Diretor: Álvaro Cruz
da Silva, OFM
Ano LXXIX . N.º 834
DEZEMBRO de 2016
Preço: 0,50€

PAZ E BEM

OS FILHOS SÃO UMA
BÊNÇÃO DO SENHOR!
“Diz a Sagrada Escritura: Os filhos são uma bênção do Senhor
e o fruto das entranhas uma recompensa...”
página 2

VARATOJO EM
CLIMA DE MISSÃO
“A Eucaristia, que se seguiu, foi
intensamente vivida e Frei Armindo, no momento da homilia,
não deixou novamente de aludir
à urgência da missão, que a todos diz respeito.”

Ghirlandaio, Ridolfo (1511 - 1513) Sagrada Família com São Francisco e Jerônimo

página 4

APÓSTOLOS DA UMF
“Mas tem sido, evidentemente,
esta zona do Oeste, onde me
encontro há mais de quarenta e
quatro anos, o meu grande campo de ação.”
página 7
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Agora que se aproxima a celebração do Natal de Jesus, lendo a
Sagrada Escritura e os ‘sinais dos
tempos’ vemos que pouco se alterou no trato com o nosso semelhante, aquele que em linguagem
religiosa toma o nome de Irmão.
Ao lermos o evangelho de São
Lucas vemos que Jesus não teve
lugar na hospedaria. A cidade
estava cheia. Todos se foram
recensear, e os pais do Menino
Jesus também foram a Belém
de Judá. Nesta circunstância
tiveram por casa nos arredores
da cidade, num barracão onde
viviam animais.
Hoje na velha Europa, que em
tempos foi cristã, também se
amontoam em abrigos e barracões famílias inteiras, crianças
sozinhas e idosos abandonados.
Não têm lugar nem nas instituições, nem nos abrigos de qualquer campo de refugiados.
Não ter lugar na ‘hospedaria’ significa hoje o mesmo que no tempo
em que Jesus nasceu segundo a
carne.
Significa que muitos homens, hoje
a viver na abundância, não olham
para os pobres como semelhantes e irmãos, como iguais em
direitos e dignidade. Olham de
cima e com superioridade, com
olhares distantes e arrogantes.
É contra isto que devemos lutar,
procurando a proximidade com
o nosso semelhante, transformando-o em Irmão, sentando-o à
nossa messa, abrindo-lhe o nosso
coração.
Gestos e atitudes como estas são
necessários para transformar o
mundo de frio em quente, de anónimo em próximo. Comecemos
por aqui para depois celebrármos a festa do encontro, da alegria, marcada por muitas luzes,
por prendas, por comida farta.
Quando voltarmos a descobrir
a dignidade do outro estamos a
caminho do verdadeiro NATAL!!!

“Os filhos são
uma bênção
do Senhor!”
«É esse tesouro que eu prezo!»
Manuela e Fátima, amigas e
vizinhas, de condição pobre e
humilde, foram educadas dentro
dos valores cristãos, no ambiente
de uma pequena aldeia do Interior
Norte de Portugal.

- Ó Manuela, triste sina teres
casado com um miserável pobretana, que não te deu qualquer
riqueza nem te aliviou das canseiras e trabalhos. Foi o que deu
nunca teres saído do umbigo desta
terra desgraçada.
- Estás enganada, minha amiga –
respondeu a Manuela - vem daí,
entra em minha casa, que eu vou
mostrar-te a riqueza que o meu
marido me deu, a riqueza que vale
mais que os anéis que trazes nos
dedos, que as joias que trazes nos
pulsos e que o ouro que trazes ao
peito!

