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“A tradição bíblica e judaico-cristã situa neste lugar a pessoa de Moisés contemplando a
Terra da Promessa, onde a mão
de Deus se fazia sentir abundantemente. Desde a fertilidade de
Jericó às zonas mais distantes
que os olhos humanos podem
alcançar (...).”

“No ‘ide por todo o mundo’, não
obstante a escassez de Missionários/as, vivemos tempos de
aumento de geminações entre
dioceses e paróquias de Portugal e dos quatro cantos do mundo. É necessário avivar o ardor
missionário (...)”

“A primeira reflexão baseou-se
no significado do termo graça, quer na cultura grega, quer
na cultura hebraica; bondade,
amor e misericórdia, dando algumas referências sobretudo
acerca do significado destes
termos no Antigo Testamento.”

página 4

página 5

página 8

2

MISSÕES FRANCISCANAS . NOVEMBRO 2016

Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

A Igreja sempre nos ensinou
que a vida não acaba, apenas
se transforma. Na vida presente, na ordem natural e temporal, há imensas situações
muito boas que gostávamos que
não acabassem. Bons momentos vividos em família e com os
amigos, fases gratificantes da
vida daqueles a quem amamos,
enfim, tantas coisas que desejávamos que não acabassem.
Mas tudo o que é terreno, nasce,
cresce e morre. Neste mês de
novembro pensamos nisto com
mais intensidade, porque meditamos na transformação da
nossa vida, naquilo que esperamos ser a vida futura, a vida
vivida em Deus segundo a Fé.
Começamos por meditar na
alegria que há no céu com
todos aqueles e aquelas que se
superaram na terra e atingiram
a perfeição, que em linguagem
crente chamamos de “santidade”. E logo de seguida comemoramos os que foram na vida
presente “fiéis a Deus” e agora
vivem em Deus para sempre.
Noutra perspetiva, também
podemos dizer que apesar da
mudança de diretor do «Missões Franciscanas», aqui no
Jornal “a vida não acaba,
penas se transforma”.
Dando o melhor de si, nos
últimos 12 anos, o Frei Vítor
Manuel Gomes Rafael dirigiu
este Mensário de Formação e
Informação Missionária Franciscana. Muitas vezes com
enorme sacrifício! Por tudo o
que ele deu e fez ao Jornal Missões Franciscanas, lhe estamos
profundamente gratos. O nome
do Frei Vítor Rafael integra
agora a vasta lista dos sacerdotes franciscanos que desde
1937 foram diretores desta
antiga e sempre nova publicação franciscana. Bem-haja Frei
Vítor Rafael!

“Neste mês
em que se
celebra o
dia de Todos
os Santos,
lembrar o
caminho
trilhado por
Francisco
pode
ajudar-nos a
compreender
que a Deus
nada é
impossível”

Francisco, nascido num lar abastado, boémio, desejoso de ser
cavaleiro e de ter a sua amada,
como qualquer jovem do seu
tempo, ouviu a voz do Senhor e
despiu-se, literalmente, de tudo
o que o prendia à família e à sua
antiga vida. O jovem doidivanas
transformou-se (ou deixou-se
transformar) num fervoroso “ouvidor” da voz de Deus (tomando-a
algumas vezes muito à letra, como
quando resolveu restaurar a igreja
em ruínas e, depois, compreendeu
que o Senhor lhe pedia, sim, que
restaurasse a Igreja de Cristo). Daí
para a frente, a sua vida espelhou
o que haveria de lhe valer a proclamação da sua santidade.

Neste mês em que se celebra o
dia de Todos os Santos, lembrar
o caminho trilhado por Francisco
pode ajudar-nos a compreender
que a Deus nada é impossível e
que tantos que, a nossos olhos,
estão (parecem estar) distantes do
caminho para Deus são, por vezes,
movidos e deixam-se transformar
pelo Amor e, consequentemente,
espalham esse Amor.
Como S. João Paulo II dizia: “precisamos de santos” para os dias
de hoje.

Francisco foi proclamado santo,
contudo quantos e quantos ao
longo dos séculos têm sido santos
no silêncio das suas vidas, sem
darem nas vistas ou sem serem
proclamados santos ao mundo
inteiro? Porém, Deus acolhe
a vida de cada um dos Seus
filhos tal qual é mas sabe quais
vivem em santidade. Mesmo
sem sabermos quem são esses,
acreditamos que estão na inti-
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midade de Deus e, também por
isso, acreditamos na comunhão
dos santos, uns, ainda vivos e
outros, já junto do Pai.

