é Santo António
a trabalhar! – E, virando-se para o empresário, continuou: – Se quer ser grato connosco, arranje-me trabalho na sua fábrica
e assim ficarei grato pela esmola de um
posto de trabalho.
– Gostei da sua atitude, homem, e está
prometido emprego para os dois!
– Para os dois?! Como é generoso!
– A sua esposa trabalhará na fábrica de
fiação que a minha esposa dirige. E não
me agradeçam, porque gente honesta e
sincera é uma mais-valia nas nossas linhas de produção. Ah, e como foi o vosso
filho que encontrou o perdido, esta quantia será para ele, não é uma esmola, mas
uma oferta merecida.
– Não sei se devemos aceitar! – Interrompeu Gabriela - Já é tanta generosidade
podermos voltar a trabalhar! Que o meu
rico Santo António seja louvado!.
– Aceite, minha senhora, é uma ordem
– interrompeu a empresária – não é o
meu marido o patrão do seu e não serei
eu agora sua patroa? Além disso, temos
em comum esta devoção ao nosso rico
Stº António, que nos tornará grandes amigas!
Já em casa, aquele casal suspirava de
alívio e o marido disse à esposa:
– Mulher, precisamos de uma imagem do
teu rico Santo António cá em casa!
– Ó homem, já temos uma na cómoda do
nosso quarto. És mesmo distraído!
– Temos?! Então é muito pequena. Compremos, quanto antes, uma que se veja.
Hoje não tenho dúvida que ele não é apenas o teu rico Santo António mas o nosso
rico Santo António.
Frei José Dias de Lima OFM

O CRISTO DE SÃO DAMIÃO

TERMINOU A SUA PEREGRINAÇÃO EM PORTUGAL

INICIA O ANO CLAREANO

«Por divina inspiração vos fizestes filhas e servas
do Altíssimo Sumo Rei, Pai Celestial, e vos desposastes com o Espírito Santo, elegendo viver segundo o Santo Evangelho» (RCL 6,3).
Às minhas Irmãs Clarissas e a todos os amigos e amigas e
admiradores do carisma Clareano, as minhas saudações
em Cristo.
Escolho esta frase de abertura da minha mensagem. Porquê?
Porque de verdade sinto uma emoção muito forte, ao
recordar, com religioso apreço, o dom tão divino que é
a vossa vocação e consagração já na vida terrena: «Filhas e Servas do Altíssimo, desposadas com o Espírito
Santo»...
Ele deu tudo quanto tinha: deu-se a si mesmo a cada uma
de vós como vosso esposo, na maior força da intimidade.
O Esposo é o «meu Deus e o meu tudo». Só nele sou esposa, mãe, geradora de vida. E a minha vocação é exactamente essa: ser esposa do Espírito e com Ele colaboradora, em perfeita intimidade e sintonia, no complemento da
acção de Jesus. Ele foi para o Pai, mas mandou Seu Santo
Espírito a completar e aperfeiçoar pelos tempos fora, a sua

obra. Sim, já perfeitíssima, mas a completar-se ainda particularmente em cada uma e com a entrega total de cada
uma de vós, suas eleitas predilectas.
Estamos a celebrar 800 anos de vida e preciosa acção
desta vocação. Encantadas, elevamos ao Senhor o louvor
celebrativo do Seu Dom precioso: a nossa Vocação.
Era a melhor «Forma de Vida» que Deus tinha para vós
e, por isso, a entregou a Francisco e este a confiou,
como sublime caridade, a Clara, Sua venerável «plantazinha».
Quero só dizer-vos da minha imensa gratidão por o Senhor
me ter feito participante do «vosso» Dom, como irmão assistente espiritual. Sinto-me privilegiado e grato.
Faço minhas as palavras da Irmã Presidente da Federação, bem como toda a proposta de Programa celebrativo
que ela apresenta.

Ouso apenas mendigar-vos, com toda a humildade e confiança de irmão, a fineza de vos juntardes em coro digno
da gratidão que devora os vossos corações. Juntar-vos
onde for possível, pela internet ou fisicamente. mas que
nos sintamos verdadeiramente uma única família, agradecida e renovada, celebrando o Dom da nossa Vocação
Clareana Franciscana.