Fátima, por sua vez, casou com
um homem riquíssimo que a
retirou de toda a prática religiosa, aceitando ser escrava de
um amor que lhe dava tudo o que
queria, contando que renunciasse
à sua vontade e se submetesse a

E Manuela mostrou-lhe os seus
nove filhos, dizendo-lhe, enquanto
tomava o mais novo nos seus braços, recebendo dele um beijo, uma
carícia e um sorriso:
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Passados vinte e oito anos Fátima
regressou do Brasil, e ao encontrar-se com a sua amiga Manuela
disse-lhe, num tom de superioridade sobre a amiga:

Já adultas, Manuela ficou pela
sua terra ao passo que Fátima se
aventurou, partindo para o Brasil.
Manuela continuou com os seus
deveres de cristã e casou com
um moço da terra, também simples, e que exercia a profissão de
pedreiro, trabalhando nas obras.
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- Eis, amiga Fátima, o maior
tesouro que recebi do meu
marido, os nossos filhinhos!
Fátima apercebeu-se, então, que
a amiga era pobre de bens materiais, porque com os filhos gastava
tudo o que ganhava, mas não tinha
problemas de consciência e a sua
maior riqueza eram, de fato,
os seus nove filhos e a satisfação do cumprimento de um
dos principais requisitos para
a verdadeira missão de mulher
casada, segundo Deus: SER
MÃE!
- Minha amiga Fátima, as canseiras que tive no passado, e que
ainda tenho hoje, hão-de render
a generosidade agradecida dos
meus filhos, que olharão por mim
e pelo pai, quando não pudermos
caminhar e precisarmos do seu
auxílio. Quanto a ti, não sei a que
mãos ficará entregue a tua velhice.
- O dinheiro que tenho me comprará todas a empregadas que

quiser, não te preocupes, quanto a
isso estou descansada!
- Pois, pois, Fátima, está-se a ver
que, para ti, o dinheiro resolve
tudo. Se é verdade que podes
pagar, com os teus bens, quem
olhe por ti na velhice, também
é verdade que nunca comprarás o amor daqueles que hão de
olhar por ti. Nada chega ao carinho dos filhos e ao consolo dos
netos, minha amiga! Apesar das
canseiras, é tão bom vê-los crescer, sentir neles que continuamos
vivos e continuaremos vivos após
a nossa morte, aurindo a felicidade de saber que olharão por nós
e até rezarão por nós quando partirmos para a Eternidade. É esse
tesouro que eu prezo e que riqueza
nenhuma no mundo mo poderia
comprar. É esse tesouro que estou
fazendo render com sacrifício,
para que o meu amor sacrificado
seja retribuído com o amor agradecido por quem me amará, não
simplesmente porque sou velha e
posso pagar, mas sim porque sou
mãe!
Fátima descobriu, afinal, como
caminhou errada ao lado de um
amor que não a desafiou a prolongar a vida, na vida de filhos.
Agora, sentia-se velha demais e
as riquezas que possuía não lhe
podiam comprar o dom da maternidade.
Diz a Sagrada Escritura: «Os filhos
são uma bênção do Senhor e o
fruto das entranhas uma recompensa» (Salmo 126-127).
Se os filhos nasceram e foram
amados, no cumprimento do mandato do Criador, e dentro de um
planeamento familiar sensato,
exaltar o direito dos pais ao amor
agradecido dos filhos é uma questão de justiça e gratidão, consequente desse amor recebido e
jamais a justificação utilitarista da
sua existência.
O Natal é a festa das crianças, dos
filhos e da vida. Feliz Natal, caro
leitor!
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De 15 a 17
Uma releitura ‘livre’ da Mensagem de Fátima (XVI) - Recordando 2016
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

“os pensamentos de
Deus são insondáveis.
Nós não os conhecemos
e por isso, muitas vezes os
rotulamos com o carimbo
de coincidência”
Foi nosso propósito em 2015 ajudar os nossos leitores a viverem
um tempo de preparação para a
celebração do 1.º Centenário das
Aparições de Fátima. Agora que
chegámos ao fim do ano de 2016,
em ocasião de balanço vemos que
em 8 números do nosso Jornal
«Missões Franciscanas» partilhámos convosco diferentes aspectos
da «Mensagem de Fátima».
Procuramos apresentar uma releitura
livre, acessível a todos e dentro da
fidelidade ao que os Pastorinhos nos
transmitiram e legaram. De modo particular, seguimos de perto os escritos
que a Irmã Lúcia nos deixou.
Começamos por caracterizar sumariamente Portugal sob o ponto
de vista político, social e eclesial.
A nação saía de tempos incertos
decorrentes da implantação da
Republica. A maçonaria estava
forte, e dava força aos seus seguidores, é disso exemplo a ação governativa do Presidente da República,
o Marechal Carmona.
Este clima de fragilidade política irá
conduzir a nação aos acontecimentos de 28 de maio de 1926 e a uma
governação de direita ditatorial do
Estado Novo.
É preciso chegarmos a 13 de
outubro de 1927, para que pela
primeira vez um membro do episcopado português pregue oficialmente em Fátima. Dando assim
abertura ao estudo teológico e ao
aprofundamento crítico dos acontecimentos de 1917 na Cova da Iria.
Como todos sabemos os pensamentos de Deus são insondáveis.

