Brilhe
a luz
vossa
(Mt 5, 16)

[Mt 5,16]
Esta é a nossa alegria completa,
o horizonte da nossa transcendência.
Enxertados em Cristo pelo batismo
e profissão de viver a radicalidade do Evangelho
acolhemos, na Menoridade, o Dom da Hospitalidade,
na alegria e simplicidade, a exemplo da Virgem Maria,
cultivando o espírito das Bem-aventuranças,
pelo qual transluz a Fecundidade da Vida
que nos vem da LUZ.
No chão d’Aquele Monte,
sentados aos pés do Mestre
escutamos o convite a Ser sal e luz
profecia e reflexo do Mundo renovado.
Salgados e tornados candelabros da Esperança
o Dom recebido faz-nos conjugar
com os verbos Lucere et Fovere,
o Evangelho da misericórdia
que d’Aquele Monte,
asperge, pelas nossas mãos,
a LUZ que nos conduz para entre os pobres
a iluminar a sua escuridão.
—
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D’Aquele Monte,
Jesus continua a fitar-nos, com brilho nos olhos,
dizendo: se fordes pobres e mansos,
misericordiosos e puros, pacíficos e resilientes
tereis sal em vós
e sereis luz deste mundo meu e vosso,
onde biliões de irmãos nossos,
tacteiam, em condições desumanas,
na noite do desprezo e desespero
e outrossim, de igual complacência,
ignoram o sentido da própria existência!
O SONHO de JESUS daquele Dia, n’Aquele Monte
em que o futuro passará a ser Presente,
é também nosso, para este mundo d’Ele e nosso
que o PAI tanto ama e lhe deu o seu FILHO!

Jubilar

Brilhe
a vossa
luz e
glorificareis
o Pai!

O seu OLHAR de amor providente,
promessa e presença libertadora e revigorante
nos põe de sentinela e em saída,
como a uma candeia que alumia em lugar escuro,
até que o dia amanheça
e a estrela da alva surja nos corações [cf. 2Pe 1,19]

Oração Jubilar

Santíssima Trindade,
Deus Providente e Bom,
vendo os vossos filhos necessitados,
suscitaste Raimundo e Clara
numa época como a nossa,
para acudir à pobreza
humana e espiritual
de incontáveis irmãos
de perto e de longe,
através da Congregação
por eles fundada.
Nós vos agradecemos
a grande dádiva do acolhimento
misericordioso e compassivo,
que formou tantos corações
franciscanos hospitaleiros
para irradiar a vossa ternura
e solicitude maternais.
Nós vos agradecemos
os 150 anos
a Iluminar e a Aquecer,
dom que na Vossa Fidelidade,
continua a chamar-nos
para entre os pobres,
fazendo-lhes sentir
o Vosso olhar Providencial.
Pelas mãos de Maria,
a Imaculada Hospitaleira,
e dos Fundadores,
damos glória a Deus
e com esperança,
Vos confiamos o nosso amanhã.
Ámen.
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Timor Leste

PORTUGAL

ÍNDIA

BRASIL

18 Fraternidades (Continente)
Locais: Braga, Caminha, Ermesinde, Fátima,
Ferreira do Alentejo, Lamego, Leiria, Lodares,
Oleiros, Paredes, Porto, Queijas, Santo Tirso,
Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia, Vila Real.

20 Fraternidades (Norte)
Locais: Maharashtra, Gujarat, Madhya
Pradesh, Meghalaya.

21 Fraternidades em 2020 (Norte)
Locais: Aracaju, Arapiraca, Campina Grande,
Campo Formoso, Conceição de Jacuípe,
Dias D’Ávila, Estância, Itabuna, Itarema,
João Dourado, Mossoró, Penedo, Própriá,
Salvador.

4 Fraternidades (Açores)
Locais: Angra do Heroísmo - Terceira,
Madalena – Pico, Povoação – S. Miguel.

ANGOLA
2 Fraternidades
Locais: Luanda, Luau.

GUINÉ-BISSAU
3 Fraternidades
Locais: Antula, Bissau, Buba.

S. TOMÉ E PRÍNCIPE
2 Fraternidades
Locais: Neves, Cidade de S. Tomé.

MOÇAMBIQUE
15 Fraternidades
Locais: Beira, Gurue, Inhambane, Manica,
Maputo, Nampula, Quelimane, Tete.

25 Fraternidades (Sul)
Locais: Karnataka, Andhra Pradesh, Goa,
Jharkhand, Kerala, Tamil Nadu, UT of
Daman.

FILIPINAS
2 Fraternidades
Locais: Manila, Tanay.

TIMOR LESTE
2 Fraternidades
Locais: Dili, Lolotoe, Maliana.

INDONÉSIA
1 Fraternidade
Local: Oenopu.

CALIFÓRNIA

5 Fraternidades (Sul)
Locais: Juruti, Pirassununga, São Paulo.

MÉXICO
1 Fraternidade em 2020
Local: Nuevo Laredo.

ESPANHA
1 Fraternidade
Locais: Tui.

ITÁLIA
1 Fraternidade
Local: Roma.

1 Fraternidade
Locais: Los Banos.

—
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Uma fonte pura e genuína de hospitalidade
irrompeu do coração de Deus
No ano de 2021, dignamo-nos cantar
os louvores do Senhor pelo 150º
aniversário da fundação da nossa
Congregação. Neste momento da
história, como Congregação, nós só
podemos aceitar, como verdade, o que
São Paulo nos diz: “Deus pode fazer
muito mais em nós do que podemos
pedir ou imaginar” (Ef 3, 20).

U

ma fonte pura e genuína de
hospitalidade irrompeu do coração
de Deus e, depois de passar pelo
coração ardente em caridade do Padre
Raimundo dos Anjos Beirão e pelo coração
forte e terno da Beata Maria Clara do Menino
Jesus, esta fonte continua a fluir através do
coração de cada uma das suas filhas, em
todos os tempos e lugares, atravessando
muitas fronteiras do mundo, para fazer o
bem onde há o bem a fazer.

—
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A história da nossa Congregação de 1871 a
2021 é uma história graciosamente tecida
entre o cuidado providencial de Deus e
a confiança na providência divina para
alcançar a meta da Congregação:
A glória de Deus, a santificação das Irmãs e
o exercício da caridade para com o próximo,
através da hospitalidade e da prática das
obras de misericórdia.

Ir. Shirley Ninfa Fernandes
Superiora Geral da CONFHIC

É verdade que nós permanecemos
fortemente apoiadas nos ombros daquelas
que nos precederam e, por esse motivo, aqui
estamos, agradecendo ao nosso bom Deus
pelos 150 anos de bênçãos e empenhandonos em fortalecer os nossos próprios
ombros para aquelas que virão depois de
nós. À medida que formos descobrindo e
redescobrindo a relevância do nosso carisma
no mundo de hoje e nos esforçarmos por
manter vivas as inspirações evangélicas
das origens, a chama da Hospitalidade
continuará a brilhar, a iluminar e a aquecer.
Confiamos e esperamos em Deus que nos
conduz ao futuro; como Franciscanas

Hospitaleiras, queremos ter sempre os
olhos da sentinela e os pés do mensageiro.
Sonhamos dar um novo encanto ao mundo,
sendo casa de hospitalidade, casa de ternura
e misericórdia, sendo luminosas, refletindo
a luz de Deus (LUCERE); sendo calorosas,
protegendo, cuidando e promovendo a vida
(FOVERE).
Bendito sejas Senhor,
Pai de toda a bondade,
a Ti toda a glória e louvor,
pelo caminho da Congregação
já empreendido
e pelo caminho ainda a percorrer.

