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SENHOR,
FAZEI DE MIM
INSTRUMENTO
DA VOSSA PAZ!

PAZ E BEM

DIA MUNDIAL
DA PAZ
“A não-violência ativa é uma
forma de mostrar que a unidade
é, verdadeiramente, mais forte e
fecunda do que o conflito.”
página 3
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Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Chegamos a 2017!
Se olharmos bem à nossa volta até a
natureza se apresenta com um novo
brilho. Já há algum tempo que os dias
são maiores, o que nos dá a todos nós
uma sensação agradável. Mas há também outras situações que nos interpelam e interrogam, a situação na Síria,
no Sudão do sul e entre todos outros
pontos do globo.
Acabamos de celebrar o Natal do
Senhor, que em muitas circunstâncias,
hoje é uma amostra de assimetrias.
Uns viveram o Natal como se fosse um
festival de gastronomia, com mesas
fartas e grandes provas de vinhos,
enquanto outros passam o Natal como
um dia qualquer, com uma sandes e
uma sopa fria servida em qualquer
albergue. Estes não podem ter calor
no coração e já não acreditam no
significado da palavra fraternidade.
Muita gente viveu o Natal com o coração endurecido e desconfiado.
Estamos a iniciar o Ano de 2017 com o
desafio do papa Francisco à «não-violência, como caminho de uma política
para a Paz».
Quem semeia a violência, semeia um
mundo de degradação, de guerra e
de morte. Quem semeia a paz, a não-violência, semeia a fraternidade, a
concórdia, a união e o progresso. Ao
usarmos os métodos e os meios da não-violência, procuramos antes de mais o
diálogo e as soluções pacíficas em vez
da força das armas.
O Papa Francisco deseja ser como São
Francisco de Assis, profeta da Paz no
nosso tempo. No século XIII no meio
de tantas guerras e cruzadas, Francisco
de Assis dialogou com o lobo de Gúbio,
com o Sultão do Egipto, dentro e fora
da Europa, dentro e fora da Igreja.
São Francisco de Assis há oito séculos
foi um defensor exemplar da «não-violência» e hoje o Papa Francisco vem
usar os mesmos métodos de São Francisco de Assis para propor aos homens
uma solução para os conflitos armados
que destroem países e vidas humanas.
A «não-violência» ensina-nos a respeitar as diferentes culturas e identidades.
Ninguém deve exercer domínio sobre
o seu semelhante, limitando a diversidade das suas origens e modos peculiares de ser e viver.
Ano Bom! Para si meu caro leitor.

“3 simples
crianças
do campo
recebiam
a visita da
Senhora
mais linda
e a cada uma,
conforme a
sua condição,
era concedida
a graça de A
ver ou ouvir.”
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Faz 100 anos que algo de inexplicável sucedia em Portugal: 3 simples crianças do campo recebiam
a visita da Senhora mais linda e a
cada uma, conforme a sua condição, era concedida a graça de A
ver ou ouvir.
A sequência de aparições marianas foi, a seu tempo, reconhecida
pela Igreja e a sua mensagem é
seguida por fiéis do mundo inteiro.
Anualmente são milhares e milhares os que se deslocam a Fátima,
movidos pela fé.
Ao longo destes 100 anos têm sido
muitas e diversificadas as representações e recriações da história dos pastorinhos, do milagre de
Fátima, enfim! A arte interpreta
a vida e, por vezes, mostra novos
contornos em diferentes linguagens: cinema, teatro, literatura,
música, estatuária…

Pegando em alguns exemplos da
cinematografia, refira-se o filme
espanhol, Señora de Fátima, de
1951, do realizador Rafael Gil; ou
o norte-americano, Miracle of our
Lady of Fátima (O milagre de
Fátima), de 1952, do realizador
John Braham; ou a coprodução
luso-italiana, Fátima, de 1997, de
Fabrizio Costa.
No ano há pouco findo, houve já
inúmeras estreias de produtos
artísticos à volta dos pastorinhos e de Fátima. Espera-se
entretanto, a estreia, este ano, de
um filme de animação totalmente
digital, em que os pastorinhos
serão protagonistas: Fé.
Que as novas linguagens possam
ser também veículo de transmissão da mensagem de Fátima:
Cristo é o caminho para Deus e
Maria mostra o caminho a todos.
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2017 é um ano que se adivinha
repleto de aprendizagens. E são
tantas as coisas que podemos
aprender e tantos os meios com
que podemos aprender!
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Assinatura Benfeitora
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Membro da:

