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A pergunta pretende meter o dedo
na ferida: a Ordem Franciscana,
carregada de história, de méritos
e de glória, ao celebrar o seu 8º
centenário, debate-se, na verdade,
com graves sinais de declínio. O
número dos frades diminui, os
conventos fecham, as vocações
minguam. Em suma, estamos a
atravessar um dos piores momentos da sua longa história.
É verdade, em Portugal houve um
período em que todas as Congregações religiosas foram extintas.
Mas eram tempos de perseguição
e sopravam os ventos do liberalismo e do anticlericalismo. Mas,
hoje, vivemos os tempos da liberdade, da democracia e dos direitos
humanos... então, como é? O que
se passa?
A resposta não é tão simples como
gostaríamos que fosse. Desde os
anos setenta do século passado,

muita coisa começou a mudar,
devido a múltiplos fatores que tornaram a nossa sociedade decididamente secularizada. Hoje, a cultura prescinde de Deus e tudo o que
vem de fora do homem é visto com
suspeita e desconfiança. É claro
que quem respira este ar tem cada
vez mais dificuldade de se abrir a
uma proposta alternativa de vida.
Mas, não é só isso. Dentro da própria Ordem Franciscana não houve, neste período de “mudança de
ares”, uma resposta adequada, o
que provocou uma desvalorização
do seu carisma e, logicamente, da
sua proposta para as novas gerações. Por isso, nos perguntamos:
porquê estas celebrações? Servem
para “acabar em glória” ou para
propor algo de novo?
Apesar de, em certos conventos, se
respirar um ar de desmobilização,
de desânimo e de “salve-se quem
puder”, penso que, dentro da Ordem Franciscana, há sinais e estímulos de vida que apontam para
um futuro mais luminoso.

Certamente, um destes sinais −
talvez o mais significativo − é o
Papa Francisco que, não por acaso,
escolheu o nome do fundador dos
franciscanos para o seu pontificado. A Ordem Franciscana amou
sempre a Igreja, mesmo quando
os seus ministros não brilhavam
em santidade. Francisco sabia reconhecer nos pastores da Igreja a
voz do Espírito do Senhor que lhe
indicava o caminho a seguir. O
facto de termos um Papa Francisco não será uma interpelação para
os franciscanos?
Enfim, não faltam sinais para a
Ordem Franciscana entrar numa
fase de discernimento, conversão
e renovação. Por isso, é necessário,
não só largar muita coisa e regressar às origens, mas, sobretudo, é
necessário saber ler os sinais dos
tempos e oferecer, com o testemunho de uma vida simples e fraterna, a beleza do Evangelho como
alternativa a uma vida individualista, fragmentada, gananciosa e
sensual. Utopia? Não: realidade. n
|
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A palavra aos irmãos ministros

A palavra aos irmãos ministros
Fundada por São Francisco de
Assis e aprovada pelo Papa Inocêncio III, em 1209, esta nova
Família, nascida no coração da
Igreja, depressa se espalhou pela
Europa e está hoje em todo o
mundo. O segredo desta rápida
expansão não se adivinha, a não
ser acreditando nos altos desígnios de Deus e na força irreprimível do Evangelho da salvação
deixado por Jesus à Sua Igreja.
Francisco “enlouqueceu” quando descobriu que o Evangelho
de Jesus Cristo é a única forma
de vida querida por Deus para a
felicidade de todos os seus filhos
na terra. A sua loucura levou-o a
deixar bruscamente o clima de riqueza da casa paterna para escolher, em troca absoluta, a riqueza
de ser pobre, segundo o Evangelho de Jesus. E assim começou a
viver, atraindo rapidamente ao
seu projecto de vida centenas de
jovens inquietos como ele.

Chegaram
a Portugal
há 800 anos
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sinal de comunhão

Frei Armindo Carvalho, ofm

Frei Fabrizio Bordin, ofmconv

2017 é um ano extraordinário de centenários, para
a Igreja, para Portugal e
para os franciscanos.
Fátima celebra o 1º Centenário
das Aparições de Nossa Senhora
em Fátima. Os franciscanos celebram o 8º Centenário das “aparições” dos primeiros frades enviados por S. Francisco na Península
Ibérica (Alenquer e Guimarães,
1216).

Ainda no tempo do Fundador e
por ele enviados, os seus filhos
chegaram a Portugal e aqui se estabeleceram, no ano de 1217. São
conhecidos os nomes de 2 pioneiros: Frei Gualter e Frei Zacarias.
Depressa o espaço do Portugal
de hoje ficou povoado de eremitérios com filhos de São Francisco: Alenquer, Estremoz, Évora,
Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém, Coimbra, Covilhã, Guarda,
Guimarães, Lamego, Porto, Beja,
Loulé, Portalegre, Tavira e muitos outros. n

Irmãos e menores:

Fotos das páginas 4 a 9:
Capítulo Internacional das Esteiras, 2009

Mas há outros centenários significativos: os 500 anos das duas
graves divisões no seio da Igreja e
da Ordem franciscana. Em 1517,
com a reforma de Lutero houve a separação entre católicos e
protestantes; o mesmo acontece no mundo franciscano, com
a separação dos observantes e
conventuais e, pouco mais tarde, dos capuchinhos. No meio
de tantas divisões, reformas e
restaurações, que se multiplicam
ao longo da história da Igreja e

da Família franciscana, permanece vivo e cada vez mais evidente um profundo e genuíno
anseio de comunhão e comunicação. É o “sinal da comunhão”
e o “carisma da fraternidade”
que os franciscanos de Portugal
querem celebrar e testemunhar,
juntos, por ocasião do Oitavo
Centenário da chegada dos primeiros frades à terra lusitana.
De facto, os primeiros franciscanos que assentaram em Alenquer, Santo António dos Olivais
(Coimbra) e Guimarães, não
eram observantes, nem conventuais, nem capuchinhos, mas
apenas “frades menores”, quer
dizer “irmãos simples”.
Trouxeram, como missionários,
a palavra do Evangelho, testemunhada com o exemplo de vida,
uma vida “menor”, perante os
“maiores” da sociedade e com
um estilo “fraterno”, quer dizer
“em comunhão”.
Entre eles, alguns foram martirizados, porque andaram a meter-

-se com os chamados, na altura,
“infiéis” (os mártires de Marrocos), deixando uma marca indelével no coração de outros jovens
que, largando tudo, os seguiram.
Muitos deles desconhecidos, alguns mais famosos, pela sabedoria e santidade, como os freis
António e Marcos de Lisboa. O
primeiro conquistou o coração
dos paduanos e do mundo inteiro (1231), o segundo foi um
grande historiador e tornou-se
bispo do Porto (1591).
Neste nosso tempo, marcado por
graves instabilidades ao nível social, económico e internacional,
e numa Igreja em transformação
missionária, nós, franciscanos,
somos chamados a fazer memória da história passada, não tanto para levantar monumentos,
mas sim para continuar a anunciar o Evangelho de Cristo, com
alegria, em fraternidade, com a
mesma paixão das origens e sem
esquecer os mais pobres entre os
pobres do nosso tempo. n
|
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Frades Menores
Capuchinhos

A 2ª Ordem:
As Irmãs Clarissas

Mosteiro de Santa Clara de Monte Real

Frei Fernando Alberto, OFMCap

A celebração do oitavo
centenário da Presença
Franciscana em Portugal
é motivo de grande alegria para toda a Família
Franciscana.
Depois de tantos séculos,
é motivo de orgulho pertencer a uma Família com
uma história de tantos
anos e com tantos irmãos
e irmãs que seguiram os
passos de Jesus, ao jeito de Francisco e Clara
de Assis, nas diferentes
Ordens, Congregações e
Institutos que constituem
a Família Franciscana
Portuguesa.
6 | Mensageiro de Santo António | Junho 2017

A celebração desta efeméride é
também um grande desafio a cultivar ainda mais o espírito de família, comungando do espírito
genuíno das orígens e voltando ao
fervor evangélico que caraterizou
o testemunho dos primeiros franciscanos em terras de Portugal, há
800 anos. Hoje, a nós que aqui estamos toca-nos procurar não ser
os últimos, irradiando o carisma
franciscano a tantos outros e outras que o hão de continuar a viver
e testemunhar nos séculos vindouros.
Há 800 anos, a Ordem dos Frades
Menores Capuchinhos, como tal,
ainda não existia. Ainda só tem
quase 500 anos e está em Portugal
há pouco mais de 75 anos. Embora estivessem abertos em Lisboa,
de 1648 a 1834, dois conventos
de Capuchinhos franceses e italianos para acolher Missionários em

trânsito para as Missões no Brasil
e em Angola, só em 1934 é que
alguns Capuchinhos espanhóis
vieram para Portugal e aqui começaram a implantar a Ordem. A
1 de março de 1939, foi erigido o
Comissariado Geral de Portugal; a
17 de setembro de 1957, adquire o
estatuto de Comissariado Provincial, e, em 29 de junho de 1969, o
de Província Portuguesa.
Apesar desta presença recente,
podemos dizer que os frades Capuchinhos já estavam lá nesses
franciscanos que pela primeira vez
pisaram as terras de Portugal. De
facto, eles nasceram da ânsia de
retornar ao ideal primitivo, ao modelo de vida de São Francisco e dos
seus primeiros companheiros.
Oxalá a celebração deste Centenário nos estimule a continuar a ser
nestas terras uma presença franciscana de Paz e Bem! n

Não é fácil abarcar a vida da profecia evangélica que brotou nestes
oitocentos anos dos Franciscanos
em Portugal… O coração transborda e canta de alegria e gratidão
para com o “ Altíssimo Omnipotente e bom Senhor” que chamou
Francisco, esse jovem que não se
acomodou à mediocridade da sua
época. A sua vida, desconcertante
para muitos, foi uma indicação
para Clara de Offreduccio. Também ela, desde a infância, nunca
se acomodou à vida do materialismo sem alma. Essas duas vidas
– Francisco e Clara – gritaram
contra a mentira de todos os
ídolos de um modo ousadamente
evangélico.
Essa aventura imensa e feliz mudou a história da Igreja, rompeu os
muros de Assis e abraçou o mundo
inteiro. As Irmãs Clarissas não tardaram a chegar à Terra Lusa: um
ano após a morte de Santa Clara
estabeleceram-se em Lamego.
Ao fazermos memória do passado
de tantos Irmãos e Irmãs que ao

longo de oito séculos deram vida
ao ideal Franciscano, nasce dentro
de nós o desejo de vivermos com
paixão o presente.
A Humanidade de hoje está tão sedenta de Deus como no tempo de
Francisco e de Clara. Num mundo
marcado pelo ódio e pelas guerras
nascidas das injustiças, o coração
da Irmã Clarissa, encerrado no
reduzido espaço do claustro, tem
a dimensão do universo. Aqui se
trabalha e reza para que em vez
do “ódio, reine o amor, em vez da
guerra, a paz, em vez da ofensa, o
perdão”.
Queremos manter-nos no coração
da Igreja que pulsa de amor pela
Humanidade ferida, onde o rosto
de Cristo se encontra escondido;
chegar aos confins da terra e continuar, com coragem e audácia, o
ideal de Clara e Francisco de Assis.
Procuramos, como Clara, acolher
o Mistério de Deus, à maneira de
Maria e estar atentas à dor imensa
do Irmãos.