Marcos históricos da CONFHIC
1844
Raimundo Maria Ferreira da Silva Beirão,
sacerdote e religioso da TOR, trouxe
da Aldeia Galega, atual Montijo, para
Lisboa, as Recolhidas ou Capuchinhas
de Nossa Senhora da Conceição, da OFS,
que dirigia por nomeação do Patriarca
de Lisboa, Dom Guilherme de Carvalho.
Com elas, também o respetivo Colégio de
meninas foi transferido para o Palácio da
Palma de Cima. O seu sonho era tornar
essa Comunidade em alfobre de uma
Congregação Religiosa, posto que tinham
sido suprimidas as Ordens Religiosa,
em 1834.

1856
Com o aumento de alunas, o Padre
Raimundo dos Anjos Beirão transfere as
Capuchinhas e educandas do Palácio da
Palma de Cima para o Colégio de Nossa
Senhora da Conceição, em Carnide.

1858
O incêndio do Colégio obrigou-as a uma
nova transferência para o Convento de São
Patrício, propriedade dos Dominicanos
irlandeses, alugado pelo Padre Raimundo
Beirão.

1867
Entra Dona Libânia do Carmo Galvão
Mexia de Moura Telles e Albuquerque na
casa de São Patrício, ficando a viver como
pensionista, junto das Irmãs Capuchinhas
de São Francisco, dirigido pelo Padre
Raimundo.

1869

1871

Atraída pela Vida religiosa, Dona Libânia
faz-se primeiramente Capuchinha, mediante
votos particulares, passando a chamar-se
Irmã Maria Clara do Menino Jesus.

A Irmã Maria Clara do Menino Jesus, depois
de ter professado canonicamente, em
França, regressa a Lisboa, trazendo carta de
nomeação de superiora local, com faculdades
para aí estabelecer um Noviciado, como
sonhava o Padre Raimundo, com intuito de
fazer face às crescentes necessidades, pela
falta de religiosos, em Portugal.

1870
O Padre Raimundo envia para o Noviciado
das Soeurs Hospitalières Franciscaines,
em Calais, França, algumas Capuchinhas,
entre as quais a Ir. Maria Clara do Menino
Jesus, devido à proibição de Noviciados em
Portugal.

1871
Fundação da Congregação, a 3 de maio.
As Capuchinhas que aderiram à Reforma
ingressaram no Noviciado que, nesta data, se
inaugurou.

—
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1874
A aprovação da Congregação, pelo
Governo Civil de Lisboa, como Instituto de
beneficência social.

ANGOLA, e estabelecem-se no Hospital Civil
e Militar de D. Maria Pia e, posteriormente,
no Forte de S. Miguel, junto das mulheres
degredadas.

1876

1886

Aprovação pontifícia da Congregação das
Hospitaleiras dos Pobres pelo Amor de Deus,
por Rescrito do Papa Pio IX, com as mesmas
Constituições, hábito, graças e privilégios
espirituais da Congregação francesa. A 03
de maio, foi declarada primeira Superiora
Geral a Irmã Maria Clara do Menino Jesus. A
Congregação fundada estava canonicamente
instituída.

Chegam as Irmãs Hospitaleiras à Índia,
no dia 24 de maio, para o Colégio de Nossa
Senhora da Piedade, em CHIMBEL, GOA.
Torna-se o seu primeiro campo de ação,
junto das crianças e adolescentes, naquele
Continente.

1876
Crescendo significativamente o número de
vocações, a Comunidade de São Patrício
começa a ser transferida para o Convento
das Trinas do Mocambo, concedido pelo
Governo, após cinco anos de diligências.
Era considerado antipolítico ceder a
casa às Hospitaleiras… As Irmãs ficariam
definitivamente ali instaladas, desde 1878.

Falecimento do Padre Raimundo dos Anjos
Beirão, a 13 de julho, no Convento das Trinas
do Mocambo. Torna-se este Convento a
segunda Casa Mãe das Hospitaleiras.
Em outubro seguinte, em S. Paio de Refojos,
Santo Tirso, celebra-se o primeiro Capítulo
Geral.
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1896

1910

A pedido de todas as Superioras locais e de
muitas Irmãs, a 22 de maio, a Sé
Apostólica reconhece a Irmã Maria Clara do
Menino Jesus como Fundadora e Superiora
Geral perpétua.

A Congregação entra em diáspora. Sem a
Casa Mãe, o Convento das Trinas, o rebanho
foi obrigado a dispersar-se, embora tempo
depois, acorresse a reunir-se já no exílio. De
Tuy, que a todas acolheu hospitaleiramente,
novamente partiram mundo fora, aonde o
Espírito de Deus as convidava para a missão.
Nas Obras que não encerraram as portas às
Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, tiveram
que passar a constituir pessoal laico, se lá
quisessem continuar.

1899

Falecimento da Irmã Maria Clara do Menino
Jesus, a 01 de dezembro, primeira sextafeira, carregada de méritos e com fama de
santidade, pela extrema caridade, mansidão
e humildade, abnegação e doação total às
suas Irmãs e aos pobres, sua gente.

1882

1910

Consagração da Congregação ao “Coração
Sagrado do Redentor e Rei de todos os
corações”, em Braga.

08 de outubro, Decreto de extinção das
Ordens e Congregações Religiosas em todo o
Portugal de então, repondo as leis de 1759 e
1834, respetivamente, do Marquês de Pombal
e de Joaquim António de Aguiar.

1883
—

Em fevereiro e setembro, partem as Irmãs
para a GUINÉ-BISSAU E CABO VERDE,
respetivamente, para cuidar dos doentes
nos Hospitais. Mais tarde, ocupar-se-ão da
educação e ensino, no Tarrafal.

1871-

1878

—

1893

Envio das primeiras Irmãs missionárias para
África: 7 de fevereiro, chegam a LUANDA,

1911

Inserção noutros territórios:
01 de janeiro, Tuy, Casa da Cuenca, na
fronteira espanhola, onde se estabelecerá,
em setembro do ano seguinte, o novo
Governo Geral, nomeado pela Santa Sé.
Para lá afluirão Irmãs perseguidas. Nesta
cidade, se abrirá outra Comunidade, a da
Saravia, em 1914, que servirá para albergar as
pretendentes.

1974

01 de fevereiro, inicia a retirada das Irmãs
e educandas do território de Goa, Índia
portuguesa para Bandra, Índia inglesa, como
também a transferência do Noviciado.
20 e 28 de junho, chegada ao Brasil, Pará e
Santarém, respetivamente.

A Cúria Geral é, de novo, transferida para
Tuy, por não se permitir a entrada de Irmãs
indianas em Portugal.

1980

1917

Em dezembro, a Cúria Geral regressa a
Lisboa, a cidade natal da Congregação.

10º Capítulo Geral e primeiro, depois da
República, celebrado em Tuy.

1988

1931

13 de julho, transferência da Casa Mãe e Sede
Geral de Lisboa, para Queijas.

Com a mudança de regime, em Espanha,
começa o regresso a Portugal de apenas
algumas Irmãs.
Compra-se a quinta dos Távoras, na Boavista,
Porto, para construir uma Casa de Saúde,
para Escola de Enfermagem e residência
para Irmãs idosas e enfermas.

1992
01 de dezembro, Fundação da primeira
comunidade, em Sorsogon, Filipinas.

1995

-2021
16 de março, regresso a Luanda, Angola.

1936

1952

1999

A Guerra Civil espanhola, iniciada em julho,
força a saída precipitada do Noviciado,
das meninas seráficas e do Governo Geral,
sedeados, respetivamente, em Caminha,
Ermesinde e Casa de Saúde da Boavista, no
Porto.

11 de outubro, Fundação da primeira
Comunidade, em Roma, Itália.

10 de abril, Fundação da primeira
comunidade, em Nuovo Laredo, México.

1957

2007

26 de abril, ardeu o Convento de Caminha e o
Noviciado foi transferido para Ermesinde.

04 de outubro, Fundação da primeira
comunidade, em Díli, Timor-Leste.

1922

1958

2011

26 de setembro, regresso a África:
Moçambique, Missão de S. José de
Lhanguene, Maputo.

