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PAZ E BEM

Quaresma, uma oportunidade a
não perder
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

A caminho da Páscoa deste ano de 2019
percorremos o itinerário quaresmal,
apoiando-nos nas leituras bíblicas, que
a liturgia da Igreja nos dá, segundo o
esquema dominical do Ano C. O evangelho de Lucas lembra-nos a causa da
alegria no céu. Um pecador que se arrepende, uma ovelha que se perde, valem
muito mais do que noventa e nove justos
orgulhosos, senhores de si e que acham
que a penitência não é para eles; e mais do
que noventa e nove ovelhas que ficam no
deserto entregues a si mesmas, enquanto
o pastor solícito e misericordioso procura
aquela que se perdeu. Muitos de nós nos
revemos naquela ovelha, vítima de sonhos
pueris, de imaginações edílicas, que nos
fazem repetir vezes sem conta aquelas
acções que já tínhamos desistido de fazer,
mas a nossa pequenez nos empurra para as
repetirmos novamente.
Ainda bem que do outro lado encontramos um Deus «rico em misericórdia,
lento para se irritar e sempre pronto a se
compadecer de nós. É isto que lemos em
Lucas: «Qual de vós, tendo cem ovelhas,

se perder uma delas, não deixa as noventa
e nove no deserto…» Lucas 15, 3-4 e
mais, «Haverá maior alegria no céu por
um pecador que fizer penitência que por
noventa e nove justos que não têm necessidade de penitência» Lucas 15, 7.
Jesus vai atrás dos perdidos, dos últimos,
dos que ninguém conta com eles, dos
que segundo os grandes deste mundo
são considerados como casos perdidos,
sem qualquer hipótese de remissão e de
salvação. A nossa sorte é que o Salvador
do mundo é Jesus, o Filho de Deus, rico
em misericórdia. Se a salvação do mundo
dependesse dos que pensam que são justos, dos beatões, dos lobos que se querem
fingir de cordeirinhos, então o céu seria
um lugar vazio e frio.
Jesus ama-nos com um coração enorme,
não com o calculismo racional dos justos
hipócritas, dos fariseus de ontem e de hoje,
e dos novos escribas que sabem tudo da
bíblia, que pertencem a todos os grupos
paroquiais e supra paroquiais e tem sempre pedras na mão e na boca para atirar aos
frágeis na Igreja e na sociedade. Os domingos da quaresma segundo a organização
litúrgica do Ano C fazem-nos meditar

em aspectos significativos da pregação de
Jesus, que deseja «não a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva»,
por isso vamos ouvir dizer que «nem só
de pão vive o homem», nem só do que
é material, do que se compra e do que se
vende, vive o homem. A humanidade que
busca o sentido da vida segundo Deus,
vive do Espírito e da Palavra. A Palavra e
o Espírito unem-se em «espírito e vida»,
em vida sempre nova e renovada que atira
a humanidade para as coisas do alto, onde
encontrará Cristo que já lá está sentado à
direita de Deus Pai.
A humanidade crente vive da Palavra e da
Profecia, do ensino (didákê) e do anúncio
(evangelion). Usa as coisas materiais, mas
anseia verdadeiramente pelas coisas espirituais. Para isso a comunidade deve privilegiar a sua dimensão orante. Ser e viver
de forma orante, e se o Senhor subiu a um
monte para orar, também devemos cuidar
da nossa oração na forma e no modo. Na
forma, a nossa oração é essencialmente
dirigida ao Pai, por Cristo Nosso Senhor,
na unidade do Espírito Santo.
Esta é a oração da Igreja, a nossa oração.
O modo como rezamos, deverá ser sem-

pre um modo recolhido, convertendo
cada espaço e cada situação num deserto
ideal, onde cada um se encontra face a face
com Deus. Na presença d’Aquele que nos
conhece melhor a nós, que nós próprios
nos conhecemos. Jesus subiu a monte
para orar, nós devemos subir onde a alma
nos levar, onde o coração descanse e não
esteja inquieto, experimentando como o
salmista que só em Deus repousa a minha
alma (Sal 61, 2).
É para este repouso que eu desafio os
nossos leitores a viver este tempo da Quaresma que se aproxima. Tenhamos a coragem de fazer contas à nossa vida, tranquila
e repousadamente. Cheios de confiança
na bondade e na misericórdia de Deus.
Aprendamos a fazer contas à maneira da
misericórdia de Deus, para quem uma só
ovelha faz toda a diferença, Ele tinha as
noventa e nove, só Lhe faltava uma; mas
por essa uma, por essa ovelha mais arredia,
mais difícil, mais problemática, Ele deixa
as noventa entregues a si próprias e sujeitas
a todos os perigos do deserto. Nesta quaresma preocupemo-nos com os que estão
longe do redil da Igreja e vivem nas periferias, à margem de Amor de Deus.
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Editorial

“Homem do
Segundo milénio”!
Texto: Frei Armindo de Carvalho, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