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO

Tiragem: 7500 exemplares
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No passado mês de outubro celebrámos Francisco de Assis que foi
capaz de “virar a sua vida de pernas ao ar”.
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Hoje queremos situar Santo António no
tempo e no espaço. Apresentamos algumas datas relacionadas com a sua vida
terrena:
*1195 – Santo António nasce em Lisboa,
no seio de uma família nobre e é batizado com o nome de Fernando de Bulhões.
*1202-1210 – Frequenta a escola da Sé
Catedral de Lisboa.
* 1210 – Entra no Mosteiro de São Vicente (fora das muralhas da cidade de
Lisboa), onde reside por um período
aproximado de dois anos, de onde segue
para Coimbra.
* 1212 – Vai para Coimbra, para o Mosteiro de Santa Cruz. Coimbra era capital
do reino na época e importante centro
de estudos. Durante oito anos no Mosteiro de Santa Cruz estuda com empenho os Dogmas da Teologia e as Sagradas Escrituras.
*1217 – Chegam a Portugal os primei-

ros franciscanos. Alguns instalam-se no
Ermitério de Santo Antão, nos arredores de
Coimbra. Os franciscanos, pobres e mendicantes, iam pedir esmola como todos os
outros pobres, ao Mosteiro de Santa Cruz.
Aí o Cónego Fernando de Bulhões torna-se
admirador do espírito franciscano.
* 1218 – Com vinte e três anos, Fernando
de Bulhões é ordenado Sacerdote no Mosteiro de Santa Cruz.

3

MISSÕES FRANCISCANAS . NOVEMBRO 2016

De 15 a 17
Uma releitura ‘livre’ da Mensagem de Fátima (XV)
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“A confiança dos pequeninos
e humildes do Evangelho
fortalecia os Pastorinhos.
Não temiam o ódio dos
ateus, nem o escárnio dos
maçónicos.”
««… era um sábado, aquele dia»
Terminou há um mês o ciclo celebrativo das «Aparições Aniversárias», que se estende anualmente
de maio a outubro. Era um sábado
aquele dia 13 de outubro de 1917.
Dia de grandes expectativas para
todos. Para os crentes e para os
ateus descrentes. Muitos destes
ateus tinham publicado nos jornais mais lidos da época as suas
expectativas sobre os acontecimentos da Cova da Iria para aquele
dia. Teceram várias considerações
sobre o embuste, se haveria ou não
aparição, se os pastorinhos iriam
ou não estar presentes…
À mistura com estas expectativas,
projetavam ameaças físicas violen-

tas contra as três crianças, se algo
falhasse de acordo com o espetáculo idealizado por eles previamente. Falavam na possibilidade
de fazer explodir bombas no local.
Ameaçavam de morte os pastorinhos e os que os protegessem.
Enfim, o circo estava montado
para gáudio da populaça.
Os inimigos da Fé queriam zombar
do céu e espalharam todo o seu fel
nas letras dos jornais. Mas Deus,
como «escreve direito por linhas
tortas», serviu-se desses artigos
de jornal para atrair à Cova da Iria
mais de 70 000 pessoas naquela
manhã de 13 de outubro.
Alguns dias antes, muitos iniciaram viagem rumo à Serra de Aire.

Qualquer transporte servia para
conduzir, por montes e vales, os
que do norte e sul se encaminham
para Fátima. Na manhã daquele
dia caiu uma forte chuvada. A
multidão, molhada até aos ossos,
não arredava pé de junto da azinheira onde já nas outras vezes a
Virgem falara aos Pastorinhos. Por
motivos opostos, os crentes e os
descrentes estavam ansiosos. Os
crentes confiavam e Deus e receavam as represálias dos ateus. Os
ateus estavam ansiosos, todo o
seu ódio contra a Fé podia cair
por terra. Se na realidade Jesus e
a Sua Mãe Santíssima, mais uma
vez, viessem em auxílio dos que
rezam e se sacrificam para realizar
na terra a vontade do Céu.
A confiança dos pequeninos e
humildes do Evangelho fortalecia os Pastorinhos. Não temiam o
ódio dos ateus, nem o escárnio dos
maçónicos. Vinham vestidos com
as roupas de «ver a Deus», que a
senhora baronesa de Almeirim lhes
tinha oferecido para a ocasião.
O senhor Santos, pai da Lúcia, e
a sua mulher, que até há pouco
faziam coro com os que se interrogavam sobre as visões das
crianças, estavam agora ali, protegendo e defendendo os seus
filhos e testemunham a sua Fé
nos recados do Céu. Dos Vali-