08 de maio, chegada a S. Tomé, a Ilha verde
do Golfo da Guiné, com a principal missão no
Hospital Civil da cidade.

21 de maio, Beatificação da Fundadora, Ir.
Maria Clara do Menino Jesus, em Lisboa,
Portugal.

1929

1960

2014

31 de janeiro, regresso ao Sul da Índia:
Damão.
08 de julho, chegada à cidade da Horta,
Açores.

28 de março, fundação da primeira
comunidade, na Califórnia, EUA.

04 de outubro, Fundação da primeira
comunidade, em Oenopu, Indonésia.

1960

2020/2021

26 de julho transferência do Noviciado de
Ermesinde, para o Convento de São José,
Santo Tirso.
Transferência da Cúria Geral da Boavista,
Porto, para Santo Tirso.

03 de maio, Ano Jubilar dos 150 Anos da
Fundação.

1933

22 de março, regresso à Guiné-Bissau, Missão
de Santo António de Bula.

—
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150 anos… em fidelidade a Cristo, à Igreja, ao
Carisma e ao ser humano de cada tempo.
150 anos… preenchidos com vidas
totalmente doadas, em gestos muito
humanos, simples e autênticos, tocando e
transformando a vida daqueles que Deus nos
confia.
150 anos… de uma Família com identidade:
acolhedoras, menores, simples, fecundas
e, por isso, continuaremos apoiadas na
fidelidade de Deus e na proteção e exemplo
da Imaculada Conceição, a desbravar
caminhos de partilha e comunhão.

A ILUMINAR E A AQUECER

150 anos… para, em fidelidade ao Carisma,
nos projetarmos, segundo os apelos de
Deus e do mundo, em novos contextos
geográficos e culturais, com novas iniciativas
e expressões de bem fazer.
150 anos… um marco que nos lança para
o futuro. Um futuro que se constrói no
presente e que queremos olhar, discernir
e abraçar com esperança, aquela que não
desilude, porque alicerçada em Jesus.
Continuaremos a oferecer um rosto e uma
linguagem significativa, sobretudo aos mais
pobres e indefesos.
150 anos a Iluminar e a Aquecer!...
FIÉIS E FELIZES!

—
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Lucere et Fovere

LUCERE ET FOVERE

ILUMINAR E AQUECER
Lema que dá nome e indica a missão
esboçada nesse projeto acolhido, pensado,
acreditado e querido.
Constitutivo do Brasão da Congregação
das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da
Imaculada Conceição, formando a sua base,
como suporte que interpreta um estilo
de ser e fazer:
—
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LUCERE
Ser lumiosas e iluminar como reflexos
da luz de Deus.

FOVERE
Acalentar, proteger, cuidar e promover
a vida.

SEMPRE O AMOR!
Nas idas e vindas, de missão em missão,
anunciando a Boa Nova que salva, dignifica e
humaniza.

O ano de 1876, concretamente, o dia 03 de maio, viu nascer, sem jornalistas, nem
filmagens, uma nova Família Religiosa. Nasceu pequena como pequeno é tudo o
que começa. Nos corações da Madre Maria Clara e do Padre Raimundo brotou um
sonho, que se foi fazendo projeto e concretizando, como a semente que, depois de
morrer, cresce e dá frutos saborosos que sustentam vidas.

C

om estes verbos se conjuga e descreve
toda a vida da CONFHIC nestes 150
Anos ao serviço do Reino que Jesus
Cristo quer estabelecer em toda a Terra e
em todos os corações. Estes verbos, feitos
vida, ressoam, hoje, em 4 Continentes e em
15 países.
Dizem do Ser e do Fazer da IFHIC: mulher
que procura deixar-se iluminar pelo Sol
de Deus, rasgado entre as nuvens da
Humanidade de Cristo e dos seus Membros
- cada Homem, Seu irmão; mulher que vive a
Hospitalidade como acolhimento deste Sol de
Deus que a faz luminosa, no seu ser de Irmã
menor, pobre, despojada, disponível para
acolher e iluminar o coração e a vida daqueles
de quem se aproxima ou que a ela recorrem.

Mulher que se dispõe de todo o coração,
acalentado pelo Amor de Deus, que
reconhece como fonte de todo o seu viver
e agir, a Fazer, no sentido de concretizar,
construir, expressar, tornar realidade a
fecundidade do seu viver em doação, em
simplicidade e humildade, interiorizadas
na espiritualidade Franciscana, repassada
pelo Carisma - Dom que foi e é concedido aos
que são chamados, escutam e se decidem,
em plena liberdade, a dizer o seu SIM, na
consagração religiosa ou na sua vida laical.
No Hospital, junto dos doentes, nos Lares,
acolhendo crianças e jovens, proporcionandolhes o lar que passam a ter para crescer, com
os idosos, tratando-os como a seus pais, na
escola, educando com amor.

Onde quer que viva uma pequena
fraternidade FHIC, há alguém que se
desdobra em profunda atenção ao meio
envolvente: Catequese, Formação Humana
e Religiosa, Educação e Promoção, Serviço
de Saúde, Serviço Prisional, Centros de
Acolhimento, Cozinhas Económicas,
atendimento personalizado,…aí está uma
IFHIC para “Fazer o Bem onde Houver
bem a Fazer”, na alegria e na simplicidade
do seu ser, sempre impelida a acolher,
ensinar, conduzir, dar pão, amor, dignificar e
humanizar (…) servir os pobres mais pobres
de cada tempo.
ILUMINAR e AQUECER - continua a
implicar-nos perante os novos areópagos
da missão, neste nosso mundo, neste
nosso tempo, carente de sentido e de
transcendência.

—
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Um tríptico que nos faz ir mais além
Porque para Deus não há acasos, quis a Providência Divina, cujo olhar vela constantemente sobre nós, que a nossa
Congregação realizasse o XXVII Capítulo Geral quase às portas da celebração dos 150 Anos da sua Fundação (1871-2021).

U

m dos objetivos centrais deste
Capítulo Geral foi “Aprofundar
a nossa identidade franciscana
hospitaleira: menoridade, hospitalidade
e fecundidade”. Nestas três vertentes do
Carisma está traçado o nosso caminho
de santidade, pois elas marcam todas as
dimensões da nossa vida, tanto no ser
como no fazer. Ser e fazer profundamente
imbuídos do espírito das Bem-aventuranças,
no exercício das Obras de Misericórdia.
Menoridade: A paixão pela nossa vocação
franciscana hospitaleira faz-nos perceber
que é urgente reassumirmos a menoridade,
como fruto do enamoramento por Cristo
pobre, humilde e obediente até à cruz, à
maneira de Francisco de Assis.
O testemunho de vida dos nossos
Fundadores e as incisivas chamadas do
Magistério da Igreja convocam-nos a um
renascer em menoridade, como força
renovadora da nossa vida em missão.