A vivência da Quaresma hoje, assemelha-se em muito a um percurso
espiritual, de travessia de um deserto.
Encarando o deserto como local de
provação, de dificuldades, de ausências
e carência. O deserto como oportunidade de concentração, onde o essencial
é a sobrevivência, o que desenvolve em
nós o apuramento de todos os mecanismos de defesa.
Este é grosso modo o deserto físico,
geográfico. E só por analogia a este
deserto físico a Igreja fala do «deserto
quaresmal», como tempo de prova e
de novas resoluções.
Neste momento vem à minha mente
Carlos Carreto e o «Deserto na
Cidade», um apelo a viver na cidade em
clima de recolhimento e reflexão, transformando as ruas das nossas cidades
nos corredores de um ideal convento. O
tempo das viagens de autocarro ou em
comboios suburbanos, como tempos
de meditação, com base numa leitura
bíblica ou espiritual.
O «Deserto na Cidade» está ao nosso
alcance e surge como uma exigência
para todos nós, particularmente os
crentes, que queremos chegar à Páscoa com uma nova perspectiva de vida
espiritual. A Quaresma não é para os
outros, para os de fora, para os ateus
ou indiferentes. A Quaresma é antes de
mais para padres e leigos comprometidos, para consagrados e consagradas, é
para quem vive na Igreja de forma militante e que sente a urgência e necessidade de uma renovação constante.
Na Quaresma voltamos todos à condição de alunos, aprendizes, repetentes de
uma quaresma passada, onde ficaram
por atingir e corrigir vários pontos da
nossa renovação pessoal.
Na Quaresma, ninguém estende o
dedo para ninguém, todos devemos
meter, não só o dedo, mas a mão inteira
na própria consciência. Na Quaresma
ninguém é mestre de ninguém, somos
todos alunos de um Mestre Misericordioso, de Jesus Cristo o nosso Bom Pastor. Por isso sigamos o conselho de São
Francisco: «Irmãos, ponhamos todos
diante dos olhos o Bom Pastor que,
para salvar as suas ovelhas, sofreu a paixão da Cruz».
Para todos desejo uma proveitosa Quaresma!

Efectivamente, dez anos antes de terminar o milénio, a revista “Times” fez uma
cuidada pesquisa entre os seus leitores,
buscando a opinião mundial sobre qual
seria a personalidade mais marcante e mais
importante do milénio que terminava.
Com surpresa mundial, mas com toda a
justiça, São Francisco de Assis ganhou o
primeiro lugar. Os olhares de Deus nem
sempre coincidem com os nossos. Este
“pobrezinho de Assis” mudou, com a sua
história pessoal e fraterna, a história do seu
tempo. E jamais o velho passado deixará
sem valor aquele que, como Francisco de
Assis, faz da sua vida um evangelho vivo,
activo e permanente.
A Igreja Católica é como o vitral de uma
Catedral. Deus é o sol que penetra o vitral
e ilumina a Sua obra, sem deixar que esse
resplendor cegue os homens.
Não é possível conceber São Francisco
sem uma fé profunda, recebida pela Igreja
e partilhada na sua missão. A fé muda o
mundo interior e exterior do homem.
A sua contribuição nas cruzadas nasce
dessa comunhão profunda com Deus
e com a Sua Igreja. Mas dissipa-se rapidamente, pois reconhece que Deus não
mandou matar. Por isso, muda de vida.
Como católico ele deu sua contribuição
nas cruzadas. Francisco, mesmo vestido
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de cruzado guerreiro, não deixou de ser,
como refere Jacques de Vitry, na sua Histoire occidentale, “um homem simples e
sem letras, mas muito amável e querido de
Deus e dos homens, o padre Francisco, fundador da Ordem dos Menores”.
No capítulo de 1219 decidiu enviar irmãos
em missão aos países infiéis e ignorantes.
É por isso que lhe chamamos o “Pai da
Missão Ad Gentes”. Como decisão mis-sionária, Francisco envia o irmão Egídio,
que embarca para Túnis, enviando outros
em direção a Marrocos, onde encontrariam a palma do martírio. Diz-se que sobre
estes 5 primeiros missionários, mártires
em Marrocos, Francisco terá afirmado em
espírito de louvor: “agora, sim, temos já 5
verdadeiros frades menores”.
Desejoso, também ele, de derramar o seu
sangue por Cristo, partiu para o Oriente.
Eram tantos os irmãos que queriam acompanhá-lo que foi preciso tirar à sorte os
doze que seriam escolhidos. Entre estes,
contavam-se o irmão Iluminado, o irmão
Pedro de Catânia, o irmão Leão e o irmão
Bárbaro, um dos seus primeiros discípulos.
Eles não vão como Cruzados guerreiros,
mas como missionários da Paz e do Bem,
como Jesus mandou: “Ide pelo mundo”.
Em breve este grupo de enviados despertou um sem número de desejosos seguidores. A Ordem de Francisco de Assis
nasce essenialmente missionária: enviada
ad gentes a levar o Evangelho de Jesus, do
amor, do perdão e da paz. “Esta Ordem
que se desenvolve enormemente“, diz ainda
Jacques de Vitry, “lembra a Igreja no tempo
dos apóstolos. Mestre Régnier, prior de
Saint-Michel, entrou para lá, assim como

