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Giovanni Benedetto Castiglione (Il Grechetto) (Italian, Genoa 1609–1664 Mantua), Saint Francis in ecstasy

MISSIONÁRIOS
FRANCISCANOS
CONSAGRADOS
PARA MISSÃO
“Consagrados para a missão, os
franciscanos estão presentes na
Igreja e no mundo, junto de fiéis
e infiéis, para a todos servir a
Palavra da Salvação. Na Igreja
como testemunho de serviço e
fidelidade, no mundo como expressão de fraterna comunhão
entre os povos”
página 3

FAÇAMOS A
DIFERENÇA
“se por engano fosses para o
inferno (engano, seguramente,
improvável) o próprio diabo te
despacharia para o paraíso, pois
ele jamais aceitaria quem fizesse
a diferença”
página 5

SENHOR,
ONDE HOUVER
TREVAS QUE EU
LEVE A LUZ
(Liturgia da luz - 2 de fevereiro)
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Editorial
Artigo de Opinião
Texto: Helena Espírito Santo
Docente

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Quarenta dias depois da celebração do
Natal do Senhor, eis que chega um outro
momento festivo na vida da Comunidade
Cristã. Segundo a lei judaica qualquer
mulher depois de ser mãe ficava em
quarentena, para se refazer das lides do
parto e sobretudo se purificar do contato
com o sangue. O conceito de “impureza
legal” era muito forte na Lei Judaica.
A jovem Maria vai ao Templo para os
ritos da sua purificação perante a Lei e
para fazer a apresentação do seu Filho.
No Templo encontra os velhos Ana e
Simeão, que iluminados pelo espírito
de Deus queriam ver Aquele que trazia
consigo a salvação do Mundo, Jesus,
o Senhor fonte e origem de toda a luz.
Jesus (O Verbo) era a Luz verdadeira,
que ilumina todo o homem que vem a
este mundo (Jo 1,9).
A piedade popular olha para a liturgia do
dia 2 de fevereiro e retira dela um sentido
prático para a vida quotidiana. Abstrai-se
um pouco do principal que é: “Cristo Luz
do Mundo” e centra-se em Maria, a quem
chama de “Senhora das Candeias”. Neste
dia todos levam da igreja para suas casas
as velas bentas para uso posterior em
rituais domésticos.
Não está mal!
Mas nós podemos dar um passo qualitativo na vivência litúrgica desta festa. E
pedir a Maria e sobretudo ao Seu Filho
que nos faça transmissores da Sua Luz,
dizendo: «Senhor, onde houver trevas que
eu leve a Luz».
É este o versículo de uma conhecida oração que anda na boca de meio mundo:
«Senhor, onde houver trevas que eu leve
a Luz». Esta súplica pode torna-se em
programa de vida e em práxis quotidiana.
No meio das trevas, do erro, da dúvida,
da tristeza, da ofensa; Senhor que leve a
luz, a verdade, a fé, a alegria, o perdão…
E assim pedindo ao Senhor para sermos portadores da Sua Luz, estamos a
colorir o mundo com o brilho da Luz de
Cristo, Luz criadora e re-criadora.
Que Cristo, O Senhor, infunda no nosso
coração a Luz Verdadeira que não tem
acaso. E que todos nós mereçamos
chegar um dia à Luz da eterna glória.
Fazendo memória de Jesus, glória de
Israel e difundindo missionariamente
no mundo, Cristo: Luz das nações!
Empenhemos sempre e cada vez mais
em dizer, mas sobretudo em ser Luz!
Repetindo sempre: «Senhor, onde houver
trevas que eu leve a Luz».

ASSINATURA DO JORNAL M.F.
Cheque: à ordem de União Missionária Franciscana;
Transferência Bancária: IBAN - PT50 0010
0000 2614 0490 0011 7 - BPI (enviar comprovativo de pagamento e n.º de assinante).