Está disponível o I Volume, 3.ª edição revista e aumentada, das Histórias do Frei
José Dias de Lima: Histórias de Vida, Exemplo e Proveito. Quem adquiriu a primeira e a segunda edição decerto que gostará de levar também a terceira. Será boa
opção para uma prenda.
É uma ajuda às Missões Franciscanas. Faça o seu pedido que enviaremos pelo
correio a sua casa, pelo preço 10,00 Euros com portes incluídos, ou à cobrança
pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com
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Dia mundial da paz
Celebração do 50.º Aniversário
Texto: Cruz da Silva, OFM

“no mundo existe demasiada violência,
demasiada injustiça e, portanto, não se
pode superar esta situação, exceto se lhe
contrapuser algo mais de amor, algo mais
de bondade. Este ‘algo mais’ vem de Deus”
No passado dia 1 de novembro o
Papa Francisco enviou à Igreja e ao
mundo a sua mensagem que neste
ano de 2017 se refere à não-violência como caminho para construir
a Paz. O Papa chamou-lhe mesmo:
A não-violência: estilo de uma
política para a paz. Diz o Romano
Pontífice: «Hoje, ser verdadeiro
discípulo de Jesus significa
aderir também à sua proposta
de não-violência. Esta, como
afirmou o meu predecessor Bento
XVI, “é realista pois considera
que no mundo existe demasiada
violência, demasiada injustiça
e, portanto, não se pode superar
esta situação, exceto se lhe contrapuser algo mais de amor, algo
mais de bondade. Este ‘algo mais’
vem de Deus”. E acrescentava sem
hesitação: «a não-violência para os
cristãos não é um mero comportamento tático, mas um modo de ser
da pessoa, uma atitude de quem
está tão convicto do amor de Deus
e do seu poder que não tem medo
de enfrentar o mal somente com
as armas do amor e da verdade.
O amor ao inimigo constitui o
núcleo da “revolução cristã” A
página evangélica – amai os vossos inimigos (cf. Lucas 6, 27) – é,
justamente, considerada “a magna
carta da não-violência cristã»:
esta não consiste «em render-se
ao mal (...), mas em responder ao
mal com o bem (cf. Romanos 12,
17-21), quebrando dessa forma a
corrente da injustificação”.
Fazendo uma retrospetiva do passado recente, diz o Papa Francisco: «A não-violência, praticada
com decisão e coerência, produziu
resultados impressionantes. Os
sucessos alcançados por Mahatma
Gandhi e Khan Abdul Ghaffar
Khan, na libertação da Índia, e
por Martin Luther King Jr contra a

discriminação racial nunca serão
esquecidos. As mulheres, em particular, são muitas vezes líderes
de não-violência, como, por exemplo, Leymah Gbowee e milhares
de mulheres liberianas, que organizaram encontros de oração e
protesto não-violento, obtendo
negociações de alto nível para a
conclusão da segunda guerra civil
na Libéria».
E ao terminar, o Papa Francisco,
lança-nos um desafio à maneira de
convite:
«A construção da paz por meio da
não-violência ativa é um elemento
necessário e coerente com os
esforços contínuos da Igreja para
limitar o uso da força através das
normas morais, mediante a sua
participação nos trabalhos das
instituições internacionais e graças à competente contribuição de
muitos cristãos para a elaboração
da legislação a todos os níveis».
O próprio Jesus nos oferece um
«manual» desta estratégia de construção da paz no chamado Sermão
da Montanha. As oito Bem-aventuranças (cf. Mateus 5, 3-10) traçam o perfil da pessoa que podemos definir feliz, boa e autêntica.
Felizes os mansos – diz Jesus –,
os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os
que têm fome e sede de justiça.
Este é um programa e um desafio
também para os líderes políticos
e religiosos, para os responsáveis
das instituições internacionais e
os dirigentes das empresas e dos
meios de comunicação social de
todo o mundo: aplicar as Bem-aventuranças na forma como
exercem as suas responsabilidades. É um desafio a construir
a sociedade, a comunidade ou a