Colin o Inglês, nosso clérigo, e Dom Mateus,
a quem eu tinha confiado o cuidado da
Santa Capela; Miguel, Henrique o Chantre e muitos outros, cujos nomes me escapam,
fizeram o mesmo”.
Mas esses felizes resultados, obtidos apenas entre os cristãos, não podiam satisfazer o coração de apóstolo do santo.
Também a sua ida à conversa com o Sultão Malik-el-Kamil do Egito não é de
estilo Cruzada.
A sua palavra, em diálogo respeitoso, não é
agressiva. Não pretende fazer proselitismo,
“ganhando” a conversão do Sultão. Essa é
uma tarefa de Deus, de Quem ele é simples e humilde servo. Homem do segundo
milénio da história humana, Francisco é
imagem viva de Jesus Cristo, o Deus feito
homem e Senhor de toda a História. Como
a de Francisco, a vida de seus seguidores é
“missão permanente”, levando a Salvação
de Jesus a todos os povos.
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Está disponível um novo livro das HISTÓRIAS DE VIDA, EXEMPLO E PROVEITO – V Volume, da autoria do Frei
José Dias de Lima, OFM.
Depois de milhares de livros difundidos
pelo país, temos agora o V Volume. Este
novo livro é mais um conjunto de experiências de vida com lições para a vida
de cada um de nós.
É uma ajuda às Missões Franciscanas.
Faça o seu pedido, e enviaremos para
sua casa, pelo correio, pelo preço de
10,00€, incluindo os portes de correio,
ou à cobrança pelo mesmo preço.
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Ó esperteza saloia!
Parte III
Texto: Padre Frei José Dias de Lima OFM

Depois de perderam a mãe e o pai, dois
irmãos, Akim e Ibraim, herdaram apenas
uma vaca. Ibraim chamou o irmão e disse-lhe que a vaca era metade para cada um e
fez ao irmão a proposta seguinte:
- Não matemos a vaca que não nos daria
vantagem. Vamos tratar dela! Tu ficas com a
parte da frente, que é a melhor, e eu fico com
a parte de trás que é a mais fraca e vale pouco.
Akim, que era mais novo e muito ingénuo, aceitou a proposta e, a partir daquele
momento, ele dava de comer à vaca e
Ibraim tirava o leite sem dar nada ao
irmão. Vários dias se passaram, até que
um vizinho estranhou porque é que Akim
dava o comer à vaca e o irmão tirava o leite,
sem o partilhar com ele, e perguntou-lhe:
- Akim, a vaca não tocou aos dois?
- É verdade - respondeu Akim.
- Então, porque só o teu irmão fica com o
leite?
- É que a mim tocou-me a parte de trás e
a ele a parte da frente - disse Akim, conformado.
- Mas isso ficou em testamento?! - perguntou o vizinho, vendo ali matreirice.
- Não! Foi uma proposta do meu irmão e
eu concordei! - disse Akim, encolhendo
os ombros.
- Bem me parecia! E não gostas do leite da
vaca? - perguntou aquele cavalheiro.
- Se gosto! Que bem bebia dele, antes dos
nossos pais morrerem e, sobretudo, quando
fresquinho no verão, ui, ui, que bem me
sabia! Mas, como faz parte da parte de trás,
e essa tocou ao meu irmão, nada posso
fazer - respondeu Akim, conformado.
- Pois é! Tu tens o trabalho e o teu irmão é
quem goza dos rendimentos?! Tu é que tens a
despesa e o teu irmão é só encaixar a receita?!
Tu dás de comer ao animal e é só ele é que
lhe bebe o leite?! Como vais na «esperteza
saloia» do teu irmão, que se faz mais esperto
que tu, e de ti burro?! Diz-lhe que reparta o
leite contigo, homem! - desafiou o vizinho.
- Eu já lhe disse várias vezes, mas ele não
faz caso, porque afirma que na parte dele,
que é a parte traseira, só ele manda! Que
hei de fazer? - respondeu Akim, resignado, como se não tivesse outra saída.
Então, este homem segredou a Akim como
proceder, assegurando-lhe que seria remédio santo, e o irmão lhe daria a metade
do leite. Assim ouviu e assim fez. No dia
seguinte, quando Ibraim se preparava para
mungir a vaca, Akim começou a bater com
uma vara no focinho do animal, que desatou a dar coices.
- Assim não consigo mungir a vaca! – dizia
Ibraim, já chateado.
- Tu, mano Ibraim, entretém-te com a

parte de trás da vaca, pois nela mandas tu,
que na parte da frente mando eu! - respondeu Akim, determinado, continuando a
bater no focinho do animal, sempre que o
irmão tentava chegar às tetas da vaca.
- Mas, se não ficas quieto com a vaca não
lhe consigo chegar às tetas, e quando lhes
chego o leite vaza-me todo para fora! Além
disso já quase apanhei dois coices, queres
que me magoe? - protestou Ibraim, furioso.
- O problema não é meu, mano Ibraim,
acautela-te dos coices e resolve lá os teus
problemas com a parte da vaca que te
tocou, que os problemas com a minha
parte estão resolvidos! - respondeu Akim,
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continuando a bater no focinho do animal.
- Que queres que faça, mano?
- Que me dês metade do leite!
- Pronto, está bem, ficas com metade do
leite, deixa lá de bater no focinho da vaca.
- Ai isso é que não deixo!
- Então, que queres agora, não disse que te
dava metade do leite?
- Não chega!
- Não chega? Que queres dizer com isso?!
- Tens de ir para o campo comigo cortar
erva para dar à vaca, e ajudar-me a compor
a corte onde ela dorme, e a ir para o campo
vigiar enquanto ela come, como eu faço,
desta forma, é justo que os dois trabalhe-

mos por igual para manter a vaca – disse
Akim com firmeza.
- Pronto, meu irmão, a partir de hoje tratamos os dois da vaca e colhemos os dois o
rendimento, tudo por igual – concordou
Ibraim, contrariado, mas rendido.
Ibrahim, a pretexto de resolver um problema, o da «vaca a metade», resolvera-o a
seu favor e em prejuízo do irmão, mas este
abrira os olhos, graças ao seu vizinho. Na verdade, sob a capa de resolver os problemas dos
outros, há quem pretenda é levar a água ao
seu moinho, fazendo dos outros lorpas com
a sua «esperteza saloia». Veremos um outro
caso paradigmático no próximo jornal.
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Chamamento à Santidade no
mundo atual
Algumas características da Santidade - Parte V
Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