nhos à Cova da Iria, por onde
os Pastorinhos passavam, todos
se ajoelhavam por terra, preparando a sua alma para acompanhar e receber aquilo que as três
crianças iriam ver e ouvir da boca
de Nossa Senhora. Tudo falava,
até o tempo atmosférico. A seguir
à chuva, viu-se um grande relâmpago. Vinha aí Nossa Senhora!
A Lúcia começa a falar com Nossa
Senhora e a Virgem responde às
suas perguntas. Depois para a
chuva, vem o sol como um disco em
círculos, que todos puderam ver. O
sol bailava, espalhando por toda a
parte as cores do arco-íris, depois
começou como que a lançar uma
espécie de fogo que muitos viram
numa extensão de vários quilómetros. O Irmão, o Senhor Sol (como
dizia São Francisco de Assis) veio
até nós para nos falar de Deus, do
Altíssimo e Bom Senhor e de Sua
Mãe, Maria Santíssima.
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Memorial de Moisés – Monte Nebo
Restaurado na Jordânia
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“O Monte Nebo e a sua
magnificência convidam-nos
a levantar os olhos para
Deus e agradecer todos os
seus dons, ali realizados e
concedidos à humanidade
no passado e no presente.”
O Custódio da Terra, o Santo
Padre, o Papa Francisco (representado pelo Cardeal Leandro Sandri,
Prefeito da Congregação para as
Igrejas Orientais) e as autoridades governamentais da Jordânia,
com muitos franciscanos e povo
jordano participaram nos dias 15
e 16 de outubro na inauguração do
memorial evocativo da presença de
Moisés no local de onde contemplou a Terra Prometida.
A Jordânia é, a seguir a Israel,
o maior país que integra a Terra
Santa (Zona constituída por vários
países que guardam memórias do

Povo Bíblico do Antigo e do Novo
Testamento).
O Monte Nebo e a sua magnificência
convidam-nos a levantar os olhos
para Deus e agradecer todos os seus
dons, ali realizados e concedidos à
humanidade no passado e no presente. E onde somos também convidados a olhar com esperança e
com fé para o futuro. A tradição
bíblica e judaico-cristã situa neste
lugar a pessoa de Moisés contemplando a Terra da Promessa, onde
a mão de Deus se fazia sentir abundantemente. Desde a fertilidade de
Jericó às zonas mais distantes que

os olhos humanos podem alcançar,
onde o rio Jordão encontra o Mar
Morto e de onde se contemplam as
colinas da cidade de Jerusalém. Dali
se observa a Terra Prometida, que é
um sinal do Céu e da Pátria Celeste
que um dia todos desejamos habitar. Este é também o lugar indicado
para assinalar a morte de Moisés.
Desde os anos 30 do século passado
que os filhos de São Francisco de
Assis guardam (vivem e dão vida) a
este local na Jordânia.
Presente na mesma ocasião, o
Custódio da Terra Santa referiu que assim como Moisés
experimentou ali a presença de
Deus, também muitos turistas
e peregrinos podem neste lugar
voltar a sentir a misericórdia
do Senhor. Num tempo em que
muitos concidadãos nossos fazem
novamente a experiência da escravidão como os contemporâneos
de Moisés, seja a todos os que são
marginalizados concedida outra
oportunidade de fraternidade e de
comunhão que lhes restitua o sentido da fraternidade e a dignidade
de Filhos e Filhas de Deus.
Para as autoridades governamentais este local histórico e de inte-

resse turístico é também uma mais-valia para a nação Jordana. É um
local privilegiado para o diálogo
inter-religioso.
Devido à morte súbita do padre e
arqueólogo Piccirillo, há precisamente oito anos, e às dificuldades
resultantes da constituição morfológica do terreno que é muito instável, devido à sua composição ser
em sucessivas camadas de calcário
e argila. Problema agora já tecnicamente solucionado, este memorial
teve uma reconstrução lenta.
Permitam-me que conclua este
apontamento com uma nota pessoal. Também já visitei várias vezes
este local. Quer de dia quer de noite
o Monte Nebo tem o seu encanto.
Recordo na última vez que lá
estive, com um grupo da União
Missionária Franciscana, a descida em autocarro já de noite do
Monte Nebo para Israel, e tudo
o que dali se via era absolutamente deslumbrante.
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Jornadas Missionárias Nacionais
Jornadas 2016 – ‘Missão com histórias de Misericórdia’
Texto: Animag