O nosso hoje é um tempo que clama, convida e desafia a dar a vida
jubilosamente a cada momento,
permanecendo aos pés do Senhor
na intimidade d’Aquele “Amor que
não é amado”. Através da oração,
entrega e gratuidade queremos
fazer circular a seiva escondida,
alimentar a raiz da fraternidade
na frondosa árvore franciscana e
continuar a aventura do amor que
nasceu do Coração de Deus e passou pelos corações de Francisco e
de Clara, numa aventura de configuração com o Evangelho que a
ninguém deixa indiferente.
Celebrar oito séculos de vida é
uma provocação para a Segunda
Ordem, que descende de tão insignes Pais e em que tantas irmãs
e irmãos nossos, na obediência e
na alegria, heroicamente gastaram a vida através do anúncio do
Evangelho, que brotou da fonte
do Coração trespassado de Cristo
e corre, em jorros de água viva, até
à eternidade. n
|
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Ordem Franciscana
Secular

Carisma franciscano
cresce ao longo do tempo

Rui Jorge de Sousa e Silva, OFS

Por ocasião dos 800 anos da
chegada dos primeiros frades
franciscanos a terras portuguesas,
é importante fazer memória do
que somos, das nossas origens, do
nosso passado.
Para a Ordem Franciscana
Secular, esta efeméride não é
tanto a celebração da chegada dos
primeiros frades, mas a importância do contacto destes frades
com o nosso povo, a mensagem e
espiritualidade que foram capazes
de transmitir… Foi esse primeiro
contacto que possibilitou o nascimento, em Portugal, da atual
Ordem Franciscana Secular (na
altura, Ordem dos Penitentes de
S. Francisco e, mais tarde, Ordem
Terceira de S. Francisco), através
da “adesão” de leigos a esta forma
de vida, no ambiente secular.
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Contudo, só faz sentido fazermos
memória se formos capazes de
projetar o futuro. A partir da herança que recebemos de 800 anos
de vida, temos que ser capazes de
atualizar o que somos e, como seculares, a forma como nos apresentamos e agimos no meio do
mundo: no testemunho e intervenção social e política.
Até que ponto as infraestruturas
sociais que a Ordem Franciscana
Secular possui (lares, hospitais,
igrejas…) estão ao serviço dos mais
necessitados? Em que medida as
Fraternidades Franciscanas Seculares e cada um dos irmãos estão
atentos ao meio envolvente e são
capazes de intervir, com uma mensagem evangélica, de desprendimento, simplicidade e fraternidade, para melhorar as condições de
vida das “periferias”? Atualmente,
existem muitas respostas sociais

patrocinadas pelo próprio Estado. Mas há um vasto campo de
intervenção junto dos mais desfavorecidos, sem necessidade de investimentos monetários: a simples
presença junto dos que vivem sós
com necessidade que alguém os
escute; acolhimento e carinho aos
excluídos sociais…

Talvez, há 800 anos, existisse apenas solidariedade
e capacidade de amar,
com uma ausência de
infraestruturas de apoio…
Hoje, temos muitas dessas infraestruturas, mas
talvez nos falte a capacidade e coragem de amar
e ser solidário com o
outro que está ao nosso
lado. n

M. Celeste Lúcio, fmm

Quando a Família Franciscana
Portuguesa se organizou em
Portugal, pelos anos 1970, como
pessoa coletiva canónica e civil, as
várias Ordens franciscanas então
existentes reconheceram com mais
densidade a sua própria identidade: todos irmanados em Francisco
de Assis pelo mesmo carisma,
diversificado em ramos da mesma
árvore.
A presente celebração, localizada
em lugares que falam desta presença (Coimbra, Guimarães, Alenquer, Lisboa e Arrábida) proclama
efetivamente a continuidade do
espírito franciscano em Portugal,
desde S. Francisco, que terá ele
mesmo enviado para aqui os primeiros Frades.
Porém, foi-se desenvolvendo o
carisma franciscano com a fun-

dação de muitas congregações,
fraternidades e movimentos, ao
longo do tempo. Aliás é cerne do
espírito franciscano a mais ampla
inclusão.
As congregações religiosas, surgidas em resposta a necessidades
missionárias, ao pedirem filiar-se
na Ordem Franciscana, enxertavam-se na Seiva Seráfica que, por
sua vez, ia assumindo novo vigor.
As Franciscanas Missionárias de
Maria têm disto profunda convicção, confirmada por palavra do
próprio ministro geral dos Frades
Menores, no processo da sua filiação (1885) e repetida ao longo do
tempo.
As Franciscanas Missionárias de
Maria, que já nos recentes capítulos gerais (2008 e 2014) insistem
na espiritualidade franciscana
como forma indispensável da mis-

sionação hoje, acolhem em Portugal a presente celebração como o
mais oportuno incentivo de resposta concreta ao apelo de Deus.
As Franciscanas Missionárias de
Maria, que estão vivendo neste ano de 2017 um “Caminho de
Transformação”, a partir da vivência pessoal e comunitária, segundo um esquema comum a todas as
comunidades nos cinco continentes, veem nesta celebração em Portugal uma “harmonia divina” em
coincidência providencial.
A Superiora Geral, em visita a Portugal já agendada para outubro de
2017, poderá inserir-se no espírito
desta celebração da Família Franciscana Portuguesa e fazer participante, em certo modo, todo o
Instituto da “Memória e Vivência”
dos 800 anos da Presença Franciscana em Portugal. n
|
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Uma história comum
+ Manuel Clemente
Cardeal Patriarca de Lisboa

Há oito séculos, chegaram e chegaram para ficar,
os franciscanos. Com o seu modo de estar entre o
povo, com o seu carisma tão simplesmente evangélico, multiplicaram-se os conventos, sucederam-se
as pregações e alimentaram-se devoções populares
com especial incidência na Paixão do Senhor Jesus.

Altar dos Santos Mártires de Marrocos, Travassô, Aveiro
À direita: Claustro do Convento do Varotojo, Torres Vedras

Oitocentos anos de presença franciscana em Portugal significa realmente
muito. Significa para Portugal e significa
para o franciscanismo em geral.
Significa para Portugal, nas sucessivas épocas que
levamos como povo. Enviados por S. Francisco, chegaram aqui alguns dos seus primeiros companheiros.
Iam para Marrocos e lá foram martirizados. Do
seu exemplo brotou a vocação franciscana de Santo
António, que assim ligou, quase na dupla origem,
Portugal e o franciscanismo.
10 | Mensageiro de Santo António | Junho 2017

Isto mesmo, missões e devoções, redobrou-se com a
reforma “tridentina” – impulsionada pelo Concílio
de Trento (1545-1563). Bom exemplo foram as missões que partiram do convento do Varatojo, a tal destinado por Frei António das Chagas (1680). Até 1833
chegaram a todas as dioceses do país e ainda além. O
Varatojo recomeçou em 1860 e, encerrado em 1910,
reabriria depois e é hoje noviciado. É certamente o
exemplo mais sugestivo da presença franciscana em
Portugal, recorrente e fecunda.

Por seu lado, Portugal também significa muito para
o franciscanismo em geral. O carisma de Francisco
de Assis é marcadamente ecuménico e universalista,
atento à criação e, digamos assim, integralmente
ecológico. Presentes como estiveram na história
portuguesa, os franciscanos embarcaram em caravelas e naus, viram quantidades e qualidades de terras
e povos nunca antes divisados por olhos europeus,
ganharam assim novo espaço para o seu sonho, novo
encargo para a missão. Por isso, o Portugal franciscano deu nota “portuguesa” ao franciscanismo global.

Bons motivos para ambos darem
graças a Deus pela aventura
evangélica comum! n

Interpelações

duma evocação histórica

Fr. António Montes Moreira, OFM
Bispo Emérito de Bragança-Miranda

A ocorrência dos 800 anos de
presença do Franciscanismo em
terras lusitanas surge como oportuna interpelação para a Igreja
e a Sociedade em Portugal nos
nossos dias.
A experiência de fé em Deus no
encontro pessoal com Jesus Cristo
constitui a marca identitária do
perfil espiritual de S. Francisco de
Assis. Como refere o seu primeiro biógrafo, Tomás de Celano, o
“amor maravilhoso com que sempre soube albergar e manter no
coração a Jesus, e Jesus Crucificado, mereceu-lhe a glória suprema
de ser assinalado com o distintivo
de Cristo” (1 C 115), ao receber os
estigmas da Paixão do Senhor no
Monte Alverne.

O Santo de Assis não irradiava luz
própria, refletia a que lhe vinha de
Cristo. A sua originalidade foi ter
sido incansável seguidor de Jesus,
um “outro Cristo”, conforme o
apelidou a hagiografia antiga. Ou
como Teixeira de Pascoaes o definiu, em 1927, por ocasião do sétimo centenário da sua morte: “Foste, no mundo, a imagem de Jesus /
Que foi, no mundo, a aparição de
Deus”.

tantos que se dizem admiradores
de Cristo, mas manifestam reticências e até oposição à Igreja.

Nesta conformidade, também
hoje a Igreja e cada cristão em particular devemos todos ser, cada vez
melhor, anúncio vivo e transparente de Jesus por palavras e obras.
É esta a nossa missão primária e o
nosso desafio quotidiano. Só deste
modo será possível superar o contraste dialético proclamado por

Estas interpelações não visam abstratamente a Sociedade em geral.
Dirigem-se a cada um de nós em
concreto na vida familiar, profissional e de relacionamento social.