“da firmeza interior resulta
o tripé constituído pela
paciência, a mansidão e a
humildade”
Tenho partilhado, nos últimos quatro
meses, com os leitores do Jornal Missões
Franciscanas, algumas ideias que Sua
Santidade o Papa Francisco apresenta na
Exortação Apostólica sobre a santidade,
com o título “Alegrai-vos e Exultai”.
Pois bem, partindo do quadro da santidade proposto pelas bem-aventuranças e
por Mateus 25,31-46, o Papa apresenta
algumas caraterísticas da santidade no
mundo atual.
Firmeza interior: permanecer firme
em Deus que ama e sustenta, porque
esta firmeza interior é obra da graça,
e que nos permite aguentar e suportar
as contrariedades da vida e também as
agressões dos outros e as suas infidelidades e defeitos.

Da firmeza interior resulta o tripé constituído pela paciência, a mansidão e a
humildade, caraterísticas que nos levam
a permanecer firme e constante no bem,
a não pagar o mal com o mal mas, antes
pelo contrário, a vencer o mal com o
bem. Isto para o mundo é visto como
fraqueza, mas é nesta aparente fraqueza
que reside a força de Deus.
A firmeza interior, assente neste tripé,
nos leva a estar atentos para que as
inclinações agressivas e egocêntricas
não ganhem raízes em nós e possamos
combater, com a força da oração, a violência verbal que tem invadido a Internet e outros espaços de intercâmbio
digital e até, em algumas circunstâncias, se tem apoderado dos media cató-
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licos, pecando-se gravemente contra o
oitavo mandamento, que nos proíbe de
levantar falsos testemunhos.
Neste tripé da firmeza interior é muito
importante a humildade que conduz à
santidade mas pelo caminho das humilhações, porque a humilhação nos faz
semelhantes a Jesus e aquele que não
for capaz de oferecer a Deus algumas
humilhações, nem é humilde nem está
no caminho da santidade. E o Papa
aponta algumas humilhações diárias
concretas: as daqueles que se calam
para salvar a sua família; dos que evitam falar bem de si mesmos e preferem
louvar os outros em vez de se gloriar;
dos que escolhem tarefas menos vistosas, e dos que preferem suportar algo
injusto para o oferecer ao Senhor.
O papa termina este caminho da firmeza
interior dizendo que a humilhação não
é um ato de masoquismo, mas trata-se de um caminho para imitar Jesus e
crescer na união com Ele, um caminho
longe das seguranças vazias que oferece
o mundo e da tentação da riqueza ou do
desejo de domínio sobre os outros.

Alegria e sentido de humor: o que
acima foi dito sobre a firmeza interior
não deve conduzir à tristeza ou a uma
vida melancólica e sem energia, «o santo
é capaz de viver com alegria e sentido de
humor», uma alegria que parte da caridade, pois a consequência da caridade
é a alegria. Os momentos difíceis e inevitáveis que sempre existirão nas nossas
vidas, os tempos de cruz, não podem
destruir a alegria de sermos infinitamente amados por Deus, e até o bom
humor deve existir a par desta alegria,
apesar da cruz, como aconteceu com
S. Tomás Moro, S. Vicente de Paulo ou
S. Filipe de Néri. Sim, alegria, uma alegria carregada de gratidão, mesmo que a
vida se nos apresente difícil, como acontecia com S. Francisco de Assis, que era
capaz de se comover de gratidão perante
um pedaço de pão duro.
Por último, ao falar desta caraterística da alegria, o Papa diz claramente
que não se trata da alegria individualista ou consumista, que proporciona
prazeres passageiros e ocasionais, mas
daquela alegria que reside no amor
fraterno, porque nos faz alegrar com o
bem dos outros.
Audácia e ardor: santidade é também
a audácia e o entusiasmo em falar com
ardor apostólico. Impelidos pelo amor
de Jesus digamos como o apóstolo
Paulo «ai de mim se não evangelizar!».
Uma evangelização marcada pela compaixão ao jeito de Jesus, ou seja, impelidos a sair de nós mesmos a fim de
anunciar, deixando que Jesus tome a
nossa fragilidade nas suas mãos e nos
lance para a missão, sem nos deixarmos paralisar pelos medos e perigos,
ou a tentação de fugir, como Jonas,
mas indo às periferias da missão, porque todos somos discípulos missionários. Na verdade, a Igreja precisa de
missionários apaixonados, devorados
pelo entusiasmo de comunicar a verdadeira vida.
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Memórias Soltas!
Parte V
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

Apresentamos agora o elenco do que
foram, e muitas ainda o são hoje e com
muita vitalidade, as cerca de 40 principais
‘missões’ nas 5 Dioceses do centro – sul
de Moçambique. A estrutura da Missão
compreendia geralmente: a igreja, a escola
e o centro de saúde, a residência dos padres
e a residência das irmãs. Geralmente a oficina de mecânica e carpintaria. Trabalhos
agrícolas e quase sempre um pequeno
supermercado, o chamado chitolo. Além
da sede da missão na Beira, refiro:
Outras Missões na Diocese da Beira
Missão da Imaculada Conceição da Chupanga, Missão de Nossa Senhora das Graças do Búzi, Missão de Santa Teresinha do
Menino Jesus da Machanga, Missão de
Santo António da Barada, Missão de São
Francisco de Assis de Chibabava, Missão
de São José da Estaquinha.