empresa de que são responsáveis
com o estilo dos obreiros da paz; a
dar provas de misericórdia, recusando-se a descartar as pessoas,
danificar o meio ambiente e querer
vencer a todo o custo. Isto requer
a disponibilidade para «suportar o
conflito, resolvê-lo e transformá-lo no elo de ligação de um novo
processo». Agir desta forma significa escolher a solidariedade
como estilo para fazer a história e
construir a amizade social. A não-violência ativa é uma forma
de mostrar que a unidade é,
verdadeiramente, mais forte e
fecunda do que o conflito. No
mundo, tudo está intimamente
ligado. Claro, é possível que as
diferenças gerem atritos: enfrentemo-los de forma construtiva e
não-violenta, de modo que «as tensões e os opostos [possam] alcançar uma unidade multifacetada
que gera nova vida», conservando
«as preciosas potencialidades das
polaridades em contraste».
Asseguro que a Igreja Católica
acompanhará toda a tentativa de
construir a paz inclusive através da
não-violência ativa e criativa.
Com esta finalidade, nasceu no

dia 1 de janeiro de 2017, um novo
Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, que
ajudará a Igreja a promover, de
modo cada vez mais eficaz, «os
bens incomensuráveis da justiça, da paz e da salvaguarda
da criação» e da solicitude pelos
migrantes, «os necessitados, os
doentes e os excluídos, os marginalizados e as vítimas dos conflitos
armados e das catástrofes naturais,
os reclusos, os desempregados e as
vítimas de toda e qualquer forma
de escravidão e de tortura».
Como sempre esta Mensagem
do Papa foi assinada no dia 8 de
dezembro, na festa da Imaculada
Conceição da Bem-Aventurada
Virgem Maria. Nossa Senhora é a
Rainha da Paz. No nascimento do
seu Filho, os anjos glorificavam a
Deus e almejavam paz na terra aos
homens e mulheres de boa vontade
(cf. Lucas 2, 14). Com o Papa e com
todos os Missionários e Missionárias, peçamos à Virgem Maria que
nos sirva de guia nos caminhos da
Paz praticando a não-violência.
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Alegres na Esperança
150 Anos dos Missionários Espiritanos em Portugal
Texto: Missionários do Espírito Santo

“renovar o compromisso
com paixão e construir o
futuro com esperança.”
Os Missionários do Espírito Santo
completam 150 anos de presença em
Portugal. Este jubileu levou a Conferência Episcopal Portuguesa a publicar uma Nota Pastoral, para reconhecer e agradecer esta presença
missionária dos Espiritanos, “recordando o precioso contributo para a
missão da Igreja, especialmente no
nosso país e a partir dele”.
A Congregação do Espírito Santo nasceu em Paris, no dia de Pentecostes
de 1703. Um jovem bretão, Cláudio
Poullart des Places, congregou uma
comunidade de jovens pobres, candidatos ao sacerdócio, e inspirou-a a
servir nos lugares mais abandonados
da Igreja. Um século mais tarde, Francisco Libermann, judeu convertido ao
cristianismo, fundou a Congregação
do Imaculado Coração de Maria, orientada para a evangelização dos povos
africanos. As duas congregações fundiram-se numa só, que se orientou definitivamente para a missão ad gentes.

A presença dos Espiritanos em
Portugal está intimamente ligada
a Angola. Quando os espiritanos
entraram naquele território africano, em 1866, encontraram a oposição das autoridades portuguesas,
que não aceitariam ali missionários
que não fossem portugueses. Há
males que vêm por bem. Um ano
depois, os Espiritanos chegavam a
Portugal para começar a preparar
futuros missionários. Começaram
em Santarém, mas foi em Braga que
criaram as suas primeiras grandes
estruturas de formação.
A revolução de 1910 levou à perseguição e dispersão dos Espiritanos. Mas não os extinguiu. Alguns
anos mais tarde, coordenados pelo
P. Moisés Alves de Pinho, mais
tarde Bispo de Angola e Congo e
Arcebispo de Luanda, voltaram em
força, construindo seminários em
vários pontos do país.
Durante muitas décadas, quase

todos os Espiritanos portugueses
enviados em missão partiam para
Angola. Depois, a sua missão foi-se alargando por outras regiões,
passando por mais de duas dezenas de países, em África, Américas,
Europa e Ásia.
Em Portugal, os Espiritanos estão
comprometidos em várias frentes,
inseridos na Igreja local. Asseguram
a animação paroquial em diversas
dioceses, formam grupos de jovens
e adultos no espírito missionário,

investem na comunicação, colaboram em capelanias hospitalares e
prisionais, apoiam imigrantes e refugiados. Para isso lançaram diversos
movimentos laicais de cariz missionário que partilham a espiritualidade
e a missão desta Congregação.
Ao recordar esta já longa história, o
lema escolhido para o jubileu, “Alegres na Esperança” (Rm 12, 12), inspira a renovar o compromisso com
paixão e construir o futuro com
esperança.

