
 

 

RASGOS QUE NOS IDENTIFICAM COMO FAMÍLIA CARISMÁTICA 

“PAZ E BEM” 

INTRODUÇÃO: UMA SAUDAÇÃO DA FAMÍLIA 

1. PONTO UM: de onde partimos 

Quando nos encontramos com um franciscano ou franciscana, religioso ou secular, 
a sua saudação é: «Paz e Bem». O mesmo quando começamos uma celebração, uma 
homília, uma palestra… em ambientes franciscanos. 

É somente uma saudação? Costumamos usá-la? Por que o fazemos? Que queremos 
dizer quando saudamos outra pessoa com “Paz e Bem”? Comprometemo -nos com 
algo quando usamos esta saudação? Somos pessoas de paz e bem? 

Neste dia em que celebramos a festa da nossa família carismática, e num ano 
muito especial, fazemos esta saudação, com sentido, como um dos rasgos que nos 
identificam como família. Vamos pensar nisso a partir da nossa realidade. Vamos 
procurar responder cada um a estas perguntas e partilhar a nossa reflexão com os 
demais.Com os que estão perto e com os leigos. 

Para prepararmos o ambiente começamos por escutar esta canção conhecida de 
todos: 

https://www.youtube.com/watch?v=84rxEBpQ29Y 

Depois de uns momentos de silêncio, vamos refletir e respondemos individualmente: 

a. Costumo usar esta saudação? Quando? 
b. Que sentido tem para mim ? Que estou dizendo ou desejando ao outro? 
c. Tem a ver com a minha pessoa? Comprometo-me com alguma coisa? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=84rxEBpQ29Y


Podemos partilhar espontâneamente e com liberdade. Vamos ver se 
estamos de acordo, se expressamos aspectos diversos, etc. E resumir ou 
concluir em poucas frases o que significa para o nosso grupo ou 
comunidade. 

 
Num segundo momento vamos conhecer o que esta expressão significa para a 

nossa família carismática. Para isso vamos  ver um vídeo em que recolhemos as sugestões 

que nos  chegaram respondendo ao pedido que nos enviassem imagens, vídeos, etc. Que 

expressem o que significa para cada um/a “Paz e Bem”   (Vai em arquivo) 

 

Depois de visualizá-lo destacamos algo sobre ele. 

Se estendermos o nosso olhar a toda a família franciscana, damo -nos conta 
daquilo que alguns pensam sobre a saudação “Paz e Bem”! Como um costume antigo ; 
outros opinam que começou a partir de São Francisco. Nas biografias a saudação 
habitual de Francisco é: “O Senhor te dê a paz” 

Hoje estamos convencidos de que para além da sua origem , a saudação encarna 
perfeitamente a espiritualidade franciscana e é um convite a abrir o coração à paz, à 
força interior e ao princípio da renovação e do bem moral e social. 

É uma saudação que transmite alegria e confiança, que cria vínculos positivos 
com os demais a quem desejamos a paz e o bem, como valores e realidades 
fundamentais na vida, que nos fazem encará - la com alegria. Também Francisco dizia 
aos seus irmãos que não queria que se mostrassem tristes e ressentidos, mas sim, 
felizes no Senhor, alegres e encantadores. 

2. PAZ e BEM 

2. PONTO DOIS: As nossas referências 

Voltemos agora o nosso olhar para as pessoas que fazem parte da nossa família 

e que são para nós, modelo ou referência: São Francisco de Assis e Maria Ana Mogas. 

Usassem ou não a saudação de Paz e Bem, todos estamos de acordo ao afirmar que 

Francisco e Maria Ana são pessoas de Paz e pessoas de Bem. 

F rancisco de Assis homem de Paz 

Uma das primeiras biografias de São Francisco transmite- nos que tanto 

Francisco como os seus companheiros baseavam a sua pedagogia de 

pacificação na verdadeira paz com eles próprios, com a fraternidade, com o 

grupo, transmitindo serenidade e alegria contagiante. Francisco dizia: A paz que 

proclamais com a boca deveis tê- la a transbordar nos vossos corações, de tal modo 

que pela vossa paz e mansidão convideis toda a gente à paz e à benignidade Francisco 



dizia também, no seu Testamento, recordando alguns valores com que o Senhor, 

dador de todo bem, o presenteou, foi que, encontrando - se com as pessoas, lhes 

dissesse esta saudação: «O Senhor te dê a paz». Assim não só nos caminhos, ou nas 

ruas da cidade, mas também em cada sermão, antes de comunicar a palavra de Deus e 

convidar à conversão, desejava a paz aos presentes dizendo:« o Senhor vos dê a paz». 