S. Francisco tem igualmente uma
palavra forte de apelo a dizer à Sociedade. O seu exemplo de pobreza
é convite a um estilo de vida sóbrio
e respeitador da casa comum da
Criação. A sua mensagem de Paz e
Bem é um estímulo à promoção da
fraternidade universal.

Sem a reforma pessoal de cada um
não é possível renovar a sociedade. n
|
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A palavra à Igreja e à Sociedade

Santo António
erudito e taumaturgo

Pedro Teotónio Pereira
Coordenador do Museu de Lisboa – Santo António

Santo António (Lisboa, c. 1191 – Pádua, 1231) distinguiu-se sobretudo pela
sua eloquência e pelos seus sermões,
que atraíam multidões que se reuniam
para o ouvir. O conhecimento que tinha
das Escrituras – adquirido principalmente em Lisboa e em Coimbra entre
os Cónegos Regrantes de Santo Agostinho – será o fundamento para que São
Francisco de Assis mude de atitude e
o autorize a ensinar os seus confrades,
preparando-os para combater as heresias que grassavam por toda a Europa.
Os últimos anos de frei António serão,
de facto, a ensinar no norte de Itália e
no sul de França. Os escritos que deixa,
depois de insistentes pedidos dos seus
companheiros, serão quase um manual
de instruções para ajudar os frades a
construir os seus próprios sermões.
12 | Mensageiro de Santo António | Junho 2017

Quando morre, em 1231, com fama de santidade, sobretudo pela forma como afrontou políticos e clérigos para proteger os pobres e defender a população
de Pádua que tanto amava, revela-se também a faceta
de taumaturgo que irá marcar a devoção popular que
se vai desenvolver ao longo dos séculos.
Na verdade, a fama de taumaturgo vai crescendo
através da difusão de histórias muito marcantes que
salientam o seu poder de intervenção, reforçam a prática da sua vida no combate às heresias e na afirmação dos dogmas que a igreja instituía.
Por isso as representações dos seus milagres funcionam como uma verdadeira catequese junto de uma
população iletrada, relembrando simultaneamente a
importância e o poder de intervenção do Santo. Da
enorme quantidade de milagres que lhe são atribuídos e que vão sendo divulgados em várias biografias
a partir do século XIV, reunidos mais tarde no livro
Florinhas de Santo António – feito à semelhança do
livro dedicado a São Francisco – há um restrito conjunto de relatos que será sistematicamente reproduzido e divulgado em todo o mundo, nos mais variados suportes.

De entre estes salientam-se os vários milagres representativos da
conversão dos hereges: o sermão
aos peixes, que para além de ilustrar a capacidade de Santo António na conversão do povo, aproxima-o da doutrina franciscana de
exaltação da natureza e dos animais (é evidente a relação com o
sermão de São Francisco às aves);
o milagre do prato envenenado, e
as suas diferentes versões populares do capão ou do sapo, que demonstra a sua capacidade de confundir e combater os argumentos
dos hereges; ou o milagre da mula
que permite explicar o complexo
conceito da transubstanciação.

Outros milagres reforçam o esforço de Santo António na proteção
dos mais fracos da sociedade do
seu tempo: as crianças, muitas
vezes consideradas como pequenos adultos e mão-de-obra barata
numa sociedade de subsistência, e
as mulheres, sobretudo as raparigas pobres, cuja vulnerabilidade
as tornavam um alvo fácil numa
sociedade dominada pelo homem.
Salientam-se os inúmeros milagres relacionados com a salvação
de crianças, de entre os quais o sobrinho que se afogou no rio Tejo
ou as diferentes versões da criança
que cai num caldeirão de água a
ferver.
Ou a forma como defendia as mulheres, como no milagre do dote
da donzela, no milagre da confirmação da paternidade ou nos
inúmeros milagres denunciando o
que hoje designamos de violência
doméstica.

Pequenas histórias maravilhosas
de exaltação de um Santo respeitado tanto pelos poderosos como
por uma população simples que o
via como um aliado e protetor.
Os seus milagres são reveladores
dessa afeição e admiração, concretizada pela imagem do Menino
Jesus ao seu colo, a quem a Mãe
entrega o Filho para cuidar, indi-

Milagre do Sermão de
Santo António aos Peixes
Painel de Azulejos
Séc. XVII
Museu de Lisboa
MC.AZU.1

ciador de uma devoção mariana
que acompanha a vida de frei António e que se torna num elemento identitário universalmente reconhecido. n
|
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A palavra à Igreja e à Sociedade

Santo António
vivo e intenso

Painel na Sacristia da Igreja de Santo António dos Olivais,
em Coimbra: S. Francisco aparece a Santo António e aos
frades reunidos em Capítulo, em Arles (Foto Babo Ribeiro)

Santo António terá nascido em 1190 ou talvez antes,
para outros em 1195, seguramente em Lisboa. Fernando foi o seu nome de baptismo. Morreu em Arcela, próximo de Pádua, a 13 de Junho de 1231. Menos
de dois anos mais tarde, a 30 de Maio de 1233, foi
reconhecido como santo, pelo Papa Gregório IX.
Em 1220, já sacerdote, fez-se franciscano no ermitério de Santo António dos Olivais, para se dedicar à
evangelização dos povos de África. Aqui, nos Olivais
e na sua Igreja, onde viveu algum tempo e onde vive,
perene e intensa, a sua memória.
Na sua educação, pontificam a escola de modelos humanos da sua família, a escola da Catedral de Lisboa
onde aprendeu a gramática, a dialéctica e a retórica,
e a então notável escola de filosofia e teologia que era
o Convento de Santa Cruz de Coimbra. Sempre com
Deus, na origem e no horizonte da sua existência!
Insaciável no estudo, intenso na meditação, rigoroso
na disciplina, assim cresceu em virtude, saber, cultura
e genialidade, e se fez piedoso, místico, asceta, teólogo, eloquente e fascinante orador. Com estes meios
14 | Mensageiro de Santo António | Junho 2017

Fernando Regateiro

se fez, ainda, intrépido aliado dos mais necessitados
e um acutilante lutador contra as heresias da época
e contra a hipocrisia, os falsos moralismos, a soberba, a avareza, a opulência, a indignidade humana, a
pobreza que tudo nega aos pobres. Na sua pregação
do Evangelho, exultou o espírito da simplicidade, do
idealismo e da fraternidade universal − um ecumenismo, sem exclusões.
Grande taumaturgo, são-lhe atribuídos múltiplos
milagres em vida e após a morte. É lendário o seu sermão aos peixes − perante a indiferença dos cátaros a
quem queria converter, passou a dirigir o sermão aos
peixes do mar que, aos milhares, se vieram perfilar
diante dele, com a cabeça fora de água para o ouvir.
Santo António é o único português doutor da Igreja – doutor evangélico – pelas suas eminens doctrina
(importância da doutrina), insignis vitae sanctitas (alto
grau de santidade) e ecclesiae declaratio (proclamação
da Igreja).
Aprendi a Sabedoria com simplicidade, reparto-a sem reservas e não escondo a sua riqueza, porque ela é, para os
homens, um tesouro inesgotável. n

A Família Franciscana
em Coimbra
No passado (1217-1834) e no presente (1916-2017)

Henrique Pinto Rema, OFM

|
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A Família Franciscana
em Coimbra

NO PASSADO (1217-1834)
A Ordem dos Frades Menores ou Ordem
Franciscana, nascida na cidade de Assis
e aprovada de viva voz por Inocêncio III,
em 1209, espalhara-se rapidamente pela
Europa e chegara a Coimbra, em 1216.
Pouco depois, os frades acolhiam-se no
ermitério de Santo Antão dos Olivais,
fora da cidade, mas junto da cidade,
como era habitual nos primeiros tempos
da Ordem.

Estes novos Religiosos cultivavam a itinerância e a
pobreza, viviam do seu trabalho, feito nos aglomerados populacionais, e também de esmolas (quando
não lhes dessem o fruto do trabalho, como anota São
Francisco na Regra de 1223).
Em 1247, os frades mudaram-se dos Olivais para a
margem esquerda do Mondego e apelidaram a nova
residência: Convento de São Francisco da Ponte. Pelos menos em 1308, nele havia estudos públicos de
Teologia. O rei D. Dinis, ao passar a Universidade de
Lisboa para Coimbra, elevou estes estudos a escola
universitária.
As inundações do Mondego causavam-lhe todos os
anos grandes estragos, e, por isso construíram outro, mais afastado do rio, para onde se mudaram em
1606. Em 1834, quando o Liberalismo o extinguiu,
veio a transformar-se em fábrica.

Igreja de Santo António dos Olivais, Coimbra
Em baixo: Convento de São Francisco, Coimbra

No Testamento, porém, porventura a pensar na santidade do
eminente teólogo Fr. António de
Lisboa, ousa afirmar: “A todos os
teólogos e aos que nos administram as santíssimas palavras divinas devemos honrar e venerar,
como a quem nos administra espírito e vida”.
O certo é que, em 1537, a Universidade reorganizou-se em Coimbra,
e os Religiosos montaram lá os
seus Colégios.

O Colégio de São Boaventura,
também conhecido por Colégio
dos “Venturas”, foi o primeiro
aberto pelos franciscanos menores, na Rua da Sofia. Incorporado
na Universidade por carta régia de
20 de maio de 1556, passados 60
anos, os frades montaram outro
com o mesmo título e na mesma
rua, enquanto não dispuseram de
residência definitiva perto da Universidade, no Campo da Feira, em
setembro de 1678. O Liberalismo
vitorioso extinguiu-o, em meados

de 1834, e seria oportunamente
adaptado a Museu de Antropologia e Etnografia.
O Colégio de São João Evangelista, da Província dos Algarves,
criado em 1543, ficou pronto em
1568, na Rua da Sofia, quando se
incorporou na Universidade por
carta régia de 21 de fevereiro desse ano. Em 1616, as velhas instalações passaram a identificar-se
como Colégio de São Boaventura
do Alentejo ou dos “Pimentas”.

Em 1539, os franciscanos da Província da Piedade
voltariam aos Olivais, agora com o nome de Convento de S. António dos Olivais.