rios Franciscanos e recebeu a ordenação
presbiteral no dia 15 de agosto de 1957.
Um ano depois seguiu para as Missões de
Moçambique. O seu primeiro destino foi
a missão de Homoíne. De 1965 a 1968
trabalhou na Missão de Jangamo, quase
sempre como guardião. De singular visão
para trabalhos de construção civil, modernizou as estruturas materiais da Missão de
Jangamo, onde construiu o Centro Social
de Cumbana, a Escola Secundária de Jangamo e várias Escolas Primárias.
A 8 de dezembro de 1988 foi nomeado secretário do Arcebispo de Maputo, Cardeal D.
Frei Alexandre José Maria dos Santos, franciscano. Renovou a Casa Episcopal, iniciou
a construção de um Lar para crianças vítimas da guerra, em Marracuene, e construiu
a casa de Noviciado – a Casa-Mãe da Congregação Diocesana das Irmãs Franciscanas
de Nossa Senhora, Mãe de África, e o Mos-

teiro das Irmãs Clarissas de Nossa Senhora
de Fátima, da Namaacha. Por ocasião da
celebração dos 100 anos da chegada dos
Franciscanos Portugueses a Moçambique,
promoveu a construção da residência franciscana na cidade da Beira, como marca
deste acontecimento. Por falta de saúde,
regressou definitivamente a Portugal em
meados de 2003.
Desde essa data vivia na Fraternidade de
Leiria, onde desempenhou as funções de
Vigário, ecónomo e formador, bem como
outras atividades pastorais. Neste tempo
foi assistente espiritual da Pequena Família Franciscana, que ajudou a consolidar em Portugal.
Em meados de novembro, foi internado
de urgência no serviço de Cardio-toráxica
no Hospital da Universidade de Coimbra
e, de imediato, operado à aorta. Tendo
alta uma semana depois.

Foi recuperar na casa das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, na Cruz d’Areia, em Leiria. Por
ordem médica deslocou-se no dia 5 de
dezembro ao Hospital de Coimbra, onde
fez exames e foi consultado pela equipa
que o operou. No fim da consulta veio
para a Enfermaria da Luz, para poder restabelecer as suas forças, e na manhã do
dia 6 de dezembro adormeceu no Senhor.
Depois das solenes exéquias no seminário
da Luz, onde estiveram dezenas de sacerdotes a concelebrar, a sua família de sangue,
muitas religiosas e muitos amigos, foi a sepultar no talhão dos Missionários Franciscanos no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.
O Ministro Provincial presidiu à missa de
sétimo dia, no passado dia 12 de dezembro
no Convento de São Francisco, à Portela em
Leiria. Também na sua terra natal foram celebradas missas de sufrágio.

OBITUÁRIO
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva

Faleceu Padre Francisco
Partiu para Deus
No dia 6 de dezembro de 2016, na Enfermaria Provincial, no Largo da Luz em
Lisboa, faleceu o Frei Francisco Marques
Júnior. Tinha 84 anos de idade, 66 de
vida franciscana e 59 de sacerdócio.
Nasceu na Caranguejeira, Leiria, a 29 de
janeiro de 1932, estudou nos Seminá-
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Animadores Missionários da
UMF reúnem-se em Leiria
Frei Álvaro, responsável nacional
pela Animação Missionária Franciscana

“os franciscanos
desenvolvem
a sua ação
missionária
em zonas de
grande risco
e vivem em
constante
perigo. ”
Os Animadores das diversas Fraternidades Franciscanas, espalhadas pelo país reuniram-se recentemente em Leiria, na sede nacional
dos serviços da União Missionária
Franciscana.
Orientou os trabalhos, o responsável nacional da Animação Missionária Franciscana, Frei Álvaro
Cruz da Silva. Cada um dos participantes traçou os elementos das
actividades levadas a cabo nos