ABERTURA DO ANO CLAREANO

De 17 de Abril de 2011 na Festa de São Francisco de 2013,
celebramos o “Ano Clareano” em todos os mosteiros da
Federação do Imaculado Coração de Maria de Portugal
e, em geral, em toda a Família Clareana e Franciscana,
bem como na Igreja universal. Convido todos os leitores
deste Jornal “Missões Franciscanas” a unirem-se ao nosso
louvor e gratidão, pelo Dom de Deus na vida contemplativa
em geral e ao estilo de Santa Clara de Assis em particular.
Está a ser preparado um “site” na Internet para partilhar
este Dom. Que sirva de enriquecimento para todos e, se
for a vontade de Deus, de um despertar vocacional em
muitas meninas para esta vocação maravilhosa e, em muitos rapazes, para a vocação consagrada.
A cerimónia da Abertura do «Ano Clareano» aconteceu
a nível de cada mosteiro. No Mosteiro do Louriçal, sede
da Federação das Clarissas de Portugal, esta efeméride
realizou-se em Solene Eucaristia, às 12.00h., presidida
pelo Ministro Provincial dos Frades Menores de Portugal, Frei Vítor Melícias, acompanhado do Assistente
Nacional da Federação e pelo Pároco da Freguesia do
Louriçal.
Saúdo fraternalmente todos os queridos leitores.
Frei Armindo de Jesus Ferreira Carvalho, OFM
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AS VIRTUDES DA MORAL
A moral é um conjunto de
faculdades mentais da
vida psíquica humana,
um estado de espírito que
nos ensina o que devemos ou não fazer. É uma
das mais preciosas virtudes humanas, que nos
pode fazer felizes. Ora
sendo assim, porque será
que tão poucos responsáveis pela vida humana
Mário Carapinha
a utilizam e respeitam?
Preferem andar a arreganhar os dentes uns aos outros,
levantar polémicas que resultam em ódios, cobiça, desigualdades, ultrajes, egoísmo, guerras, etc. Como é que
certos indivíduos, que o povo elegeu, não o servem com
todo o seu ser e coração, violando os direitos humanos?
Não a praticam para bem de todos! Aos governantes,
compete-lhes tratar da vida do povo e da preservação
da dignidade humana. A pouca utilização da moral nas
relações humanas é um dos graves falhanços da nossa
vida, uma das consequências desumanas da proibição
do ensino religioso nas escolas. Ela continua, no entanto,
a agir no interior da nossa civilização de maneira sensível
à tradição católica. É preciso adquirir o alimento espiritual

para alcançarmos a acção concreta da nossa vida. A moral relaciona-se com o nosso comportamento, costumes,
carácter, etc., com as nossas atitudes humanas e em particular as nossas regras de conduta para com os outros e
sua justificação. Aos pais compete-lhes cuidar dos filhos,
velando e orientando-os nos caminhos da felicidade, da
verdade e do bem-fazer. A mais forte razão do sistema
moral próprio, é ser ele muitas vezes declarado de natureza divina, eterno e sem fim no tempo histórico, fundamento de toda a orientação no mundo. O ensino da religião às crianças não é um quero não quero, mas a razão
da solução de todas as discordâncias que ocasionaram
a crise em que a infeliz humanidade se debate: a falta
de compaixão pelos excluídos. É lamentável que poucas
vezes se fale nos direitos dos outros, numa situação em
que todas as forças disponíveis deviam ser consagradas
à defesa da irmandade com fome.
Uma ideia moral não se imporá onde não existam as condições indispensáveis à sua transformação em regra seguida pela irmandade. A ideia moral duma tal ou tal situação
muda os dados: o homem que compreende as suas condições e adquire a possibilidade de agir conscientemente
sem elas, visando um fim (moral) que se situa no futuro
e não existe no presente sob a forma de força material.
A relação entre as coisas materiais e as ideias é uma re-

lação de interacção. A imoralidade é um das mais graves
pecados, que mais almas empurra para as desavenças
destruidoras humanas. A moral não é corrente tipicamente
moderna. Ela continua, no entanto, a agir no interior da
nossa civilização de maneira sensível na tradição católica.
A boa moral é um conjunto de faculdades mentais da vida
psíquica, um estado de espírito que nos ensina o que devemos ou não devemos fazer.
As crises política e económica, em que a infeliz irmandade humana se debate, são apenas a ponta do icebergue
que a desumanidade construiu, a nefasta consequência
do profundo abismo em que se caiu com a proibição do
ensino religioso nas escolas, cuja frequência às aulas não
necessitasse de ser obrigatória. E quando será que estas
desgraças serão resolvidas? Em vez de se construir o consenso entre toda a irmandade procura-se esfrangalhar o
bem-estar de cada um. É a tirania em vez da democracia.
Para nosso bem, se queremos gozar duma vida feliz, teremos de tudo fazer para incutir a moral em todas as mentes
da irmandade. É necessário que cada um coloque a sua
competência ao serviço da sua missão humana. A nossa
missão fundamental é a união da boa fé da irmandade. Se
queremos ser felizes um dia, manda a moral que, em vez
de nas escolas se ensinar a criticarmo-nos uns aos outros,
sejam os jovens educados a auxiliarem-se.