O Papa Honório III confirma a Regra de S. Francisco de Assis
(1223), Giotto, Assis

16 | Mensageiro de Santo António | Junho 2017

Francisco de Assis, pouco afeto aos sábios, no capítulo X da Regra bulada de 1223, admoesta os irmãos:
“Os que não têm estudos não os procurem adquirir,
mas cuidem, antes de tudo, ter o espírito do Senhor”.
|
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Reconstruído em 1715, os frades
tiveram de o abandonar em 1834.
Vendido pelo Estado em hasta
pública no ano de 1859, durante
anos, após a Revolução do 25 de
Abril de 1974, foi sede do Partido
Comunista.
O Colégio de Santo António da
Pedreira, da Província de Santo
António, a partir de 1602 teve edifício próprio na Rua da Trindade,
próximo das Escadas de Minerva,
e foi incorporado na Universidade por alvará de 4 de junho de
1616. Neste Colégio evidenciou-se
Fr. Francisco de Santo Agostinho
de Macedo, que publicou em Pádua, entre 1671 e 1680, três volumes com as Collationes Doctrinae S.
Thomae et Scoti cum differentiis inter

utrumque, e D. Fr. João Crisóstomo de Amorim Pessoa, Bispo de
Cabo Verde (1859-1860), Arcebispo de Goa (1862-1874) e de Braga
(1876-1883). Em 1836, nasceu no
extinto Colégio de Santo António
da Pedreira, um Asilo de Infância
Desvalida, de que era Presidente,
em 1931, o célebre Prof. Doutor
Elísio de Moura.
O Colégio de Santo António da Estrela, da Província da Conceição,
fundado em 1715 na Couraça da
Estrela, que é o prolongamento da
Couraça de Lisboa, alcançou os privilégios da Universidade em 1752.
Extinguiram-no em 1834. Parece
que chegou a ser sede do Governo
Civil na década de 1940, aquando
das obras na Cidade Universitária.

Convento de Santa Clara-a-Velha, Coimbra
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O Colégio de São Pedro de Coimbra, da Ordem Terceira Regular,
foi fundado pelo bispo D. Rodrigo de Carvalho. Após o seu falecimento, a 13 de agosto de 1559,
as instalações do Colégio, na Rua
da Sofia, passaram, em 1572, a ser
alugadas a estudantes universitários. Como sucedeu a todos os
bens das Ordens Religiosas masculinas, também o Colégio de São
Pedro de Coimbra foi expropriado
por decreto de 28 de maio de 1834.
Distinguiu-se neste colégio o aluno Fr. António Alves Martins, militante constitucional, que veio a
ser Bispo da Diocese de Viseu, de
1852 a 1882, com grande apreço
dos governos liberais da época.

Tanto os simples conventos como
os colégios dos Franciscanos implantados na cidade de Coimbra
deram, em boa medida, a prioridade ao facto de serem Religiosos e
sacerdotes e só depois ao facto de
serem estudantes universitários
ou mestres catedráticos, sempre
em ordem ao mais eficiente serviço de Deus e dos homens.

Lar de Idosos. Desde 1993, esta
Ordem Terceira sustenta ainda a
Casa Abrigo Padre Américo no antigo noviciado carmelita.

Nesta primeira fase da Família
Franciscana em Coimbra, é de
enumerar o Mosteiro de Santa
Clara-a-Velha, construído pela nobre Mor Dias na margem esquerda
do rio Mondego, datado de 1286.
Exemplar magnífico da II Ordem
franciscana! Com a morte da fundadora, em 1311, as Religiosas
dispersaram-se, tendo regressado
três anos depois por iniciativa da
rainha Santa Isabel, que o alargou
e nele habitou muitos anos e nele
foi sepultada em 1336. Em 1649, o
nosso Rei D. João IV, por o sítio estar quase enterrado com as areias
do rio, mandou construir outro
no Monte da Esperança, denominado Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, de que as Religiosas Clarissas tomaram posse em 1677.

A Primeira Ordem – a Ordem
dos Frades Menores – só havia
de regressar a Coimbra, em 1916,
quando se instalou em casa anexa à igreja do Salvador, tendo-se
evidenciado na “semana franciscana”, comemorativa do 7º Centenário da morte de São Francisco de Assis, que ali decorrera de
20 a 27 de fevereiro de 1927, com
pregação diária na catedral pelo
franciscano P. José Pedro Ferreira,
e conferências diárias, à noite, no
Centro Académico da Democracia
Cristã, por um Lente da Universidade.

A Terceira Ordem de São Francisco, constituída por cristãos seculares a viverem em suas casas e com
os seus empregos, sobreviveu à
extinção legal das Ordens Religiosas de 1834, como o demonstram
o Hospital de Nossa Senhora da
Conceição, aberto a 14 de maio
de 1852 no extinto Colégio dos
Carmelitas, na Rua da Sofia, a que
juntaram, em 1884, um Asilo para
irmãos inválidos. Este hospital da
Ordem Terceira foi desativado em
1952, mas continuou até hoje o
Asilo, atualmente conhecido por

NO PRESENTE
(1916-2017)
Frades Menores

Em face da oferta do Colégio
Novo de Coimbra, feita pela Misericórdia, o Governo da Província
Franciscana, a 20 do dezembro de
1938, resolve desligar-se do serviço da igreja do Salvador, o que se
consuma no Capítulo Provincial
de setembro de 1939, onde sobressai o nome e atividade do notável
orador sagrado e inspirado poeta
P. Mário Cândido Guedes Branco
(1917, falecido em Coimbra em
1994), para além dos qualificados
PP. Francisco Botelho (1891, falecido em Coimbra em 1977), José
Dinis da Costa (1919, falecido em
Coimbra em 2005), Abel Henriques Correia Pinto, João Diogo
Crespo, Carlos da Rocha Barbosa
(1906, falecido em Coimbra em

1992), Ilídio de Sousa Ribeiro, Manuel Veiga Araújo e Manuel Marques Novo.
A 18 de novembro de 1943, o Definitório aprova a compra de terreno na Cumeada, Bairro Alto da cidade de Coimbra, onde, de futuro,
se possa edificar residência ou casa
de estudos. Abandonada a ideia
de tal compra, a 5 de novembro
de 1948 o Definitório encarregou
o P. Francisco Botelho de arranjar
em Coimbra um local para edificar
uma casa, dadas as dificuldades
crescentes de se permanecer no
Colégio Novo dos Órfãos.
A 4 de novembro de 1949, o Definitório nomeia para Residência de
Santo António do Alto da Cumeada, na Avenida Dias da Silva, 59,
os PP. Francisco Botelho, José Feliciano dos Santos e Armindo de
Carvalho.
O Capítulo de 1957 coloca a Presidente da residência de Coimbra
o famoso P. Mário Branco e o discreto o não menos famoso P. João
Diogo Crespo.
Por ocasião do Capítulo Provincial
de 1963, pensava-se na hipótese de
aceitar uma paróquia oferecida
pelo Arcebispo-Bispo de Coimbra
e na construção de capela anexa ao
convento dos Santos Mártires de
Marrocos. A 27 de abril de 1967, o
Definitório aprova o anteprojeto
da capela da residência de Coimbra. Mas só a 18 de junho de 1970,
o Definitório dá luz verde à sua
construção.
A Misericórdia de Coimbra, no
fim de setembro de 1971, desligou
os Frades Menores das obriga|
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de Coimbra, em ordem à ordenação sacerdotal. O P. Manuel Marques Novo faria o seu acompanhamento vocacional.
O Definitório, na reunião de 7 de
novembro de 2008, apoia a proposta do Beato João Duns Escoto ser considerado copatrono da
Fraternidade de Coimbra. Ficaria,
assim, a denominar-se Fraternidade dos Santos Mártires de Marrocos e do Beato João Duns Escoto.
Lembre-se que as pioneiras doutrinas escotistas sobre o Primado
de Cristo e a Imaculada Conceição e outras foram ensinadas na
Cadeira de Noa da Universidade
de Coimbra durante mais de dois
séculos.

Capela dos Santos Mártires de Marrocos, Coimbra

ções para com o Colégio Novo de
Coimbra. Os PP. Carlos Barbosa e
Ilídio Ribeiro passaram-se para o
Convento dos Santos Mártires de
Marrocos, na Avenida Dias da Silva, 59, donde o P. Carlos, enquanto lhe foi possível, se deslocava ao
dito Colégio para assistir espiritualmente o pessoal.
No Capítulo de 1981, é aprovada
a proposta de elevar o convento de
Coimbra a guardianía, sendo nomeado guardião o P. Mário Cândido Guedes Branco.
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Perante a insistência do Fr. António Andrade de fazer estudos em
ordem à ordenação sacerdotal, o
Definitório, a 7 de setembro de
1982, delibera colocá-lo na comunidade franciscana da Avenida
Dias da Silva, 59, e dali frequentar
o Seminário de Coimbra. O P. Manuel Veiga Araújo acompanhá-lo-ia na sua formação específica.
Na reunião definitorial de 17 de
maio de 1989, delibera-se que o
médico Fr. Vítor Manuel Alves Farinha Henriques inicie os estudos
filosóficos e teológicos no Instituto Superior de Estudos Teológicos

O Capítulo Provincial, de abril de
2010, coloca no “Convento dos
Santos Mártires de Marrocos e B.
João Duns Escoto de Coimbra” os
PP Daniel António Silveira Teixeira, Manuel Marques Novo e Álvaro Cruz Santos da Silva. Na atualidade, desde abril de 2016, formam
a Comunidade de Coimbra os Padres João Dias Vicente (guardião),
Manuel Marques Novo (vigário) e
Mário Jorge do Rego Barbosa.
O governo da Província procurou
sempre Religiosos de primeira escolha para a cidade dos Doutores,
a fim de responder às exigências
do meio. Curiosamente, a catequese dada à infância constituiu um
modo de atrair fiéis à nossa igreja
da Avenida Dias da Silva, com novas instalações na década de 1970.

Frades Menores
Capuchinhos

Ordem
Terceira Regular

A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos recebeu autorização
do Bispo de Coimbra, a 10 de Junho de 1943, para se estabelecer
em Coimbra e foi-lhes confiado o
serviço pastoral na igreja de Santa
Justa, donde se despediram a 7 de
setembro de 2008.

A Ordem Terceira Regular, nesta
fase temporal, é representada em
Coimbra pelas Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição, que, na Rua da Matemática, abriram, em 1922, um Colégio-Patronato, transformado depois
em Lar Universitário e, em 1976,
se identifica Lar de São Francisco,
deixado anos depois.

Frades Menores
Conventuais
Também na época moderna, os
Frades Menores Conventuais, chegados de Itália, em agosto de 1967,
assumiram primeiro a paroquialidade de Nossa Senhora de Lurdes,
até 1974, e, a seguir, a de Santo António dos Olivais, tendo montado
convento ao lado.
Editam, desde 1974, a interessante
revista mensal Mensageiro de Santo
António.
Ali tem-se evidenciado com as
mais variadas iniciativas o Frei Severino Centomo.