últimos tempos e apresentaram
as suas propostas de ação para o
novo ano que agora se inicia.
A União Missionária Franciscana é
o Movimento de apoio ao trabalho
missionário mais antigo em Portugal, onde foi introduzida em 1922,
após ter sido criada na Holanda
em 1891.
Ainda hoje em cada uma das nossas 15 casas em Portugal, a UMF
tem um imenso trabalho na divulgação do trabalho realizado pelos
missionários em tantas partes
do mundo. Hoje os franciscanos
desenvolvem a sua ação missionária em zonas de grande risco
e vivem em constante perigo. O
nosso trabalho em Myanmar, na
Tailândia, na China, no Sudão do
Sul (em Juba), em Marrocos, no
Sudão do Norte (em Khartoum), na
Amazónia, em Cuba, em Trípoli, na
Rússia, na Papua-Nova Guiné, na
Turquia e em tantos outros lugares
é apoiado pela União Missionária
Franciscana, quer espiritual, quer
materialmente.
Por isso não podemos baixar os
braços, as necessidades dos missionários franciscanos, desafiam-nos a inventar e a recriar novas
formas de apoio de serviço às
Missões Franciscanas. Contamos
com todos, com as vossas orações
e com a vossa partilha material.
Deus vos recompensará.
Alguns dos animadores Missionários Franciscanos

NOTA DA ADIMISTRAÇÃO
A Administração do JORNAL MISSÕES FRANCISCANAS saúda todos
os nossos assinantes e amigos e deseja-vos 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 janeiro 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.
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Missionário franciscano em
Moçambique dá notícias
Texto: Frei Enrique Báscones Lezcano, OFM

“num gesto
de gratidão
para com eles
organizamos
uma
excursão,
uma viagem.
Como
estamos
perto do mar,
normalmente
vamos à
praia.”
Frei Enrique Bascones escreve
para nós também.
Em carta enviada ao Frei Saturnino
Vidal da Província franciscana de
Espanha/Madrid.
«Quem é este que nos escreve,
perguntarão os que não me conhecem? Sou Enrique Báscones Lezcano, membro da antiga Província
de São Gregório de Castilha, e que
por imperativos da Missão passei a
fazer parte da Província Missionaria de S. António de Bolívia, onde

trabalhei durante 27 anos. Nos últimos 14 anos sinto-me muito bem,
felizmente, comprometido com a
Custódia Franciscana Autónoma
de Santa Clara de Assis de Moçambique, onde continuamos a apoiar
e a construir a Igreja implantando
a Ordem Franciscana.
Gosto de partilhar com os Irmãos,
família e amigos, alguns aspetos
da nossa Missão Franciscana de
Manjacaze, neste belo país que é
Moçambique. Por isso, começo por
pedir desculpa e compreensão aos
Irmãos e aos Amigos por entrar
assim nos vossos computadores.
Entre nós, aqui em Moçambique, o
ano académico termina na terceira
semana de novembro. Por esta
altura com os grupos que apoiam
diretamente a Missão, como os
catequistas, os acólitos e o grupo
juvenil JUFRA, não exigem, mas
num gesto de gratidão para com
eles organizamos uma excursão,
uma viagem. Como estamos perto
do mar, normalmente vamos à
praia. Foi assim nestes últimos
sábados. No dia 13 de novembro,
foi a vez dos acólitos! Foi muito
bom ver a alegria de todos eles
durante o passeio. No domingo
dia 22 de novembro foi outro dia
especial para a vida franciscana na
nossa Comunidade. Numa vibrante
celebração realizaram a sua profissão na Ordem Franciscana Secular
cinco novos Irmãos e Irmãs, acompanhados pelo grupo coral e pelo
grupo Juvenil da JUFRA. No 18 de
dezembro, houve também grande
festa fraterna na vizinha Missão
de Mangunze, onde sete novos
Irmãos e Irmãs farão a sua entrada