Testemunho Missionário
Já a voar em céus africanos, levamos
na bagagem um conjunto de esperanças, um pensamento carregado de
emoções e uma pressa de chegar e viver durante um “curto” mês de experiência missionária, na terra “vermelha”
de Chimoio.
Um Leigo Missionário é uma pessoa que
tem uma vida normal de estudo, trabalho, vida familiar e social, mas que não se
contenta só com isso e, por isso, busca
um maior comprometimento na Igreja. E
é através desta que muitas vezes vai agir
longe da sua comunidade, estando sempre
atento e sensível a todos os povos e a todas as situações, vivenciando, na prática,
o dom da gratuidade. Nós não nos contentamos…
Quando pisámos o chão de Chimoio depressa nos apercebemos de que tudo o
que nos rodeava excedia, em muito, (de
forma positiva) as nossas expectativas.
Fomos acolhidos no Lar S. Gabriel e aí
passámos a maior parte dos nossos dias.
E é agora que começam a faltar as palavras para descrever a forma como aquelas
crianças nos olharam, abraçaram e pediram aquilo de que mais precisam, que é
um pouco de amor, atenção e carinho. O
Lar S. Gabriel acolhe neste momento perto de 50 crianças órfãs. No dia da nossa
chegada, uma a uma, vieram dar-nos as
boas vindas. Seguiram-se os professores
e não podemos deixar de falar de todo o
apoio constante da Mana Madalena. Sentimo-nos em casa, mas pensámos: o que
temos para dar a quem no dia da nossa
chegada já nos deu tanto? O que temos
para dar a quem sofre diariamente com
Sida, Malária, Cólera e com frio e, muitas
vezes, com tanta fome? Eles invadem-nos
diariamente com um sorriso nos lábios,
com um abraço apertado, com uma canção em dialecto local, com uma simples
brincadeira e nunca, da boca deles, sai
um lamento. Não podemos esconder que
a sensação de impotência apoderou-se de
nós nos primeiros tempos…
«Quem quiser salvar a sua vida perdêla-á, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrá-la-á»
Consideramos importante começar a
partilha da nossa experiência missionária com estas palavras do Senhor, tira-

das do Evangelho de S. Mateus, para
podermos dar uma imagem daquilo que
é uma missão.
A nossa formação é em Enfermagem, pelo
que tentámos, nos primeiros dias, organizar formações nesse âmbito, de forma
a poder contribuir para um Chimoio com
mais saúde. Assim, o nosso plano de actividades, realizadas durante um escasso
mês, consistiu numa formação de Educação sobre Alimentação e Cuidados de
Higiene/Precauções de Segurança, para
crianças até 3 anos de idade, às Educadoras e Cozinheiras dos “Patinhos” (durante
um dia intensivo, com parte
prática e teórica); três dias
totalmente dedicados à Escola
Mwana Unefaro
abordando
a Puberdade e
suas alterações
Físicas/Psicológicas e Sociais,
do 4º ano até
ao 7º inclusive.
Nas duas últimas semanas
de permanência
em Chimoio, tivemos também oportunidade de dar Formação aos Seminaristas sobre Suporte
Básico de Vida, tendendo sempre a dar
uma forte componente prática nestas formações semanais.
Mas o nosso coração ficou sempre mais ligado ao Lar S. Gabriel, era lá que morávamos e foi lá que descobrimos, como tantas
crianças, a necessidade de fazer mudanças urgentes. Deste modo, dávamos aulas
3 dias por semana à 1ª, 2ª e 4ª classes
durante o período da manhã; a tarde era
dedicada a ficar junto dos meninos a tentar
descobrir as necessidades mais emergentes. Em conjunto com eles, foi elaborada
uma vala para deposição do lixo longe das
casas, para posteriormente ser queimado.
Na carpintaria, com os restos de madeira,
foram construídos caixotes do lixo. Reabriu-se a banca de venda para os alunos
externos ao orfanato, de forma a angariar
rendimentos para o lar, e, reabriu-se a pa-