“também
eu SEI que,
com a minha
vida, venho
fazer
a vontade
do Pai que
me ama.
E posso
fazê-lo com
pequenas
(grandes)
coisas”

Ainda há pouco, o Deus Menino
nos entrava pela casa. Entrava e
emocionava-nos, derretia-nos até
com a beleza e a singeleza daquela
Sua imagem nas palhinhas.
Mas o Deus que se fez menino para
salvar a humanidade, que aceitou
ser frágil, pequeno, dependente,
nas palhinhas do meu presépio,
é apenas uma representação. O
Deus Menino frágil, pequeno,
dependente está em mim, está
em cada um de nós e incita-nos
a confiarmos e a confiarmo-nos
a Deus Pai.
Se na minha fragilidade me deixo
encontrar por Deus, tudo se torna
mais fácil: as alegrias são mais
saboreadas e os sofrimentos vividos com companhia.
Pensando no mundo em que vivemos: será que reconheço em
cada acontecimento o olhar
amoroso de Deus? – no novo
tratamento para uma doença;
naquela mulher que encontrou
emprego; naquela outra que perdeu um filho; nas populações martirizadas pela guerra; nos meus
filhos que em cada dia me dão um

beijo; na chuva que cai e faz as
couves crescerem…
E será que estou disposta e pronta
a assumir a missão de serviço que
me foi confiada com o batismo que
recebi? Recordando o momento
em que Jesus e João Batista se
cruzam, após o Batismo com água
de Jesus, é João que O apresenta
como aquele que vem fazer a vontade de Deus, servindo, por um
lado, e como O que, revestido do
Espírito Santo, é o Filho Amado
do Pai, assim também eu SEI que,
com a minha vida, venho fazer
a vontade do Pai que me ama. E
posso fazê-lo com pequenas (grandes) coisas: os bons dias aos vizinhos, a paciência com o marido, o
cuidado com o pai ou mãe idosos,
a cordialidade com os colegas…
ou com outras maiores ainda.
Estas dimensões do serviço aos
outros e do Amor de Deus por
cada um de nós, ajudam a deixar Deus entrar no coração, e
reforçam que, apesar de se ser frágil, pequeno, dependente, como
qualquer criancinha, se está cheio
da força de Deus, da Sua Misericórdia e do Seu Amor.
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Membro da:

1. O “Missões Franciscanas” é um mensário
de formação e informação missionária, propriedade da União Missionária Franciscana.
2. Sendo um jornal de índole missionária,
procura sensibilizar os seus leitores para a
realidade do “povo em Missão”.
3. É sua prioridade estabelecer laços de
comunhão, partilha e identidade entre os
leitores e aqueles que são agentes de missionação.
4. O Jornal “Missões Franciscanas” é membro da Associação de Imprensa de Inspiração Cristã (AIC) e da Missão Press.

5. Este periódico é distribuído em todo
o país e no estrangeiro, nomeadamente
nos países lusófonos e de emigração, por
assinatura, sendo expedido a partir de
Charneca da Caparica. Não tem fins lucrativos.
6. Procurando realizar a sua “Missão”,
respeita os princípios deontológicos da
Imprensa e a ética profissional, de modo
a não poder prosseguir apenas fins comerciais, nem abusar da boa fé dos leitores,
encobrindo ou deturpando a informação.
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Missionários Franciscanos
Consagrados para a missão
Texto: Álvaro Cruz da Silva, OFM

“O trabalho dos
missionários franciscanos
não se esgota no tempo.”
Iniciámos o mês com a celebração
da Festa da Apresentação do Senhor
no Templo, que ocorreu no passado
dia 2 de fevereiro. Assinalou-se também nessa ocasião o Dia da Vida
Consagrada. Entre os Consagrados,
existe a Ordem dos Frades Menores
(vulgo, Missionários Franciscanos).
Nascemos há mais de oito séculos
para espalhar a fé pelo mundo e
promover a Paz entre as nações e o
Bem nas estruturas sociais. Nascemos como missionários de Cristo e
servos da humanidade e ainda hoje
a vertente missionária e apostólica
é a marca mais expressiva da nossa
identidade, do nosso carisma. Missionários como Francisco de Assis,
segundo a doutrina da Igreja, fazem
parte daqueles que “ocupam” um
lugar de importância fundamental!
Somos ‘missionários’, somos daqueles que Cristo Senhor chamou do
meio da multidão como Seus seguidores, e ainda hoje continua a chamar, para conviverem com Ele e os
enviar a pregar aos não-cristãos”
(Confere MR nº 65).