Nós não os conhecemos e por isso,
muitas vezes os rotulamos com o
carimbo de “coincidência”. O certo
é que foi precisamente no dia 13
de maio de 1917, que o Papa Pio
XII foi sagrado bispo. Ele que quis
consagrar a Rússia e o mundo ao
Imaculado Coração de Maria. Será
coincidência?
Também por estarmos no ano de
2016, demos especial relevo às aparições do Anjo, que tiveram lugar em
1916. A doutrina trinitária e eucarística transmitida pelo Anjo aos Pastorinhos é hoje objecto de aprofundados estudos teológicos. Dedicámos
também a nossa atenção ao tema da
«Infância Espiritual», à conduta inocente dos videntes de Fátima. Crianças simples, com uma vida simples.
O seu quotidiano girava entre a pastorícia, à mistura com jogos infantis
e uma enorme capacidade de corresponder aos apelos do Céu e de sofrer
pela verdade, jejuando e procurando
o sacrifício, mantendo sempre a fé e
coerência de vida.
Obedientes a Nossa Senhora
rezavam todos os dias o terço e
queriam reparar as ofensas feitas ao Coração de Jesus e Maria.
Sentiam-se parte de um povo suplicante. Lúcia, a mais velhinha, transmitia à Virgem Maria os pedidos
e as súplicas dos doentes e dos
moribundos. E para conhecerem a
sorte de muitas criaturas, foi-lhes
dado “ver o sofrimento das almas
no inferno”. Por fim Nossa Senhora
pelo “milagre do sol” corrobora
para a multidão a veracidade da
mensagem transmita pelo Céu aos
três Pastorinhos: “Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao
Imaculado Coração de Maria”.

MENSAGEM DE NATAL

4

MISSÕES FRANCISCANAS . DEZEMBRO 2016

Varatojo em clima de missão
Texto: Frei António Castro, OFM

“o Pedro, o Filipe, o André
e o João – estão dispostos
a dar uma orientação
diferente à vida que
levavam no mundo.”
Dia 6 de novembro foi a data
escolhida para este ano a União
Missionária Franciscana realizar o tradicional Encontro Missionário Franciscano no Convento de Varatojo. É como que
um complemento à tradicional
Festa das Missões celebrada
sempre em fins de maio. Todavia,
este “Encontro” tem um cariz
um bocadinho diferente, pois
permite uma aproximação mais
íntima entre todos, congregando
pessoas oriundas de diversas
zonas, muitas delas conhecidas
através das diversas peregrinações organizadas pela UMF.
Durante a manhã, no Salão das
Reuniões do Convento, viveu-se
um clima de missão. Frei António Castro, responsável local da
UMF, e Frei Armindo de Carva-

lho, atual Ministro Provincial dos
Franciscanos Portugueses, que
se quis associar à festa, abriram
o coração e procuraram inculcar no coração de todos os presentes a urgência da missão, que
não é só em terras distantes, mas
também no meio onde vivemos
diariamente e partilhamos nossas vidas. E porque este espírito
missionário está também sempre presente nas peregrinações
anualmente organizadas pela
União Missionária Franciscana,
houve tempo para o amigo António Manuel Fonseca projetar no
ecrã eloquentes imagens do dia-a-dia recentemente vivido numa
das nossas últimas viagens.
A Eucaristia, que se seguiu,
foi intensamente vivida e Frei
Armindo, no momento da homi-