Texto: Ana Catarina Santos, OFS

Este mundo
tem uma
grave dívida
social para
com os
pobres
Somos Franciscanos Seculares e Jovens
Franciscanos de toda a Europa: Áustria,
Bielorrússia, Bélgica, Bósnia e Herzegóvina, Croácia, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria,
Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, Rússia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Suécia, Suíça, Ucrânia, Reino Unido, Gibraltar unidos
numa causa comum: garantir o direito
humano fundamental ao acesso a água
potável, instalando poços em África,
começando por comunidades específicas em Uganda, Zimbábue e Malawi.

Missões na Diocese do Chimoio
Missão de Cristo Rei de MacequeceJécua, Missão de Maria Imaculada de
Amatongas, Missão de Nossa Senhora
de Fátima de Gondola, Missão de Nossa
Senhora do Rosário de Manica, Missão
de Nossa Senhora Rainha do Mundo
do Dombe, Missão de São Leonardo de
Mossurize, Missão de São Pedro e São
Paulo da Marera, Paróquia-Missão de
Maria Imaculada do Chimoio.
Missões na Diocese de Inhambane
Missão de Nossa Senhora da Conceição
de Inharrime, Missão de Nossa Senhora
da Conceição, Morrumbene, Missão de
Nossa Senhora de Fátima de Jangamo,
Missão de Nossa Senhora do Amparo
de Quissico, Missão de Santa Maria de
Mocodoene, Missão de Santo António
de Mavila- Zavala, Missão de São Boaventura de Panda, Missão de São Francisco de Assis de Mocumbi, Missão de

Queremos assim corresponder ao apelo
do Papa Francisco: “o acesso à água
potável e segura é um direito humano
essencial, fundamental e universal,
porque determina a sobrevivência das
pessoas e, portanto, é condição para
o exercício dos outros direitos humanos. Este mundo tem uma grave dívida
social para com os pobres que não têm
acesso à água potável, porque isto é
negar-lhes o direito à vida radicado na
sua dignidade inalienável” (Carta Encíclica Laudato Si’, 30).
Sabemos que não poderemos ajudar
todos, de modo que decidimos ajudar primeiro aqueles que pertencem
à nossa família na fé (cf. Gl 6,10), isto
é, membros da Família Franciscana
de países africanos. Fraternidades
Nacionais de Uganda, Zimbábue e
Malawi já responderam à nossa solicitação, indicando comunidades
locais que experimentam sérios problemas de escassez de água. O nosso
primeiro objectivo é recolher fundos
suficientes para três poços, sendo que
a instalação de um poço custa cerca
de 10 000 €. Depois de concretizar os
primeiros projectos, continuaremos
a desenvolver esta iniciativa social de

São João de Deus de Homoíne, Missão
de São Pedro Claver de Pembe, Paróquia – Missão da Sagrada Família da
Maxixe, Paróquia de Nossa Senhora da
Conceição de Inhambane, Paróquia de
São José do Môngué.
Outras Missões na Diocese do Xai-Xai
Missão do Menino Jesus de Chidengele, Missão de Nossa Senhora de
Fátima de Manjacaze, Missão de Nossa
Senhora de Lurdes do Chongoene,
Missão de Santa Clara de Chicumbana, Missão de São Benedito dos
Muchopes-Mangunze, Missão de São
João Baptista do Xai-Xai.
Outras Missões na Diocese do Maputo
Capela de Nossa Senhora Rainha da Paz,
Paróquia de Santo António da Polana,
Santa Ana de Munhuana. Incluímos
também neste elenco a Missão de Santa
Maria de Pretória (África do Sul).

modo a torná-la numa contínua missão
da Família Franciscana.
A Ordem Franciscana Secular (Ordo
Franciscanus Saecularis, OFS), também conhecida como Irmãos e Irmãs
da Penitência ou da Terceira Ordem de
São Francisco, atualmente reúne cerca
de 300 mil membros e está presente
em 112 países dos cinco continentes.
A Ordem é composta por famílias e
pessoas singulares, que vivem segundo
a Regra aprovada pelo Papa, que se reúnem em fraternidades, que assumem
iniciativas públicas e sociais e que dão
testemunho de fé no ambiente onde se
inserem. A OFS tem total autonomia,
uma estrutura coordenada e está directamente subordinada à Santa Sé. Para
mais informações acerca da Ordem
Franciscana Secular:
Um dos nossos Projectos é no Uganda,
na vila de Kihani (Kikyenkye Subcounty) tem uma população local de
cerca de 700 pessoas, que ganha menos
de um dólar por dia, servida por uma
escola secundária e quatro escolas primárias, tal como ainda outras instalações. A água disponível na vila é tirada
de um poço pouco fundo, de onde bebe
o gado, pelo que o seu consumo leva a

