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PAZ E BEM

Virgem MARIA – Mãe da Igreja
e Rainha da Ordem Franciscana
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Maio é sempre para o povo cristão e para a
Igreja em geral o «mês de Maria». Maria
tem na tradição cristã uma enorme força, é
Mãe e Advogada do povo cristão, que a ela
recorre nas mais diversas circunstâncias,
como qualquer filho que chama a sua mãe.
Ouvindo a voz do povo, o Santo Padre,
o Papa Francisco, fez publicar já em
Março de 2018, uma determinação que
cria a celebração litúrgica da Memória
da «Bem-aventura Virgem Maria, Mãe
da Igreja». Esta celebração, obrigatória
para toda a Igreja, deve ocorrer sempre na
segunda-feira depois do Pentecostes. Para
esta celebração existirão textos litúrgicos
e orações próprias, quer para a Missa,
quer para o Ofício Divino.
A Igreja centra a sua atenção em Cristo
Senhor, nosso Salvador e Redentor, que se
entregou pela humanidade e festeja com
festas e solenidades inúmeros momentos
da vida de Cristo. Sempre unida a Cristo

Jesus, está Maria Sua Mãe. Ela é, por definição antiga dos Padres da Igreja, «Mãe
de Deus» e «nossa Mãe», ou seja, «MÃE
DA IGREJA».
Todos recordamos a feliz expressão do
Papa Francisco em Maio de 2017 em
Fátima: «temos Mãe»! Se temos Mãe,
festejemo-La! Também agora com a invocação de «Mãe da Igreja». O povo cristão cresce no conhecimento do sentido
materno da Igreja aprofundado, quer
pelos pastores, quer pelo povo fiel, pelos
religiosos e consagrados.
Hoje a fé católica tem três grandes pilares:
«Crux, Hostia et Virgo» (Cruz, Hóstia e
Virgem). São para a Igreja fontes inesgotáveis de constantes méritos, a celebração dos mistérios dolorosos da Paixão de
Cristo, a força e a eficácia da Santíssima
Eucaristia, e a acção protectora da Virgem Santa Maria. Crescendo nestes três
pilares, crescemos em Cristo, e por Cristo
vamos ao Pai.
Assim também nós os franciscanos e

franciscanas «com o Povo Santo de Deus
bem-dizemos a Virgem Maria». A nossa
espiritualidade franciscana nasceu em
santa Maria dos Anjos da Porciúncula,
em Assis, na Umbria italiana. Com São
Francisco de Assis aprendemos a amar a
Mãe de Deus, com os teólogos franciscanos aprofundamos esse amor, entendendo melhor o lugar, o papel e a acção
da Virgem Santa Maria na nossa vida.
Com Santa Clara de Assis, expressão feminina do franciscanismo, aprendemos o
significado do silêncio orante de Maria,
feito fidelidade na alegria da pobreza e
transmitido a todos os que se aproximam
da nossa vida realizada no quotidiano.
Com Santa Isabel da Hungria, padroeira
da Ordem Franciscana Secular, procuramos sempre chegar aos pobres, para os
servir como a nossos «senhores». Assim
a Virgem Maria, Rainha da Família
Franciscana e Mãe da Igreja, sempre nos
obtenha de Cristo Seu Filho os dons do
Espirito Santo, para testemunharmos