daria do orfanato, e eram incutidas aos
mais velhos tarefas para ajudar os mais
novos a criarem bons hábitos de higiene e
limpeza. Depois havia lugar para brincadeiras, jogos, danças, cânticos e, é claro, para
jogar futebol…
Não vamos dizer que foi fácil, que não houve desilusões. Mas o tempo é muito escasso para querer ajudar alguém a mudar tão
rapidamente. Afinal, falamos de crianças
que anseiam tanto por carinho e o que encontram é um carinho passageiro dos leigos missionários que por lá passam, mas

depois volta tudo ao mesmo. Sim, existe ajuda, mudança, mas é muito lenta e,
quando nos apercebemos que já estamos
a entender toda a dinâmica do lar e qual a
melhor forma de ajudar verdadeiramente,
chega a hora de regressar.
Hoje teríamos resumido o nosso trabalho a
menos instituições, para dar mais e melhor
de nós. Hoje, se nos fosse possível voltar,
já saberíamos muito mais da essência moçambicana.
Mas, que os leitores não pensem que foi um
mês de puro trabalho: houve tempo para
uma visita ao Parque da Gorongoza, à maravilhosa Maxixe e Inhambane, bem como
às suas praias. Até houve direito para navegar num barco à vela. Assim, pudemos
conhecer mais deste lindo país e comprar
produtos mais baratos para o Orfanato, tais
como peixe seco, coco, ananás e bananas.
Tudo é mais fácil, se organizarmos um pla-

no de actividades para todo o mês, desde o
início, e dá lugar para haver pequenos momentos de convivência com a população e
conhecimento de novos sítios.
Pouco mais há para dizer, porque uma certeza temos: acabamos por aprender muito
mais do que o que ensinamos. Cada olhar
nos revela uma vida dura, cada palavra
por eles proferida nos faz pensar no quanto exigem pouco do dia-a-dia, cada aperto
de mão é o mais sincero e caloroso que
já sentimos, o pouco que têm querem oferecer oferecem, apesar de ser muitas vezes a sua fonte de sobrevivência. Cantam,
dançam para nós num esforço de recompensa do pouco ou nada que demos. A sua
fé, só a consegue descrever quem a vive
com eles. Dão graças por tudo o que têm
e nada exigem… VIVEM de uma maneira
que nós não sabemos viver, com o tanto
que temos…
A nossa experiência foi muito positiva e
contribuiu realmente para a nossa formação. Ela permitiu-nos traçar uma ideia daquilo que deve ser o tipo de vida que escolhemos. Foi uma experiência muito rica
em todos os sentidos. Começando pela dimensão humana até à dimensão espiritual,
envolvendo desse modo todo o nosso ser.
Ela permitiu-nos aprender a acolher novas
situações e novas possibilidades que fazem parte da nossa vida; adaptarmo-nos a
todas elas e ao novo ambiente, sem perder
a nossa identidade. Achamos que Chimoio
foi uma boa escolha como lugar para podermos realizar esses nossos pequenos
sonhos da vida missionária. Por isso, agradecemos intensamente ao Frei Vítor Rafael, que tornou possível esta lição de vida.
Do mesmo modo, agradecemos também
de todo o coração a Frei Ivódio, Frei Ilídio,
Mana Madalena, D. Aida, D. Gracinda e à
paciência do Salvador. Mais uma vez acabamos o relatório da nossa experiência
com estas palavras tiradas do Evangelho
de S. Lucas, que são um convite a cada um
de nós: «Faz-te ao largo; e vós lançai as
redes para a pesca.» A missão é responder
a esse pedido de Cristo. Aceitar fazer-nos
ao largo sem calcular os riscos, afastar-nos
da nossa comodidade e aproximarmo-nos
daqueles que necessitam.
Moçambique espera por nós em breve….
Maria de Lurdes Afonso
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V ol u n t a r i a d o e M i s s ã o
JORNADAS MISSIONÁRIAS NACIONAIS EM FÁTIMA