Foi com esta intenção e seguindo os
apelos do Senhor e da Igreja do seu
tempo, que São Francisco de Assis,
cheio de zelo missionário, um dia
na igreja de Santa Maria da Porciúncula disse aos seus Irmãos: «Consideremos Irmãos caríssimos, a
nossa vocação, porque Deus, em
sua misericórdia chamou-nos não
só para beneficio nosso, como também para proveito e até salvação de
muitos. Vamos pois pelo mundo,
exortando e ensinando os homens
e as mulheres com a nossa palavra
e exemplo, a fim de que façam penitência dos seus pecados e tragam à
lembrança os mandamentos, que
tanto tempo andaram esquecidos»
(AP IV, 18).

único Pai e que todos os homens são
irmãos; junto dos fiéis, formando-os e
robustecendo-os na vivência da fé, e
aos infiéis, propondo-lhe Cristo como
Redentor e Salvador das suas vidas.
Como consagrado para a missão,
hoje vamos pelo mundo, pelo oriente
e pelo ocidente, pelo norte e pelo sul;
exortando os homens e as mulheres
a optarem por Jesus nas suas vidas.
Levamos às periferias humanas e
sociais o afeto do abraço da paz, a
alegria do serviço generoso e gratuito, da promoção humana e cultural. Aprendemos com Francisco
de Assis a ‘beijar’ os que sofrem, a
conviver alegremente com os sãos e
os doentes, fazendo nossas, as suas
dores. Aprendemos com Francisco
de Assis a construir a paz e a defender os marginalizados. A apoiar os
operários explorados, os que têm
fome e querem trabalhar a terra, que
os grandes latifundiários teimam em
não cultivar.

Consagrados para a missão, os franciscanos estão presentes na Igreja e
no mundo, junto de fiéis e infiéis, para
a todos servir a Palavra da Salvação.
Na Igreja como testemunho de serviço
e fidelidade, no mundo como expressão de fraterna comunhão entre os
povos, dizendo-lhes que temos um

SUGESTÃO DE LEITURA

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

A pouco tempo da Visita Apostólica do
Papa Francisco a Fátima, a Editorial
Franciscana recorda-lhe o livro DESAFIOS DO PAPA FRANCISCO, é uma obra
recente da autoria do franciscano Padre
Álvaro Silva, atual Procurador Nacional
da União Missionária Franciscana e Diretor do Jornal Missões Franciscanas.
A venda deste livro reverte também para
a ajuda das MISSÕES FRANCISCANAS. Faça o seu pedido e enviaremos
por correio para a sua casa, pelo preço
de 6,00€ com os portes incluídos, ou à
cobrança pelo mesmo preço.
União Missionária Franciscana
Apartado 1021, 2401-801 Leiria
Tel.: 244 839 904
Email: umfprocnac@gmail.com

Por tudo isto o carisma missionário
franciscano tem uma atualidade apaixonante. Jesus Cristo, pela ação do
Espírito Santo distribui como quer o
carisma franciscano para o bem de
todos, acendendo no nosso coração
a vocação missionária e, ao mesmo
tempo, suscitando no meio da Igreja
aquelas fraternidades franciscanas
que assumem como dever específico
a tarefa abrangente da evangelização
missionária.
O trabalho dos missionários franciscanos não se esgota no tempo. Temos
uma história de séculos, mas temos
também um compromisso com os
nossos contemporâneos, compromisso que é a razão da nossa vida e
da nossa existência, que envolve toda
a nossa vida missionária, exigindo-lhe uma doação de forças e de tempo
sem limites. Por tudo isto, continuamos a ser missionários franciscanos,
consagrados para a missão!
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Missão até ao fim
P. José Manuel Sabença (1960-2016)
Texto: Tony Neves