no mundo a alegria de servir, a pobreza
como confiança na Divina Providência e a fraternidade humana que coloca
no centro das nossas relações, o pobre
como nosso Irmão.
Mãe da Igreja, rogai por nós!
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D. Diamantino Antunes,
Bispo de Tete
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Olhando para Jesus, disse uma mulher
do meio da multidão: «Felizes as entranhas que Te trouxeram e os seios que
Te amamentaram» (Lucas 11, 27-28).
Grande elogio feito por uma mulher
anónima, a outra mulher notável:
Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe.
Na nossa tradição pós-cristã, ainda
conserva algum espaço a figura e a
acção da Virgem Maria. Por via da
religiosidade popular ou por via da
catequese da Igreja, os traços ténues
de Maria ainda vão subsistindo. Dão-lhe alguma consistência a vivência da
maternidade humana. Porque todos
temos mãe, porque todos avaliamos
o papel das nossas mães desde a nossa
infância, facilmente formalizamos
em nós a noção de que Maria, como
a nossa mãe foi Mãe de Jesus. Ainda
que esta realidade para muitos dos nos-sos contemporâneos não ultrapasse a
dimensão horizontal da vida humana.
Também com base na nossa experiência humana, rapidamente assumimos
que a maternidade se pode revestir de
diversas formas. Falamos da maternidade biológica, da maternidade afectiva
e da maternidade espiritual. Até porque em muitas famílias de hoje entrou
a designação corrente dos (meus, dos
teus e dos nossos) filhos. A mãe afectiva
que está em casa, pode não ser a mãe
biológica de nenhum dos seus filhos.
Assim como a mulher cuidadora
numa aldeia SOS, ou nas múltiplas
instituições geridas pela Igreja ou pelas
Congregações Religiosas.
A dimensão feminina da humanidade,
a mulher e mãe são realidades conducentes à formação no nosso imaginário
de um amor generoso, que se dá desinteressadamente em múltiplas circunstâncias. A mãe, seja ela biológica, afectiva ou espiritual é sempre uma obreira:
gestora, professora, enfermeira, cuidadora, cozinheira, lavadeira, costureira,
mulher a dias e muito mais.
Tudo isto em casa, depois de oito horas
de serviço fora de casa, com sorriso
aberto, com mãos generosas e uma
capacidade para recriar incalculável.
Obrigado a todas vós, mães biológicas,
afectivas ou espirituais!

“Demos
graças ao
Senhor por
esta notícia
que alegra
a todos e é
um grande
fruto para a
Igreja…”
No próximo dia 12 de Maio, numa
celebração marcada para ter inicio às
08H00, será sagrado Bispo, D. Antunes
Guapo Nascimento, até aqui missionário português do Instituto Missionário
da Consolata (IMC).

Será sagrante principal, o senhor arcebispo de Nampula, D. Inácio Saúre, também ele missionário da Consolata.
D. Diamantino Antunes foi nomeado
bispo de Tete (em Moçambique) no
passado dia 22 de Março, é natural de
Albergaria dos Doze, onde nasceu a
30 de Novembro de 1966, concelho de
Pombal, diocese de Leiria-Fátima.
Depois dos primeiros anos nas Casas
de Formação de Consolata em Portugal, foi para Roma onde estudou na
Pontifícia Universidade Urbaniana.
Ordenou-se Diácono em 5 de Dezembro de 1993 e sacerdote a 30 de julho
de 1994 em Fátima.
Já sacerdote volta a Roma para estudar na Pontifícia Universidade Gregoriana, onde concluiu o doutoramento
em Teologia Dogmática em 1999 com
a tese «O Concílio Vaticano II e o
contributo do Episcopado de África e
Madagáscar para a Teologia da Igreja
local e a sua recepção em alguns sínodos dos bispos».
Actualmente o senhor D. Diamantino
era superior regional para Angola e
Moçambique, país e Igreja que conhece
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por dentro desde há décadas e onde tem
desempenhado várias funções nas dioceses de Lichinga e ultimamente em
Inhambane.
O Padre Superior Regional da Consolata em Portugal, Pe. Eugénio Butti,
escreveu a este propósito: «Demos graças ao Senhor por esta notícia que alegra a todos e é um grande fruto para a
Igreja, nas celebrações do 75º aniversário
da presença em Portugal dos Missionários da Consolata».
Por coincidência a ordenação episcopal ocorre em Moçambique no dia 12
de Maio (Peregrinação aniversária em
Fátima) IV do domingo da Páscoa,
domingo do “Bom Pastor” e Dia Mundial de Oração pelas Vocações.
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das nossas dioceses e paróquias.
Aprendamos que o Pobre é verdadeiramente nosso Irmão!”
página 3

AS PROVOCAÇÕES
DE S. JOSÉ
Carl Bloch

Editorial

“o fato de S. José ter sido chamado a assumir a missão de ser o
pai adotivo de Jesus, tal missão

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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Ao advogado, ao médico e ao
padre...
Parte I
necessidades. Dizia-lhe que o patrão me
dava aqueles alimentos para compensar
o parco ordenado que eu recebia, que
realmente era muito baixo, e eu tentava
compensar daquela forma - tentou desculpar-se aquele jovem.