Terceira Ordem
de São Francisco
A Terceira Ordem de São Francisco, implantada em Coimbra em
1659, não teve qualquer interregno até aos dias de hoje, e nos últimos tempos, muito graças ao dinamismo do seu Irmão Ministro,
o Prof. Doutor Adelino Marques,
e da sua adjunta, a investigadora
Drª Ana Margarida Dias da Silva,
tem marcado presença cultural,
social e religiosa na cidade.

De 1925 a 1952, as mesmas Irmãs
serviram no Hospital-Lar da Venerável Ordem Terceira, sito na Rua
da Sofia, e ainda, durante alguns
anos, a partir de 1928, no Asilo
de Mendicidade, anexo à Casa de
Saúde, que o sustentava.
As Franciscanas Missionárias de
Maria, em 1936, a pedido do Dr.
Bissaya Barreto, tomaram conta, em Coimbra, do Ninho dos
Pequeninos e do Dispensário de
Proteção à Grávida; em 1937, criaram a Escola Normal Social, que
assumiu algumas modalidades e
encerrou em 1971 com o nome de
Centro Social e renasceu, no mesmo ano, como Escola de Chefia.
A comunidade que servia o Asilo
dos Pequeninos acabou em agosto
de 1958 e as Religiosas passaram
para o Lar de Santo António, donde atendem a Escola Normal Social, a Escola de Auxiliares Sociais
e uma Creche.
Além dessa comunidade, em fevereiro de 1943 adquiriram a Casa
de Santo António dos Olivais, destinada a repouso de antigas missionárias, à preparação de obreiras
para as Missões e, a partir de no-

vembro, a albergar estudantes de
enfermagem. Dali, em 1950, mudaram-se para o Lar de Santo António, na Rua Antero de Quental,
onde acolhem Irmãs estudantes e
também estudantes assistentes sociais e universitárias.
Passados 24 anos, em 1974, surge
o Lar de 3ª Idade, pegado ao anterior, o qual, em meados de 1978,
recebe familiares das Irmãs. Finalmente, em 1988, os dois edifícios
são integrados com o nome de Lar
de Santo António.

Família Franciscana
em Coimbra
Como se pode verificar, a Família
Franciscana em Coimbra, durante
os últimos 800 anos, teve notável expressão, tanto na I Ordem,
como na II Ordem e na III Ordem
Secular e Regular.
Os Frades Menores, as Irmãs Clarissas, os Religiosos Franciscanos
e as Religiosas Franciscanas, de
porta aberta ao serviço direto do
próximo, mais os Irmãos e as Irmãs que vivem o Evangelho em
suas casas e empregos, seguindo
o espírito de São Francisco, imprimiram certo caráter às gentes de
Coimbra.
Hoje, ainda cá estão os Frades Menores, na Avenida Dias da Silva,
59; os Frades Menores Conventuais, em Santo António dos Olivais; as Franciscanas Missionárias
de Maria, no Lar de Santo António; os Irmãos Terceiros Seculares,
na Fraternidade anexa ao Hospital
e Asilo da Venerável Ordem Terceira de São Francisco, à Rua da
Sofia. n
|
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A Ordem Franciscana
e as suas reformas
Frei Severino
a partir de um texto de Francesco Costa (Jesus, abril de 2009)

Basílica de São Francisco, Assis

Aprovada oralmente pelo
Papa Inocêncio III, em
1209, confirmada pelo
Papa Honório III, em
1223, a Ordem Franciscana ficou unida até ao ano

de 1368. A partir desta
data, assiste-se a uma
série de reformas promovidas pelo desejo sincero
de manifestar o carisma
franciscano em toda a
sua riqueza original.
A denominação de Frades Menores
Conventuais (ou Claustrais) começa a aparecer esporadicamente
já no século XIII, mas, historicamente, a distinção da Ordem em
famílias aparece em 1368, quando
Frei Paoluccio Trinci, autorizado
pelo Ministro Geral da Ordem, dá
vida no eremitério de Brogliano, a
primeira reforma, chamada Frades
Menores Observantes.

São Francisco, fresco na Igreja
Minoritenkirche, Viena (1276-1350)
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Em 1415, os Frades da Observância pedem e obtêm, no Concílio de
Constância, uma certa autonomia

jurídica da Comunidade da Ordem. No seguimento da reforma
Observante, seguem-se outras: os
Villacrecianos (na Espanha, em
1403, os Coletanos (na França,
em 1422), os Amadeítas (na Itália
e Portugal, em 1495), os Pueblitos
e Guadalupenses (na Espanha, em
1495), os Alcantarinos ou Capuchos (na Espanha e Portugal, em
1518).

Todas estas reformas franciscanas
foram incorporadas em 1517
pelo Papa Leão X, sob a única
denominação de Frades Menores, distintas dos Frades Menores
Conventuais, que seguiam o seu
percurso inicial.
Mesmo assim, depois desta data
surgiram, a partir dos Frades Menores (Observantes), outras reformas: os Reformados (1532), os Ca-

puchinhos (1525) e os Recoletos
(1637). Também estas reformas,
em 1897, foram incorporadas pelo
Papa Leão XIII, novamente sob a
única denominação de Frades Menores.

os Frades Menores cresceram de
tal forma em número que, com o
favor do poder divino, não existe
País no mundo, por quanto pequeno, que não tenha a presença
dos frades”.

da Ordem Terceira de S. Francisco,
hoje chamada Ordem Franciscana
Secular. A Ordem Terceira é uma
associação de homens e mulheres
que vivem no mundo, seguindo
desde 1216 a espiritualidade de
Francisco de Assis, do seu ideal de
coerência religiosa, de fraternidade e pacificação universal.

inserção na vida pastoral e eclesial. Como exemplo, recordamos
que foi o próprio S. Boaventura,
Ministro Geral da Ordem, a ditar normas para a construção das
igrejas franciscanas.

a direção de Francisco de Assis,

Sultão do Egito; e os seus frades

foram para o Oriente (Síria e Terra
Santa, 1217) e abriram caminho
para a China (Frei João de Montecorvino, 1289).

Também hoje, o carisma franciscano motiva novas fundações e,
No que diz respeito aos Terceiros Este crescimento levou a Ordem dentro das Ordens tradicionais, é
Regulares Franciscanos, não se a uma mudança no que dizia res- motivo de interpelação e renovapode falar de reforma, pois brotam peito às moradas dos frades e à sua ção.
Mais uma vez, confirma-se que
o carisma franciscano é, substancialmente, o Evangelho na sua
pureza original. O Evangelho
do Senhor Jesus Cristo interpeA universalidade do carisma fran- la e propõe, incomoda e abala,
ciscano é confirmado pelo espírito desinstala e liberta. Continuará,
missionário que, desde o princí- a Ordem Franciscana, vivaz e
O autor da “Vida do Papa Gregó- pio, animou a Ordem. O próprio fiel a si própria e ao Evangelho de
rio IX” escrevia, em 1240, que “sob S. Francisco foi ao encontro do Cristo? n
|
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Civilização

de vida

Diz Francisco, o Papa, a propósito de Francisco, o
santo, a quem foi programaticamente buscar o nome,
citando Boaventura, que “enchendo-se da maior
ternura ao considerar a origem comum de todas as
coisas, dava a todas as criaturas – por mais desprezíveis que parecessem – o doce nome de irmãos e de
irmãs”.1 Estas palavras encerram a essência do que é
a presença franciscana no mundo, como ato litúrgico
do ser humano ao ser humano, para o bem deste, e,
como bem deste e complemento à obra do Criador,
para a glória da grácil caridade de Deus.

Américo Pereira

A presença do franciscanismo em Portugal foi e é espiritual e cultural motor do que de melhor a civilização portuguesa foi e é. Se o Poema maior de Camões
representa a portugalidade – simbólica e historicamente –, então, esta situa-se entre “As armas” com
que o Poema se inicia, e “inveja”, com que o Poema
se encerra.
Ora, a portugalidade é apenas violência? Certamente
que não. Muitos dos termos que retratam o restante
da portugalidade, a sua grande nobreza, devem-se ao
que é coincidente com o modo franciscano de “ver”
as coisas.
Quanta “ternura”, motivada por um sentido de comum origem, habita o coração do português, ternura
que se espraia pelo que consegue entender como seu
“irmão”, mesmo que surja como “sujo”, “pecador”,
multimodamente desprezado.
Como não perceber uma consonância com o coração
pleno de caridade de Francisco na ação de um Aristides de Sousa Mendes, politicamente mandado como
desprezível para a cova, mas – divina ironia – fardado
com o hábito de tradição franciscana? Ação transbordante de vida. “Vida” que é termo definidor, em seu
absoluto, do carisma franciscano: servidor do Deus
da Vida, tudo o mais relegando para o âmbito da idolatria.
Termina-se, ouvindo um franciscano português nosso contemporâneo: “Todo o ser e, em especial, a sua
expressão humana, representam uma fonte de inesgotável energia e de infindáveis iniciativas”2. n

1 (FRANCISCO, Louvado sejas. Carta encíclica ‘Laudato si’ sobre o
cuidado com a casa comum, Prior Velho, Paulinas, 2015, p. 12.)
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2 (CERQUEIRA GONÇALVES Joaquim, Itinerâncias de escrita. Vol.
III – Escola / Ecologia, Lisboa, INCM, p. 266)

o olhar de
António Quadros
José Pedro Angélico

“O que mais nos interpela na sua existência é o
dom total do ser, por um abandono de todos os
bens terrestres e por um despojamento iluminado
e luminoso que reproduz, como nenhuma outra
figura heróica e santa, a opção absoluta de Jesus de
Nazaré. Interpela-nos e, diremos mais, provoca-nos,
instabiliza-nos, angustia-nos (ao mesmo tempo
que nos inspira), porque o seu prodigioso e todavia
exemplar destino foi possível num contexto social,
histórico e humano comum”. [A. Quadros]
António Quadros fala do percurso de Francisco
como místico, mas de um místico “no grande teatro
do mundo”. E é precisamente aí que se descobre a
pobreza e a simplicidade, sobre a base existencial e
teologal da humildade, como “único destino gratificante para a sua alma ansiosa de absoluto”. De alguma forma, não é desprovido de razão o movimento
ascético de despojamento para o acolhimento do que
nem sequer se pode conter.
A humildade seria, assim, o contínuo ato de existir
quenoticamente. A consciência, ainda que nem sempre explícita, de ex-sistere a partir de um alter constitui
a base profunda da humildade, franciscanamente entendida, que permite o “alargamento ôntico do ideal
cristão da fraternidade” tornando, assim, “mais humilde a posição do homem” sobre o mundo.