“A sua vida é um hino
à Missão: alegre, feliz,
criativo, trabalhador
incansável, com uma
fé enorme.”
No próximo dia 14 de fevereiro
completam-se dois meses sobre
a data do falecimento do Padre
José Manuel Sabença, missionário espiritano, para a casa do Pai.
Fazendo memória deste Amigo,
o Jornal Missões Franciscanas
transcreve um artigo do Provincial dos Espiritanos.
«Nascido a 10 de outubro de 1960
na Penajóia, Lamego, ficou para
sempre com o nome familiar de
Zelito. Assim o tratam carinhosamente familiares e conterrâneos. A
sua vida é um hino à Missão: alegre,
feliz, criativo, trabalhador incansável, com uma fé enorme. Foi Capelão Militar e, desta missão, rumou
em direção à África do Sul do Apartheid onde viveu a instabilidade e
insegurança dos hostels, aqueles
edifícios enormíssimos onde dormiam os trabalhadores negros das
grandes cidades brancas da África
do Sul. Assistiu ao derrube político
do Apartheid e foi dos primeiros
brancos a viver em aldeamentos
negros, com todos os riscos que tal
comportava. Envolveu-se de alma
e coração no processo de reconciliação nacional e democracia, liderado por Nelson Mandela.
Foi, no Porto, um formador dedicado, criativo, empenhado. Uma
vez eleito Provincial, coube-lhe
organizar o acolhimento histórico
que os Espiritanos Portugueses
fizeram de um Capítulo Geral: foi
em 2004, na Torre da Aguilha, em
Cascais. Foi Provincial durante
nove anos.
Horizontes largos
O Capítulo Geral de 2012 aconteceria em terras de África, lá na

costa oriental por onde entrou o
Evangelho e o esforço da libertação dos escravos: Bagamoyo,
na Tanzânia. O Conselho Geral
nomeou-o moderador, cargo que
exerceu com muito reconhecimento, a ponto de ter sido eleito
Conselheiro-Geral.
Assim, desde 2012, o seu quartel-general é em Roma, num trabalho
de animação e coordenação da
Missão de todos os 3 mil espiritanos espalhados por mais de 60
países, nos cinco continentes. Na
Cidade Eterna ou nas visitas, o P.
Zé Manel continuou a animar os
Espiritanos e os Leigos que connosco partilham espiritualidade e
Missão. Simples e ágil, percorreu
boa parte do mundo em anúncio
do Evangelho e a propor a vivência do Plano de animação traçado
pelo Superior Geral e seu Conselho, de que ele é Assistente.
O maldito cancro
Foi numa curva da vida que lhe
detetaram o cancro no pulmão,
já muito metastizado. Em poucos
meses, vimos um homem forte
e imparável a ficar paralisado no
seu leito de dor. Mostrou uma Fé
enorme, uma capacidade de sofrimento ímpar, uma consolação
inesperada para quantos o foram
acompanhando naquela cama articulada de um hospital improvisado no Seminário espiritano do
Porto ou nos períodos de internamento no Hospital de S. João.
O P. José Manuel deixou um
enorme testemunho de fé e missão. A herança que nos lega constitui para todos uma grande responsabilidade.

PEREGRINAÇÃO À GRÉCIA CONTINENTAL E ILHAS GREGAS
DE 14 A 21 DE JUNHO 2017
A Procuradoria Nacional da União Missionária Franciscana com os serviços
técnicos da PTEAM vem propor-lhe a
participação na peregrinação à Grécia
Continental e Ilhas gregas, que decorrerá
de 14 a 21 de junho do corrente ano.
Esta será a única Peregrinação que
UMF organizará em 2017. Complementado a notícia publicada no Jornal
das MISSÕES FRANCISCANAS, enviamos para si a ficha de inscrição e o
desdobrável elaborado por nós e pela
PTEAM.
Em parceria com o COMISSARIADO
DA TERRA SANTA EM PORTUGAL, e
na dependência do mesmo poderemos
oferecer-lhe outras possibilidades de
peregrinações.
A Peregrinação contará com o acompanhamento espiritual de Frei Álvaro Cruz
da Silva. Para qualquer informação suplementar, lembro os meus contatos
(244 839 904 ou 913 837 726).

5

MISSÕES FRANCISCANAS . FEVEREIRO 2017

Façamos a diferença
Texto: Dias Lima, OFM

“Fazer a diferença é
enriquecer-se a si próprio
com o bem feito aos outros,
mesmo que os outros nem se
apercebam dessa diferença.”
Podemos «fazer a diferença» se praticarmos gestos de
bondade, se evitarmos o ódio ou
gestos de violência e palavras ofensivas, mesmo que à nossa volta
tudo pareça ir no sentido contrário,
num redemoinho egoísta do «não
te rales» com os outros. E atrevo-me a dizer até que, à boleia da
seguinte parábola que ouvi contar,
se por engano fosses para o inferno
(engano, seguramente, improvável) o
próprio diabo te despacharia para
o paraíso, pois ele jamais aceitaria
quem fizesse a diferença, provocando calma e paz no «ninho» da
sua trapalhada infernal.
Conta essa parábola que um
homem vivera a sua vida na prática do bem e de gestos solidários
que faziam a diferença num mundo
onde imperava o egoísmo e o não
te rales. Quando morreu, ao chegar ao Céu, por lapso, como não
encontravam as informações dele
nos «arquivos divinos», S. Pedro
deduziu que só podiam estar no
Inferno e, portanto, foi mandado
para lá. No Inferno, nem se ralaram
em procurar se ele tinha lá cadastro ou não, ali não é preciso autorização, nem crachá, nem convite,
entra quem quer, mas quem entra
já não sai. Ora, alguns dias depois,
o demónio, furioso, foi ter com S.
Pedro pedir satisfações:

- Ó S. Pedro, nunca pensei
que fosses capaz de tamanha judiaria, Satanás não sou eu?!
- Ah sim, e esse título e
outros do género que identificam
a peste que tu és, e dos quais te
orgulhas, está-te bem entregue!
Então, qual é o problema, Satanás? A ti nada te incomodou,
patifarias é a tua especialidade!
Nas trapalhadas do Inferno estás
como «peixe na brasa».
- Mandaste aquele sujeito
para o Inferno e ele está a fazer lá
a maior trapalhada.
- Trapalhada, Satanás?! Mas
há alguém mais trapalhão que tu e
trapalhada maior que no Inferno?!
Explica lá, ó Belzebu!
- Aquele sujeito começou
a escutar as pessoas, conversou
com elas, confortou-as, e agora
tenho toda a gente no inferno
falando cordialmente, abraçando-se e beijando-se.
- Ó Satanás, Belzebu, Demónio, Diabo, Encardido, ou lá como
te chamam, trapalhada, dizes tu?!
Ele está é fazendo a diferença, e
a criar ordem, onde a desordem
é imagem de marca e o rei dos
desordeiros és tu.
- Pois, pois, S. Pedro, é essa
diferença que eu não quero, pois
está a fazer o que lá nunca se fez, e
está a tornar o Inferno insuportá-

vel, parece o Paraíso! Pedro, por
favor, leva-me aquele sujeito para
o Céu, que me está a estragar o
Inferno!
Mais uma vez o digo, à
luz desta parábola que, se por
engano, fosses parar ao Inferno,
o próprio demónio te traria para
o Paraíso, pois ele detesta os que
fogem das trevas e andam na luz.
«Fazer a diferença» é remar contra a corrente, contrariando os
ventos de doutrina e de comportamento cada vez mais avessos
ao respeito pelo outro e até pelo
bem público; «Fazer a diferença» é
não deixar que o egoísmo mate o
espírito da partilha; «Fazer a diferença» é usar a estratégia do bom
senso e não o drama do conflito;
«Fazer a diferença» é enriquecer-se
a si próprio com o bem feito aos
outros, mesmo que os outros nem
se apercebam dessa diferença.
«Fazer a diferença» é, afinal, fazer como aquele lavrador
da parábola cujo autor é desconhecido, que ganhou o prémio do
milho melhor. Como quase todos
os anos ganhava o concurso, um

repórter, que tinha descoberto
que aquele fazendeiro compartilhava a semente do seu milho com
os vizinhos perguntou:
- Como podes compartilhar
as sementes do teu milho com os
vizinhos, se eles concorrem contra
ti no concurso do milho melhor?!
- O Senhor não sabe?! O
vento apanha pólen do milho
maduro e leva-o, através do vento,
de campo para campo. Se os vizinhos cultivarem milho inferior, a
polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho.
Se eu quero bom milho, tenho que
ajudar o meu vizinho a cultivar
milho bom, pois o meu milho só
poderá melhorar se melhorar o
milho do meu vizinho.
Aqui está, caríssimo leitor,
como este fazendeiro, fazendo a
diferença, uma diferença construtiva, estava a fazer o bem aos
outros, para daí também colher o
seu próprio bem. No fundo, o bem
que fazemos aos outros, em muitos casos, é a nós que acabamos
por fazer.