Texto: Padre Frei José Dias de Lima, OFM

Dois passageiros viajavam sozinhos, num
compartimento de um comboio. Um
deles era jovem, aparentava os seus vinte e
cinco anos e o outro era uma pessoa mais
velha, de cabelos brancos e um chapéu
preto na cabeça. Perguntou o mais velho
ao mais novo, neste iniciar de conversas
de amigos de viagem, quando o percurso
se torna longo:
- Caro jovem, vejo pela expressão do seu
rosto que vai muito apreensivo, nervoso
e preocupado. Sente-se bem?
- Tenho um problema a inquietar-me, só
isso! De resto estou bem, obrigado! - respondeu o jovem, timidamente.
- Quem sabe, eu possa ajudá-lo! Que o
preocupa? - retorquiu aquele cavalheiro.
-Não, não pode ajudar-me no meu problema. Mas como o senhor me é desconhecido e, provavelmente, não nos voltaremos a encontrar, até aproveitava para
desabafar consigo! - acedeu o jovem.
- Sou todo ouvidos! - disponibilizou-se o
dito cavalheiro.
- É que eu rebento e não posso aguentar mais se não desabafo com alguém.
E como o senhor teve a amabilidade de
se mostrar preocupado comigo, até lhe
exporia a minha preocupação, mas só se
prometer segredo, pela saúde dos seus

- Será sempre melhor pedir que roubar,
mesmo que a razão seja a necessidade,
ou a receção de um ordenado baixo,
não acha? Mas, continue, caro amigo,
não pretendo censurá-lo - interrompeu
o seu ouvinte.
filhos - propôs o jovem, querendo jogar
pelo seguro.
- Claro que prometo segredo, homem!
Pela saúde dos meus filhos, pela minha
saúde e dos meus netos, que também
os tenho, graças a Deus! Vá, liberte-se do que o preocupa que só lhe fará
bem. Como disse, sou todo ouvidos!
- disse aquele cavalheiro, sorrindo e
dando uma ligeira palmada no ombro
daquele jovem.
- Sou filho de uma senhora viúva muito
pobre, que não consegue alimentar-nos
a todos lá em casa e eu sou o mais velho
de cinco irmãos. Tenho desviado, da
mercearia onde trabalho, alguns produtos alimentares, para conseguir mais
uma ajuda para casa, mas sem a minha
mãe saber porque, coitadinha, pobre
mas honesta, morreria de vergonha se
soubesse que eu roubava, mesmo que
fosse para casa, e para valer às nossas

FESTA DAS MISSÕES FRANCISCANAS — LEIRIA

A União Missionária Franciscana vai
realizar em Leiria a sua Festa/ Convívio Anual.

02 DE JUNHO DE 2019 (Domingo)
Local - Convento de São Francisco
(Portela) Leiria [Rua dos Mártires nº1]
Tel. 913 837 726
244 839 904

PROGRAMA:
10h00 — Acolhimento
11h00 — Encontro no Salão
12h00 — Eucaristia
13h00 — Almoço
14h30 — Convívio
17h00 — Despedida

- Foi então que - continuou o jovem tentado por dois companheiros, decidi
alinhar num assalto a uma loja. Só aceitei na condição de que não faríamos
mal a ninguém. Mas, em pleno assalto,
que aconteceu há dois dias, pela calada
da noite, um vigilante noturno deu
por nós e, antes que desse o alarme,
os dois que iam comigo agarraram-no
e, acredito que sem intenção, acabaram por o matar. Eu já estava dentro
da loja e, quando saí para saber o que
se passava, eles já se tinham posto em
fuga. Deparei-me com a vítima diante
de mim e já sem vida pelo que, através de número desconhecido, liguei à
emergência médica e pus-me em fuga.
Agora estou cheio de medo porque,
se for apanhado, posso ser acusado de
matar quando não matei.
- E neste momento é um foragido à polícia, é isso? - concluiu aquele cavalheiro.