doenças derivadas da água, tais como a
cólera, a disenteria e diarreia. A fonte
de água pura fica distante (cerca de 7
km), tornando a recolha de água um
trabalho árduo, maioritariamente feita
por mulheres e crianças, e uma tarefa
perigosa, devido aos roubos e violações,
que ocorrem ao longo da caminhada.
A comunidade já começou a escavar
um poço e uma boa parte do trabalho
foi feito, mas parou devido a constrangimentos financeiros. Com a recolha
de fundos necessários para terminar o
poço e assim ter acesso a água potável,
poder-se-á prevenir inúmeros problemas
de saúde da comunidade, providenciar
água potável para as escolas, para as
famílias e para a população cujo orçamento é demasiado baixo para comprar
água, bem como as pessoas que frequentam a Igreja Paroquial de Kihani. Além
disso, trará muitos outros benefícios,
tais como o desenvolvimento de actividades rentáveis para as mulheres,
graças ao tempo livre ganho com o
reduzido fardo de ter de ir buscar água;
um aumento na taxa de escolarização,
especialmente para as raparigas; e muitos outros.
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Um encontro memorável
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

“o primeiro e o mais
importante objectivo
das religiões é o de crer
em Deus”
O sentido do gesto do Papa Francisco e
do Grande Imã Ahmed el-Tayeb à luz dos
pontificados anteriores: as interpretações
errónias dos textos sagrados e o enfraquecimento dos valores espirituais levam
a muitos extremismos. Oitocentos anos
depois do encontro de Francisco de Assis
com o sultão al-Malek al-Kãmil, o Papa
que escolheu para si; o nome, a intuição e a
simplicidade do Santo de Assis, apresenta-se diante dos muçulmanos, como um
crente desejo de paz.
E assina juntamente com o grande Imã
de Al-Azhar uma Declaração destinada a
marcar não só a história das relações entre
cristãos e muçulmanos, mas também a própria história do mundo islâmico. O Papa
Francisco que fala há muito de uma guerra
mundial por fases, continua com esta viagem, o caminho iniciado pelos seus antecessores, dando mais um passo em frente.
Já São João Paulo II, no encontro de Assis
em 1986, quando pairava no ar a ameaça
nuclear, que infelizmente volta a ameaçar
o mundo de hoje, convocou os lideres
religiosos para Assis, a fim de mostrar
como as diferentes religiões devem promover a paz, a coexistência pacífica e a
fraternidade entre os povos.
Depois do 11 de Setembro, quando o
fundamentalismo terrorista se fez sentir
na cena universal, o velho Papa polaco fez
tudo quanto estava ao seu alcance para eliminar qualquer justificação religiosa para o
abuso do nome de Deus como justificação
da violência, do terrorismo e do assassinato
de homens, mulheres e crianças inocentes.
Bento XVI também seguiu pelo mesmo
caminho no seu pontificado, em Setembro de 2006 disse aos lideres muçulmanos:
«é necessário que cristãos e muçulmanos,
fiéis aos ensinamentos das suas respectivas
tradições religiosas, aprendam a trabalhar
em conjunto, no sentido de evitar o uso da
intolerância e o recuso à violência».
Hoje é o Papa Francisco que assina um
documento, onde não só se recusa energicamente qualquer justificação para o
recurso à violência cometida em nome de

Deus, mas onde também se fazem declarações importantes e vinculativas sobre
o Islão e certas interpretações que dele
se fazem. Existe também um compromisso relativo aos crentes de diversas religiões, que condenando a descriminação,
defende os lugares de culto e o direito à
liberdade religiosa, assim como defende o
reconhecimento dos direitos da mulher.
O ocidente e o oriente, crentes de diferentes religiões, olham-se como irmãos e
podem ajudar-se mutuamente para evitar
que rebente uma nova guerra mundial.
Do documento assinado destacamos as
seguintes ideias: «O primeiro e o mais
importante objectivo das religiões é o de
crer em Deus, honrá-Lo e chamar todos
os homens a acreditarem que este universo depende de um Deus que o governa:
é o Criador que nos moldou com a Sua
Sabedoria divina e nos concedeu o dom
da vida para o guardarmos. Um dom que
ninguém tem o direito de tirar, ameaçar
ou manipular a seu belo prazer; pelo contrário, todos devem preservar este dom
da vida desde o seu início até à sua morte
natural. Por isso, condenamos todas as
práticas que ameaçam a vida, como os
genocídios, os actos terroristas, os deslocamentos forçados, o tráfico de órgãos
humanos, o aborto e a eutanásia e as políticas que apoiam tudo isto.
Por isso, pedimos a todos que cessem de
instrumentalizar as religiões para incitar
ao ódio, à violência, ao extermínio e ao
fanatismo cego e deixem de usar o nome de
Deus para justificar actos de homicídio, de
exílio, de terrorismo e de opressão. Pedimo-lo pela nossa fé comum em Deus, que
não criou os homens para serem assassinados ou lutar uns com os outros, nem
para ser torturados ou humilhados na
sua vida e na sua existência. Com efeito
Deus, o Todo-Poderoso, não precisa de
ser defendido por ninguém e não quer
que o Seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas».
«Documento sobre a FRATERNIDADE
HUMANA em prol da Paz Mundial e
da Convivência Comum».