lia, não deixou novamente de
aludir à urgência da missão, que
a todos diz respeito. Em Ano de
Misericórdia, prestes a encerrar oficialmente, é preciso
que este sentimento perdure
no nosso coração pela vida
fora e nos leve a uma compaixão que não seja apenas um
sentimento, mas uma vivência
concreta para os outros. E este
Convento varatojano, desde os
seus inícios em 1474, sempre tem
sido local de acolhimento e formação de novos missionários,
muitos deles que levaram a Boa
Nova do Evangelho a terras bem
distantes. E desde que em 1923
aqui foi implantado o 1.º centro
da União Missionária Franciscana em Portugal, uma plêiade
de zeladores e associados está
com eles a apoiá-los pela oração
e partilha de vária ordem.
Este Encontro Missionário teve
este ano um momento muito
especial e emocionante dentro
da Eucaristia. Quatro jovens – o
Pedro, o Filipe, o André e o João –
estão dispostos a dar uma orientação diferente à vida que levavam
no mundo. E diante do Ministro Provincial, e na presença
de seus pais e outros familiares e da numerosa assembleia,
deram o seu SIM, depois de Frei

Armindo lhes explicar o que a eles
se pedia, segundo a Regra Franciscana. Foram admitidos como
Aspirantes. Agora seguir-se-ão
novas etapas – o Postulantado, o
Noviciado e a Profissão –, se este
“estilo de vida” lhes agradar. Uma
estrondosa salva de palmas ecoou
por toda a igreja. E ficou a promessa da oração de todos nós
para que se esforcem por ser
fiéis ao chamamento que neste
momento sentem dentro de si.
E o resto do dia foi passado neste
ambiente fraterno, saboreando o
apetitoso almoço oferecido pela
UMF. Como já é hábito, após a
sobremesa e antes de se começarem a comer as castanhas,
não faltou o tradicional gigante
“Bolo do Encontro Missionário”,
oferta de pessoa amiga torreense
que, mesmo sem ser rogada,
anualmente envia este miminho,
desde que um dia começou a participar nas peregrinações organizadas pela UMF.
E foram as despedidas, neste
lindo dia em que o irmão sol
também se quis associar às nossas alegrias, dando tréguas à
irmã chuva que durante a noite
levemente nos havia visitado…

Os 4 jovens – Pedro, Filipe, André e João - dispostos a iniciar a caminhada na Ordem Franciscana
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Animação Missionária conjunta
Texto: Frei Cruz da Silva, OFM

“à frente da
Missãopress
o Padre
Tony Neves”

Em Portugal, os Institutos Missionários Ad Gentes há largos
anos desenvolvem conjuntamente atividades de Animação
Missionária. Estas ações são
levadas a cabo no terreno pelos
animadores missionários dos
ANIMAG e pretendem oferecer às Igrejas Diocesanas do
nosso país a possibilidade de
conhecer a riqueza da Igreja

enviada a espalhar a fé nos
cinco continentes.
Recentemente reuniram-se para
avaliar o trabalho feito e programar no âmbito da imprensa missionária escrita, no seu órgão
MISSÃOPRESS. Nesta reunião
foram eleitos para um mandato de
dois anos à frente da Missãopress
o Padre Tony Neves, como presi-

dente, o padre Vítor Silva como
secretário e o Dr. João Cláudio
como tesoureiro.
Outra actividade marcante dos
IMAG são as assembleias nacionais anuais, para estudo, reflexão, partilha e programação,
que este ano se realizaram na
Casa de Retiros anexa ao Seminário de São Paulo em Almada.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2017

NOVO ASSINANTE EM LOUVOR DE SANTO ANTÓNIO

Já se encontra disponível o material
missionário para 2017. Se gostaria de
ajudar as Missões Franciscanas através da divulgação deste material (Calendário, Agenda e Almanaque), entre
em contacto connosco, nos locais ha-

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.

bituais onde os franciscanos estão
presentes, ou peça directamente a:
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