- Sim, é verdade, estou em fuga. Não
me importava de ter sido preso por
tentativa de roubo, porque merecia,
embora para desgosto da minha pobre
mãe. Mas, agora, posso ser condenado
por um homicídio que não cometi.
Que hei-de fazer?
- Volte atrás e entregue-se à justiça! aconselhou aquele cavalheiro ao seu
jovem companheiro de viagem.
- O quê? Está a dizer-me para me entregar à polícia?! E se não o fizer, vai denunciar-me? - futurou o jovem, com receio
de ser denunciado.
- Não, nunca caro jovem, nunca o
denunciarei! Guardarei segredo, como
prometi pela saúde dos meus filhos e
netos, mesmo que não se entregue às
autoridades.
- Se me entregar à policia, que digo?!
- Diga que faz parte do trio que praticou o
assalto que fez a tal vítima e que só ao seu
advogado contará como tudo aconteceu.
- E que digo ao advogado e em tribunal?
- Bem, não sei se conheces o ditado: «ao
advogado, ao médico e ao padre conta
toda a verdade!»
Veremos no próximo mês como acaba
esta história.
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2005 Nova Entidade Custódia Autónoma
de Santa Clara de Moçambique
Parte VII
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Todas as famílias religiosas depois do Vaticano II investiram na valorização da sua
presença entre outros povos e culturas. Foi
o que aconteceu com os missionários franciscanos. Investiram e colheram frutos, em
número de vocações e em organização de
estruturas físicas e educacionais.
Os Missionários Franciscanos portugueses
em diálogo com os franciscanos moçambicanos e com a curia geral em Roma optaram por dar solidez a uma nova entidade
franciscana na África setentrional.
Assim de 7 a 13 de Agosto de 2004 os
Franciscanos em Moçambique reuniram-se em Assembleia Anual juntamente com
o Ministro Provincial, na altura Frei Isidro
Lamelas, para delinear e concretizar os últimos passos rumo à autonomia das Missões

Franciscanas de Moçambique em relação à
Província Portuguesa da Ordem Franciscana. Aproximaram posições e concretizaram estratégias.
No ano seguinte, de 13 a 17 de Junho de
2005, teve lugar em Inhamisua, no Centro de Formação da Nazaré, nos arredores da Beira, um Capítulo especial para a
erecção canónica da Custódia Autónoma
de Santa Clara de Moçambique. Presidiu
à abertura do Capítulo o então Ministro
Geral da Ordem Franciscana, Frei José
Rodriguez Carballo. Estiveram também
presentes o então Ministro Provincial,
Frei Isidro Pereira Lamelas, como Delegado do Ministro Geral da Ordem e o
Definidor Geral para a África Frei Amaral
Bernardo Amaral que é, por sinal, o atual
superior custodial dos Franciscanos em
Moçambique.

No fim do Capítulo o Frei Isidro Pereira
Lamelas enviou ao Ministro Geral uma
«Relação» com 17 páginas, que foge,
segundo o autor, aos cânones habituais de
um Relatório Capitular, onde constam os
seguintes pontos:
1. Marcos do caminho rumo à autonomia.
2. Preparação do Capítulo.
3. O Capítulo: um momento de Graça.
4. Questões ao Definitório Geral.
A Custódia hoje faz o seu caminho serenamente. Tem todas as etapas da formação estruturadas. Há Irmãos moçambicanos a trabalhar fora de Moçambique,
já estiveram em Marrocos, em Cabo
Verde e outro a completar os seus estudos bíblico-teológicos em Jerusalém e
até como professores em Roma.
Nos finais dos anos oitenta do século

XX, com o “Projecto África”, no generalato do Padre John Vaughn, chegaram
a Moçambique franciscanos do Brasil,
México, Peru, Colômbia, Argentina e
Espanha. Mantêm-se actualmente em
Moçambique dois franciscanos sacerdotes
Frei Enrique Bascons e Frei Xavier Zavala,
ambos de nacionalidade espanhola.