ORAÇÃO MISSIONÁRIA A SANTO ANTÓNIO

Senhor,
Que escolhestes
Entre os primeiros discípulos de São Francisco de Assis
Cinco missionários
Como anunciadores do teu Evangelho
Até darem, por Ele, a sua vida e o seu sangue.
Concede-nos também a nós,
Como concedeste a Santo António de Lisboa,
O desejo de seguir os seus exemplos,
Para podermos com o mesmo ânimo e a
mesma paixão
Caminhar na vida, pelos caminhos do Amor.
Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos.
Ámen.
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Tirando nabos da púcara...
Texto: Frei José Marques Henriques, OFM

Ainda prosseguia a luta armada pela
independência, quando no liceu,
onde eu leccionava Moral e Religião,
sou interpelado por um aluno, que me
interroga sobre o que penso relativamente à guerra de libertação. Depois
da independência, vim a saber que
ele era um dos jovens que, em Bissau,
trabalhavam clandestinamente, sensibilizando os estudantes, e não só, e
mobilizando-os para o PAIGC – Partido Libertador.

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 0010 0000 0242 5320 0011 5
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

Sobre a questão apresentada, eu disse:
«O ideal por que lutam os guerrilheiros, sobretudo o seu líder Amílcar
Lopes Cabral, é muito nobre. É de
admirar a sua coragem, pois eles sabem
que a sua vida corre sério perigo,
mas isso não os impede de abraçar
e lutar por uma causa nobre e justa.
Melhor seria, no entanto, que, em vez
de recorrerem às armas para alcançarem a independência, seguissem
antes a via do diálogo. Mas também
sei que a natureza do regime político
actual é alérgica ao diálogo. Por isso
os compreendo. Isso não significa,
porém, que todas as suas acções sejam
correctas e justas. Há gente que morre
inocentemente, pagando o justo pelo
pecador. Os verdadeiros responsáveis
pela guerra não morrem, pois não
estão no teatro das operações milita-

res, mas nos seus gabinetes. Morrem,
antes, aqueles que a não desejam: os
soldados anónimos e o povo indefeso.
Isto é que é mais lamentável!...»

disse que não estava minimamente interessado nesse encontro. Talvez receando
que, ao voltar para a mata, o pai pegasse
nele e o levasse consigo.      

Para aí não!... Um belo dia, ainda durante
a guerra colonial, lembrei-me de pegar nos
alunos internos da Missão de Bula e sair
com eles na carrinha, para um passeio na
vila e arredores. Para longe da vila seria
muito arriscado. Os guerrilheiros estavam
próximos, escondidos nas matas.  

Assegurei-lhe que, se aceitasse a proposta, eu o acompanharia e, depois
desse encontro com o pai, ele regres-saria de novo à Missão juntamente
comigo. Só perante esta garantia ele
aceitou a minha sugestão.

E foi óptimo este encontro do filho com
o pai. Começou por ser muito tímido,
mas depressa o semblante de ambos se
transformou. Via-se nos seus olhos a
alegria profunda que os dois estavam
sentindo, por estarem a viver aquilo que
para eles tinha sido um grande sonho,
mas com poucas esperanças de que um
dia ele pudesse ser realizado. Mas foi.
Graças a Deus!

Enquanto a carrinha se movia dentro da vila, não houve qualquer reacção adversa da parte dos alunos do
Internato. O problema surgiu apenas
quando fiz menção de sair da vila,
para ir mais um quilómetro ou dois
para diante. Imediatamente os alunos
começaram a bater com força na chaparia da carrinha, dizendo que era
muitíssimo arriscado sair da vila.  
Eram já 21h00. Eu segui o conselho
dos alunos e, em vez de ir para diante,
voltei para trás, regressando à Missão.  
E concluí: estes rapazes estão bem informados da situação!... E estavam, pois
os guerrilheiros eram os seus próprios
pais. Soube que entre eles se encontrava
um guerrilheiro que era pai dum aluno
do nosso Internato de Bula. Perguntei
a este aluno se queria encontrar-se com
o pai. Sem hesitar, imediatamente me

BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020
QUERO APOIAR A FORMAÇÃO DOS MISSIONÁRIOS FRANCISCANOS
Está nas nossas mãos apoiar e fazer com
que se desenvolvam as vocações missionárias franciscanas que vão surgindo. «É o
Espírito que impele a anunciar as grandes
obras de Deus! Porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois
que me foi imposta esta obrigação: Ai de
mim se não evangelizar! (1Cor 9, 16). Em
nome de toda a Igreja, sinto o dever imperioso de repetir este grito de S. Paulo»
(Redemptoris Missio).
A Bolsa de Estudo é a oferta duma importância em dinheiro para ajudar as despesas
com a formação das vocações missionárias. Cada Bolsa deve atingir a importância de 250,00€, oferecida de uma só vez
ou em várias prestações. Uma Bolsa pode
ser oferecida por uma ou várias pessoas.
«Quanto às ajudas materiais, é importante ver o espírito com que se dá. Para isso
torna-se necessário rever o próprio estilo
de vida: as missões não solicitam apenas

uma ajuda, mas uma partilha do anúncio e
da caridade para os pobres. Tudo o que recebemos de Deus - tanto a vida como os bens
materiais - não é nosso, mas foi-nos confiado

em uso. Que a generosidade no dar seja
sempre iluminada e inspirada pela fé».
(Redemptoris Missio)
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Jovens que tecem redes
Texto: Equipa da
Pastoral Juvenil e Vocacional