Há temas que a agenda do mundo nos
impõe. Este é, por uma boa razão, um
deles. 2011 é o Ano Europeu do Voluntariado e este é uma das expressões
mais históricas e mais evangélicas do
testemunho cristão. O ‘dar de graça o
que de graça se recebeu’ é um apelo
que atravessou os dois mil anos de
história do Cristianismo, deixando um
rasto de serviço, sobretudo a favor
dos mais pobres. Ao assumir o tema
‘Voluntariado e Missão’, as Jornadas
Missionárias Nacionais, a realizar na
Igreja da Santíssima Trindade, (Cripta – Convívio Santo Agostinho) de 16
a 18 de Setembro, querem dar o seu
contributo à reflexão sobre a gratuidade do serviço da Igreja aos mais desfavorecidos das nossas sociedades.
Programa
As três grandes conferências tentam abranger
as três grandes dimensões do Voluntariado
hoje: ‘Voluntariado e desafios de cidadania’
abordará o sentido mais amplo desta disponibilidade para estar ao serviço da comunidade;
‘Voluntariado e nova consciência social’ trará
uma abordagem mais focada nas experiências de Igreja no âmbito do serviço social que
a Igreja presta; ‘Voluntariado com Missão’ incide na missão dos leigos que deixam a sua

terra, a sua família e as suas seguranças aqui,
para oferecerem um, dois ou mais anos de
vida numa Missão fora de portas.
Haverá três painéis de testemunhos em
primeira pessoa, partilhando o Voluntariado que se faz nos compromissos sociais,
na evangelização aqui e na missão lá fora.
Num tempo marcado pelo lucro, pelo sucesso e por uma perspectiva de vida individualista, o Voluntariado é um grande
serviço prestado à humanidade, é um sinal
de amor aos outros, sobretudo aos mais
excluídos do nosso mundo.
Voluntariado Missionário
O Voluntariado Missionário está a fazer,
em Portugal, uma ‘revolução silenciosa’ na
Igreja e na sociedade. Foi em 1988 que um
grupo de Jovens Sem Fronteiras foi enviado ao interior da Guiné-Bissau, para cavar
os alicerces da Escola Sem Fronteiras de
Caio – Tubebe, no meio da etnia manjaca.
Foi nesse mesmo ano de 1988 que o primeiro grupo de Leigos para o Desenvolvimento montou a sua tenda em terras de S.
Tomé e Príncipe para nunca mais de lá saírem. E depois partiram para Moçambique,
para Timor, para Angola.
O Voluntariado Missionário é uma revolução na missão da Igreja por diversas ra-

zões. A primeira é porque se dá um legítimo
protagonismo aos leigos que também têm
o direito (e o dever) de partir para aquelas
que foram chamadas as ‘linhas da frente da Missão’, outrora um exclusivo para
membros consagrados de Institutos Missionários; o voluntariado missionário está
a fazer uma revolução na Igreja porque
envolve mais as famílias, as sociedades e
as comunidades paroquiais. Quando partia
o padre ou a Irmã, quase só o Instituto e
os familiares directos davam por isso. Hoje,
com a partida de leigos, as famílias sentem-se envolvidas, umas apoiam e outras
colocam dificuldades, mas o certo é que
ninguém fica indiferente. E – talvez o mais
significativo – na hora do regresso, a partilha do testemunho e o envolvimento de
familiares e amigos em projectos, faz com
que a missão fique mais próxima das pessoas. O anúncio deste Evangelho libertador de todas as formas de opressão ganha
um impacto mais forte quando os leigos se
envolvem de alma e coração e levam para
a missão o que sabem fazer e a fé que lhes
vai no coração.
O Voluntariado Missionário é, na actualidade, um dos rostos mais visíveis da intervenção criativa da Igreja na evangelização,
sobretudo com a participação dos jovens.
Hoje há cerca de 40 instituições que preparam, enviam e acolhem no regresso Leigos

(jovens e menos jovens) que partem em
Missão.
Há uma nova onda missionária que não rebenta com a antiga, mas ajuda a aumentar
o dinamismo no mar da Missão hoje.
Pe. Manuel Durães Barbosa, CSSp
Director Nacional OMP
Texto conjunto da MissãoPress

A FORÇA DA SAGRADA COMUNHÃO
Um sacerdote, no fim de uma Missa, em dia da Solenidade do Corpo de Deus, foi visitar uma senhora muito
doente para a confessar e lhe dar a Sagrada Comunhão.
Acompanhou-o um acólito de 15 anos, que estivera na
Eucaristia, de nome Cirilo. Já caía a noite e foram a
cavalo, atravessando uma floresta. Já não muito longe
da casa da doente, apareceu uma enorme alcateia de
lobos que assustaram os quadrúpedes, fazendo com
que o sacerdote caísse do seu, porém sem largar o relicário que continha o Corpo de Deus. Era impossível
passar por entre a alcateia furibunda e faminta e, por
isso, afastaram-se no outro cavalo alguns metros, deixando que o cavalo ferido fosse devorado pelos lobos.
Cirilo pensou então que, devorado o primeiro cavalo,
teriam que dar o segundo mas, pior ainda, eles seriam
a seguir e, pior do que isso, o Corpo de Deus estaria ao
alcance dos dentes das feras e a doente morreria sem
comunhão. Voltando-se para o sacerdote disse então,
decidido:

– Sr. padre, enquanto eu enfrento os lobos vá-se embora!.
– Não – disse o padre - é morte certa, pega tu no cavalo
e foge, eu fico.
– Sr. padre, tem de ir Vsª Rvª, eu não posso confessar a
senhora, ela precisa da confissão antes de comungar, vá
que eu fico! Vá que eu defendo-o e ao Corpo de Deus.
– Não posso, Cirilo, tu ainda és uma criança e eu já vivi
que chegue, vai tu!
– Padre, por favor, vá, que não tenho medo, recebi a comunhão na missa, não se lembra? Vá, padre, vá, que Jesus está comigo!

Contrariado, e depois de muito teimar, o padre lá acabou
por arrancar a cavalo, enquanto Cirilo, com um pau em
chamas, esperou os lobos, para os retardar e impedir que
alcançassem o sacerdote e a sua montada, e o Santíssimo fosse ultrajado pela brutalidade das feras. O padre
avançou e chegou a casa da doente a tempo de a reconciliar e lhe dar a comunhão. No regresso, voltou a passar
pelo local, agora munido de uma faca, na esperança de
ir a tempo de salvar o seu acólito, mas já só encontrou o
chapéu e o casaco de Cirilo, ensanguentados. Levou-os
à mãe, viúva, que chorou a morte do seu filho, mas orgulhosa de ser mãe de um menino santo que deu a vida pelo
Santíssimo Sacramento.
Esta terá sido a história de S. Cirilo que, na Sagrada Comunhão, encontrou a força para receber o martírio. Sim, a
força da comunhão que nos faz caminhar contra ventos e
marés e contra a corrente do mundo, como o caso acontecido num hospital de leprosos, gerido por religiosas, que
relato a seguir:
A directora desse hospital, e superiora da comunidade, levou consigo um grupo de visitantes do governo para verem
as instalações. O objectivo era conseguirem mais alguns
apoios para o seu trabalho. Numa das enfermarias, onde
estavam os doentes mais graves e em estado terminal, viram uma freira, de hábito branco, a limpar, carinhosamente, as chagas apodrecidas e mal cheirosas de um dos doentes, que já só tinha parte dos membros superiores, com
os membros inferiores já comidos pela lepra e, perante o
cheiro insuportável a carne podre, os visitantes levaram
um lenço ao nariz e desviaram o olhar, impressionados e
enojados. Um deles perguntou à irmã:
– Irmã, onde arranja força para suportar esta dor, este
cheiro e estes corpos apodrecidos e chagados? Eu não
faria este trabalho por todo o dinheiro do mundo!
Respondeu a irmã:
– Também eu não fazia este trabalho por todo o dinheiro
do mundo, se o faço é por amor de Deus e se tenho
força, essa força vem da Sagrada Comunhão que recebo todos os dias pela manhã na Santa Missa. Recebo
Cristo na comunhão e comungo com Ele tratando d´Ele
em cada doente nesta enfermaria, onde Ele se encontra
e sofre.
Perante este testemunho, foram concedidos às irmãs
os subsídios que elas pediram para continuarem o seu
trabalho.