—
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Hospitalidade: A nossa identidade
congregacional obriga-nos a ousar abrir as
portas e sair, para fazer o Bem onde houver
o Bem a fazer, atravessando fronteiras e
abraçando periferias existenciais, privadas
de dignidade e da luz do Evangelho. A
hospitalidade impele-nos a uma mística de
olhos abertos, como sentinelas vigilantes,

Menoridade
Hospitalidade
Fecundidade
para percebermos o rumor e o agir de Deus
na história, onde Ele nos chama a partir,
estar e atuar, em Seu nome, com o coração
impregnado da Sua ternura e misericórdia.
Hospitalidade é ver o rosto de Cristo nos
“mil rostos dos pobres” e ouvir a Sua voz nas
pessoas e nos acontecimentos. É a disposição
de construir comunidades abertas ao mundo
inteiro e a cada um dos seus membros,
comunidades onde a cultura do dar/partilhar
se inspira na primeira comunidade cristã
e se alimenta, dia-a-dia, na Eucaristia e no
testemunho de entrega radical de cada Irmã.
Fecundidade: Seguir Jesus, segundo a nossa
marca carismática, fará de nós consagradas
fecundas, mulheres felizes e em crescimento,
mães ternas e hospitaleiras, corações
impregnados de ternura e misericórdia,
regaços acolhedores, pés missionários, mãos
abertas em concha, vidas que dão fruto em
todas as estações…

Falar em fecundidade é falar da vida que
brota da intimidade com o Senhor e dos
frutos palpáveis que o Espírito produz em
nós e através de nós, como outrora em Maria,
a Hospitaleira do Verbo e da humanidade.
A fecundidade é a hospitalidade em ato, a
partir da nossa pequenez. É fruto do amor
de Deus derramado em nossos corações pelo
Espírito Santo que nos foi dado (cf. Rm 5,5).
A pertença à Família Franciscana
Hospitaleira imprime em nós um
modo distinto de estarmos no mundo
e de nos situarmos no tempo, um
modo caraterizado pela menoridade,
hospitalidade e fecundidade.
Urge que desejemos e busquemos uma
vida consagrada mais identificada com
Jesus, ou seja, mais evangélica e fraterna,
mais discípula e povoada de testemunhas
credíveis, mais participativa e corresponsável,
mais orante e significativa, mais transparente
e coerente, mais pobre e profética, mais
missionária e próxima do povo, mais
comprometida com a causa dos excluídos…
Queremos dar novo encanto à nossa vida e ao
nosso serviço e transmitir o fogo das origens
às novas gerações. Queremos ter olhos de
sentinela e pés de mensageiro (cf. Is 52,7).
O sonho de revitalização que nos faz ir mais
além impulsiona-nos incessantemente. Jesus
continua a dizer-nos: “Fui eu que vos escolhi
e vos destinei a ir e a dar fruto, e fruto que
permaneça” (Jo. 15,16).
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Vida fraterna FHIC
A IFHIC (Irmã Franciscana Hospitaleira
da Imaculada Conceição) celebra,
na santa alegria e em espírito
de despojamento e doação, a
oportunidade de viver em fraternidade
proporcionando condições para o
diálogo, confiando a sua experiência
humana mais profunda, respeitando
as diferenças individuais, aceitando
os limites e possibilidades de cada
Irmã e o desenrolar do seu crescimento
mútuo. Celebra, igualmente, na santa
alegria, a oportunidade de se dar, como
instrumento de paz e de amor entre os
homens, seus irmãos; a disponibilidade
para com todos e o serviço espontâneo
e alegre, que criarão ao seu redor um
clima de família.

—
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C

omo membro vivo do povo de Deus,
comunga dos seus anseios, desejando
ardentemente, construir uma
fraternidade que caminhe fiel à Escola
de Jesus Cristo, tanto pela vida de oração
quanto pelo encontro fraterno com os
homens, seus irmãos e com o universo,
visto que, não há autêntica experiência
de Deus sem autêntica experiência do
humano e de toda a criação. Assim, procura
viver o mistério pascal ao realizar a sua
vocação no esforço de autenticidade
consigo própria, com Deus e com os
irmãos, sob o signo da paz.

A Fraternidade representa, para a IFHIC,
um dom gratuito de Deus, porque floresce
na situação realista de frágeis criaturas
que sentem a permanente necessidade
da reconciliação pessoal, na sua luta
pela fidelidade em busca do Reino. É
constituída por Irmãs que o Pai lhe concede
e às quais, ao mesmo tempo, Ele entrega
a própria Irmã para que se amem mais
autenticamente, ficando assim reunidas
numa família unida, não pelos laços da
carne, mas pelos vínculos do Espírito, uma
espécie de “sangue espiritual”. A nossa
relação pessoal com Cristo faz com que nos

nos que não há falta que as nossas Irmãs cometam,
que nós também não possamos cometer, se Deus
nos desamparar com a sua graça, um só instante”.
E recorda a exortação do Pe. Beirão: “Sede muito
amigas umas das outras”.

encontremos num tipo de relação que funda e constitui a fraternidade que somos.
A comunhão de vida fraterna é o resultado da nossa «comum união» com Cristo.
Por isso, a maior riqueza da Congregação é, sem dúvida, cada um dos membros
que ela mesma aceitou e integrou. Torna-se necessário fazer tudo para que as
Irmãs se desenvolvam nas várias dimensões do seu ser e atinjam a sua plenitude
como pessoas, em ordem ao crescimento e dilatação do Reino. À semelhança de
São Francisco de Assis, que foi irmão até à morte, tratamo-nos umas às outras por
«Irmãs», salvaguardando o devido respeito e obediência às que são constituídas
em autoridade.
Na vida fraterna, em comunidade, a IFHIC orienta-se pela palavra e testemunho da
Mãe Clara: “Sofrei-vos umas às outras, com caridade, sem jamais vos espantardes
dos defeitos das vossas Irmãs; examiná-los, inquietar-vos com eles, é sinal de
espírito fraco… e de pouca caridade e amor ao sofrimento, pois devemos lembrar-

A convivência próxima e amorosa das Irmãs
na fraternidade, cria laços de comunhão que se
expressam na capacidade de estabelecer, restaurar
e recriar relações verdadeiramente humanas e
afetivas; na aprendizagem da escuta acolhedora, sem
preconceitos ou julgamentos; no diálogo autêntico,
respeitoso e franco; no cuidar e deixar-se cuidar como
seres limitados e carentes de ternura e compaixão; no
gosto de estar em fraternidade e no cultivo do tempo
de lazer; na hospitalidade, acolhendo como dom de
Deus cada uma das Irmãs com a sua história, sua
grandeza e carências. A nossa vida fraterna exige que
se cuide cada Irmã e que se acolha a sua história, os
seus sentimentos, as suas procuras e tudo aquilo que
a move e faz viver. Para a IFHIC, a Fraternidade é,
pois, escola e espaço privilegiado para o acolhimento
e para a escuta.

—
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Formação FHIC
“E depois que o Senhor me deu Irmãos ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me
revelou que eu devia viver segundo a forma do santo Evangelho.” (Testamento de São Francisco).
A formação Franciscana Hospitaleira
tem em vista acompanhar cada Irmã, em
qualquer fase de sua formação, na sua
configuração com o Senhor Jesus, ajudando-a
a imbuir-se do conhecimento e do amor
do Evangelho, para servir o povo de Deus,
de acordo com as directrizes da Igreja e o
Carisma Congregacional. (IX Caderno para a
Renovação da CONFHIC, n. 161).
Assim sendo, a formadora é, essencialmente,
a facilitadora da abertura da formanda ao
Espírito Santo, que presidirá ao processo
de imprimir e moldar no seu coração, os
mesmos sentimentos de Jesus Cristo (Cf. Fl
2,5-11). Como facilitadora, buscará os meios
possíveis para apoiar a formanda, nesta
aventura, de permanecer em constante
atenção às moções do Espírito, deixandose modelar pelo seu toque criador. O
acompanhamento personalizado permitirá
à formanda o reconhecimento gradual do
chamamento de Deus e a resposta generosa
a esse chamamento, assim como Jesus o fez:
«Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam,
perguntou-lhes: Que procurais? Disseramlhe: Rabi, onde moras? Vinde e vede
respondeu-lhes ele». (Jo 1, 38-39a).