Assinatura anual: simples
6,00 Euros/benfeitor 10,00 Euros.
Nome: ______________________________
Morada (localidade, nome de rua e n.º de porta):
____________________________________
____________________________________
Código Postal: _______________________
Telefone ____________________________
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Queremos ser solidários
ou chega lamentarmo-nos?
Texto: MissãoPress

“há um sentimento
indescritível de missão
cumprida, de serviço
gratuito e de sentido
solidário, que anima
estas instituições
anfitriãs perante todas
as inquietações e
perplexidades.”
Há um ano atrás, o tema ainda
estava em todos os telejornais
e a emoção movia a sociedade.
Hoje, já não chama a atenção e
as agendas mediáticas focam-se
noutros temas. Começou a cair o
manto do silêncio. Mas o drama
dos refugiados continua vivo.
O sofrimento de milhares de
crianças, de homens e mulheres continua a habitar o nosso
espaço. Vidas adiadas, de quem

espera e desespera, de quem se
divide entre a vontade de lutar e
a tentação de desistir.
Do nosso lado, a nossa Europa
continua em crise. Numa crise de
solidariedade que nos desfigura
e nos trai. Em muitos locais, o
medo continua a ser mais forte
que a coragem e a indiferença
ganha margem à generosidade.

NOTA DA ADIMISTRAÇÃO

A Administração do JORNAL MISSÕES FRANCISCANAS saúda todos
os nossos assinantes e amigos e
deseja-vos um SANTO NATAL e um
ANO DE 2017 cheio de PAZ E BEM.
Vimos por este meio recordar aos
nossos estimados assinantes que
está na altura de renovar o pagamento da assinatura do Jornal Missões
Franciscanas, que mensalmente recebem em vossas casas.
Podem usar o envelope RSF que vai
juntamente com o jornal de dezembro e enviar-nos o pagamento da vossa assinatura. Devem enviar-nos a
‘folha de rosto’, que contém a vossa
direção. Devem indicar-nos se a vossa direção está correta, se há alterações, se a sua porta tem número e se
o seu código postal está correto.

Para muitos dos nossos assinantes,
a forma mais económica e fácil de
renovar a assinatura mediante o pagamento para o novo ano será por
transferência bancária. Deve fazer a
sua transferência para o NIB que se
encontra no canto inferior esquerdo
da página número 2 do nosso Jornal
e remeter-nos no envelope RSF o talão comprovativo da transferência.

Entre nós, há quem contrarie
esse destino. Trezentas e cinquenta organizações da sociedade civil, num gesto espontâneo
de mobilização, perante o desespero de milhares que buscavam
abrigo, constituíram, em setembro de 2015, a Plataforma de
Apoio aos Refugiados (PAR).
Esta rede informal, feita de
vontades fortes e não temendo
recursos escassos, gerou um
programa de acolhimento de
crianças refugiadas e suas
famílias, que tem vindo progressivamente a acolher refugiados
no nosso país. Numa lógica de
proximidade, cada instituição
assume-se como anfitriã de uma
família de refugiados, cuidando,
durante dois anos, de tudo o que
a integração exige (alojamento
autónomo, apoio na aprendizagem do português, integração
das crianças na escola, de toda a
família na saúde e dos adultos no
mundo do trabalho). Hoje são
já 65 famílias que beneficiam
desta hospitalidade e estão
mais 40 para chegar. Serão 600
pessoas, em breve. Claro que há
dificuldades: da comunicação às
partidas sem aviso prévio, dos
preconceitos mútuos aos mal-entendidos. Só que, ao lado des-