E que dizer da força que dá a Eucaristia, a quem passa
por experiências limite de dor profunda, como o caso de
um doente que sofria horrivelmente e gritava com dores
mas que, após ter recebido a Sagrada Comunhão, soltou
um ligeiro sorriso, como se as dores, de repente, tivessem abrandado, a ponto de a esposa, impressionada, lhe
perguntar:
– Homem, que se passa, já não te dói nada?! Já não
sofres?!
– Se dói mulher, e se sofro! Mas agora somos dois a
padecer
Sempre a Força da Sagrada Comunhão, como a de um
marinheiro que, perante a iminente tragédia do naufrágio
que se adivinhava, pela situação do mar feroz e alteroso
no alto mar, recebera a Sagrada Comunhão naquela que
todos temiam que fosse a última Missa a bordo da embarcação, dizendo em alta voz, numa tranquilidade anormal
em tão perigosa situação:
– Agora estou pronto para a grande viagem.
Intrigado, o comandante perguntou-lhe porque disse tal
coisa:
– Meu comandante – respondeu - recebi a Sagrada Comunhão, nada tenho a temer porque outro Comandante,
o que comanda a minha vida, está no nosso Barco.
Felizmente ultrapassaram o perigo e todos regressaram
a terra sãos e salvos, mas todos guardaram o testemunho de fé daquele marinheiro na Comunhão do Corpo de
Deus.
Caros amigos e leitores do JMF, poderíamos aqui desfiar
milhares de exemplos sobre a coragem que a Sagrada
Comunhão nos comunica, para enfrentarmos as fúrias da
Natureza, dos homens e da própria doença, ou quaisquer
outros problemas com os quais nos possamos confrontar
durante a vida. É por isso que, se é verdade que a Eucaristia Dominical é preceito que convida o cristão à mesa
da comunhão, de modo que quem dela se abstém, sem
motivo de força maior, peca contra o Terceiro Mandamento da Lei de Deus, este encontro de comunhão deveria
ser aceite, sobretudo, como um acto de amor e de fé nas
palavras do Senhor Jesus que disse:
“Quem come a Minha carne e bebe o Meu sangue tem a
Vida Eterna e Eu ressuscitá-lo-ei no último dia”.
Frei José Dias de Lima OFM
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CAPITAIS DA EUROPA CENTRAL
De uma das peregrinas
da nossa recente Peregrinação pelas Capitais
da Europa Central – a D.
Maria João Ferreira -, em
resposta ao pedido que
lhe fizemos, recebemos
o presente texto onde dá
as suas impressões pessoais, que gostosamente
publicamos.

ECOS DA NOSSA PEREGRINAÇÃO

gatório de muitas peregrinações que vêm a esta
cidade. Já noite cerrada,
seguimos para o local
onde nos foi oferecido um
espectáculo de folclore,
com jantar incluído.
Na véspera do nosso regresso visitámos ainda
Karlovy Vary, cidade onde
se encontra o mais famoso
balneário termal do antigo
Império
austro-húngaro.
Toda a cidade foi restaurada, mantendo o estilo
original, nomeadamente
os seus belos palácios do
século XIX.

Um “obrigado” muito sincero pelo trabalho enviado,
que servirá, em certa medida, para que todos os participantes, embora sucintamente, recordem os belos
dias passados naqueles lindos países.
Mais uma vez a UNIÃO MISSIONÁRIA
FRANCISCANA
levou a efeito uma Peregrinação, agora pelas Capitais da
Europa Central. Foi logo a seguir à Páscoa,
mais concretamente de 29 de Abril a 6 de
Maio. Uma semana em cheio, que serviu
para adquirirmos novos conhecimentos e
assim nos enriquecermos, tanto cultural
como espiritualmente.
Como já vem sendo uma característica
das Peregrinações Franciscanas, a organização foi cuidada e o planeamento
constou da escolha acertada de hotéis e
de um plano turístico entremeado de lazer
e espiritualidade.

A nossa Peregrinação começou na Hungria pela bela cidade de Budapeste, e
vale a pena rememorar, logo ao terminar
o primeiro dia, o passeio de barco à noite
pelo famoso Danúbio, com música e jantar a bordo, depois de, durante a tarde,
termos colhido de vários locais uma panorâmica geral das duas partes da cidade: Buda e Peste.
A nossa guia, de nome Timia, que nos
acompanhou durante toda a viagem, desde o aeroporto de Budapeste até à saída
de Praga, revelou-se possuidora de uma
vasta cultura, que nos soube transmitir com mestria, acerca da história que
envolveu os países que resultaram do
desmembramento do Império austro-húngaro. Desta forma, graças às suas expli-

Vista geral de Budapeste

cações, pudemos apreciar a Estação de
Caminho de ferro, construída de propósito para a Sissi, a Igreja de S. Mateus, o
Parlamento e o Bastião dos Pescadores.
Também foi muito pitoresca a visita ao
Mercado, logo no início do segundo dia,
com o almoço a ser servido no restaurante mais antigo da cidade. À tarde, ainda
visitámos a Praça dos Heróis, a Basílica
de Santo Estêvão (onde foi celebrada a
Eucaristia) e a Ópera.

Mosteiro Beneditino da Europa Central: a
Abadia de Melk. Durante a visita, além do
mais, ficámos extasiados com a Biblioteca, estilo barroco, com mais de cem mil
volumes, e com a sumptuosa Igreja barroca do Mosteiro, concebida como uma
obra de glorificação a Deus. E, depois do
almoço, ainda em Melk, seguimos para
Praga.