—
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No 1º. Encontro Internacional de Formadoras
da CONFHIC delineou-se um perfil de
formadora: As Irmãs chamadas ao serviço
da formação, nas Fraternidades Locais e nas

Casas de Formação, devem ser especialistas
no caminho da procura de Deus, para serem
capazes de acompanhar as suas Irmãs neste
itinerário. (IX Caderno para a Renovação da
CONFHIC, n. 178).
Durante o processo formativo, aprofunda-se
o conhecimento recíproco, entre formadora

e formanda, que se alimentam da mesma
paixão pela busca do rosto do Senhor e pela
missão franciscana hospitaleira, como Igreja,
no mundo. O processo formativo franciscano
hospitaleiro deve sempre encontrar um
modo genuíno de transmitir o espírito dos
Fundadores às novas gerações, o que será
também ocasião de oferecer uma sólida

formação apostólico-missionária, desde as
etapas iniciais, e proporcionar experiências
pastorais que motivem e encorajem para
assumir missões desafiadoras. (XII Caderno
para a Renovação da CONFHIC, n. 2, p. 83).
Colaborar na descoberta do caminho que
o Mestre aponta para cada formanda é um
processo a ser feito na liberdade humilde de
quem deseja que a outra desabroche e viva
como pessoa feliz. É dispor-se a colaborar
a fim de que a formanda procure manterse no vigor do essencial do seguimento e
do discipulado de Jesus, eixo central da
Formação. É contribuir para que ela não
se instale nos resultados obtidos em cada
etapa da vida, mas busque um itinerário,
um caminho, como peregrina em contínua
conversão e progressiva identificação
com Jesus Cristo, pobre, obediente, casto,
humilde, crucificado e acolhedor, ao jeito
evangélico-franciscano da Mãe Clara e
do Padre Beirão. (Cf. IX Caderno para a
Renovação da CONFHIC, n. 348).
O processo formativo é transfigurador e
exige a conversão contínua à pessoa de Jesus
Cristo, através da contemplação de sua vida.
Tudo isso faz da formadora uma sentinela
vigilante do processo para formar segundo o
coração de Cristo. Isto deve reafirmar o nosso
compromisso de que, na formação para a
missão Franciscana Hospitaleira, a novidade
perene seja Cristo com a sua missão de
anunciar a Boa Nova aos pobres. Como irmã
menor, a IFHIC seja no mundo a presença
de Jesus que acolhe a todos, especialmente

os mais necessitados, no espírito das Bemaventuranças. (IX Caderno para a Renovação
da CONFHIC, n. 168).
Nesta hora, ao pensar a formação da nossa
Família Congregacional, queremos mais
uma vez, pelas mãos de Maria, a Imaculada
Hospitaleira, e dos Fundadores, dar glória
a Deus e com esperança confiar-Lhe o

nosso amanhã. Nós queremos renascer!
Queremos ser vasos novos, para que o
vinho novo faça transbordar em nossas
vidas a menoridade do nosso Deus, a sua
hospitalidade incondicional e a fecundidade,
que se manifesta de maneira assombrosa na
maternidade divina de Maria, a Imaculada
Hospitaleira. (XIII Caderno para a Renovação
da CONFHIC, p. 21).
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Dinamismo missionário FHIC
Em meados do século XIX, num contexto
de pobreza e de imensas necessidades,
assim como hoje, emergiram as figuras
de Libânia do Carmo e do Padre Beirão.
Libânia, orientada e guiada pelo Padre
Beirão, entrega toda a sua vida ao
serviço dos pobres por amor de Deus.

A

ssim nasce uma Congregação
inteiramente dedicada ao cuidado
dos pobres e desvalidos daquela
época. Ambos traziam no coração a
marca da cruz e a sede de servir; em seus
pés queimava o fogo ardente de um amor
apaixonado por Deus, pela Igreja e pelos

—
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pobres, transformando-os em arautos
da misericórdia, levando-os “aonde
houvesse o bem a fazer”. A caridade de
Cristo impelia-os na direção de quem os
pudesse alcançar.
Esta paixão pelo Reino de Deus forjou na
Congregação um espírito missionário,
verdadeiramente apostólico, que não
conheceu os limites geográficos de Portugal,
mas que se foi impulsionando para mais e
mais junto dos necessitados e feridos. Vale
a pena lembrar que foram as Franciscanas
Hospitaleiras as primeiras missionárias,
de língua portuguesa, na Ásia e na África
(Angola em fevereiro de 1883 e à Índia (Goa)
em maio de 1886).

As primeiras Irmãs e tantas outras de
gerações mais recentes, entenderam
que ser Franciscana Hospitaleira é ser a
presença viva de Cristo no mundo, vivendo
permanentemente em missão, para anunciar
o Reino de Deus.
Sem a missão, isto é, sem o anúncio do
Evangelho, tanto a Igreja quanto a nossa
Congregação perderiam o seu sentido
e a sua razão de ser (cf. Const. Art. 59 §
1-2). O espírito das bem-aventuranças e o
exercício das obras de misericórdia foram
os traços identificativos do acolhimento
benfazejo que, desde os inícios, marcaram
a fogo e a sangue a vida da Congregação,
possibilitando criar oásis de hospitalidade

A Mãe Clara não media esforços para que suas
irmãs vivessem com verdadeiro sentido o
seguimento de Jesus, revestidas de esperança
e de audácia profética e encorajava-as a
seguirem o ideal franciscano hospitaleiro,
que havia traçado juntamente com o Padre
Beirão. Com seu amor ousado encorajou as
Irmãs a atravessarem os mares, a caminhar
sempre em direção da humanidade sofrida
e desalentada! Tomava decisões, às vezes,
dolorosas e desafiadoras, como a de Jesus:
“Quem quiser seguir-me...” (Cf. Mt 16, 24).
onde quer que a vida estivesse marcada
pela hostilidade, pelo sofrimento e pela dor.
Ternura e compaixão foram espalhados
pelas Irmãs, porque estavam inebriadas pela
doçura de um Deus que é Misericórdia.

Animava a todas a perseverar no caminho
do bem, empenhadas na luta de todos os
dias, exortando-as: “Trabalhemos com fervor
e verdadeiro espírito de fé, essa fé que faz
obrar prodígios! Trabalhemos com amor

e por amor!” (Irmã Maria Clara do Menino
Jesus, Trinas, 11 de julho de 1899).
O mundo de hoje não nos pode ser
indiferente! Estamos a celebrar 150 anos
de fundação da Congregação, em plena
pandemia. Queremos sair melhores desta
hora triste e dolorosa da humanidade!
Estamos todas (os) na mesma barca,
carregadas (os) dos mesmos receios. E
neste tempo, Deus chama-nos a dar a vida,
com compaixão, reinventando a caridade,
construindo casas de hospitalidade.
É hora de despertarmos do sono, de
vivermos com ousadia o que se aprende
com os pobres. “A vida é missão”! E a
nossa resposta só pode ser: “Eis-me aqui,
Senhor! Envia-me”! (cf. Is 6,8)

—
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Vida de intimidade com Deus FHIC
entusiasmo a alegria de lhe pertencer e a
ter em grande estima os valores essenciais
da nossa consagração. O Fr. Raimundo
dos Anjos Beirão, a Beata Maria Clara e
as nossas primeiras Irmãs foram pessoas
que ansiavam, diariamente, pela união
íntima com Deus, por aquele lugar de
serena comunhão com Ele, de onde fluía
uma grande paixão, a força e o propósito de
espalhar o perfume da hospitalidade, pelo
mundo ao seu redor. Estar na intimidade
com Deus é uma experiência especial,
sobrenatural e indefinível. Jesus deixa claro
que se trata, de facto, de um convite de amor
para cada pessoa que deseja mergulhar nele.

“A minha alma tem sede de Deus, do
Deus vivo” (Salmo 42, 2).

O

s anseios intensos do coração do
salmista pelo Senhor, são o eco da
FHIC que busca e ama, antes de
tudo, a Deus, que nos amou primeiro e
que nos chama a uma vida de intimidade.
A “intimidade espiritual” é um amor
apaixonado por Aquele que nos amou
primeiro; é uma proximidade relacional,
uma amizade profunda, um conhecimento
agradável e uma encantadora convivência
com Deus.