A paz, fruto da justiça, abre o caminho à bondade, chuva fecunda de Deus que é o 
bem, todo o bem, o sumo bem, e que se concretiza entre os homens na concórdia e na 
reconciliação. Num mundo de violência e discórdia como o mundo medieval, mas que 
é também atual no nosso mundo contemporâneo, é bom recordar que Francisco se 
serve da música, da poesia e da experiência de Deus que é o gozo, a nossa alegria e a 
nossa riqueza até à saciedade, e convida alguns dos seus irmãos a que reunam o 
alcaide e o bispo de Assis, que estavam desentendidos, e lhes cantem o «Cântico das 
criaturas», ao que acrescenta uma nova estrofe : 

Louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que perdoam pelo teu amor  

e suportam enfermidades e tribulações. 

Bem aventurados aqueles que as sofrem com paz, pois por ti, Altíssimo, serão 
coroados . 

Francisco queria que os seus filhos fossem mensageiros e construtores da paz. 

«Caminhai , caríssimos, dois a dois por toda terra, anunciando aos homens a paz e a 

penitência para a remissão dos pecados. 

E permanecei pacientes na tribulação, seguros… Aos que vos questionam, 
respondei com humildade; bendizei os que vos perseguem; dai graças aos que vos 
injuriam e caluniam… Estas palavras repetia-as sempre que enviava algum irmão a 
cumprir uma missão» (1 Cel 29). 

«Pedia também aos irmãos que não julgassem nem desprezassem ninguém… E 
continuava dizendo: «Tal deveria ser o comportamento dos irmãos entre os homens, 
que tudo o que ouvissem ou vissem, fosse para dar glória ao Pai celeste e O louvar 
devotamente»… 

“Que com a vossa docilidade todos sejam estimulados à paz, à benignidade e à 
concórdia. Pois para isto fomos chamados: para curar os feridos, para acalmar os 
violentos e para corrigir os equivocados. Pois muitos que parecem ser membros do 
diabo, chegam todavia a ser discípulos de Cristo» (TC 58). 

Para Francisco e seus companheiros, viver o Evangelho, supõe uma imitação, o 
mais fiel possível. à vida de Cristo e dos seus Apóstolos. Para tal chega a incluir na sua 
Regra versículos do Evangelho. Os irmãos devem ajustar -se a estes conselhos. Assim, 
"em qualquer casa onde entrarem dizei primeiro:” Paz a esta casa”. E permanecendo 



naquela casa comam e bebam o que lhes puserem na frente" (cap. 14) tomado do 
Evangelho de Lucas, passa a ser norma dos irmãos que se dedicam à pregação 
itinerante. Atitude nova naqueles tempos, que só os grupos religiosos o faziam quando 
promoviam mudanças na igreja. 

Francisco homem de Bem 

Francisco escreve o Bem com maiúscula, porque para ele o Bem é Deus, é a sua 
pessoa. Não nos diz que Deus é bom , afirma que Deus é o Bem: 

“Tu és o Bem, todo Bem, o sumo Bem..” 

Assim começam os Louvores ao Deus Criador, uma das orações mais belas de 
Francisco. Entre os conceitos pessoais de Francisco de Assis, poucos são tão profundos 
como os que se referem ao bem, quer ao Bem essencial, que é Deus, quer aos bens 
comunicados a cada pessoa humana ou distribuidos pelos seres criados. Não somente 
faz do sumo Bem o centro do seu amor e do seu gozo, mas também se permite a 
descobrir em si mesmo, em cada irmão, em cada criatura, quanto há de bom e de 
amável, sabendo, isso sim, que tudo procede desse Deus que é Bom e, por isso 
mesmo, tudo se deve atribuir a Ele e dar-se a Ele. Dir- se - ia que é como a chave do 
ideal cristão do “Poverello” sobre o fluxo salvífico de Deus ao homem e do homem a 
Deus, fruto de uma ascensão de fé a partir do despojo total, exterior e interior, levado 
a cabo à dignidade da dama pobreza e feito experiência mística: Deus é o bem total!” 