no período de formação e quatro
farão a sua profissão na OFS local.
A nossa Fraternidade orienta a
Escola Familiar Rural, que forma
técnicos em Agro-pecuária. Frei
Paulo Luís Constantino dedica-se
plenamente e com grande entusiasmo, a esta enorme tarefa. No
3 de dezembro celebramos com
imensa alegria a PROMOCIO 2016.
Vinte e três jovens receberam o
seu Diploma de Técnico Básico, na
presença das Autoridades locais,
seus pais e muitos amigos. Nesse
mesmo dia as Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, que já
há muitos anos trabalham na nossa
missão com grande solenidade,
rodeadas de muitas crianças, seus
pais, educadoras e auxiliares, celebraram o fim do ano escolar da sua
Escolinha e Jardim-de-infância,
onde educam mais de 120 crianças. Foi uma grande festa, com
muita música que fez a alegria dos
pais e de todos os presentes.
No dia seguinte, na Eucaristia
dominical, um grupo de leigos do
Movimento Concepcionista Secular, fizeram o seu público compromisso, juntamente com outros vindos de diversos lugares.

São variados os compromissos que
a EFR desenvolve, e que aumentam
as suas preocupações. Não posso
esquecer o nosso grande desafio
permanente que é o Centro de Acolhimento NIHUERSI do CHIMOIO,
com os seus 150 órfãos de pais
com SIDA, que nos pedem pão e
carinho. Estamos também comprometidos, há já três anos, no projeto
da construção na nossa Missão de
Nossa Senhora de Fátima de Manjacaze. Continuamos a bater a muitas
portas, mas as respostas têm sido
muito poucas e ainda não conseguimos nem começar a primeira fase.
Colocamos este sonho nas mãos de
Deus! A Província Franciscana de
S. António na Bolívia ofereceu-nos,
3.000 dólares dos 5.000 solicitados,
para o projeto da construção de
uma simples capela da Comunidade Cristã de CHITSOMBELANE,
dedicada ao Apostolo São Tiago.
Por ser dedicada ao Padroeiro de
Espanha tenho particular interesse
em conclui-la, apesar da grande
crise económica mundial. Rogo
a São Tiago que mova a generosidade de todos os amigos das Missões Franciscanas.
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Apóstolos da UMF
Peripécias da evangelização - Parte III
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“metemos
toda a tralha
para cima
da carrinha
e lá chegámos
ao destino
mas famintos.
Só que não
encontrámos
sequer uma
tasca onde
pudéssemos
comer
qualquer
coisa.”

- Padre Castro, neste seu deambular de terra em terra pode referir
mais alguma peripécia?
- Num domingo rumámos para a
localidade de Ribeira de Palheiros,
terra do nosso Frei Perdigão. Como
era hábito, parámos no caminho
para tomar um cafezito. Sem olhar
bem para o anúncio da casa na
berma da estrada, entrámos e notei
um ambiente esquisito, mas fui
pedindo dois cafés. – Aqui não vendemos café! – responde a menina
do balcão. Só então reparei que era
uma discoteca… E nós íamos vestidos com o nosso santo hábito!
- Para organizarem o vosso trabalho devia haver uma certa dificuldade para se alimentarem…
- Recordo-me do que aconteceu
certa vez na ilha da Madeira, lá no
norte, em Boaventura. Aí estivemos dois dias, hospedados na residência paroquial. No dia seguinte
tínhamos trabalho marcado para
uma paróquia vizinha e haviam-nos
dito que passaria a carreira cerca
das 10h00. À beira da estrada, vestidos de hábito, aí estivemos nós
até cerca das 13h00. Carreira de
passageiros, nem sombra. Mas eis
que ao nosso lado pára uma carri-

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO
Recentemente apareceu no nosso Jornal Missões Franciscanas o «Cantinho
de Santo António». De todos conhecido,
Frei António de Lisboa, é uma figura tutelar a quem recorremos muitas vezes.
Nos meses anteriores, situei à minha
maneira Santo António, no tempo e no
espaço. E, por assim dizer, abri a porta
aos nossos estimados leitores, para que
escrevam aqui algo sobre Santo António.
Enviem os vossos pequenos artigos para
a redação do Jornal Missões Franciscanas, para o email umfprocnac@gmail.
com., e a equipa de redação oportunamente os publicará aqui. Os artigos para
serem publicados têm que ser escritos
em computador, letra ‘Times New Roman’, tamanho 12, e não podem exceder nunca os 2.500 caracteres.