tas “pedras na engrenagem” há
um sentimento indescritível de
missão cumprida, de serviço gratuito e de sentido solidário, que
anima estas instituições anfitriãs
perante todas as inquietações e
perplexidades.
Estes são exemplos da intervenção do que tem sido possível
fazer. Mas há ainda mais tarefas
à nossa espera. A mais urgente é
ser capaz de aumentar a capacidade de acolhimento de famílias de refugiados, que estão à
espera em campos ou centros
na Grécia. Portugal pode fazer
mais, pois está ainda longe de ter
atingido sequer a sua quota de
responsabilidade. Por isso, aqui
deixamos o desafio: mais do que
lamentarmo-nos, precisamos
de (continuar a) lançar mãos
à obra. Cada um/a de nós, pode
desencadear à sua volta, junto
da sua paróquia, movimento, instituto religioso, o impulso para
acolher uma família e ajudá-la a
recomeçar a sua vida. A solidariedade não pode esperar, nem,
pior ainda, ser esquecida. É
agora que é preciso acolher. (Ver
www.refugiados.pt ou contatar
via mail, par@ipav.pt para se tornar instituição anfitriã).
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Apóstolos da UMF
Por terras de Portugal - Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“com os
oitenta e
seis anos a
pesar-me,
desejo
alguém com
sangue novo
capaz de
continuar
este trabalho
que tenho
realizado
com tanto
amor.”

- Padre Castro, sei que calcorreou
muito território português, tanto
no continente como nas ilhas, na
companhia do P. Serafim, como
aconteceu em terras açorianas. Que
recordações tem dessas jornadas
missionárias?
- É verdade, marcamos presença em
todas as ilhas, à exceção do Corvo e
da Terceira.
- Deve-se aos dois a fundação da
UMF naquele arquipélago?
- Não! Já existiam zeladoras, embora
sem grande assistência da nossa
parte. Recordo a dedicação da D.ª
Maria de Lurdes, em Ponta Delgada,
que diariamente nos transportava
no seu carro a fim de irmos de terra
em terra levar a nossa mensagem.
No final deixava-nos no Seminário
Diocesano, que nos recebeu com
muito carinho.
- Mas, anteriormente não tinham
andado por lá também os nossos Padres Bartolomeu Ribeiro e
Mário Branco?
- Bem, é verdade, só que a sua
missão foi mais de dinamizar as
Fraternidades da Ordem Terceira
aproveitando, estou em crer, para

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO - Vida de Santo António
Tabela cronológica (Cont.)
No fim do Verão de 1220 – Fernando de
Bulhões toma o hábito franciscano e passa a usar o nome de António. Anima-o
nesta sua opção o desejo de ser missionário e neste sentido parte para o norte
de África e vai viver em Marrocos.
Em Marrocos contrai uma doença (possivelmente malária) e regressa à Europa.
Por causa de uma tempestade o barco
em que viaja, vai aportar nas costas da
ilha italiana da Cecília. Acolhido pelos
franciscanos italianos em Messina. Já
curado da doença, parte para Assis a fim
de participar no capítulo de 1221, onde
conhece pessoalmente São Francisco.
É enviado para o eremitério de Monte
Paolo, onde celebra diariamente a missa
conventual e se dedica a outros trabalhos
servis. É convidado para pregar na missa
de ordenação de uns frades dominicanos

em Forlí e desde então passa a ser conhecido como pregador, a quem chamam
a “Arca do Testamento” (de tal maneira
guardava em si toda a sabedoria da Sagrada Escritura).
Torna-se além de pregador, o professor de
Teologia dos futuros sacerdotes franciscanos e é familiarmente chamado de “o meu
Bispo” por São Francisco de Assis.
Nasce com António de Lisboa, a primeira Universidade Franciscana, na cidade
de Bolonha em Itália. Frei António assume também ofícios de governo na Ordem
Franciscana em Itália e em França. Depois
vai para Pádua onde reescreve e sistematiza os seus sermões que foram publicados como: «Sermões Dominicais», depois
escreve outo conjunto de sermões, a que
dá o nome de «Sermões Festivos» e passa
para a história da Igreja com o nome de
“Doutor Evangélico”.