Antes da sua conversão, o jovem Francisco havia comprovado até onde os 
homens são capazes de absolutizar os bens de que dispõem ou que ambicionam. É 
certo que o incomodava aquele culto que seu pai Pedro Bernardone, dava ao dinheiro. 
Porém ele próprio, em suas prodigalidades, absolutizava outros valores, que também 
escravizam: as diversões, a vaidade, a popularidade, a glória ou a fama. 

O relato dos Três Companheiros, que recolhem as recordações pessoais de 
Francisco, contem um toque bem significativo: a partir do dia em que decidiu deixar de 
vaguear com os amigos na força «da doçura inexplicável que lhe ardia no coração», 
sentiu que algo fundamental se havia modificado na sua vida: «... deixou de adorar-se 
a si mesmo, e viu que, para ele, iam perdendo interesse as coisas que antes amava…ia-
se desprendendo da superficialidade, das sugestões mundanas... A graça divina tinha-o 
transformado profundamente. 

Se todo o bem vem de Deus, o Sumo Bem, o Bem total. A gratuidade é a nota 
essencial nos dons de Deus, já que é o efeito da sua bondade, obra da criação e de 
tudo quanto constitui e adorna os seres criados. Tudo nos é dado, oferecido pelo 
nosso Deus. Recebemos tudo gratuitamente e a Ele devemos devolvê-lo 
gratuitamente, fazendo “o bem” aos outros, repartindo con eles o Bem que nós 
recebemos de Deus. 

Adaptado de Selecciones de Franciscanismo nº34 

https://www.franciscanos.org/espiritualidad/Iriarte-DiosElBien.htm 

https://www.franciscanos.org/espiritualidad/Iriarte-DiosElBien.htm


 

Maria Ana Mogas, mulher de Paz e Bem 

Muitas vezes acontece, que quando estamos envolvidos nalgumas coisas, 

não nos apercebemos da importância e intensidade das mesmas. Quando nos metemos na 

água do mar ou da piscina nem nos damos conta do frio que num primeiro momento nos 

chocou. Acontece-nos também quando nos detemos a pensar no significado de paz e bem em 

Maria Ana. Maria Ana falou de paz e bem? Temos algum texto dela neste sentido? Como em 

outros momentos são as que viveram com ela, que nos falam da sua experiência: 

• O seu rosto era tão sereno que… sem falar anunciava paz por onde passava e junto 
dela sentia- se tranquilidade. Que agradável e carinhosa! 

• Quando a Madre estava presente tudo era paz e harmonia, mesmo quando a pobreza 
era extrema… 

Nestes e noutros testemunhos vislumbramos que a paz era fruto da sua forma de viver, 
de amar, de acolher, de se relacionar com os outros, de confiar na Providência... Ela procurava 
unir as pessoas , reconciliar uns com os outros, harmonizar os temperamentos mais opostos, 
em resumo cuidar de todos os caminhos que nos conduzem a criar fraternidade e viver em 
paz. Isso pedia e inculcava nas suas filhas e alunas e emtodos os que se relacionavam com ela. 
Porque a paz não se impõe, constrói-se, contagia-se… 

• Enérgica de carácter e forte, agia ao mesmo tempo com suavidade e delicadeza. 

• Nunca falava mal do próximo, por nenhum motivo ou razão, além disso proibia-o 
terminantemente. 

• A Madre era como um elo que unia muitas cadeias enlaçadas com o mais profundo 
amor de Deus. 

Maria Ana Mogas incorporou a verdadeira paz em odo o seu ser ser. Talvez a tivesse 
preparado para se abrir em profunda oração, com tempo dedicado a deixar-se possuir por 
Deus. Podemos dizer sem medo de nos enganarmos que Maria Ana encontrou a sua paz em 
Deus. A sua experiência de Deus encheu-a de paz, pois para ella a paz era o próprio Deus. 

