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“Através da Fé, como São José, Hogares 
Nuevos Proteje Pais e Filhos” 

Cartilha N 411 (tri) 

Uma carta de Amor - Abril de 2020 

 

“Vai ser Lindo o encuentro com Ele” 
“Eu já não vivo, Cristo vive em min” (Gál2,20) 

P. Ricardo E. Facci 
Canção do Encontro 

Deste Encontro amigos muitas 
coisas devemos tirar, pois então 
com muito carinho, todos nós 
juntos temos que doar. 

 
Se a união é a grande força 
e a força se encontra no Senhor que 
neste dia e meio de esperança 
possamos dar-lhe brilho a nosso amor 

 

 
Canto de amor e de alegria, 
canto de saudável amizade, 
trabalhar pela Paz dos lares será 
nossa linda realidade 
 
Doando-nos mutuamente 
é lindo testemunhar, 
que o Matrimonio e 
familia é fundamento 
social 

 

 
Sustentar nosso ninho é 
dever muito principal pois 
o que Deus uniu ninguém 
poderá separar. 
 
Canto de amor e de alegria, 
canto de saudável amizade, 
trabalhar pela paz dos lares será 
nossa linda realidade

 

Homenagem a Francisco Pagés 
 
Uma hora despois da partida de nosso querido Pai, Amigo, Irmão, companheiro de caminho, já como pólvora se 

difundiu a notícia por todo o mundo de Hogares Nuevos e choveram muitas mensagens. Partiu o obreiro de Deus: 
Francisco Pedro Pagés. Junto a Marta, semeáram de entusiasmo e compromisso todas as ações evangelizadoras da Obra. 

Não param de cair as lágrimas de nossos olhos porque os sentimientos são muito fortes. Mas nos identificamos 
com o espirito de oracão, que impregnó uma adoracão ao Santíssimo de uma comunidade missionera da familia, 
organizada nem bem receberam a notícia da partida de Francisco a casa do Pai. “Damos graças a Deus pela vida de 
Francisco, pelo presente que Deus fez nele a Hogares Novos junto com a Marta, que deram tudo, por ele “sím” que 
construem os raios de Hogares Nuevos, o presente da vida, o mistério da muerte… partes essenciais de uma cadeia 
que tem a ver com o  Amor”. Várias comunidades de consagradas e sacerdotes, se reunieram  junto ao Santísimo 
para Orar. Como también, muitos laicos, matrimonios, se conectaram pelas redes para unir-se em oracão do Rosario e 
cantar canções alusivas a Francisco. O dia antes de sua partida, chamei a familia, me disseran que não conseguiram me 
responder em seguida porque estavan em oracão por Francisco. 

Durante todos os anos de Hogares Nuevos escutei a muitos homens dizer “para minha fé, Francisco é o maior 
suporte que tive”; outros,  chamam Ele e a  Marta “Pais da fé”.  Nestes  momentos ressoou  em muitissimas mensagens 
uma realidade muito clara, um sentimiento de gratidão: “Deixou em nós marcas que não se apagarão”. 

Junto com outro matrimonio foram os motivadores a “fazer algo pelos matrimonios” na Paróquia Sagrado 
Coração. Deste desejo nasceu Hogares Novos, foram um dos primeiros matrimonios animadores. Eles tiveram que viver a 
400 kms de onde realizavamos as principais atividades de Hogares Novos, nunca un “mas” nem um ausente. Quando com 
Marta levaron o Movimento ao lugar onde vivian, Francisco ia em bicicleta ao trabalho para econimizar combustivel e iria  
utilizar nas visitas as comunidades. Foran membros da Comissão Nacional Argentina, do Conselho Geral, sobre tudo, 
grandes missioneiros, com presença em centenas de atividades da Obra. Trabalhamos juntos horas e horas, dias e dias, 
meses e meses, na elaboração de conteúdos, metodologías, estatutos. Nos últimos anos, por limitações de saúde, 
diminuíram seus compromissos em diferentes atividades, mas sempre se “apresentaram” sempre estávam… sua 
atividade missionera se realizava desde um computador, apesar da idade, buscou dominar as novas tecnologias como 
também as diversas redes sociais para evangelizar e também, orar junto com outros irmãos de  diferentes  lugares, 
especialmente, a oração de louvor pelas manhãs.  Além disso,  lía  para  corrigir  diversos  temas preparados por 
matrimonios; como havía perdido grande porcentagem da visão, aumentava  o tamanho da letra, tanto para ler como 
para escrever. Os escritos em papel, leía com uma lupa; nada fez para ficar a especular para eliminar compromissos de 
sua responsabilidade. Pelo contrario, sempre estava disposto. Já não podia mais dirigir, mas desejava dizer sempre “sím” 
quando alguém o convidava para estar presente em alguma actividade de Hogares Novos, simplemente, pedia alguém 
para levar-lo a cumprir com ma missão. 