“Tempos
fortes destas
jornadas
foram os
momentos de
celebração”
As Jornadas Missionárias Nacionais
2016 decorreram a 17 e 18 de setembro, no Centro Paulo VI, em Fátima,
com a participação de cerca de 250
pessoas, vindas de todo o país.
O P. António Lopes, diretor nacional
das Obras Missionárias Pontifícias
(OMP), deu as boas-vindas, abrindo
os trabalhos. D. Manuel Linda, Presidente da Comissão Episcopal ‘Missão e Nova Evangelização’, abriu as
Jornadas com uma palavra de incentivo missionário. No ‘ide por todo o
mundo’, não obstante a escassez de
Missionários/as, vivemos tempos de
aumento de geminações entre dioceses e paróquias de Portugal e dos
quatro cantos do mundo. É necessário avivar o ardor missionário e
o tema escolhido atrai e faz partir
ao encontro do outro como Missão
recebida de Jesus. É urgente aprofundar a comunhão e colaboração com a Igreja local.
Os participantes puderam olhar
três rostos de misericórdia. No
Sudão do Sul, o P. José Vieira,
comboniano, viveu a Missão da
misericórdia não como um conceito abstrato mas um encontro
de corações no contexto de uma
guerra civil que continua a massacrar um povo pobre. No Japão, o
P. Adelino Ascenso, Missionário da
Boa Nova, viveu a sua Missão, traduzida por três simples adjetivos
que caracterizam a vida de Jesus:
débil, companheiro e maternal. Na
Amazónia, o Luis Fernandez, leigo
da Consolata, partilhou a sua vida
e luta em defesa dos povos indígenas da Amazónia. Partiu com a
esposa e lá nasceram três filhos.
Viveram as alegrias e angústias de
um povo espezinhado, ajudando a

formar líderes e construir comunidade. Lembrou que ‘o desafio maior
da Missão é ouvir o clamor da terra
e dos pobres. É defender a vida!’.
A tarde de sábado foi preenchida
por cinco workshops que enriqueceram os participantes com partilhas e
reflexões sobre o desenvolvimento,
o voluntariado, a ecologia integral, a
inclusão e a reconciliação.
A Irmã Myri, natural de Mafra e
Monja na Síria, partilhou a experiência da sua comunidade monacal em contexto de guerra civil.
O Convento nasceu por causa do
empenho pela unidade dos cristãos
e do diálogo com todos os crentes.
Lembrou que, ‘cada um de nós é
uma história de misericórdia onde
somos convidados a olhar para
Cristo e ver no irmão a presença
dEle’. O trabalho dos missionários
na Síria é de alto risco porque sem
armas na mão, partilhando os sofrimentos de um povo pobre e mártir.
D. Juan José Aguirre, Bispo de
Bangassou, na República Centro
Africana, partilhou a Missão de
uma Igreja perseguida até à morte
por grupos armados de fundamentalistas islâmicos e não islâmicos
que semeiam o pânico entre as
populações e querem erradicar o
cristianismo de África. Lembrou
o momento forte que foi a visita
do Papa Francisco a Bangui, onde

abriu a Porta da Misericórdia antes
ainda de o fazer em Roma. Como
Bispo é um construtor de pontes.
Contra a violência, a Diocese opta
sempre por construir escolas e
projetos de desenvolvimento.
Tempos fortes destas jornadas
foram os momentos de celebração,
quer no auditório dos encontros
quer nas celebrações oficiais do

santuário, sobretudo a Eucaristia
presidida por D. Manuel Linda,
em que foram enviados em Missão seis Missionários.
Em contexto de Jubileu do Centenário das Aparições de Fátima, as
Jornadas Missionárias Nacionais
2017 serão realizadas a 16 e 17 de
setembro.

NOVO ASSINANTE EM LOUVOR DE SANTO ANTÓNIO
O jornal Missões Franciscanas desde
1937 que faz chegar a muitos assinantes as mais variadas informações.
O jornal é o meio de formação e informação da União Missionária Franciscana, que tem como padroeiro universal
Santo António.
Era uma boa oferta às missões arranjar
assinantes para o jornal. Seja missionário connosco e em Louvor de Santo António promova um novo assinante.

Assinatura anual: simples
5,50 Euros/benfeitor 10,00 Euros.
Nome: ______________________________
Morada (localidade, nome de rua e n.º de porta):
____________________________________
____________________________________
Código Postal: _______________________
Telefone ____________________________
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Estamos de passagem
«Somente Vós, Ó Senhor, Sois grande!»
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“mesmo
tecendo
a vida, a
qualquer
momento
se nos pode
romper a
trama”
Daniela estava convencida de que era
a menina mais bonita da faculdade
devido ao seu cabelo loiro e encaracolado, ao seu rosto fino e aos seus
olhos azuis, cor de mar. Gostava de
juntar a esta beleza o uso de umas
saias, que eram mais mini que saias,
e que provocavam sobre ela uma procissão de olhares sensuais, criando
na rapaziada um misto de ciúme e disputa. Quem não lhe futurava grande
destino era a mãe, que se perguntava
como estaria a sua filha no ambiente
da grande cidade, bem mais agres-