Olhando os primórdios da história franciscana em
Portugal, reconhece-se ter chegado apenas 8 anos
(1217) após a sua fundação (1209) em Assis. E tal foi
o acolhimento, apesar de alguns contratempos nas
primeiras duas décadas da sua história em Portugal,
que António Quadros chega a afirmar que a “sensibilidade franciscana é sem dúvida um dos elementos
componentes da alma portuguesa”. Em 1965, Jaime
Cortesão diria da língua portuguesa como “lírica,
franciscana, repassada de ternura e piedade”, e Francisco da Cunha Leão, em 1960, que “a religião dos
portugueses é vivida mais franciscanamente pela ordem da natureza e do amor do que pelo militantismo
na demais Espanha”. Tal perceção e interpretação
portuguesa da realidade, que estes pensadores contemporâneos reconhecem de inspiração franciscana,
estará presente também no movimento dos Descobrimentos, movimento histórico-cultural, mas também político e social, com traços de vocação e realização ecuménicos. Desta opinião é também Jaime
Cortesão: o espírito ecuménico a alentar a aventura
dos Descobrimentos deve-se ao espírito franciscano
de uma fraternidade universal.
Para António Quadros, S. Francisco é exemplo do
que se pode realizar do ainda não realizado Reino do
Evangelho. E aí somente quem, como Francisco, for
capaz de perceber e viver autenticamente em razão
desse Reino. n
|
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Boa vontade
e fraco discernimento

(Mais) uma tarefa
para o século XXI

Inês Bolinhas

Na Encíclica Laudato sí, o Poverello é por
várias vezes referido e citado, sendo uma
das grandes autoridades fundamentadoras da missão do cuidado da casa
comum. Neste apelo, dirigido a toda a
humanidade, no singular e no plural,
o Papa Francisco frisa a atualidade e a
lucidez da mensagem do Santo de Assis, o qual soube amar a Criação na sua
diversidade e entendê-la, como fruto e
manifestação do amor de Deus (cf. por
exemplo, §10-12 e ainda §89, onde é
citado o Cântico das criaturas).
O Papa, enfatizando a relação entre ecologia e espiritualidade, chama-nos a reestruturar a nossa relação
com o meio ambiente. Tal tarefa cabe a todos, mas, de
modo particular, ao cristão; e, penso, de forma ainda
mais específica, a todo o discípulo de São Francisco.
É, na verdade, um risco confiá-la à sociedade civil
como questão menor – e tal risco aumenta quando se
trata da relação do ser humano com o animal.
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Estatuto jurídico dos animais
Desde o passado 1 de maio que entrou em vigor a
lei n.º 8/2017. Esta trouxe uma modificação no estatuto jurídico dos animais que, de coisas, passaram
a ser encarados como seres sencientes. Tal alteração foi
recebida de modo diverso na sociedade portuguesa.
Houve quem repudiasse a lei, por considerar que ela
estabelece a igualdade entre o animal irracional e o
ser humano. Outros congratularam-se por viver num
século em que, finalmente, se descobriu a dignidade
de tais seres.
Há que reconhecer: uns e outros estão enganados. Os
primeiros, ou não leram a lei ou não sabem o que é
um animal. Os segundos leram-na, mas desconhecem ou não compreendem, claramente, o Cântico das
criaturas. Uma parte da sociedade continua sem perceber que um animal é mais do que uma máquina
animada, sendo dotado de um psiquismo próprio.
Outra parte da sociedade inclina-se a considerar que
os animais deverão ser um dia tratados como nossos
iguais.

É preocupante o facto de os proponentes da lei, bem como de
grande parte das mais recentes
medidas de melhoria das condições de vida dos nossos irmãos na
Criação, denotar, ao mesmo tempo, boa vontade e fraco discernimento a respeito das diferenças
fundamentais entre seres humanos e animais. Animais e homens
são ambos seres sencientes – e nisto não há margem para dúvidas. O
ser humano, porém, não está circunscrito ao domínio do senciente. Sem que isto lhes esteja claro,
os atuais defensores dos animais
caem, por vezes, em estranhos antropomorfismos, em leituras redutoras da condição humana, que
assim se tornam próximas de tratados de veterinária. Esquecem-se,
além do mais, com frequência, que
também o reino vegetal merece a
nossa proteção e consideração.
A importância de Francisco como
defensor da dignidade de toda a
natureza e dos animais é sobejamente reconhecida, a ponto de se
ter instituído na sua festa litúrgica, celebrada a 4 de outubro, o Dia
Mundial do Animal. A mensagem
do Santo precede e fundamenta
tal efeméride.

Cântico das Criaturas
O Cântico das criaturas inicia-se com
o louvor ao Criador, que enquadra
e alicerça o louvor à Criação, simbolizada pelos elementos: a quinta-essência, o ar, a água, o fogo e
a terra. [Recorde-se que, na física
antiga e medieval, todos os seres
eram compreendidos à luz destes
elementos, que ora se uniam ora se
desagregavam].

Cântico das Criaturas, Howard University

O Cântico fala-nos, em primeiro
lugar, de Deus; passa, depois, para
toda a criatura; foca, em seguida,
o ápice do mundo, isto é, o ser humano e, correlativamente, a irmã
Morte, a qual abre ao homem a
porta que lhe permite superar a
natureza; por último, retorna ao
louvor a Deus. Apresenta, pois,
um trajeto circular: procede de
Deus e a Ele regressa. Todo o louvor, todo o amor se Lhe referem
em última instância, como seu
Autor. O mundo estrutura-se hierarquicamente – e do facto de toda
a criatura merecer amor não se segue que o modo de as amar deva
ser idêntico.

esquecer que, se é grande o desafio
no diálogo com aquele que não
ama a terra, não é menos grande o
que há que travar com quem diviniza o mundo e os seus habitantes
(cf. §90).

Muitas medidas podem – e devem
– ser tomadas para melhorar as
condições de vida dos animais no
nosso país, sejam estes de companhia, de trabalho ou de criação.
Melhorando-as, humaniza-se a
sociedade. Deixar o assunto para
o governo e para a sociedade civil,
maioritariamente inconscientes
das diferenças ontológicas na
Criação, terá, com toda a certeza,
O Papa Francisco desafia-nos a co- mau resultado. E da eutanásia
laborar na construção de uma fra- animal à eutanásia humana
ternidade universal (cf. §228) sem haverá somente um passo. n
|
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Quando um Papa
desafia o modo concreto
de ser cristão

Pe. Nuno Santos

Encontro de Oração e de Paz,
Assis, 2016

Quando penso no atual Papa e na escolha do nome Francisco, penso num
programa de vida e numa atitude fundamental que diz toda uma biografia.
Podia ser Pedro, João, Paulo, Bento,
Gregório, Leão, Inocêncio, Pio, Clemente... Mas este Papa escolheu Francisco!
Não deixa de ser estranho que, sendo
um nome tão querido pela espiritualidade cristã, nunca tivesse sido escolhido.
Não deixa de ser ainda mais estranho
que tenha sido um jesuíta o primeiro a
escolher este nome.
Importa recordar que no contexto bíblico o nome
está muito unido à missão e fala da identidade profunda de cada um. Esta relação permite perceber que,
na Sagrada Escritura, a mudança de nome significa
uma nova identidade e uma nova missão confiada
por Deus.
Neste sentido, podemos pensar em Abrão que passou
a chamar-se Abraão ou em Saulo que passou a chamar-se Paulo. No caso do Cardeal Jorge Mario Bergoglio passou a chamar-se Francisco.
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Francisco Xavier ou de Assis?
Diante desta escolha, muitos começaram a pensaram
qual seria o Francisco a que o Papa se referia: seria
Francisco Xavier, o cofundador da Companhia de Jesus; seria Francisco de Assis, o fundador dos Franciscanos; ou ambos. De um jesuíta talvez se esperasse
uma resposta tipo ‘ambos’.
No entanto, o Papa explicou a razão da escolha do
nome Francisco. Ele confidenciou que o Arcebispo
emérito de São Paulo, Cardeal Cláudio Hummes, estava ao seu lado no Conclave e quando a contagem
dos votos já tinha alcançado 2/3 e os cardeais já sabiam quem seria o novo Papa, este o abraçou e lhe
disse: “Não se esqueça dos pobres”.
Então o Papa logo pensou em São Francisco de Assis.
E enquanto o escrutínio continuava pensou sobretudo na questão das guerras e Francisco era o homem
da paz. Nesse momento sentiu no coração a confirmação de um nome: Francisco de Assis.

Uma igreja pobre de meios e rica de amor
Neste contexto, afirmou que, para ele, Francisco de
Assis “é o homem da pobreza, da paz, que ama e guarda a criação”. “Como eu gostaria de uma Igreja pobre,
como eu gostaria de uma Igreja junto aos pobres”.

Daí que, com um simples nome,
ele revela um desafio a toda a Igreja e também aos próprios franciscanos. Afinal, o primeiro Papa
jesuíta fala-nos de uma Igreja junto dos pobres, junto dos frágeis,
junto dos últimos. Como disse em
Fátima, na homilia do dia 13 de
maio, deseja uma Igreja “pobre de
meios e rica no amor”.

O clericalismo
Esta perspetiva exige lutar contra
o grande pecado do ‘clericalismo’
entre o clero, contra o desejo de
poder dentro das ordens, contra o
‘acumular’ de riquezas em muitas
congregações, contra uma Igreja instalada, contra uma pastoral
para os ‘ricos’, contra uma cultura
da indiferença diante dos dramas
sociais, contra uma cultura do desperdício, contra uma cultura onde
a economia seja mais importante
que as pessoas, contra uma cultura que descuida a natureza e esgota todos os recursos existentes.

A importância
dos sinais
e dos pormenores

Contudo, o que é verdadeiramente
‘novo’ neste Papa não são as palavras. A grande revolução evangélica é que ele primeiro faz e depois
diz. O Papa anuncia essa Igreja pobre na sua vida e nas suas opções.
Trata-se de um conjunto de atitudes que não se esgotam na sua dimensão pessoal, mas também não
prescinde dessa.
De facto, todos os sinais são importantes como sinais, mas também como geradores de vida (outra): viver num quarto simples;
comer num lugar comum; querer
andar em carros simples; não aceitar grandes homenagens e distinções; dispensar mordomias; dar
preferência aos últimos. Não estamos habituados! Sobretudo na
Europa.