Santo António tem muitos devotos em todo
o mundo, é muito poderoso junto de Deus
e por isso o estimado leitor já deve ter recorrido à proteção do nosso Santo.
Partilhe connosco, os pedidos que fez
a Santo Anto António e as graças que o
Santo alcançou para si junto de Deus.
Contamos com os seus artigos, com os
seus testemunhos de fé e estamos em
crer que também aqui neste «Cantinho»
do Jornal Missões Franciscanas, Santo
António será honrado e por ele Deus será
glorificado.

nha de caixa aberta e o condutor
pergunta para onde íamos. Explicámos, metemos toda a tralha para
cima da carrinha e lá chegámos ao
destino mas famintos. Só que não
encontrámos sequer uma tasca
onde pudéssemos comer qualquer
coisa. Os trabalhos aí só estavam
marcados para a noite. Fomos
ambos para as arribas do mar e
“preguei” ao meu amigo de viagem o “sermão da perfeita alegria”,
devidamente adaptado à circunstância. Só depois das 21h00 aconchegámos o estômago.
- Lembra-se de mais alguma peripécia na Madeira?
- Olha, a Fraternidade Franciscana
tinha apenas um carro, que nos
era cedido para os nossos trabalhos sempre que possível. De resto,
sobretudo para as zonas mais próximas do Funchal, o P. Acindino,
grande missionário que foi em terras de Moçambique, conseguiu de
um amigo o empréstimo de uma carrinha de caixa aberta para o nosso
serviço. Certa ocasião faltaram os
travões. Imagina aquelas estradas,
sempre a descer! Lá arranjámos um
tronco de árvore e, quando necessário, lá saía eu do carro para o colocar à frente das rodas…

- E cá pelo continente não aconteceu nada de engraçado que queira
registar? As vossas refeições eram
tomadas nos restaurantes ou
como era?
- Em restaurantes, a não ser uma ou
duas vezes na Madeira, a convite de
pessoas amigas, nunca entrámos.
Normalmente, sempre que possível,
comíamos no Convento. Quando
tínhamos serviço à noite, o nosso
dedicado Frei Morgado, antes das
18h00, sempre nos preparava qualquer coisa. E, quando tínhamos serviço fora no dia seguinte, até nos
arranjava um tacho com arroz, para
o nosso almoço.
- Então as pessoas não vos convidavam para comer?
- Elas sempre julgavam que tudo
estava programado, até que um dia,
na Paróquia de Alvorninha, descobriram que nos encontrávamos a
comer à sombra de uma árvore,
tirando a comida duma marmita.
A partir daí começámos a ser tratados como “príncipes”. Nos anos
seguintes, logo na véspera, a D.
Vitória Mendes levava-nos para
sua casa, onde nos começou a
dar hospedagem: jantar, dormida,
pequeno-almoço (que deixava preparado antes de sair para os seus
afazeres). E aos domingos, após
a missa, vínhamos almoçar juntamente com a família. Mas não foi
só ela. Também na Paróquia da
Benedita, desde os tempos do P.
José Lopes, os Missionários Franciscanos têm hospedagem garantida. Primeiramente era em casa
da D. Amélia Rebelo. Uma vez falecida, a família continua empenhada
em fazer esta “obra de caridade”.
Quando necessário, é na residência paroquial. Neste ano de 2016,
quando lá fui realizar o “Domingo
Missionário”, houve uma certa disputa, pois eram várias as famílias
que me queriam receber. Sem falar
na D. Teresa Maria, que ficaria zangada se não fosse a casa dela tomar
as refeições, como tem acontecido
desde alguns anos…
- P. Castro, pelo que me diz, a UMF
merece ser acarinhada, de uma
maneira especial em toda essa
zona.
- Não duvides, caro amigo!

8

MISSÕES FRANCISCANAS . JANEIRO 2017

Notícias de Belém
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“que o Senhor nos encontre
prontos para O acolhermos
sempre nos nossos
corações.”