sivo e perigoso que o ambiente calmo
da aldeia onde nascera.
Na sua bolsa, Daniela trazia um espelho, através do qual se pavoneava,
para não deixar ao acaso nenhum pormenor, ajeitando, com preciosismo,
as sobrancelhas e as pestanas, retocando o batom dos seus lábios num
culto do «eu» a ponto de não tolerar
qualquer defeito que lhe apontassem.
Mas, certo dia, tendo-se esfrangalhado o espelho, pediu um novo
à mãe, que aproveitou a ocasião
para lhe dar uma lição. No primeiro dia enviou-lhe um espelho
e a seguinte inscrição: «eis o que
és!». No segundo dia enviou outro
espelho que continha uma caveira
com as palavras: «Eis o que serás!».
No terceiro dia enviou um espelho
ocupado por uma imagem de Nossa
Senhora da Imaculada Conceição,
que dizia: «Eis o que deves ser!». No
quarto dia enviou-lhe uma carta
que dizia: «Minha filha, mandei-te
três espelhos, mas apenas te ofereço
um. Escolhe qual dos três preferes,
e manda-me os outros dois de volta,
pois o espelho com que ficares dirá
do teu futuro. Tenho a impressão de
que te pensas eterna, quando apenas estás de passagem. Infelizmente,
minha filha, foste sempre muito vaidosa! Tenho orgulho em ter uma filha
muito bonita, inveja da rapaziada

mas, ao mesmo tempo, tenho receio
de que a beleza com que Deus te presenteou, quando te dei à luz, cegue o
teu coração, engane a tua consciência e te entregue à desgraça!»
Aquela universitária compreendeu
a lição da mãe e optou pelo terceiro
espelho, passando a vestir-se decentemente, deixando de se expor a
uma vaidade inoportuna.
Na verdade, a caducidade da nossa
vida e a brevidade dos nossos
anos deveria fazer-nos pensar que
a beleza com que a natureza nos
possa ter dotado, inclusive a nossa
posição social ou o poder económico, com que a vida nos bafejou,
não são eternos, nem nos devem
levar a pensar que somos senhores
do mundo e que ficaremos por cá
eternamente, pois esta vida não é
mais que uma passagem.
Francisco de Borgia, Jesuíta, nascido em 1524, era duque de Cândia e
uma das maiores personalidades de
Espanha. Quando morreu a Imperatriz Isabel, e o seu cadáver foi levado
a Granada para o reconhecimento,
Francisco estava presente à abertura do caixão. Todos os presentes
fugiram, perante aquele cadáver
que exalava um cheiro insuportável,
mas Francisco de Borgia, olhando o
cadáver, exclamou:
«Onde está a soberana diante da qual

todos se curvavam? Onde está a sua
grandeza? Onde está o seu poder?
Onde está a sua Beleza? Eis ao que
nos reduz esse ladrão que é a morte!
Somente Vós, Ó Senhor, sois grande!»
E, neste dia, deixou o mundo e
consagrou inteiramente a Deus,
entrando na Companhia de Jesus,
porque tomou consciência, perante
aquela imagem da beleza reduzida
a cadáver, que estamos apenas de
passagem. Na verdade, isto me faz
lembrar um determinado rabino
que, no Cairo, Egito, foi abordado
por um turista:
– Então, o senhor é um rabino tão
ilustre e vive neste quarto miserável apenas contendo uma mesa, um
banco, alguns livros e aquela esteira
desgastada?! Onde estão as outras
mobílias?!”
– E onde estão as suas mobílias?
Mostre-mas! – contestou o rabino
com uma pergunta semelhante.
– Aqui não tenho nenhuma mobília, sou um turista, estou só de
passagem!
– Pois eu também estou de passagem! – concluiu o rabino.
Essa é a verdade, estamos de passagem, e mesmo tecendo a vida, a qualquer momento se nos pode romper a
trama, precipitando essa passagem a
um tempo que pode ser mais breve
do que poderíamos imaginar.

mentou no total de 41 pessoas, atingindo
o número de 3.060. Registaram-se aumentos na África (+73), América (+59),
Europa (+22) e Oceânia (+83). A única
redução é na Ásia (-27).

Os sacerdotes diocesanos no mundo
aumentaram globalmente em 765, chegando ao número de 281.297, com
aumentos na África (+1.023), América
(+810) e Ásia (+848). A maior redução
no número de padres deu-se na Europa (-1.914). Os sacerdotes das Ordens
e Congregações Religiosas reduziram,
na totalidade, em 321 e são agora aproximadamente 134.495. Reforçando a
tendência dos últimos anos, aumentam
na África (+66) e na Ásia (+1.280), enquanto diminuíram na América (-933),
Europa (-650) e Oceânia (-84).