O Papa Francisco nos caminhos
do diálogo
Texto: Frei Álvaro Silva, OFM

As últimas viagens do Papa Francisco, não
têm sido feitas a países de grandes cristandades, as Igrejas «velhas» com histórias
de séculos. O Romano Pontífice tem dedicado as suas últimas viagens à construção
de pontes na área do «diálogo ecuménico», quer nos Emiratos Árabes Unidos,
quer mais recentemente em Marrocos. Foi
esta a única preocupação que fez sair o
Papa do Vaticano.
Para nós missionários franciscanos, o
tema do «diálogo ecuménico» é um
dos temas mais queridos e mais específicos da nossa forma de ser e de estar na
Igreja e no mundo. Como Francisco de
Assis, nós os seus seguidores nascemos
para o diálogo. «Desde há oito séculos,
São Francisco de Assis, como referiu o
Papa Francisco, continua a ser uma profecia para a humanidade», quer pelo seu
viver, quer pelo seu agir.
No passado mês de março, o cardeal
Leonardo Sandri, Prefeito da Congregação para as Igrejas orientais e enviado do
Papa a Damietta, no norte do Cairo, nas
margens do mar Mediterrâneo, junto à

foz do rio Nilo, juntamente com o actual
sucessor de São Francisco de Assis, Frei
Michael Perry, o Custódio da Terra Santa,
Frei Francesco Patton, o Imã Mohamed
Abd Fattah, frades franciscanos de todo
o Egipto e muitas outras autoridades civis
e religiosas reviveram com grande alegria
o encontro de São Francisco com o sultão
do Egipto Malek al Kamil, que se realizou
naquele mesmo sítio em 1219.
Na senda de Francisco de Assis, o Santo
Padre foi a Marrocos. Na sua expressão
o Papa não foi colher os frutos do diálogo, foi alegrar-se com o cheiro das flores do diálogo, das quais podem surgir
bons frutos no futuro próximo. O Papa
ensina-nos que nunca devemos desistir de aprofundar o diálogo ecuménico
com as religiões monoteístas. O diálogo
inter-religioso deve ser, segundo o Papa e
segundo a espiritualidade franciscana, um
diálogo humano, marcado pela confiança,
pela convergência e por uma proximidade
franca, e não meramente um «diálogo de
laboratório», frio, artificial, para comprimir agenda.
Foi para Marrocos que São Francisco enviou
os primeiros missionários. Ainda hoje os

franciscanos trabalham em várias cidades
de Marrocos, inclusivamente o arcebispo de
Tânger é o senhor Dom Santiago Agrello,
franciscano natural da província espanhola
de Santiago de Compostela.
Em Marrocos a Igreja goza de liberdade religiosa, a Igreja católica é reconhecida, apesar de contar apenas com cerca de 30.000
membros. Quanto ao número é uma igreja
insignificante, mas é muito significativa
quanto à missão. Os católicos em Marrocos
são de diversos países e línguas, já aqui dão
testemunho de uma fraternidade unida
pelos laços do espírito, uma Igreja de feição
itinerante, enquanto vive e convive com
todas as pessoas de boa vontade, trabalha e
transforma positivamente a sociedade marroquina, busca a sua realização espiritual.

Os católicos em Marrocos não têm como
primeira preocupação instalar-se na sociedade e exercer domínio. A grande finalidade da Igreja em Marrocos é fazer crescer
o Reino de Deus, ou seja, a justiça, a paz, a
verdade e a vida, a solidariedade e o amor,
entre os católicos e com os irmãos muçulmanos. Os católicos em Marrocos querem
ser orantes no meio de um povo orante e
querem servir através da Caritas, na área
da saúde, em centros académicos de investigação e bibliotecas. Os católicos em Mar-rocos querem ser como o Bom Samaritano
do Evangelho que não ignorou o seu irmão
ferido à beira da estrada, antes o ajudou, o
curou e o conduziu aos cuidados de saúde.
Uma Igreja assim, é verdadeiramente uma
Igreja Viva, que comunica Espírito e Vida!
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Como eu vos fiz, fazei vós também
Para um rosto missionário da Igreja em Portugal — Parte II
Texto: Frei José Dias de Lima — franciscano

Continuo a apresentação de algumas
ideias da Carta Pastoral dos Bispos de
Portugal sob o título “Como Eu Vos
Fiz, Fazei Vós Também” e que teve como
objetivo apresentar um rosto missionário da Igreja em Portugal.
Uma segunda ideia do ponto primeiro
anteriormente referido, é a figura do Bom
Pastor, que não abandona ninguém e vai à
procura da ovelha que anda tresmalhada.
Tal como Jesus, o Bom Pastor, devemos
ir ao encontro dos outros e cuidar deles
e não cuidar apenas dos que vêm ter connosco. Assim Deus, Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro em Jesus
Cristo, fez-se próximo de nós, desceu ao
nosso nível, para que nós nos tornemos
próximos dos nossos irmãos. Neste sentido as comunidades devem ser comunidades evangelizadoras, ou seja, devem
sentir-se motivadas, (e os bispos dizem
mesmo «obrigadas») a expandir a sua
presença missionária em todo o território
confiado ao seu cuidado pastoral, dando
prioridade à ovelha perdida e sem qualquer preocupação estatística.

