
Celebração Eucarística de encerramento da Assembleia da UCLAF – 27 de janeiro de 2023 
 
Caros irmãos, 
 
Agradecemos ao Senhor pela viagem da nossa família na América Latina ao longo destes anos! Isto 
é o que sentimos e experimentamos durante estes dias de convivência e partilha.  
Mais uma vez nesta Eucaristia fomos alcançados pelo dom sublime de uma Palavra antiga e todos 
os dias surpreendentemente nova!  
É o próprio Jesus que nos fala hoje em Lc 24,44, e fala-nos de coisas que devem ser "cumpridas". O 
passado e o futuro encontram-se num presente. 
A 'memória' evangélica não é apenas a actualização do passado, mas o ventre do futuro! A memória 
do nosso carisma de Frades Menores, que o centenário franciscano nos ajuda a revisitar, é uma 
matriz do futuro. Somos chamados a um esforço mais intenso para ouvir o Senhor neste tempo, para 
que o carisma se possa expressar aqui e agora na América Latina, nas suas muitas diversidades. 
 
O Evangelho de Lucas fala-nos da Páscoa de Jesus, que é o fim de um tempo antigo e o tempo da 
ressurreição: é o tempo novo e definitivo.  
É no poder da Páscoa que, em nome de Jesus, "a conversão e o perdão dos pecados será pregado a 
todos os povos, a começar por Jerusalém" (ver.47). 
A nós discípulos o Ressuscitado diz: "Disso sois testemunhas" (ver.48). 
O nosso testemunho e a nossa evangelização tornam presente o cumprimento do Evangelho do 
Senhor no nosso tempo, o seu poder vivificador. Antes de ser uma ideia, a missão é a transparência 
da presença e do poder do Senhor. 
Não podemos fazê-lo com a nossa pequena e pobre força: "E eis que eu envio aquele que o meu Pai 
prometeu, mas vós permanecereis na cidade até vos vestirdes com o poder do alto" (ver.49). 
Permaneçamos vigilantes na invocação deste poder do alto, para que o Espírito do Senhor e a sua 
santa operação possam trabalhar em nós. São Francisco envia-nos em missão:  

 
 
LM III, 7: FF 1059 "Vai", disse o Pai manso aos seus filhos, "proclama a paz aos homens; prega 
a penitência para a remissão dos pecados". Ser paciente nas tribulações, vigilante na oração, 
corajoso no trabalho, modesto na fala, sério na conduta, e grato pelos benefícios. Em recompensa 
de tudo isto, o reino eterno foi preparado para vós".  
Aqueles que se ajoelharam humildemente perante o servo de Deus aceitaram a missão da santa 
obediência com íntima alegria. Então ele disse a cada um em particular: "Confiai o vosso destino 
ao Senhor, e ele vos alimentará. Estas foram as palavras que ele costumava repetir quando 
designava um irmão para uma missão de obediência.  
Dividiu-os dois a dois, em forma de cruz, enviando-os para o mundo. Depois de atribuir as 
outras três partes às outras seis, ele próprio foi com um companheiro a uma parte do mundo, 
sabendo muito bem que tinha sido escolhido como exemplo para os outros e que devia primeiro 
fazer e depois ensinar". 
 
Bons irmãos de partida, com a proximidade maternal e a bênção de Francisco. 
 
 