A IGREJA CATÓLICA EM NÚMEROS – PARTE I
Texto: Agência Fides

Recente, a Agência «Fides», Órgão de
Informação das Obras Missionárias
Pontifícias, por ocasião do Dia Mundial
das Missões, que este ano celebrou a
sua 90.ª edição, apresentou-nos uma
estatística muito interessante e com
dados muito recentes.
População mundial

A população mundial é aproximadamente equivalente a 7.160.739.000
pessoas. Houve um aumento de
66.941.000 unidades em relação ao
ano precedente. Houve um aumento global em todos os continentes,
com a exceção da Europa. O aumento da população foi mais significativo
na Ásia (+37.349.000) e na África
(+23.000.000), seguidas pela América
(+8.657.000) e Oceânia (+649.000).

Pelo contrário a população na Europa diminuiu (-2.714.000).
Número de católicos

O número de católicos era equivalente a
1.272.281.000. Houve um aumento ligeiro no número dos católicos em todos
os continentes, com exceção da Europa.
Em África houve um aumento aproximado de (+8.535.000), na América de
(+6.642.000), seguido (+3.027.000) na
Ásia e de (+208.000) na Oceânia.

Bispos

O número total de Bispos no mundo aumentou em 64, sendo aproximadamente
5.237. Também aumentaram os Bispos
oriundos do clero diocesano e das Ordens e Congregações religiosas.

Habitantes e católicos por sacerdote

Sacerdotes

O número de habitantes por sacerdote
aumentou também, no total de 130 pessoas, alcançando a quota 13.882. A divisão por continentes regista, como nos
anos precedentes, aumentos na América
(+79), Europa (+41) e Oceânia (+289);
reduções na África (-125) e Ásia (-1.100).
O número de católicos por sacerdotes au-

O número total de sacerdotes no mundo
aumentou em 444. Sendo agora aproximadamente 415.792. A diminuição
mais consistente de padres registou-se
novamente na Europa (-2.564) e, de
modo menor, na América (-123) e na
Oceânia (-86). Aumentaram na África
(+1.089) e Ásia (+2.128).

Diáconos permanentes

Os diáconos permanentes no mundo
aumentaram em 1.371, chegando ao
número de 44.566. O aumento mais
consistente confirma-se, uma vez mais,
na América (+965) e na Europa (+311),
aos quais se somam, este ano, África
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Apóstolos da UMF
Ao encontro da retaguarda… - Parte I
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“Aos domingos, da parte
da tarde voltávamos para
ilustrar pela imagem o
que anunciáramos pela
palavra. Realizávamos
então uma sessão de
cinema, com imagens da
vida missionária, com
filmes apropriados.”
Em 1972, o Ministro Provincial, P.
António Francisco Marques designou o P. Marques de Castro para
Guardião do Convento de Varatojo
e Assistente das Fraternidades da
OFS de Varatojo e Geraldes (cargo
que ocupou durante 12 anos seguidos). Nessa altura o P. José Lopes
era o Procurador da União Missionária Franciscana (UMF) nessa
zona mas, a pouco e pouco, foi
passando essa responsabilidade ao

novo Guardião, que assim começou a ocupar-se de toda a região do
Oeste nesses trabalhos de animação
missionária.
Entrando há meses em diálogo com
este nosso irmão, fui-lhe fazendo
algumas perguntas, em conversa
amena, que apresentarei nos próximos quatro números deste jornal.
– P. Castro, é verdade que foi um
grande dinamizador da UMF e que
trabalhou durante muitos anos

(+25), Ásia (+65) e Oceânia (+5).
Os diáconos permanentes diocesanos são
no mundo 43.954, com um aumento total de 1.304, registado em todo o mundo: África (+8), América (+971), Ásia
(+36), Europa (+285), Oceânia (+4).
Os diáconos permanentes às Ordens e
Congregações Religiosas são em número
de 612, 67 a mais do que no ano precedente, com aumentos na África (+17),
Ásia (+29), Europa (+26) e Oceânia (+1).
Reduziram-se apenas na América (-6).

(-76). Também se confirma a tendência
para a redução global das Irmãs. Elas
totalizam aproximadamente 682.729
Irmãs. Mais uma vez, os aumentos são
na África (+725) e na Ásia (+604); e as
reduções na América (-4.242), Europa
(-7.733) e Oceânia (-200).

Religiosos e religiosas

Os religiosos não sacerdotes diminuíram
pelo segundo ano consecutivo, numa tendência contrária em relação aos anos anteriores de 694 unidades, atingindo agora o número aproximado de 54.559. Os
aumentos registaram-se na África (+331)
e na Ásia (+66), enquanto diminuem na
América (-362), Europa (-653) e Oceânia

Institutos seculares

Os membros dos Institutos Seculares
masculinos totalizam 654, com uma diminuição total de 58. Ao nível continental, aumentam na África (+2), enquanto
diminuem na América (-13), Ásia (-16)
e Europa (-31), enquanto na Oceânia o
número permanece o mesmo.
Os membros dos Institutos seculares femininos aumentaram no total para 243,
somando o número de 24.198. Aumentam na Ásia (+44) e Europa (+515) enquanto se reduzem na África (-7), América (-306) e Oceânia (-3).