Uma terceira ideia deste primeiro ponto
define o que é a paróquia: dizem os Bispos Portugueses citando, de novo, S. João
Paulo II: «Paróquia é a própria Igreja que
vive no meio das casas dos seus filhos e das
suas filhas, e a sua vocação é ser a casa de
família, fraterna e acolhedora» Trata-se aqui, não de uma paróquia feita simplesmente de estruturas de pedras mortas ou de simples edifícios, mas dos fiéis
em Cristo que, irmanados na mesma fé,
abrem o coração a todos sem fazer distinção da cor, raça, tribo, língua, credo, nação
ou estatuto social. É linda a imagem que
os bispos Portugueses apresentam ao conceberem a Igreja como uma mãe «comovida» com as dores e alegrias de todos os
seus filhos e filhas, cada vez menos em casa
e mais fora de casa. Tudo isto nos compromete e nos chama a participar na missão da
Igreja «casa e escola de comunhão».
Caminhamos agora para o segundo ponto
da nossa reflexão: a Evangelização é o primeiro e melhor serviço. De facto, isto o
afirma S. João Paulo II na Missão do Redentor, e retomam-no os bispos portugueses.
Num mundo que, apesar de conhecer realizações maravilhosas, parece ter perdido o

sentido último das coisas e da sua própria
existência, surge a urgência da evangelização
missionária como o primeiro serviço que a
Igreja pode prestar ao homem e à humanidade inteira. Anunciar e, sobretudo, mostrar com a vida, que também hoje é possível,
belo, bom e justo viver a existência humana
de acordo com o Evangelho.
Compete a cada cristão fazer com que o
Evangelho de Jesus Cristo se possa tornar
lugar de encontro. Isto exige, por consequência, que estejamos entusiasmados
pela profundidade e pela beleza da nossa
fé pois, sem este entusiasmo não a poderemos transmitir nem aos filhos, nem aos
vizinhos nem às gerações futuras. De facto,
embora sejam indispensáveis os discursos,
os apelos morais, os acenos genéricos aos
valores cristãos, isto por si só não é suficiente e, mais afirmam os bispos portugueses, «a mera enunciação da mensagem
não chega ao mais fundo do coração da pessoa, não toca a sua liberdade, não muda a
vida». Neste tempo em que, no sentir de
muitos, a fé cristã deixou de ser património
comum da sociedade. Já não é suficiente
reformar estruturas ou conservar as comunidades já existentes, é necessário expor

permanentemente a nossa vida àquela
rajada de verbos do Senhor Jesus: «vai»,
«vende», «dá», «vem» e «segue-me» ou
seja, é necessário e inadiável levantar-se e
partir em missão, transformando-nos em
testemunhas de Cristo Ressuscitado, no
nosso ambiente e em toda a parte.
Eis-nos agora no terceiro ponto de reflexão e que terá continuidade no próximo
JMF, todos somos evangelizadores, ou
seja, todos somos alvo da missão e protagonistas da missão, daí que a missão é
a alma de toda a programação e de todos
os itinerários da formação cristã. Importa
evangelizar o outro e não descansar
enquanto o outro não se transforme também de evangelizado em evangelizador.
Evangelizar deve ser a nossa maneira de
ser, é a nossa identidade mais profunda.