acompanhar e incentivar algumas
zeladoras da UMF que por lá havia.
Nas minhas andanças missionárias
por essas paragens – e já lá vão mais
de quarenta anos – recordo-me de
ouvir, em algumas paróquias, as
melhores referências a estes dois
irmãos, que os açorianos lembravam com saudade.
- Recorda-se da data em que pela primeira vez rumou para essas terras?
- Sei que foi no dia 28 de abril do
ano de 1974. Tínhamos comprado
o bilhete para esse dia e lá aparecemos no aeroporto. Foi uma autêntica barafunda, pois foi três dias
após o 25 de abril. Até a agenda
que levava no bolso foi alvo de inspeção… Ao fim de algumas horas o
avião lá levantou voo mas, ao chegar
a Ponta Delgada, as caixas com os
filmes não apareceram. Chegariam
no dia seguinte, todas arrombadas…
- Então o P. Castro não se considera o introdutor da UMF em terras dos Açores?
- De maneira nenhuma, como já
disse. Fui lá com o P. Serafim para
revitalizar aquele movimento. Disseminadas pelas ilhas encontrámos um número razoável de cerca

de quarenta zeladoras, mas o seu
número, ao fim de alguns meses,
após a nossa incursão, subiria para
algumas centenas.
- Durante a vossa tarefa missionária
no arquipélago açoriano onde ficavam hospedados?
- A primeira vez, como já referi, foi
no Seminário Diocesano, em Ponta
Delgada. Depois, como tínhamos a
nossa residência franciscana numa
das ilhas, era aí que evidentemente
éramos acolhidos. Nas restantes
ilhas encontrávamos hospedagem
normalmente nas fraternidades das
nossas Irmãs de cariz franciscano,
que sempre nos acolheram em espírito fraterno e amigo e connosco ficaram a colaborar. Isto sem falar dos
diversos párocos. Gostaria de referir
que neste trabalho para além colaboração do falecido P. Serafim Ferreira,
também contei com a colaboração
de outros Procuradores Nacionais da
UMF como sejam o P. João Batista, o
P. Álvaro Silva, o P. Vítor Rafael, e tu
próprio, caro Frei Lima, mas sempre
também com a colaboração dos Procuradores locais.
- P. Castro, realmente para mim foi
muito enriquecedor, sobretudo porque retirei uma experiência concreta
colhida no terreno, que procurei pôr
em prática tanto como Vice-Procurador da UMF como Procurador local
em Vila Real, durante os seis anos
em que integrei aquela Fraternidade
Franciscana em Trás os Montes.
Bem, além dos Açores, que outras
regiões de Portugal percorreu nesta
missão de ajudar os outros a serem
também “missionários”?
- Olha, percorri praticamente quase
todas as paróquias da Madeira e da
diocese do Algarve, durante anos a
fio. Mas tem sido, evidentemente,
esta zona do Oeste, onde me encontro há mais de quarenta e quatro
anos, o meu grande campo de ação.
Uma zona que vai desde Mafra à
Benedita, passando por Torres
Vedras, Lourinhã, Peniche, Bombarral, Óbidos, Caldas da Rainha. Isto
sem falar numas “infiltrações” na
diocese de Aveiro, que assumi por
ser natural dessa região. Mas, com
os oitenta e seis anos a pesar-me,
desejo alguém com “sangue novo”
capaz de continuar este trabalho que
tenho realizado com tanto amor.
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Há dez anos em
missão Myanmar
Texto: Frei Cruz da Silva, OFM

“os missionários franciscanos presentes
naquele país, darão fruto abundante”

Recentemente os Missionários Franciscanos celebraram o décimo ano
da sua presença missionária em
Myanmar.
Para celebrar este acontecimento,
deslocou-se àquele país o Frei
Michael Perry, o Ministro Geral dos
Missionários Franciscanos, acompanhado de outros Irmãos Missionários vindos do Vietnam, da Tailândia.
Como os grãos de trigo que germinam na terra, assim também os missionários franciscanos presentes
naquele país, darão fruto abundante
oportunamente.
Às palavras do Ministro Geral da
Ordem Franciscana, Frei Basil
Heo, superior local nos missionários naquela nação asiática, referiu
a grande ajuda recebida das Irmãs
Franciscanas Missionárias de Maria
(FMM), que desde a primeira hora
têm apoiado o trabalho missionário
dos franciscanos desde 2005.

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

É muito promissora a nossa presença missionária em Myanmar.
Atualmente contamos com um
Irmão de votos solenes, cinco
Irmãos professos temporários, um
noviço e cinco aspirantes, todos
naturais de Myanmar.

BOLSAS DE ESTUDO 2016/2017
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
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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)