—
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Estar com Deus e experimentá-lo, na
intimidade, é o pilar que sustenta a
construção da nossa vida e vocação. A
nossa herança, como FHIC impele-nos
a dar primazia a Deus, vivendo com

Então, o que significa viver uma vida de
intimidade com Deus como IFHIC? É, sem
dúvida, um encontro com a graça divina, tal
como foi o encontro da mulher samaritana
com Jesus (Cf. Jo 4, 28). É Jesus quem torna
a sua graça acessível à mulher samaritana
que, depois de O ter encontrado, o reconhece
como Salvador da sua vida, deixa para trás
o cântaro e volta à cidade para O anunciar.
Como a mulher Samaritana, a IFHIC
empenha-se em encontrar o Senhor nos
momentos de oração pessoal e comunitária.
Ela faz da Eucaristia quotidiana a fonte, o
centro e o ápice da sua vida. E esta graça
a conduz à verdadeira profecia, que surge
do encontro e da amizade com Deus na
escuta diligente da sua Palavra, nas diversas
circunstâncias da sua vida.
A intimidade com Deus também nos impele
a amar cada ser humano, especialmente o

próximo. Efetivamente, é essa intimidade
que nos dá a visão que nos torna capazes
de ver Deus em tudo e tudo em Deus, como
fez São Francisco de Assis. Depois de
experimentar o acolhimento do Criador,
Francisco aceitou toda a criação, com
alegria e gratidão, numa amizade calorosa
e fraterna. Este Amor de Deus flui na nossa
vida fraterna e faz de nós uma profecia de
comunhão. Dá-nos forças para acolher a
todos com olhos de fé e viver em família, na
partilha generosa, no perdão recíproco e na
disponibilidade total.
A intimidade com Deus leva-nos a ser
o rosto de Cristo. Nas palavras de Santa
Clara, “Vós tornais-vos o que contemplais”.
O nosso profundo encontro com Cristo
convida-nos a espelhar a vida do Mestre
na nossa missão. Esta é a parte mais
desafiadora, pois demonstrará a qualidade
da nossa intimidade com o Senhor. Tocadas
pela graça, somos conduzidas por Deus
a um serviço amoroso de hospitalidade
misericordiosa para com os necessitados. O
Ano Jubilar da Congregação é, de facto, um
tempo de graça que nos convida a revitalizar
a nossa união esponsal com Cristo e a
mergulhar nas raízes da espiritualidade
franciscana hospitaleira, para que, cativadas
como Francisco e Clara e, empenhadas
como o Padre Raimundo e a Mãe Clara,
sejamos lâmpadas que iluminam e aquecem,
e óleo que alivia e conforta, as feridas da
humanidade, refletindo o rosto da ternura e
da misericórdia de Deus.

Os jovens são o agora de Deus
O Papa Francisco tem exortado os jovens a
apaixonar-se por esta verdade: «É que Cristo
não só veio, mas vem e continuará a vir todos
os dias, para te convidar a caminhar para um
horizonte sempre novo»
Christus vivit,125

“Queridos jovens, por favor, não vejam a
vida da varanda, entrem nela. Jesus não
ficou à varanda, entrou na vida; não olhem
da varanda para a vida, metam-se nela,
como fez Jesus». Mas sobretudo, de uma
forma ou de outra, sede lutadores pelo bem
comum, sede servidores dos pobres, sede
protagonistas da revolução da caridade e do
serviço, capazes de resistir às patologias do
individualismo consumista e superficial.”
Fratelli Tutti, n.º 174

“Queridos amigos, olhai para os verdadeiros
heróis que vêm à luz nestes dias: não são
aqueles que têm fama, dinheiro e sucesso,
mas aqueles que se oferecem para servir
os outros. Senti-vos chamados a arriscar

a vida. Não tenhais medo de a gastar por
Deus e pelos outros! Lucrareis… Porque a
vida é um dom que se recebe doando-se. E
porque a maior alegria é dizer sim ao amor.
Dizer sim ao amor, sem se nem mas, como
fez Jesus por nós.”
Mensagem da Homilia do Papa Francisco,
em dia de Ramos, 05 de abril de 2020

“Por favor, queridos jovens, não
deixem o vosso coração prisioneiro do
confinamento. Esta não é uma hora para
tornar o coração pequenino, mas para
fazê-lo crescer. Este não é o momento
para desistir de sonhar, mas é sim uma
estação para os grandes sonhos. Este não
é o tempo para deixar mirrar as nossas
visões: este é o tempo para olhar os lírios
do campo. O segredo da vida é este: amar.
E o segredo do amor é só um: servir.”
Jovem, eu te digo, levanta-te!
Cardeal José Tolentino Mendonça,
Roma, 12 de abril de 2020
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Testemunhos de Jovens

Bem-aventurada Mãe Maria Clara
Uma inspiração para os jovens
Todas as manhãs, ao subir as escadas da nossa escola, olhava para a estátua da
Bem-aventurada Mãe Maria Clara, um rosto que irradiava serenidade e paz.
Com o passar dos anos, fui conhecendo e entendendo mais sobre a sua vida, por
meio das nossas orações diárias na escola, dos hinos que cantávamos, e de muitas
outras atividades realizadas pelas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, conhecidas
pela sua hospitalidade em todos as suas ocupações. E hoje, para mim, o próprio
nome dela personifica a bondade, a compaixão e o amor infinito.
Tive o privilégio de participar numa peça
encenada pelo Colégio Santa Maria, em Ponda
– Goa, dirigido pelas Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras – sobre a vida da Beata Maria
Clara, por ocasião do seu 175º aniversário de
nascimento, em 2017, que me deu uma visão
mais profunda do que foi a sua vida. Enquanto
muitos outros, da sua idade, se contentariam
com luxos mundanos, a Mãe Clara escolheu
sair da sua zona de conforto para enfrentar
os desafios, sem precedentes, da sua época.
Devotou, abnegadamente, a sua vida para
servir os menos privilegiados e oprimidos.
Com um sentimento de assombro, admiro o
seu espírito indomável, ao enfrentar as muitas
adversidades que a vida lhe manifestou.
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Fiz o papel de Sara, que não envolveu
muitas falas mas, felizmente, deu-me
a incrível oportunidade de observar
vários aspetos de como a Mãe Clara lidou
com diferentes situações da sua vida,
com tremenda paciência e serenidade,
confiando no Bom Deus. Preparando-me
para a encenação, pude evocar, vivamente,
como a Mãe Clara se sentiria desamparada

e abatida, perante as nuvens negras da
humilhação, do constrangimento e da
condenação que assomavam no horizonte.
Que virtude heróica a imitar!
Mesmo assim, diante de tudo isso, Mãe Clara
não julgou nem reclamou. O seu espírito
indomável não permitiu que ela fosse
enfraquecida por forças externas.
Assumir aquele simples papel, na peça,
ensinou-me que a perseverança e a confiança
em Deus tornam possível o impossível.
Mãe Clara nunca questionou a causa
da dor e do sofrimento no mundo, só
sabia que era é uma irmã dos pobres, um
bálsamo reconfortante para os enfermos e
necessitados. Ela fez o que tinha que fazer,
com fé e confiança na providência divina.
Mãe Clara foi uma pessoa de oração,
determinação, bondade, humildade e
compaixão, dedicando a sua vida a servir
os outros e como um presente de amor,
esperança e conforto para muitos.

Shanelle Dias
Ex-aluna da St. Mary’s High School, em Ponda - Goa.

Eu pergunto-me se nós poderíamos ser uma
mínima parcela do que ela era! Deve ter
havido incidentes na sua vida que a fizeram
sentir-se lançada contracorrente, a nadar
contra a maré, mas a sua profunda fé em
Deus animou-a a enfrentar, audaciosamente,
todas as provações e tribulações para a
maior glória de Deus.
Ao sair do Colégio de Santa Maria, levei
comigo os valores encarnados pela Mãe
Clara e o lema - “Fazer o bem onde houver
o bem a fazer” - ressoa em mim e deixoume, decididamente, uma marca duradoura.
Sinto-me honrada por ter sido aluna de
uma Instituição dirigida pelas Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras.