Os Franciscanos na Rússia
Texto: Frei Paulo Duarte, OFM

Durante o período soviético o povo russo
conservou a fé, e professava particularmente na sua intimidade familiar, ou
mesmo no interior da própria consciência.
Os avós transmitiram aos netos, que
aprenderam a rezar em alemão ou polaco,
rezam diante de um ícone bizantino na
fria cidade de Novosibirsk, na Sibéria.
Outros como Evghenij, iam aos domingos passear e permaneciam em frente
do antigo edifício da igreja do Sagrado
Coração de Jesus em São Petersburgo, e
em frente àqueles muros, na altura transformados em pensionato para estudantes
e que depois deram lugar a escritórios de
uma firma de construção civil. Aí no meio
da neve, faziam as suas orações.
Hoje é diferente. Natália, recebeu há
pouco o baptismo na paróquia católica
de Ussurijsk depois de ter frequentado o

catecumenato para adultos. Viveu muitos anos no ateísmo prático, como muitos
dos seus concidadãos. Agora participa em
encontros que os franciscanos organizam
para aprofundamento da fé católica.
A Igreja Católica Russa, continua a ser
uma Igreja de Mártires. Os missionários franciscanos fixaram-se na Rússia,
no seculo XVIII, em São Petersburgo.
Agora já com três fraternidades, uma
em São Petersburgo (na Rússia europeia), outra em Novosibirsk (na Sibéria)
e outra em Ussurijsk (no extremo oriental da Rússia), formam a «Fundação
Franciscana de São Francisco de Assis na
Rússia», dependente directamente do
Ministro Geral da Ordem. Actualmente
trabalham na Rússia sete frades: três italianos, dois russos e dois polacos.
Os franciscanos têm a responsabilidade
de quatro paróquias e vários grupos de
católicos espalhados por um território
de centenas de quilómetros. Também

gerem uma escola católica, reconhecida
pelo estado, para crianças de famílias
pobres em Novosibirsk e um centro de
acolhimento em Ussurijsk para os “sem
abrigo”, um projecto para rapazes com
deficiência e famílias desfavorecidas.
As comunidades paroquiais não são
muito numerosas, mas são muito vivas e
estão a conseguir; depois do período da
repressão religiosa, e dos mais de setenta
anos de ateísmo do estado, viver as festas litúrgicas, a desenvolver a catequese
e exercer a caridade.
Uma vantagem de as comunidades não
serem muito numerosas, é o facto de todos
se conhecerem mutuamente e assim se
poderem ajudar melhor uns aos outros e
de formarem uma grande família.
Internamente as paróquias vivem com
muitas dificuldades económicas, por os
cristãos são pobres e não têm a possibilidade de partilhar com a paróquia, nem
sequer para pagar a energia eléctrica para

o aquecimento, quando no inverso as temperaturas descem aos 40 graus negativos.
Depois de tudo o que estas comunidades sofreram no passado, hoje têm todo o
direito à assistência religiosa e a dignos lugares de culto para exprimirem, finalmente e
publicamente a fé católica. Hoje recordamos também, diante de Deus, a vida e obra
de Dom Frei Henry Howaniec, OFM; que
morreu há um ano, nos USA como Bispo
Almaty no Cazaquistão.
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Reflexão no Ano Missionário
Missão não é proselitismo
Texto: Frei José Marques Henriques

Estamos no Ano Missionário. Boa oportunidade para refletirmos sobre a dimensão missionária da Igreja e da nossa vida
na Igreja e no mundo. Na perspectiva do
livro Missão para um Novo Milénio – da
autoria de vários padres da Congregação
Missionária do Espírito Santo - «a Igreja
é um Corpo habitado pelo Espírito Santo,
gerada por Jesus Cristo e só é fiel ao seu
fundador se, como Ele, for missionária».
Deste modo, afirmam os mesmos autores,
«ser missionário não é uma prerrogativa,
um privilégio ou uma simples nota caraterística da Igreja: Ser missionário é a sua
razão de ser». E «a Igreja perde sua voca-ção, deixará de ter razões para existir, se não
for missionária, se não houver missão [ ...]
Por isso, a ação missionária é uma tarefa,
uma obrigação, um encargo e a vocação
primeira de toda e qualquer comunidade
paroquial, de toda e qualquer parcela do
povo cristão, em qualquer lugar e tempo»
- Missão para um Novo Milénio, pag. 28.
Mas a acção missionária não visa a atração e a inserção de outros no seio da
Igreja, e isto a qualquer preço, para que
esta se torne um corpo mais vistoso e
plausível, mais «pesado» e cativante,
mais massiço e volumoso, e para que
a sua sobrevivência esteja mais firme e
seguramente garantida. A acção missionária faz-se por exigência da própria fé,
que – como nos lembra o Papa Francisco
- se não é transmitida, definha e morre.
E leva-se a cabo no respeito pela cultura
e convicções religiosas dos outros, adaptando-se aos tempos, lugares e contextos