nesta tarefa, em estreita colaboração com o P. Serafim?
– Bem, quanto a mim, os outros é
que o poderão dizer, quanto ao P.
Serafim, com ele trabalhei durante
muitos anos e dele aprendi muitas coisas pois foi, realmente, um
grande dinamizador da UMF.
– Como era, nessa altura, o trabalho de animação missionária realizado pela UMF?
– Primeiro, evidentemente, entrava
em contacto com os párocos,
dando-lhes a conhecer o que desejava fazer e pedindo a devida autorização. Depois de lhes explicar
tudo em pormenor, eles davam a
indispensável autorização para
concretizarmos, na prática, o que
pretendíamos.
– Em que contexto se iniciava o
primeiro contacto com potenciais
colaboradores, amigos e benfeitores da UMF?
– Normalmente presidíamos às
eucaristias dominicais, para que a
mensagem missionária atingisse o
maior número possível de pessoas.
– Era então tudo feito em ambiente
eucarístico?
– Não, meu caro, Fr. Lima. Aos
domingos, da parte da tarde voltávamos para ilustrar pela imagem
o que anunciáramos pela palavra.
Realizávamos então uma sessão de
cinema, com imagens da vida missionária, com filmes apropriados.
O mesmo aconteceria em capelas
de outros lugares das paróquias
nos dias de semana. Aqui, após a
Eucaristia, passávamos os tais fil-

mes e, nos intervalos, íamos tentando arranjar alguém para ficar
como zelador ou zeladora da UMF
na respetiva comunidade.
– Nos dias de hoje, P. Castro, essa
estratégia já não resultaria, não acha?
– Hoje, toda a gente tem televisão,
existe a Internet, enfim... Antes
era diferente, transportar aquelas
máquinas pesadonas com aqueles
enormes rolos dos filmes, que me
deram cabo da coluna, era o cabo
dos trabalhos.
– O P. Castro é capaz de concretizar mais em pormenor a forma
como conseguiam arranjar colaboradores?
– Ora vamos lá tentar! Após a projeção do primeiro filme (20 minutos mais ou menos), tentávamos
arranjar zeladoras, uma ou mais
por cada lugar. Quando surgiam
muitas, escolhiam entre elas duas
ou três e as outras ficavam como
“colaboradoras”. Depois entregávamos uma caderneta para a inscrição dos associados e respetivas
patentes para associados.
– Tarefa difícil, suponho eu!
– Nesses tempos as pessoas prestavam-se a dar uma colaboração mais
direta aos missionários. Tempos
em que muitos missionários idos
de Portugal ainda se encontravam
nos chamados “países de missão”!
Nos dias de hoje a gente mais nova
já não mostra apetência para estas
“coisas”…
– E qual era o trabalho das zeladoras?
– Como já referi, as zeladoras (ou
zeladores, pois este trabalho não é
só para senhoras…) iam recolhendo
durante o ano o que recebiam de
seus associados e que escrituravam
na respetiva caderneta. Além disso,
ficavam também com a responsabilidade da distribuição da “imprensa
missionária” (calendários, agendas
e almanaques), recebendo as respetivas ofertas, que são uma ajuda
valiosa para sustentar a atividade
missionária.
– E em que altura do ano prestam
contas?
– Em qualquer ocasião o podem
fazer. Essas verbas são entregues
pelos Procuradores locais na Procuradoria Nacional da UMF no fim
de cada ano, para se elaborar um
Relatório final, sendo então feita
a distribuição de harmonia com
orientações do Secretariado Geral
das Missões Franciscanas.
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Tríduo de S. Francisco de Assis
Tríduo preparatório da solenidade de S. Francisco de Assis na Namaacha
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

Na manhã do primeiro de outubro,
parti de Maputo para Namaacha,
conduzido pelo Frei Agostinho
Julieta Matlavele, para iniciar o tríduo de preparação para a Solenidade do Seráfico Pai, São Francisco
de Assis. Chegados ao mosteiro da
Namaacha, e depois das palavras de
boas vindas da abadessa do Mosteiro de Santa Clara, a irmã Maria
Cruz e suas irmãs, mais três irmãs
clarissas de Chidenguele que por
coincidência se encontravam hospedadas naquele Mosteiro, o frei
Agostinho regressou a Maputo.

Valor de 1 Bolsa de Estudo (250,00 €)
Valor de 1/2 Bolsa de Estudo (125,00 €)
Ajuda para Bolsa de Estudo no valor de .........,..... €
Envio cheque à ordem de União Missionária Franciscana
Envio vale postal à ordem de União Missionária Franciscana
Faço transferência bancária para: IBAN: PT50 0007 0018 0025 6060 0058 6
Desejo comprovativo para dedução do IRS / IRC
( N.º Contribuinte: ........................)