Testemunhos de Jovens

Com o testemunho de alegria
e simplicidade das irmãs,
a minha vida mudou
Eu sou Vamilson Ribeiro da Silva, 26
anos. Venho compartilhar com vocês, o
meu testemunho de vida, como cristão
na vida da Igreja, e da ajuda que tive
com a chegada das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição,
à nossa região. Aqui onde moramos,
região amazônica, a nossa realidade
é completamente diferente das outras
regiões do país e do mundo; quando se
trata da Evangelização na Amazônia,
tudo muda...
Aqui há muitos rostos que nos estimulam a
gostar do que fazemos; o Espirito Santo nos
molda para encarar e colocar o pé no chão da
missão! O nosso município tem mais de 270
comunidades. De um modo geral posso dizer
que já teve e ainda tem muitas e diversas
dificuldades em realizar os trabalhos
pastorais. Mas nunca desistimos, sempre nos
empenhamos nas nossas comunidades de
Fé, dando o melhor que sabemos e podemos,
que é cuidar do outro.
A minha vida na comunidade começou
cedo, muito cedo, pois meus pais, todos
os domingos nos levavam à celebração
da Palavra ou à Missa. Eu e alguns dos

meus irmãos fomos batizados crianças,
fizemos a Primeira Eucaristia e a Crisma;
os demais não foram, pois saíram muito
cedo de casa para estudar e trabalhar, para
ajudar a família. Com essa participação na
comunidade fui crescendo e amadurecendo
a minha fé, sempre ativo nos acontecimentos
da nossa vida social e comunitária.
No nosso município só tinha uma Paróquia;
a Igreja matriz era na cidade de Juruti. As
comunidades de fé foram aumentando
e chegou o tempo de formar uma Área
Missionária para melhor desenvolver um
trabalho pastoral e em seguida ser paróquia.
As 29 comunidades que pertenciam à Área
Missionária Santa Terezinha desmembraramse da matriz da cidade de Juruti, fortalecendo
assim esse trabalho. Com a chegada das
Irmãs em 21 de novembro de 2011, o trabalho
missionário tomou força e vigor. Com as
Irmãs iniciamos com fé e coragem a missão
de evangelizar e deixar-se evangelizar.
Com a presença delas aqui, a minha
vida mudou muito. Sempre foram muito
acolhedoras e assumiram o verdadeiro papel
para o qual Jesus Cristo as chamou e enviou.
Como jovem pude compartilhar muitos
momentos em que, juntos, construímos e
realizamos; a minha comunidade fica em
festa quando uma delas vem e fica connosco

Vamilson Ribeiro da Silva
Comunidade Nossa Senhora Fátima
Paróquia Missionaria São Sebastião Tabatinga – Juruti – PA

pois já são de “casa”. As irmãs serão sempre
um exemplo, para mim, de coragem e
simplicidade, aprendi muito com elas. Com
a ajuda delas fui desenvolvendo um trabalho
lindo com jovens, crianças e adolescentes.
Sou catequista e ministro da Palavra. Como
todo jovem tem seus anseios e desejos, eu
também comecei um relacionamento com
uma jovem e as irmãs ajudaram-me com
boas orientações; com isso fui amadurecendo.
Hoje sou casado, pai de uma filha, e com
uma família abençoada por Deus. Isso tudo
devo às irmãs que me acompanharam desde
o noivado até o casamento. E continuam
ajudando no que for preciso.
Com o testemunho de alegria e simplicidade
das Irmãs, a minha vida mudou e a vida de
muitos jovens e famílias também. Pela prática
da solidariedade e caridade fraterna muita
gente foi ajudada a permanecer de pé. Louvo
a Deus pela minha vida e pela vida delas e da
Congregação. Sou muito grato pelo trabalho
de missão que elas realizam no nosso meio;
sempre que necessito de alguma ajuda, elas
estão sempre à disposição para servir.
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Testemunhos de Jovens

Um bem haja às Irmãs Franciscanas
hospitaleiras da Imaculada Conceição
Chamo-me Anabela Simão, mais conhecida por Belinha. Estou no Orfanato Casa Madre Maria Clara, em Maputo já há 18 anos,
desde Janeiro de 2002, juntamente com a minha irmã Ema Simão que na época tinha 5 anos. Fomos trazidas para Maputo
pelas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, após a perda materna, aos meus 7 meses de vida.
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Pouco sei das minhas origens, apenas sei
dizer que nasci na Província de Manica, mas
afirmo que a minha jornada nesta vida foi
afortunada pelo apoio que recebo das Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição e dos benfeitores do Orfanato Casa
Madre Maria Clara. Pude crescer, estudar e
aprender várias atividades e valores com as
Irmãs e muitos voluntários que vêm para cá.

olhares de pena dos meus colegas. Mas isto foi
passando aos poucos. Aos 5 anos de vida tive
a bênção de ter uma “família”, conheci o casal
Gabriela e João, voluntários portugueses, que
supriram a necessidade de pais, permitiramme ter uma família diferente da família que
sempre tive na Casa Mãe Clara. Eles foram
guiando o meu desenvolvimento humano e
académico, até os dias de hoje.

Fiz o Ensino Primário na Escola “Rainha
Sofia”, o Ensino Secundário no Centro
de Formação Profissional Dom Bosco,
pertencente às Irmãs Salesianas. Neste
momento estou a frequentar o 2º ano
do Ensino Superior, pela Universidade
Eduardo Mondlane, para a Licenciatura
em Biomedicina. Orgulho-me em dizer que
sempre apresentei resultados excelentes, as
Irmãs que o confirmem.

Estou a caminhar para uma nova etapa
da minha vida e tudo graças ao apoio das
Irmãs. Tive o privilégio de crescer numa
grande família onde aprendi valores
como: a amizade, a fraternidade, o amor,
o companheirismo, a solidariedade, a
hospitalidade, a responsabilidade, o
acolhimento e a alegria, que nos regem para
uma boa convivência, nem sempre fácil,
devido à diversidade de origens e de empatia.
Todos esses valores me ajudaram a criar laços
muito fortes. Cuidar de um grupo de meninas,
que diferem em vários aspetos, não é fácil.

A minha caminhada desde a infância até
agora, não foi de todo fácil. Percebi, desde
cedo, principalmente nos anos do ensino
primário, a falta e a necessidade de ter uma
“família biológica” e sentir o calor de um pai
e de uma mãe. Isto acentuava-se no primeiro
mês de aulas de cada ano, pois fazia-se o
levantamento de estudantes órfãos e era
sempre um pouco desconfortante devido aos

Tenho muito a agradecer a Deus por esta
graça. Tenho consciência de que muitos são
os que necessitam de uma família que os
acolha, os cuide, os eduque como eu tive e
continuo a ter. Orgulho-me de pertencer a
esta grande família Hospitaleira que tanto

Anabela Simão

se preocupa pelo bem dos necessitados,
sem preferências. Um bem haja às Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição pelo Bem Fazer!