Diremos que são apenas pormenores... mas, principalmente aqui,
os pormenores fazem toda a diferença! São estes pormenores que
transformam por dentro a própria
vida e a própria visão do mundo. É
como que uma janela que se escolhe e donde se vê todo o mundo.
Assim percebemos melhor que,
na homilia do dia 13 de maio, em
Fátima, tenha dito: “suplico para
todos os meus irmãos no Batismo
e em humanidade, de modo especial para os doentes e pessoas com
deficiência, os presos e desempregados, os pobres e abandonados”.
Que Deus nos ajude a sermos ‘sentinelas da madrugada’ ‘contra esta
indiferença que nos gela o coração
e agrava a miopia do olhar’. Que
este Papa nos continue a desafiar a
todos a ‘sair’ dos nossos esquemas
limitados. n
|
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Ajudar a pessoa a ser capaz de decidir e a descobrir que felicidade
e facilidade são caminhos diferentes.

Pastoral juvenil
vocacional
Entrevista com
o Frei José Carlos

Falámos com o responsável da Pastoral
Juvenil Vocacional dos Frades Menores
Conventuais, o Frei José Carlos, que começou por nos dizer que a Pastoral Juvenil Vocacional não se pode separar da
Pastoral Juvenil em geral, ou seja, ajudar
todos os jovens a encontrar aquela que
é a sua vocação.
Nesse sentido existe o site:
(http://www.franciscanosconventuais.com/),
com artigos sobre o que é ser frade, como é que um
jovem pode tornar-se frade ou como pode discernir os
sinais da vocação a que é chamado, tudo isto aliado a testemunhos de vida. Esta abertura aos jovens
completa-se com uma presença no Facebook (https://
www.facebook.com/franciscanosconventuaispt),
resposta a emails e outro tipo de contactos.
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Secundino Correia

Esta pastoral consiste em estar ao lado
dos jovens, acompanhando cada jovem
a encontrar o seu caminho.
Fala-se em crise de vocações... Há mesmo uma crise,
que crise é essa... é uma crise de quê?
Acho que a crise é uma crise de escolhas. Ao falar
de crise de vocações temos de falar de uma crise da
vocação, em geral: o matrimónio também está em
crise, todas as escolhas que implicam um compromisso para a vida estão em crise.
Num mundo em que parece que tudo é relativo, momentâneo, bom enquanto dura, enquanto dá prazer
e depois pode deitar-se fora, tudo o que seja uma
escolha para a vida provoca um pouco de medo.
Como se pode ultrapassar esta situação, se é que alguém tem a chave?
A vocação é um chamamento e uma relação com
o Senhor. É na medida em que formos capazes de
apresentar o Senhor, de modo a que as pessoas se
enamorem d’Ele, que tudo se torna mais fácil.

O Papa Francisco na Carta Apóstólica para o Ano da Vida Consagrada apontou alguns marcos.
De que forma podem esses marcos orientar a Pastoral Vocacional.
Para interpelar os jovens sobre
qual será a sua vocação, muitas
vezes o testemunho pode ser o
caminho. Isso passa por encontrar pessoas que vivem com gratidão o passado, que vivem apaixonadas pelo presente e por este
mundo. E neste mundo em que
às vezes parece que falta tanto a
esperança, na medida em que encontrarem um caminho que possa dar-lhes esperança, poderão
fazer escolhas na vida. Se não há
uma leitura positiva do passado
onde Deus escreveu a sua história, se não há paixão neste presente que é o presente amado por
Deus, se não há uma esperança,
então nada vale.
O que é que os nossos jovens procuram e o que podemos oferecer-lhes?
Após os primeiros contactos,
muitas vezes por email, ou Facebook, a partir de certa altura
faz sentido o repto: “vem cá, vem
passar uns tempos com a nossa
comunidade...” Mas eu procuro
colocar-me no lugar de João Batista, pois o grande desafio não
é tanto vem cá ver, mas olha o
Cordeiro de Deus, aquele que tira
o pecado do mundo. O grande
desafio é indicar Jesus ajudando
a pessoa a ver, ficar um pouco na
sombra e ajudar a pessoa a construir esta história com Jesus e
deixar que seja Ele a conduzir a
pessoa, o Mestre é Jesus. Ele é o
novo desafio para o mundo novo
que muda e Ele está sempre
mais adiante. E se não fizermos
isso corremos o risco de agarrar
o jovem às nossas coisas e não a

Jesus. Se este novo mundo tem
novos desafios, Jesus pode estar
a desafiar o jovem para um novo
desafio e nós podemos estar a
tentar agarrar o jovem ao nosso
mundo e aquele que foi o nosso
desafio, mas o nosso pode já não
ser o desafio que Ele faz ao outro.
Nesta procura não é também importante ajudar o jovem a discernir, ou seja, quando hoje quer ser
frade, não poderá ter motivações
equivocadas, um desejo de ascensão social, um certo devocionismo ou mesmo clericalismo?
Humanamente há sempre motivações erradas. Todos precisamos de purificar as nossas motivações. Muitos que vieram pela
motivação menos pura, ao longo
do caminho podem clarificar essas escolhas. Isso implica acolher
o jovem, estar ao lado dele, escutá-lo, ganhar a sua confiança.
É necessário um tempo de pelo
menos um ano antes de entrar no
chamado Postulantado em que o
jovem vai começar a viver numa
comunidade de frades, antes ainda de ser frade. Neste ano antes
do Postulantado, há reuniões
com os vários jovens que estão
nessa procura, pelo menos uma
reunião mensal.

testemunhas. E isto é necessário,
este caminho da essencialidade
num mundo em que parece que
é através das coisas que se chega
à felicidade.
Este caminho duma vida de castidade, num mundo em que parece
que a sexualidade é um absoluto, este caminho da obediência
num mundo onde parece que se
não decidimos pela nossa cabeça
e com total autonomia sem nos
confrontamos com os outros não
somos nada. Penso que humanamente é um carisma necessário
neste nosso mundo. A figura de
Francisco que descobre o rosto
humano no leproso, no sultão,
tem muito a dizer a este mundo.
Há problemas? Claro que sim,
mas olhando para estes 800 anos
já se passou por tanta coisa.
Quando Deus quer, a obra continua, por isso se Ele quiser, sim,
há futuro. n

Estamos a celebrar os 800 anos
da Presença Franciscana em Portugal. Há futuro para os Frades
Menores, em Portugal?
Essa é uma pergunta que temos
de fazer ao Senhor. Se ele assim
o quiser haverá futuro. Olhando
humanamente, eu acho que há
um necessidade grande do carisma franciscano.
A fraternidade, a via da pobreza
numa sociedade em que a felicidade vem pelo dinheiro, há um
grande lugar para este testemunho franciscano.
O Papa Francisco nos desafios
que fazia no ano da vida consagrada pedia-nos para sermos
|
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Bibliografia

da Espiritualidade Franciscana

Desde então nunca mais se deixou
de publicar sobre a vida fascinante de Francisco de Assis. Em cada
século e em todas as línguas, há
obras marcantes que atualizam
o rosto de Francisco. No século
XIX, começaram a publicar-se biografias de teor mais histórico. Na
Alemanha saíram várias biografias
influenciadas pela romantismo,
onde se apresentava um Francisco
trovador, poeta, homem de todos

Fr. José António Correia Pereira

Biografias publicadas
em Portugal
Recordemos as biografias mais
recentes publicadas em Portugal:

Falar de espiritualidade franciscana é falar do rosto e
da mensagem de S. Francisco (1182-1226) e de Clara
de Assis (1193/4-1253). Não há dúvida que Francisco de Assis é das figuras mais conhecidas a nível
mundial.

Cimabue (1250-1302), São Francisco,
pormenor do fresco na Basílica Inferior de Assis
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Ao longo destes oitocentos anos inúmeras
obras foram publicadas sobre a sua figura e o seu carisma. Entre 1228, dois anos
depois da sua morte, e 1262, quarenta
anos depois da sua morte, publicaram-se
quatro biografias de S. Francisco, três de
Tomás de Celano (Primeira Legenda, Segunda
Legenda e Legenda da Úmbria), recentemente
datada e uma de S. Boaventura, em duas
versões (Legenda Maior e Legenda Menor).
Na mesma época outros escritos apareceram, sem datação certa: Anónimo Perusino, Legenda dos Três Companheiros, Legenda
Perusina e bastante mais tarde o Espelho de
Perfeição.

Francisco de Assis, de Johannes
Joergenson, em 1958;
Francisco de Assis, renovador da
humanidade, de Guedes de
Amorim, em 1960;
O Poverello – S. Francisco de Assis,
de Fernando Félix Lopes, em
1968;
São Francisco de Assis – uma nova
biografia, o homem por detrás da
lenda, de Augustine Thompson, 2012;
Francisco de Assis, entre a história e
a memória, de André Vauchez,
2013.
Se as biografias de Guedes de
Amorim e Johannes Joergenson são obras de grande valor
literário, as biografias de Fernando Félix Lopes e sobretudo
de Augustine Thompson e André Vauchez são obras de grandes cientistas, conhecedores
do pensamento medieval, de
renome internacional que nos
dão uma visão historicamente
fundamentada de Francisco de
Assis.

os tempos. Mas foi em França, sob
a influência de Renan e Sabatier,
que se iniciou a historiografia moderna franciscana.

Todas biografias nascem
do fascínio criado
pela figura do herói

Nas Legendas medievais é percetível um fundo histórico por detrás da perspetiva hagiográfica,
onde o herói, Francisco de Assis, é
exaltado e apresentado como modelo, embora condicionado por
esquemas religiosos, preferências
pessoais e interpretações da personagem. Mesmo nas biografias
modernas, fruto da investigação
histórica, a mensagem centra-se
na figura histórica que o escritor
deseja transmitir aos seus leitores.
De certa maneira podemos dizer
que a figura se torna mensagem. Se
é verdade que a figura de Francisco
é portadora de uma mensagem,
também é verdade que a mensagem fundada na figura acaba por
se diluir ao longo dos séculos e ser
objeto de várias interpretações.