MATERIAL MISSIONÁRIO 2017
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 habituais onde os
franciscanos estão presentes, ou peça directamente a:
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA
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Obrigado
Professor João Couvaneiro
Texto: Narciso Vieira

“As salas de aulas são em
número reduzido e só dão
para 20% dos alunos os
outros 80% tem aulas nas
SALA-SOMBRA, isto é
debaixo das árvores”
Foi notícia recentemente a atribuição do Prémio «Global Teacher
Prize», considerado o Prémio
Nobel da Educação, a João Couvaneiro, que está entre os cinquenta
professores finalistas do referido
prémio. Trata-se de um professor de História de um Colégio
na zona de Sintra (Lisboa), que é
também assessor do Secretario de
Estado da Educação para as áreas
da educação de adultos, cursos
profissionais, integração tecnológica e integração de refugiados no
sistema educativo.

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 também um dos professores
envolvidos no projeto internacional «School in a box» (Escola
numa caixa) em Moçambique.

Este professor português se vencer o prémio ganha cerca de meio
milhão de USD, que irá aplicar
em melhoramentos na Escola Primária de Guava, em Marracuene,
nos arredores de Maputo, onde
pensa instalar messas, cadeiras e
painéis solares. Esta escola é uma
das quase cinquenta escolas da
região de Marracuene, frequentadas por uma população estudantil
superior a 16.000 estudantes, onde
trabalham cerca de 400 professores. Em Marracuene cerca de 1500
adultos frequentam também centros de alfabetização.
Concretamente a Escola Primária de Guava é frequentada por
cerca de 5000 alunos, em três tur-

nos diários. As salas de aulas são
em número reduzido e só dão para
20% dos alunos os outros 80% tem
aulas nas SALA-SOMBRA, isto é
debaixo das árvores, onde as crianças se sentam no chão em cima de
capulanas. As turmas nesta escola
têm 75 alunos em média. Nestas
circunstâncias o absentismo e o
abandono escolar são frequentes. Por isso o Professor de Sintra
está a desenvolver a montagem de
painéis solares, iPads, projetores e
baterias.
João Couvaneiro reparte esta sua
notoriedade e o prestígio desta
ação com o seu colega Nuno
Miguel Seabra, iniciador do projeto e na sua página do Face-

book, escreveu: «É para mim uma
enorme honra (…) Naturalmente
fico feliz com o reconhecimento
do trabalho que tenho desenvolvido, mas este momento serve-me como oportunidade especial
para homenagear a minha família,
todos os meus alunos, todos os
meus colegas professores e todas
as pessoas que se empenham em
promover a aprendizagem e o
desenvolvimento».
O Jornal Missões Franciscanas alegra-se em poder divulgar notícias
como esta, que prestigiam um dos
nossos conterrâneos e favorecem o
país Irmão de Moçambique.

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
lugar
250,00€, oferecida de uma só vez
ou em
em
Roma
o Papa
Francisco
e oser
Granváriasentre
prestações.
Uma
Bolsa pode
ofepor de
uma
ou váriasAhmed
pessoas.
«Quanderecida
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)

7

MISSÕES FRANCISCANAS . FEVEREIRO 2017

Apóstolos da UMF
Avançamos com esperança – Parte IV
Texto: Frei José Dias de Lima, OFM

“parece-me ser mais difícil do que
antigamente conseguir o que se
pretende alcançar, que é implantar o
espírito missionário nas comunidades”
- P. Castro, gostaria que me
dissesse ainda mais alguma coisa
sobre as peripécias vividas ao
longo destes quarenta e tal anos
que leva ao serviço das Missões…
Nesta sua atividade nunca experimentou dificuldades de maior?
- Então vamos lá continuar
a “conversa” que interrompemos,
amigo Frei José Lima. Dificuldades, quem as não tem? No entanto,
porque todos nós somos pessoas
de esperança, no meio das dificuldades sempre senti dentro de mim
um calor a empurrar-me para a
frente. Por vezes um certo desânimo, mas ia dizendo cá no meu
íntimo: “Dos fracos não reza a
história”. Tanto eu como o P. Serafim, meu companheiro de viagem,
suportámos muitas privações e,
por vezes, frio. Recordo aquela
noite fria de inverno quando nos
hospedámos em certa casa e a

criada veio dizer-nos: “Só temos
uma cama para os dois…”. E
fechou-nos a porta do quarto.
Como resolver o problema? O meu
colega era o mais velho. Cedi-lhe
o leito. Eu peguei no cobertor,
estendi-o sobre o lajedo, e assim
passámos a noite. E era inverno!
Escusado será dizer que passei a
noite em branco…
Outra engraçada aconteceu
na zona de Coimbra. Regressávamos da minha terra natal (Travassô), em cuja região durante
alguns dias havíamos realizado
trabalhos missionários e participado na Festa em honra dos Santos Mártires de Marrocos. Após
Coimbra, na região de Condeixa,
cheirou-me a queimado. “Serafim
– disse eu – pára o carro”. E do
motor saía fumo. À pressa, retirámos tudo que se encontrava dentro. E a viatura ficou reduzida a