CORTAR E ENVIAR PARA:
União Missionária Franciscana - Convento De São Francisco
Rua Dos Mártires, 1 - Apartado 1021 - 2401-801 Leiria

Tive o primeiro encontro com as
irmãs, onde apresentei o tema da
reflexão para os três dias: Celebrar a
Solenidade de S. Francisco durante
o ano jubilar de Misericórdia. A primeira reflexão baseou-se no significado do termo graça, quer na cultura
grega, quer na cultura hebraica; bondade, amor e misericórdia, dando
algumas referências sobretudo
acerca do significado destes termos no Antigo Testamento. Depois
rezamos a Hora Sexta seguida do
almoço. Pelas 15h30 rezamos o

Terço na novena de S. Francisco,
seguido da celebração da Eucaristia
de Santa Teresinha do Menino Jesus,
a padroeira das Missões e refletimos
sobre a sua humildade e simplicidade, virtudes que têm muito a ver
com a espiritualidade franciscana.
Logo após a Eucaristia, tivemos a
Hora Santa e às 18h cantamos as
Vésperas e terminamos com a bênção do Santíssimo. Na parte da tarde,
estiveram connosco as irmãs Vitorianas, Franciscanas Missionárias de
Maria, as irmãs da Ação Paroquial e
membros da OFS.
Iniciamos o segundo dia por volta
das 05h45 com a oração das Laudes seguidas da meditação, Ofício de Leituras e Hora Tércia. Às
09h00, tivemos o segundo encontro com o tema: O Significado da
Misericórdia para S. Francisco e
tomámos como referência a Carta
a um Ministro dos Escritos de
S. Francisco. Às 12h15 tivemos a
Hora Sexta seguida do almoço e
descanso. Às 15h15 reuniu-se toda
a família franciscana na Capela
do Mosteiro e rezamos a Hora de
Nona seguida do Terço na Novena
de S. Francisco, seguido de Missa.
Exposição do Santíssimo e Véspe-

ras, por fim a bênção do Santíssimo.
Como se pode ver do horário, é uma
autêntica experiência monacal em
vista à celebração da Festa do Seráfico Padre.
No terceiro dia desenvolvi o tema:
O que significa para mim hoje celebrar a Solenidade de S. Francisco
durante o ano jubilar da Misericórdia, tomando como referência o
Salmo 135; depois do tema seguiu-se
um tempo de confissões. Na celebração Eucarística, onde durante
a homilia centrei a minha reflexão
sobre o Crucifixo de S. Damião,

onde “Francisco escutou a voz do
Senhor que lhe dizia: Francisco vai
e repara a minha igreja, que como
vês, está quase em ruínas” (2Cel
10,4). No dia 4, além do Ofício litúrgico, celebramos a missa da Solenidade de S. Francisco, que ainda
hoje é visto como o outro Cristo,
que ensina os seus frades a rezar:
quando orardes dizei: “Pai Nosso” e
“Nós Te adoramos, Jesus Cristo, em
todas as igrejas...” (1Cel XVII,45).
Para todos os leitores do Jornal
Missões Franciscanas vão desde
Moçambique as minhas saudações
fraternas de Paz e bem!

BOLSAS DE ESTUDO 2016/2017
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Sete casas e lojas pertencentes a cristãos
coptas foram incendiadas e saqueadas.
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
Uma cristã idosa foi insultada, agredida
que se desenvolvam as vocações missioe nárias
despojada
em público
porsurgindo.
uma gangue
franciscanas
que vão
«É o
deEspírito
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almim
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de(1Cor
Minya,
no Alto
se não
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9, 16).
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nomeDesta
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sinto o adever
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vez,a aIgreja,
desencadear
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II, atualmente na Áustria, emitiu uma declaração em que fala da possibilidade de
Deusos- tanto
como os
bens materiais
que
fatos adevida
al Karm
possam
ser usa- não é nosso, mas foi-nos confiado em uso.
dos
acionar uma
espiral
de conQue para
a generosidade
nonova
dar seja
sempre
ilufrontos sectários, e chama todos a tutelar
juntos a coexistência pacífica entre as diversas componentes da população egípcia.
Até mesmo o presidente Abdel Fattah al
Sisi – refere um comunicado difundido em
26 de maio pela equipe presidencial – fez
um apelo aos departamentos governamentais competentes para que os responsáveis
da violência de al Karm sejam prontamente
identificados e punidos. De acordo com informações da imprensa local, pelo menos
cinco pessoas foram presas sob a acusação
de ter participado das agressões contra a
mulher idosa e as casas dos coptas.

minada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)