Os Escritos de Francisco
Quando uma figura histórica deixa Escritos, como no caso de Francisco e Clara de Assis, a mensagem
que a figura nos deixa nem sempre
coincide com aquela que podemos
perceber dos seus escritos. Quando uma figura histórica nos deixa
Escritos, é neles que devemos procurar e fundamentar o essencial
da sua espiritualidade. A espiritualidade que imana de Francisco e Clara não se fundamenta só,
nem sobretudo, na vida desses
dois santos, mas nos Escritos que
nos deixaram. Eles não são muito

extensos, mas muito densos e profundos e muito variados. São mais
de quarenta: orações, exortações, cartas, bênçãos, regras de vida, testamentos. Poucos fundadores de ordens
religiosas do seu tempo deixaram
espólio literário tão rico.
Foi também Sabatier que fez com
que vários irmãos franciscanos, de
todos os ramos, sentissem o desafio de descobrir e apresentar os
Escritos autênticos de Francisco
numa edição crítica. Nesse trabalho é de salientar a investigação de
Kaetan Esser que, nos anos quarenta, apresentou a primeira edição crítica que havia de servir de
modelo para a maior parte das edições publicadas em várias línguas,
na segunda metade do século XX.

Editorial Franciscana
Em Portugal, desde 1923, mas sobretudo na segunda metade do
século XX, a Editorial Franciscana
tem procurado acompanhar este
movimento de aprofundamento
da espiritualidade franciscana, publicando grande número de obras
traduzidas sobretudo do francês,
italiano e espanhol, que nos ajudam a aprofundar o essencial da
nossa espiritualidade.
Com a publicação da primeira
edição das Fontes Franciscanas I - S.
Francisco - Escritos, Biografias, Documentos, cuja quarta edição está em
preparação e, mais tarde, em 1985,
as Fontes Franciscanas II – Santa Clara de Assis – Escritos, Biografias, Documentos, com segunda edição alargada em 1996, criaram-se as bases
para um estudo cada vez mais aprofundado do pensamento das figuras fundadoras do nosso carisma,
S. Francisco e Santa Clara de Assis.
|
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O pensamento de Clara de Assis

Editorial Franciscana
Na década de 70, a Editorial Franciscana publicou os primeiros escritos de Francisco:
Florinhas de S. Francisco, traduzidas por Aloysio Tomás Gonçalves, em
1960;
As Exortações de S. Francisco, de Kaetan Esser, em 1976;
Opúsculos de S. Francisco, o primeiro resumo dos Escritos de Francisco
em português, apresentado por Fernando Félix Lopes, em 1978;
Legenda Perusina, traduzida por Rafael Pereira dos Santos, em 1978.

Fontes da espiritualidade
de Francisco e Clara
A partir de então, multiplicaram-se os encontros e cursos sobre os
Escritos de S. Francisco e Santa
Clara a nível da Família Franciscana. O estudo dos textos franciscanos passou a fazer parte da
formação dos candidatos e candidatas dos vários ramos da Família
Franciscana. Aos poucos, fomos
descobrindo uma mensagem nova
que se escondia nos Escritos e que
raramente tinha sido utilizada pelos seus biógrafos, tanto antigos
como modernos.
Para Matura, que tem dedicado os
últimos anos de sua vida à exegese dos textos de Francisco e Clara,
os escritos que nos deixaram são
“discretos e humildes… é pouco,
sobretudo se os compararmos
com a obra da maioria dos teólogos ou escritores espirituais. No
entanto, isto constitui uma vantagem: permite fazer uma leitura
exegética minuciosa, o que não é
evidentemente possível no caso,
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por exemplo de santo Agostinhos
ou de S. João da Cruz” (Matura –
Francisco de Assis, mensagem dos
seus escritos, p. 21). A publicação
das Fontes Franciscanas, tornou
possível descobrir as verdadeiras
Fontes da espiritualidade de Francisco e Clara:
o Evangelho (Esser descobre 596
citações bíblicas nos textos de
Francisco);
a Liturgia, escola onde Francisco e
Clara modelaram o seu espírito;
a vida monástica e religiosa onde estavam inseridos e que reinventaram a partir do Evangelho;
a vida da Igreja, à qual consagraram a vida para a restaurar.

Fontes Franciscanas
À medida que as Fontes Franciscanas se tornaram conhecidas, vários
autores publicaram obras de cariz
franciscano. Alguns desses autores foram traduzidos e publicados
pela Editorial Franciscana. Salientamos o escritor franciscano francês Éloi Leclerc, falecido a 13 de
maio de 2016.

Lembramos algumas das suas
obras: A caminho da Fonte, Cântico
das Fontes, O povo de Deus no meio da
noite, Sabedoria dum Pobre, Desterro
e Ternura, Desponta o sol em Assis, A
vida em Plenitude, O Povo de Deus
no meio da noite, Deus sem Limites, O
Reino Escondido, Retorno ao Evangelho, Um mestre a orar – Francisco de
Assis. O último título de Éloi Leclerc, A Fraternidade como herança,
vai ser publicado brevemente pela
Editorial Franciscana.
Muitas têm sido as obras publicadas em língua francesa, italiana e
espanhola que, partindo dos Escritos de Francisco nos revelam
a profundidade da sua espiritualidade. Salientamos as obras de
Michel Hubault: São Francisco e a
Palavra de Deus, São Francisco e a alegria de viver o Evangelho, Caminhos de
interioridade com Francisco de Assis, O
rosto humano de Deus – uma achega
franciscana. São obras que aprofundam a visão de Deus e do homem
nos Escritos de Francisco de Assis.
A obra recentemente publicada, de
Álvaro Cruz da Silva, O homem nos
Escritos de São Francisco é sinal de
que também entre nós os Escritos
de São Francisco são objeto de investigação teológica.

Clara de Assis
Foi a partir da publicação dos Escritos de Santa Clara que algumas
irmãs clarissas começaram a aprofundar e a descobrir o pensamento
de Clara de Assis, a primeira mulher
que nos deixou uma regra monástica própria e aprovada pela Igreja.

Cartas de Santa Clara, comentadas pela irmã clarissa
Maria Victória Triviño;
Espiritualidade de Santa Clara,de Maria Victória Triviño;
Clara de Assis, mensagem dos seus escritos, de Claire
Marie Ledoux;
S. Francisco e Santa Clara, de Maria Victória Triviño;
Chamo-me Clara de Assis, de Gadi Bosch Pons;
Santa Clara de Assis, uma biografia da irmã clarissa
Claire-Pascal Jeannet;
Clara de Assis, um silêncio que grita, de Chiara Giovanna Cremaschi, a primeira biografia histórica
escrita por uma irmã clarissa.

Matura
Terminamos fazendo alusão à obra de Thaddée Matura que tem dedicado os últimos anos de sua vida à
exegese dos textos de São Francisco e de Santa Clara.
Matura analisa o conteúdo dos Escritos de Francisco
em três categorias:
Projetos de vida (Exortações, relato A Verdadeira e
Perfeita Alegria e Saudação às Virtudes, os Textos
Legislativos, Cartas Regras e Testamentos);
Parte eucológica (Orações, alguns textos das Cartas
e das Regras);
Cartas e testemunhos de Amizade (As Cartas).

e deseja estabelecer uma relação particularmente íntima
com a sua imagem criada, o ser humano… A dimensão
trinitária da vida evangélica, que talvez tenha descoberto
no tempo da sua conversão e aplicado ao projeto de vida,
Proto-regra, é transmitida à vida das irmãs pobres (RCL
6, 3-4)… Ela é verdadeiramente, segundo o título deste estudo, o cume da vida evangélica, tal como é concebida por
Francisco e Clara.
(Crer em deus para crer no homem, p. 79-80)

Ao ler este livro de Matura, podemo-nos considerar
privilegiados em relação à Família Franciscana dos
séculos anteriores. Os irmãos e irmãs que viveram o
carisma franciscano nos últimos oitocentos anos (desde o século XIV até ao século XX) não tinham à sua
disposição os meios que nós hoje temos para aprofundar a espiritualidade dos nossos fundadores, Francisco e Clara de Assis. Que nós hoje saibamos aproveitar
esses meios para transmitir essa mensagem tão antiga
e sempre nova e atual. n

Nos últimos anos foram traduzidas algumas obras
suas para português: Quinze dias com S. Francisco (ed.
Paulus); S. Francisco de Assis, mensagem dos seus Escritos,
Francisco de Assis – Mestre da vida espiritual; São Francisco,
a herança e os herdeiros, todos estes publicados na Editorial Franciscana.
Na sua última obra, Crer em Deus para Crer no homem,
o autor, analisando alguns textos de Francisco e Clara, trata do que ele considera o coração do Credo
franciscano, a dimensão trinitária da espiritualidade
franciscana. Termina assim esta pequena obra:
Que conclusão podemos tirar desta análise e do comentário às passagens dos escritos de Francisco e Clara, referentes à Trindade?... pelo ângulo objetivo entendemos a
apresentação do mistério do Pai – Filho – Espírito… Pelo
ângulo subjetivo, Deus é descrito como aquele que procura

São Francisco e Santa Clara, Assis
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8OO ANOS DA PRESENÇA
FRANCISCANA EM PORTUGAL
JORNADAS DE COIMBRA
“MEMÓRIA E VIVÊNCIA”

COIMBRA 16 E 17 DE JUNHO DE 2017

CONVENTO
DE SANTA
CLARA-A-VELHA

CONFERÊNCIAS 16 E 17 DE JUNHO
DE 2017 (9H30-17H30)

CONVENTO
DE SÃO FRANCISCO
(SALA DO ANTIGO
REFEITÓRIO)

VISITA GUIADA 17 DE JUNHO
DE 2017 (14H30)

Y

EUCARISTIA PRESIDIDA POR S. EX.ª REVERENDÍSSIMA

IGREJA DE
SANTA CRUZ

BISPO DA DIOCESE DE COIMBRA

16 DE JUNHO DE 2017 (18H30)

CONVENTO
IGREJA
DE SANTO ANTÓNIO
DOS OLIVAIS

CANTO DE VÉSPERAS PELO CORO DA SÉ
SESSÃO DE FADOS DE COIMBRA
NAS ESCADARIAS DA IGREJA

16 DE JUNHO DE 2017 (21H30)

ORGANIZAÇÃO: FAMÍLIA FRANCISCANA PORTUGUESA
OFM OFM CONV. OFM CAP. TOR OFS

17 DE JUNHO DE 2017 (16H00)