Testemunhos de Jovens

As Irmãs Franciscanas da Imaculada Conceição
“Onde houver o bem a fazer que se faça”
O meu nome é Sílvia Águas, sou natural
de Resende, Viseu, Portugal. Tenho
35 anos, a maioria deles passados na
companhia das Irmãs Franciscanas
Hospitaleiras da Imaculada Conceição.
Sou enfermeira na Casa de Saúde da
Boavista - Hospital CONFHIC.
Em 2005 ingressei no Ensino Superior,
na Escola Superior de Enfermagem da
Imaculada Conceição, no Porto, Portugal.
Deixei para trás o colo dos meus pais, mas
recebi um novo apoio, que me fez crescer
enquanto pessoa e profissional: as Irmãs
Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada
Conceição.
Durante 4 anos, tive ao meu lado uma
colega de Curso, Irmã desta Congregação,
que hoje me orgulho de dizer que será
para sempre minha amiga. Foi ela, que
muitas vezes me deu o abraço caloroso, na
falta da família. Assim posso afirmar, que
durante a minha formação profissional,
tive o privilégio de me integrar numa
comunidade que me trouxe novos valores
e ajudou a crescer, tanto a nível pessoal
como profissional. A minha experiência
académica, terá sido semelhante à de todos
os jovens, com a diferença que por de trás
de livros de anatomia e de slides sobre
a saúde, tinha pessoas com um carisma
religioso, que me proporcionaram aprender

que a nossa vida tem muito mais significado
quando ajudamos os outros com afeto,
cuidado e a responsabilidade de uns pelos
os outros.
Atualmente, trabalho na Casa de Saúde da
Boavista - Porto. Mantenho o privilégio de
trabalhar com as Irmãs, pessoas que me
ajudaram na minha formação, e hoje em dia
me ajudam a crescer enquanto profissional
de saúde. Desde sempre me transmitiram
esta missão: “Onde houver o bem a fazer
que se faça” e é isto que levo e trago comigo
todos os dias, no trabalho e na vida. A
alegria que as Irmãs desta Congregação
nos transmitem é de fato contagiante,

Sílvia Águas

conduzem-nos através da paz, da palavra
religiosa e do seu coração bondoso.
“Iluminar e Aquecer”, não encontro melhor
definição para esta Congregação. Iluminam
cada pessoa que por elas passa e eu tive a
sorte de passar e ficar. Aquecem o coração
de quem as quiser ouvir, e mesmo os que por
vezes possam não ter o seu coração aberto
para a religião, há sempre uma palavra ou
gesto que conforta aquele que mais precisa.
Em forma de conclusão, tenho a agradecer a
esta Congregação que me acolheu, ensinou e
transmitiu valores que levarei para sempre
no meu coração.
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FASFHIC – O sonho tornou-se realidade

A FASFHIC (Família Secular Franciscana Hospitaleira da Imaculada Conceição)
é uma associação de fiéis leigos que se propõe viver o Carisma da Congregação
das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição (CONFHIC), de
acordo com a Espiritualidade vivida e transmitida pelos seus Fundadores: Padre
Raimundo dos Anjos Beirão e Beata Maria Clara do Menino Jesus.

—
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A FASFHIC é um espaço onde os membros,
mantendo a condição de leigos, procuram
aprofundar a sua vocação cristã, vocação
à santidade, na vivência e testemunho do
Carisma da Hospitalidade. Para o efeito,
esses leigos reúnem-se em Fraternidades,
espaços locais de encontro.

Na defesa e promoção da vida e dos valores,
a FASFHIC colabora nas missões ad-gentes
quer nas atividades locais promovidas
pelas Fraternidades quer na dinamização
do Projeto de Apadrinhamento de Crianças
e Famílias unindo-se assim às missões da
CONFHIC.

No seio das Fraternidades partilham-se
momentos de oração e formação, que são
complementados com momentos formativos
e orantes de caráter mais alargado, regional
ou nacional. Somos, afinal, família que se
encontra e estreita laços.

Podem aderir à FASFHIC cristãos leigos
que desejam viver a sua vocação cristã,
assumindo a Hospitalidade como projeto de
vida e expressando-a através da vivência das
Obras de Misericórdia.

Para concretizar esta vivência a FASFHIC
propõe-se ajudá-los a:
q Aprofundar a vida de relação com Deus,
apoiada na oração e na leitura assídua e
meditada da Palavra de Deus;
q Vivenciar, defender e promover os valores
humanos e cristãos fundamentais: vida,
liberdade, fé, verdade, justiça, caridade,
paz, etc., como expressão concreta da
vocação batismal;
q Buscar uma progressiva unificação entre
fé e vida, adotando e desenvolvendo uma
forma de ser e de agir em consonância
com o Evangelho;
q Aprofundar o sentido da fraternidade
universal, tão característico do
franciscanismo, e expressá-lo através de
atitudes concretas de aceitação mútua, de
complementaridade e de solidariedade;
q Assumir os valores próprios do Carisma
Franciscano Hospitaleiro, de maneira
comprometida, de acordo com o próprio
estado de vida, e encarnar no próprio
ambiente de vida e de trabalho, atitudes
de Hospitalidade e Acolhimento, Serviço
e Doação, a exemplo de Maria, modelo de
Hospitalidade;
q Empenhar-se de forma efetiva e segundo
a sua condição de leigos, na edificação da
Igreja Local.
Chamados a ser Fermento de Hospitalidade,
na Igreja e no mundo, os membros da
FASFHIC propõem-se a fazer o Bem
onde houver o Bem a fazer, Iluminando
e Aquecendo, acolhendo e hospedando
no seu coração todo o ser Humano, seu
irmão, especialmente o mais necessitado,
construindo e consolidando a comunhão
com Deus e a fraternidade com os irmãos.
Se sente o chamamento de Deus a viver
esta espiritualidade, por que espera?
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Convicto e agradecido
Associo-me convicto e agradecido à comemoração dos cento
e cinquenta anos da CONHFIC, lembrando o bem realizado
e certo do que irá acontecer. Cada uma das atuais Irmãs é a
melhor garantia desse futuro, incarnando agora o carisma
fundacional da Beata Maria Clara do Menino Jesus e do Padre
Raimundo dos Anjos Beirão.

Disto estou certo e desde já agradeço. Sempre encontrei nas
Franciscanas Hospitaleiras os sinais do seu carisma, tanto no
acolhimento como no serviço. Continuam como começaram e assim
mesmo se garantem para bem da Igreja e de todos, começando pelos
mais pobres de todas as pobrezas que surjam.
São muitas, as pobrezas. Do corpo ou do espírito e hoje como então.
Pobrezas a que Deus não responde sozinho, mas através de quem se
deixa tocar pela sua misericórdia e a concretiza depois neste mundo.
Tal aconteceu absolutamente em Cristo e na humanidade de Cristo,
sempre com Deus Pai e a favor dos mais necessitados. Aconteceu com
sua Mãe, que O acompanhou até à Cruz e acompanha agora a cruz
do mundo. Aconteceu com os fundadores da CONHFIC, que numa
época de tanta dificuldade social e religiosa – ele provindo duma
congregação extinta e ela fundadora duma congregação arriscada –
foram a resposta de Deus a muitas pobrezas da altura.
Quando se está do lado de Deus, o futuro está garantido, mesmo que
as resistências sejam muitas. Foi essa a lição de Cristo, sempre a partir
do Pai e fazendo da Cruz em que O mataram o portal da Ressurreição
que nos ganhou. É essa a lição do século e meio da CONHFIC, porque
a misericórdia divina atua em cada irmã, para chegar a muitos. Assim
será decerto. Disto estou convicto e assim o agradeço.
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† D. Manuel Clemente

Hino do Ano Jubilar
Lucere! Fovere!
Iluminar e Aquecer!
Lucere! Fovere!
Iluminar, iluminar… e aquecer!
Com eterno amor, Senhor Tu nos criaste
para ser um Carisma em expressão.
No meio do “impossível” nos sonhaste
memória agradecida é nossa gratidão.
Faz-nos casa aberta a todos os que chegam
sem Te conhecer, insistem procurar.
Cansados sem rumo e tão perdidos
à procura de um porto onde ancorar.
Guia o nosso leme que os ventos são adversos
abre a nossa tenda ao migrante, ao estrangeiro.
Dá-nos a audácia de Clara e Raimundo
de oferecer ao mundo um ser hospitaleiro.
Ateia o fogo novo pró mundo incendiar
Reaviva em todos nós o dom de bem-fazer!

CONFHIC || 1871-2021

Queremos ancorar em Ti a nossa vida
na missão de iluminar e de aquecer.
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