CANTINHO DE SANTO ANTÓNIO - O Doutor Evangélico

Para honra de Deus, edificação das almas
e consolação tanto do leitor como do ouvinte, a partir da inteligência da Sagrada
Escritura, com sentenças dum e doutro
Testamento, fabricamos uma quadriga,
afim de que nela, juntamente com Elias,
a alma se eleve dos bens terrenos e, por
meio de celeste viver, chegue ao céu. E
como na quadriga há quatro rodas, assim nesta obra [nos Sermões] se versam
quatro matérias, a saber: os Evangelhos
dos domingos, fatos históricos do Velho
Testamento, os Intróitos e as Epístolas
da missa dominical.
Estas leituras concordei entre si, segundo o que me concedeu a graça divina e o consentiu a pequenina veia da

minha ciência pobrezinha, recolhendo
com a moabita Rute, no campo de Booz,
por detrás dos ceifeiros, as espigas deixadas. Fi-lo com medo e pudor, porque
me sentia insuficiente para tamanha e incomportável honra; venceram-no, porém,
os pedidos e o amor dos confrades, que
a tal empresa me impeliam. E para que
a vastidão do assunto e a variedade das
concordâncias não gerassem a confusão
e o esquecimento no espírito do leitor,
dividimos os Evangelhos em partes, conforme Deus nos inspirou, e, em cada uma
delas, fizemos concordar o fato histórico
e a Epístola.

cinzas e ferro retorcido. Apareceram a Brisa e dois polícias, jovens,
muito simpáticos (um de Braga e
outro de Trás-os-Montes). Ao condutor fizeram o exame habitual à
alcoolémia, que nada acusou. Por
curiosidade pedi-lhes que me deixassem soprar também no balão.
- Que bebeu? – perguntaram-me.
- Durante o almoço 2 copitos de vinho e no final um cafezito
– respondi.
- Isso não acusa nada –
retorquiram eles.
Lá ficou o esqueleto do
carro, enquanto nós regressávamos a Varatojo, de táxi, com todos
os nossos haveres, que tínhamos
conseguido salvar.
- P Castro: Durante todos
estes anos de atividade missionária alguma vez se deslocou aos
chamados “países de missão” para

conhecer, no local, a realidade
missionária?
- Sim. Por duas vezes estive
na Guiné Bissau. A primeira vez
em 1982, com o P. David Azevedo,
aquando das celebrações do cinquentenário da ida dos Missionários Franciscanos para aquele
país. Voltaria lá mais tarde, já na
década de 1990, acompanhando o
Provincial de então. Em Moçambique estive com o Frei Álvaro Silva
cerca de um mês (dezembro 1993
- janeiro 1994), percorrendo praticamente todas as Missões confiadas aos Franciscanos. Foram três
viagens que jamais esquecerei,
pois muito me ajudaram a viver
a “vida missionária”, com suas
alegrias e tristezas. Uma coisa é
falar-se teoricamente daquilo que
os outros nos dizem e outra coisa
é falarmos daquilo que vimos a
tocamos na realidade.
- Hoje, que opinião tem
do trabalho realizado pela UMF
entre nós?
- Sem querer ser pessimista, parece-me ser mais difícil
do que antigamente conseguir o
que se pretende alcançar, que é
implantar o espírito missionário
nas comunidades com a vertente
“ad extra”.
Para ser sincero,
parece-me que entre nós há pouco
entusiasmo da parte daqueles que
deviam inculcar esse mesmo espírito no coração dos colaboradores
da retaguarda. Deus queira que eu
me engane. Mas, porque somos
pessoas de fé, acreditemos no
futuro e avancemos com esperança,
com a certeza de que Deus caminha sempre ao nosso lado.
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O Batismo de Jesus
no Rio Jordão
Texto: Frei Edson Augusto Nhatuve, OFM