O Panamá acolheu, entre os dias 22 a 27
de Janeiro, as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). Neste pequeno país da América
Central, com a contagiante presença do
Papa Francisco, o canal que permite unir
o Atlântico ao Pacífico converteu-se numa
enorme ponte construída por jovens cristãos dos cinco continentes ali reunidos,
como um caudal fresco de águas cristalinas
que a Igreja necessita, frente àqueles que
seguem empenhados em construir muros.
Sob o Tema “Eis a serva do Senhor; Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra” (Lc
1,38), o Papa Francisco dirigiu-se aos
jovens, na Vigília da tarde de sábado, dia
26, utilizando os próprios códigos juvenis
ao apresentar Maria como a “influencer
de Deus” e, portanto, modelo para esta
geração de jovens chamados ao discipulado missionário no mundo em que habitam. O Santo Padre mostrou-se exigente,

insistindo que comprometam a sua vida
com Jesus no serviço aos últimos, aos
mais idosos, aos migrantes, aos presos,
aos indígenas… “Vós não sois o futuro, sois
o agora de Deus”, afirmou uma e outra vez
o Papa Francisco na sua mensagem final,
dirigida não somente aos jovens, mas também aos pastores e aos agentes de pastoral, para que não adiem esta missão para
um amanhã indefinido.

Por fim, no encerrar das jornadas,
fomos presenteados com o anúncio das
próximas JMJ em Portugal. Será em
2022 e terá o Tejo como pano de fundo.
Gozamos da felicidade em organizar as
próximas JMJ. Mas isto significa também que somos convidados e desafiados a repensar e a renovar o nosso estilo
de evangelização, nomeadamente entre
os mais jovens.

Temos um caminho a fazer e uma meta
a alcançar. Um caminho de três anos que
necessita do apoio e da criatividade de
todos e uma meta, as JMJ em 2022, que
só se alcançará tendo Jesus e o seu Evangelho como orientação. Será um caminho
para fazermos todos juntos. É um desafio
para crescermos como Igreja, mas é essencialmente uma oportunidade de procurarmos tecer redes entre nós.

De volta aos seus lugares de origem,
tanto os peregrinos como os seus acompanhantes, foram desafiados pelo Papa
a serem criativos e a concretizar, com a
sua juventude e energia, este encargo,
para que a euforia vivida durante aquela
semana nas JMJ não se dilua na rotina,
mas que empape a quotidianidade.
Com que objetivo? Que, verdadeiramente, uns e outros, se possam transformar em “influencers de Deus”, para
tecer redes reais e não apenas virtuais,
que nos permitam conectar a todos
com Jesus de Nazaré e com a Igreja.

Congresso Americano Missionário
de 2023
Texto: Frei Álvaro, OFM

Com a Missa de envio missionário e um
dia missionário nas paróquias de Santa
Cruz de la Sierra, conclui-se o V Congresso
Americano Missionário, que contou com
uma participação superior a 2.500 pessoas.
O Secretário adjunto da Congregação
para a Evangelização dos Povos, Arcebispo Giampietro Dal Toso, anunciou
que o próximo Congresso em 2023 terá
lugar em Porto Rico.
Um dos primeiros a erguer a Igreja Porto-riquenha, foi São Junípero Serra, ele e o
seu companheiro partiram no dia 13 de
abril de 1749, de Málaga. Após uma dramática travessia, chegaram a San Juan de
Porto Rico no dia 18 de outubro e, em 7
de dezembro, alcançaram Vera Cruz, na
costa sul do México. Prosseguiram a pé
até a cidade do México.
Junípero Serra, foi definido como um
colosso de evangelizador. Durante dezas-sete anos, precisamente de 1767 a 1784
percorreu, apenas na Califórnia, cerca

de 9.900km a pé, 5.400 em embarcação,
não obstante a idade e as enfermidades.
Fundou 9 missões, das quais derivam os
nomes franciscanos de cidades californianas muito importantes, como São Francisco, São Diego, Los Angeles, etc.
Em 28 de agosto de 1784, partiu para a
Casa do Pai, aos 71 anos, sendo que 36
deles foram dedicados à missão.
Considerado o pai dos índios, foi honrado
como herói nacional. Desde 1º de março
de 1931, a sua estátua representando o
Estado da Califórnia está entre as outras
dos Pais fundadores dos Estados Unidos
na Sala do Congresso de Washington,
estátua única de um religioso no santuário dos americanos ilustres
Junípero Serra foi beatificado pelo Papa
São João Paulo II em 25 de setembro de
1988, e canonizado pelo Papa Francisco
durante sua visita aos Estados Unidos, em
23 de setembro de 2015.
Hoje os bispos de Porto Rico convocaram
um Extraordinário Ano Missionário, que

teve inicio no passado dia 13 de Janeiro, Festa
do Baptismo do Senhor, e se irá prolongar
até ao dia 19 de Outubro próximo. Os objectivos deste ano são os mesmos que o Papa
Francisco indicou para o mês extraordinário
de Outubro de 2019: reavivar a consciência baptismal em relação à missão da Igreja,
despertar a consciência da missão ad gentes,
retomar com um novo impulso a responsabilidade de proclamar o Evangelho, reforçar a vitalidade missionária e situar a missão
de Jesus no centro do coração da Igreja.

Em comunicado os Bispos Porto-Riquenhos assentam esta opção pastoral em três
pontos: a conversão pessoal e pastoral, a
comunhão e a missão vivida em termos
concretos, isto será aplicado segundo a
metodologia de: olhar, discernir e actuar.
O Ano Missionário Extraordinário encer-rará com o lançamento e anúncio do 6º
Congresso Missionário Americano, que
terá lugar em 2023 na Diocese de Ponce,
Porto Rico.