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

Frei Edson, sacerdote franciscano,
natural de Moçambique, a viver na
Terra Santa, é um assíduo colaborador do Jornal Missões Franciscanas.
Desta vez enviou-nos um interessante
artigo sobre a visita do Custódio da
Terra Santa à Gruta de Belém, aqui
vai o artigo do nosso correspondente
em Israel:
«Após a solenidade de Cristo Rei do
Universo, a Igreja começa um novo
percurso. Trata-se do início do ano
litúrgico que coincide com o primeiro domingo do Advento, onde os
cristãos são convidados a repetir até
ao nascimento de Jesus: Maranathá,
um termo de proveniência aramaica
que significa “vem Senhor”. O calendário litúrgico é feito de uma forma
rotativa e no círculo de três anos as
celebrações vão-se repetindo.
Para nós que nos encontramos nas
terras que viram nascer o Salvador do
mundo, ir a Belém é ir ler o “quinto
evangelho”, Palavra viva e tangível e
com os olhos de fé é impossível voltar
de lá sem uma novidade evangélica,
mas para isso é preciso deixar que o

mistério da nossa salvação penetre
nos nossos corações para fazer com
que possamos acolher a novidade que
Cristo nos traz todas as vezes que nos
aproximamos das Sagradas Escrituras e tocamos os lugares santos.
No passado dia 26 de novembro,
o Custódio de Terra Santa, o Frei
Francisco Patton fez o seu ingresso
solene na basílica de Santa Catarina
marcando deste modo o início das
celebrações do Primeiro domingo de
Advento. A procissão começou na
praça municipal onde se encontravam frades e alunos das escolas católicas de Belém, religiosas e religiosos
e alguns peregrinos que se encontravam por lá à espera do Custódio.
Depois seguiu-se a procissão de
entrada na basílica de Santa Catarina
encontramos o guardião de Belém,
Frei Artémio Vitores que acolheu o
Frei Francisco enquanto se cantava o
“Salve sancte pater...” e depois segiu-se a procissão ao interior da mesma
basílica cantando o “Te Deum”.
O Frei Francisco, Custódio acompanhado de alguns dos seus diretos

colaboradores na orientação da Terra
Santa de outros frades, regressamos
à basílica de Santa Catarina onde terminamos a oração das vésperas com
a bênção final e despidida.
Por ocasião da celebração do “Ofício de Leituras” presidido pelo Frei
Artémio Vitores, guardião da fraternidade de Belém, procuramos entrar de
uma forma concreta na dinâmica do
Advento de modo particular no trecho da primeira leitura tirado do livro
de Isaias 1, 1-18. Após a segunda leitura enquanto cantávamos o Te Deum
fomos em procissão à gruta de natividade onde se incensou a estrela da
Natividade, o altar dos Pastores e dos
Magos e por fim regressamos à basílica de Santa Catarina e deste modo
se marcava o fim das celebrações
vespertinas do primeiro domingo do
Advento em Belém.
A todos os Leitores do Missões Franciscanas, vão os melhores votos de
um feliz e fecundo Ano Novo de
2017 e que o Senhor nos encontre
prontos para O acolhermos sempre
nos nossos corações.

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
agressores
enfurecida.
Este éasograndes
balanque impele
a anunciar
de Deus!
se anuncio
o Evançoobras
provisório
daPorque,
nova onda
de violência
gelho, não tenho de que me gloriar, pois
sectária contra os coptas que explodiu em
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
almim
Karm,
na província
de(1Cor
Minya,
no Alto
se não
evangelizar!
9, 16).
Em
nomeDesta
de toda
sinto o adever
Egito.
vez,a aIgreja,
desencadear
fúriaimde
perioso invasoras
de repetirforam
este grito
desobre
S. Paulo»
gangues
boatos
uma
(Redemptoris Missio).
relação sentimental entre um egípcio coptaA(filho
anosimporagreBolsada
desenhora
Estudo édea setenta
oferta duma
tância
em dinheiro
ajudar as despesas
dida)
e uma
mulher para
muçulmana.
vocações missionárias.
A com
novaa formação
explosão das
de violência
sectária, há
Cada Bolsa deve atingir a importância de
poucos
dias
do
encontro
que
teve
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250,00€, oferecida de uma só vez
ou em
em
Roma
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Granváriasentre
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Imame
al-Azhar,
al-Tayyib,
to às ajudas
materiais,
é importante
verno
o
chamou
a atenção
do debate
público
espírito com que se dá. Para isso torna-se
Egito,
sobretudo
causaestilo
da violência
e
necessário
rever opor
próprio
de vida: as
humilhação
perpetrada
contra
a
senhora
missões não solicitam apenas uma ajuda,
mas uma
partilhacopta
do anúncio
e daTawadros
caridade
idosa.
O Patriarca
ortodoxo
para os pobres. Tudo o que recebemos de

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
para
acionar
uma
nova
espiral
de conQue a generosidade no 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)