Por isso os testemunhos das que com ela conviveram, nos falam ao mesmo tempo de 
como estar com ela, observá-la, escutá-la… fá-las fazer essa experiência de paz e sentir-se 
conduzidas por Deus. No fundo estar em paz é estar próximo de Deus e dos irmãos/ãs. Porque 
o amor de Deus nos leva aos outros e amá-los remete-nos para Deus. É isto que Maria Ana 
viveu e nos transmitiu.É isso que queremos aprender dela. 

• A sua palavra convincente levava a Deus,sem o pretender 

• “Que felicidade servir a Deus e amar-se mutuamente! Fora de vós rancores e 

divisões. Suportai-vos nas vossas imperfeições com esse amor fraternal que 

tudo sofre e tudo esquece. Não vos queixeis nunca de nada nem de ninguém” 

A Paz é assim, compêndio de todos os bens, expressão do bem.Semear a paz é semear ou 
possibilitar o bem. Nada se constrói com a violência, nada se consegue com a imposição… 
Maria Ana com o seu desejo de ser franciscana sabe e vive que o bem se faz a partir da 
pequenez, da humildade da serenidade. É isso o que queremos, que hoje continue a distinguir-



nos como família carismática. Viver em paz, fazer o bem compendia o seu legado neste XXV 
aniversario da sua Beatificação. O caminho é simples, mas comprometido. O caminho é ela 
própria que no-lo propõe com o seu testemunho que recordamos mais uma vez, para o 
fazermos cada vez mais nosso: 

“Amai-vos umas às outras como eu vos amei, aceitai-vos como eu vos aceitei: 
Caridade, caridade verdadeira, amor e sacrifício.” 

 

Dedicamos alguns minutos a pensar e depois partilhar: 

• Que ressonâncias nos deixam estes testemunhos de Francisco e de Maria Ana ? 

• Como os podemos atualizar hoje nos nossos ambientes? 

• A que nos sentimos convidados ou chamados como filhos e filhas de Francisco 

e de Maria Ana? 

PONTO TRÊS: Mãos à obra! Compromisso e celebração  

A nossa celebração leva-nos ao compromisso. Entrar em contacto com a nossa realidade 

mais profunda e com a dos nossos irmãos e irmãs, olhar para Francisco e Maria Ana no nosso 

coração, um profundo desejo de mudança, de transformação e em verdadeira conversão. 

Estamos em caminho.  Há precisamenteb25 anos, vibrávamos com o lema da 

Beatificação: “A empurrão renovado diariamente, para não nos deixarmos vencer pelo cansaço 

ou pelo desânimo. É también uma tarefa comunitária, de família. Queremos avançar unidos e 

queremos avançar sendo cada vez mais família. Família que semeia a paz e o bem no mundo, 

com o estilo franciscano que nos define.  

Convidamo-vos a fazer um gesto visível, que  nos fique gravado no fundo e nos ajude a 

recordá-lo. Que expresse diantebdod outros o nosso compromisso de avançar unidos, fazendo 

crescer a paz e o bem. Buscamos uma pedra, um punhado de areia, uma peça de puzle… e 

podemos seguir os passos que  indicamos no Anexo 1 “Com Maria Ana celebrando o número 

25” 

Em cada lugar ou segundo as circunstâncias e possibilidades adaptá-lo como parecer 

melhor. O importante é chegar a comprometer-nos em avançar pelo caminho da paz e do 

bem, com algo concreto e fazê-lo com os outros.  

 

Perante tanto bem recebido, diante da contemplação desta grande família que nos une e 

anima a caminhar, só nos resta um sentimento, gratidão e uma palavra: OBRIGADA.  

Agradecimento que expressamos também no gesto de oferecer flores à imagen de Maria 

Ana, cantando com alegria profunda a canção que mais nos identifique e nos  una a ela.  

caminho como Maria Ana”. Neste ano da celebração do 25º aniversário, repetimos 

muitas vezes o novo lema: “Hoje, como ontem, fazemos caminho contigo” 

Sim, estamos a caminho e comprometemo-nos a avançar neste caminho, empenhando-

nos pessoal e comunitariamente, porque caminhar exige um esforço pessoal, uma decisão e 

um  

 

 