“Jesus inicia o seu
ministério público
com um gesto de
humildade, afilando-se com
os pecadores para receber o
batismo de João Baptista”
O Baptismo de Jesus é o início de
seu ministério público. O ponto
máximo da razão da vinda de Jesus
é marcado por uma kénose profonda, um autêntico abaixamento
e esvaziamento daquele que sendo
Deus decide revestir-se da natureza
humana afim de nos fazer participantes da sua natureza divina (Fil
2,6ss). Jesus inicia o seu ministério
público com um gesto de humildade,
afilando-se com os pecadores para
receber o batismo de João Baptista,
Ele que assume a natureza humana,

mas sem participar da natureza
pecadora do homem, Ele quer cumprir toda a justiça como escreve São
Mateus (cfr Mt 3,15).
Eu próprio fui recentemente ao
Jordão para recordar este acontecimento da vida de Jesus. Partimos do
Convento do Bom Pastor de Jericó,
onde trocaram palavras de boas-vindas e felicitações pelo novo ano
o Custódio de Terra Santa, o Frei
Francisco Patton e as autoridades
civis daquela Urbe. Para além do

Custódio e os demais frades, estiveram também o Vigário Custodial,
Frei Dobromir e o respetivo secretário da Custódia, Frei David.
Depois de um café bem quente,
partimos de Jericó rumo ao rio,
onde parámos um pouco antes em
procissão religiosa ao canto de
Cristus vincit, Cristus regnat ...
Chegámos ao lugar do Batismo de
Jesus, onde o Padre Custódio fez
o seu ingresso naquele lugar onde
presidiu à celebração eucarística e
onde teve lugar o Batismo de algumas crianças. A celebração foi feita
em latim intercalando às vezes com
o árabe para os cristãos locais e na
mesma ocasião todos como batizados renovamos as nossas promessas batismais.
Foi uma celebração bem partecipada, pois para além dos concelebrantes, esteve um grande número
de fiéis entre os quais religiosos,
religiosas, fiéis locais e peregrinos. No fim da celebração, partimos para a Quarentena o nome
deriva da estadia de Jesus naquele
monte, durante quarenta dias e
quarenta noites.
Depois do batismo de Jesus, as
sagradas Escrituras dizem que Ele

foi guiado pelo Espírito ao deserto
para ser tentado (cfr Lc 4,1-13),
sempre que se faz a peregrinação
ao rio Jordão para comemorar o
Batismo do Senhor, logo a seguir
faz-se também a peregrinação a
este monte onde se lê o texto evangélico sobre a estadia de Jesus ali e
também o colóquio que teve com o
diabo. Depois visitámos o Mosteiro
dos Grego-ortodoxos.
Terminada a visita e oração no
lugar da Quarentena, prosseguimos para o jardim do Convento do
Bom Pastor de Jericó, onde tivemos a confraternização juntamente
com todos os participantes desta
peregrinação, onde comprovámos
que “o pouco com Deus e com
alegria é muito”. Terminada esta
parte essencial para o irmão corpo,
regressamos a Jerusalém.
Que o Batismo de Jesus seja uma
oportunidade para nos deixarmos
guiar pela justiça que Ele levou a
cabo, vivendo uma vida conforme
o que professamos no credo.
A todos os leitores do Missões
Franciscanas, vão as minhas cordiais saudações de Paz e Bem!

UMA ASSINATURA PARA AS MISSÕES

Os missionários e missionárias, catequistas e animadores das comunidades nas Missões Franciscanas de
Moçambique, Guiné-Bissau e outras
paragens gostam de receber o nosso
Mensário. Com um grande esforço o
vamos enviando como oferta, com o
objetivo de chegar às comunidades
mais distantes que os missionários visitam, em alguns casos de longe em
longe!
Recordamos que o «Missões Franciscanas» chega a mais de 20 países,
tais como, Timor, México, África do
Sul, Zâmbia, Austrália, Brasil, Colômbia, Macau, São Tomé e Príncipe,
etc., num total de algumas centenas
de assinaturas. Basta escrever-nos e
enviar a oferta para a respetiva assinatura. Na volta do correio indicaremos
a que missão se destinou.

Colabore com os Missionários Franciscanos, que incansavelmente não «desarmam» no seu trabalho missionário.
OBRIGADO!