Na manhã do terceiro dia partimos para
Bratislava, capital da Eslováquia, onde
almoçámos, a que se seguiu breve visita
pela cidade, com realce para alguns lugares, como a igreja de S. Martinho. À tardinha rumámos para Viena de Áustria, onde
passaríamos o dia seguinte.
Neste dia, acompanhados pelo guia local
– Pablo -, iniciámos logo de manhã a nossa visita pelo Palácio de Schonbruun, hoje
transformado no “Museu Sissi”, onde viveram Francisco José I e Elisabeth (Sissi). De
volta pudemos percorrer a “Ringstrasse” e
assim obter uma panorâmica dos sumptuosos edifícios que embelezam esta cidade.
O dia terminou na zona do Grinsing, numa
típica taberna, onde foi servido o jantar, regado com saboroso vinho verde (que fazia
parte da ementa), embalados pelos acordes musicais da orquestra…
Em Viena, neste dia, antes do jantar, alguns de nós – a quase totalidade – tiveram
a oportunidade de participar num concerto
num Palácio, onde escutámos as célebres
Valsas de Viena, a Abertura das Bodas de
Fígaro de Mozart, Ballet e ainda Árias de
peças musicais.
Para o 5.º dia, já a caminho da República
Checa, constava do programa uma visita
à cidade de Durnstein e ao mais famoso

Catedral de S. Vito - Praga

Na cidade de Praga, acompanhados por
uma outra Guia, entre as várias visitas,
devemos realçar o Castelo, onde oficialmente o Presidente da República Checa tem o seu despacho, e a Catedral de
S. Vito. Daqui descemos pela “ruela de
ouro” até ao bairro da Cidade Pequena,”
onde se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, convertida em Santuário, por nela existir a famosa imagem
do “Menino Jesus de Praga”, local obri-

Como apreciação final, estou em crer que, para todos nós que participámos
nesta Peregrinação, os
dias passaram depressa,
relembrando agora na nossa memória
como num filme, graças também às fotos
recolhidas e “literatura” adquirida, a sucessão dos belos monumentos, Palácios,
Igrejas e Catedrais sumptuosas. Não podemos esquecer também o alojamento
em bons hotéis, assim como as refeições
francamente satisfatórias.
Finalmente, gostaria de referir os
momentos de reflexão e oração,
diariamente orientados pelo P.
Castro, enquanto nos deslocávamos de autocarro. Momentos
sem dúvida importantes de elevação e espiritualidade de maneira a não nos esquecermos de
que o objectivo da nossa viagem
era “peregrinar”.
Nas celebrações eucarísticas,
quer na capela lateral da Basílica
de Santo Estêvão, em Budapeste, quer na igreja de Nossa Senhora da Vitória, em Praga, local
onde se encontra a imagem do
“Menino Jesus de Praga”, todos
pudemos ouvir e reflectir nas homilias que o P. Vítor Rafael e o
P. Álvaro nos dirigiram. Nestas
celebrações, como noutras ocasiões, não esquecemos também
a orientação dos cânticos, ao cuidado do nosso companheiro de
viagem, Sr. António Pinto.
Creio que, de uma forma sucinta, deixo
uma panorâmica da maneira como eu “vivi”
esta “nossa” Peregrinação.
Fazendo votos para que no próximo ano
“haja mais”, deixo um abraço amigo para
todos.
Maria João Ferreira

Caros Leitores, Paz e Bem.
Mais uma vez fazemos chegar a todos os leitores a campanha «Pão dos pobres para as missões». As ofertas que nos chegam, algumas consignadas e
orientadas a missões específicas, levam o fim a que se destinam.
No mês passado foram enviados ao Frei Paulo Duarte, na Guiné-Bissau, 2.000,00 Euros de missas o que corresponde a 200 intenções. Também fizemos
chegar à Colômbia, ao Frei Gabriel Gutierres, 1.000,00 Euros referentes a 100 Intenções de missas.
No dia 13 celebramos Santo António de Lisboa, padroeiro universal da União Missionária Franciscana. Na Eucaristia colocarei no altar do Senhor as vossas
intenções.
E, em sintonia com toda a Igreja, rezemos a oração missionária que nos é proposta: «Para que o Espírito Santo faça surgir em nossas comunidades numerosas vocações missionárias, dispostas a consagrar-se plenamente à difusão do Reino de Deus».
Para todos, continuação de um Santo Tempo Pascal.

Frei Vítor Rafael, OFM