Um amor a María impressionante. Compartilham seus amigos: “Me imagino contemplando a grandeza da 
glória de Deus e a beleza de María de quem falava apaixonadamente… Quanto nos ensinou nosso querido Francis”; 
“graças a ele por tudo o que aprendemos para levar adiante nosso matrimonio”. “Nosso coração destruído e,
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ao mesmo , feliz porque Ele está onde queria… que contradição, mas é assim…” Alguém me dizia, “como outros, 
abriu caminhos para Cristo na terra e agora, como muitos outros que nos adiantaram, abriram caminho até o Céu”. 
             Como começou minha relação com Marta e Francisco? Num Te Deum, dia 25 de Maio de 1981. O Padre de Rufino 

estava operado das cordas vocais, então tive que realizar a cerimonia… minha homilía foi criticada por alguns, aos que 
certamente se incomodaram: Deus inspira quando nos deixamos guiar por seu Espíritu… Francisco se identificou… ao final 
de semana siguiente vieram participar da Santa Missa, se aproximaram e pediram uma ajuda… O trabalhar juntos foi 
iniciado exatamente um ano despois… 

O que mais me maravilhou de Francisco foi seu processo de conversão. Teve uma aproximação com Deus, mas 
muito longe de ser o necessário. De todos maneiras, esse primeiro processo le permitiu iniciar um caminho até o 
Novo Homem. Nos 37 anos de Hogares Novos, vi todo um processo de conversão na pessoa de Francisco, que 
motiva a contemplar a Deus obrando numa pessoa. Creía que Marta é a melhor testemunha  disso. Um homem 
novo que lutou durante quase uma década contra a posibilidade de voltar a traços do homem velho. Seu grande 
sustento, era o sacramento  da  reconciliação,  a  eucaristía e a  oração.  Marta  foi  um verdadero  instrumento  
de  Deus nele nesta caminhada de modelar seu coração. Primero, mudar um coração de pedra a um coração de 
carne, o diría de barro, para que eu possa dizerr, que despois o Senhor o fue modelando até chegar no Francisco 
que todos nós conhecemos. Em nenhum momento deixou de tentar seguir crescendo. Todos os días os salmos 
estiveram presentes em suas orações, o rosario, o contato com a Palavra de Deus. 
Nos últimos tempos, comentava a seus amigos íntimos, que desejava partir a casa do Pai, porque iria ser “lindo 

o  encuentro con Ele”. Fiel reflexo de um carisma vivido: “Eu já não vivo, Cristo Vive em mín”. 
Missão cumprida. Seu testemunho de vida mostrou concretamente o espíritu do Concilio Vaticano II, e toda 

mensagem de São Juão Paulo II, sobre o compromisso dos leigos. Como leigo teve uma atividade de protagonista na 
evangelização das famílias, na busca de ser um brote da primavera que a  lgreja necessitava, não precisou escutar 
“igreja na saída”, o fez carne sempre como fruto de sua conversão. Quantos kilometros tiveron seus automóveis, 
especialmente, aquele pequeno, vermelho, com mais de 500.000! Junto com Marta, um verdadeiro testemunho do que 
é um leigo comprometido. 

“Missão  cumprida,  agora  estará  na  minha  mesa, comigo para sempre”,  disse  Jesús.  Missão  cumprida,  “há 
trabalhado pela paz dos lares” incansavelmente. Não tenho a menor duvida, que hoje Marta  devolveu o “melhor do Céu”, 
ao lugar de onde havía saído, o seio de Deus. Querida Marta, queridos amigos, celebramos com lágrimas em nossos olhos 
porque dói o sentimento, porém com alegria de saber que Hogares Novos conta com um novo intercessor no Céu, “um 
santo nos foi dado”. Querido Francisco: Por qué será que o Senhor permitiu tua partida, na semana de Pascua, na sua 
mesma oitava? Feliz Páscua, Francisco! 

 

 

Oração 
Senhor Jesus, te pedimos por nosso irmão Francisco, que 
muitas vezes te cantou: “Senhor, vou a teu encontro, 
Senhor, recebe-me, Senhor, sou teu instrumento…” 
Recebe-o, foi teu apóstolo, teu discípulo, teu mensajeiro, teu misioneiro, teu 
instrumento, te visitou em cada família que necesitou el consolo, 
tua ajuda para sair adiante, a sensação para superar obstáculos. 
Recebe-o, te anunciou querigmáticamente, 
te ensinou catequísticamente, te levou 
sacramentalmente. Recebe-o, te amou 
profundamente, 
acreditou nao somente en Ti, mas em tua Palavra, 
acolheu a Tua Mãe, como sua Mãe, la 
amou intensamente… 
Recebe-o… e de a fortaleza com tua graça a sua esposa, a seus filhos, 
a todos nós, a segurança de reencontrarmos no Céu.  
Permíta-nos dizer a Tua Mãe: “Santa María, 
rogai por nós na hora de nossa morte”. Amém. 

 
Trabalho Aliança e Bastão 
 
1.- O qué nos diz a vida de Marta e Francisco na vida de Hogares Novos? 
2.- Em que nos iluminou o Senhor atravéz da vida de Francisco? 
3.- Hogares Novos necessita muitos Francisco y Marta, estamos dispostos? 
4.- Quem les conheceu, compartir diversos testemunhos que viram en Marta e Francisco. 

 
 