ou situação em que vivem as pessoas. O
que não significa que sempre e em toda a
parte assim tenha acontecido.
Alguns missionários na Guiné-Bissau,
em tempos que já lá vão (séculos XVII
e XVIII), insurgiam-se violentamente
contra certos usos e costumes africanos,
próprios da religião tradicional africana,
como a matança ou sacrifício dum porco
nas cerimónias fúnebres e passagem do
defunto sobre ele. Era um rito – e ainda
hoje é – que tinha como objetivo o apaziguamento dos espíritos e, assim, também
a garantia de que o defunto teria uma boa
viagem para a eternidade, sem quaisquer
atropelos ou acidentes de percurso.
O missionário, se via algum cristão infiltrado na multidão, assistindo a estas
práticas por ele consideradas diabólicas
(embora a presença aí do fiel fosse apenas por ser parente ou amigo do defunto
e não porque desse a sua anuência a tudo
o que se estava realizando), imediatamente o escorraçava sem dó nem piedade, recorrendo a um chicote ou pau
bem encorpado (manduco, como se diz
na Guiné), capaz de endireitar as costas a
quem quer que fosse. Mas também esse
missionário nem sempre saía daí sem
receber a sua ingrata e amarga «recompensa»: com frequência era bem insultado e severamente maltratado, quando
não era mesmo morto.
O P. João Dias Vicente – que foi missonário na Guiné-Bissau e se deu ao trabalho de estudar séria e denodadamente a
História das Missões nesse país africano comentava: «Hoje esta intolerância não
se verifica mais. Somos compreensivos e

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?
• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado
da União Missionária Franciscana.
• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma só
vez ou em prestações.
• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas mis-sões. A celebração da Santa Missa nas
missões ajuda à subsistência dos mis-sionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Missões
Franciscanas: IBAN (BPI) - PT50 0010
0000 0242 5320 0011 5 (solicite o
seu recibo).

• Ser assinante do Missões Franciscanas é
também um modo de colaborar na difusão
do espírito missionário franciscano. Esperamos a sua participação!

respeitadores dos costumes e convicções
religiosas dos outros».
E é assim que deve ser. Anunciamos a Boa
Nova que é Jesus Cristo, mas não a impomos. Propomo-la apenas. Como fez Jesus:
anunciou aos judeus que lhes dava seu
Corpo em alimento; muitos não acreditaram, por acharem demasiado duras e intragáveis ou incompreensíveis as suas palavras
e, por isso, desandaram; mas Jesus não os
ameaçou com duríssimos castigos, nem os
impediu de se retirarem, e até deu aos seus
discípulos a possibilidade de também eles
se afastarem definitivamente d’Ele: «Também vós quereis ir-vos embora?»
Sabemos bem qual foi a resposta de Pedro,
tomando a liberdade de falar em nome de
todos os seus companheiros: «Para onde
iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida
eterna» - cfr Jo 6, 67-68.
Também S. Paulo, no Areópago em Atenas, seguiu a mesma metodologia: não
impôs nada, não falou sob ameaças; apenas
se limitou a anunciar a Boa Nova de Cristo
Ressuscitado e a propor a adesão a Ele à
sua Palavra. E com tal êxito, que alguns até
se propuseram voltar de novo mais tarde,
para mais uma vez o ouvirem, discursando
sobre a interessante e jubilosa realidade da
Ressurreição dos mortos.
Na Guiné-Bissau cheguei a fazer alguns
funerais, em que não faltaram também
alguns ritos tradicionais africanos.
Uma vez estava eu para dar início à oração
fúnebre, quando me vêm dizer: «Senhor
padre, espere um pouco, pois antes temos
de fazer a nossa cerimónia tradicional!»
Eu, compreensiva e pacientemente, acedi,
dizendo: façam lá o que têm a fazer, que eu

SUGESTÃO DE LEITURA
Título: Santa Clara de Assis – Época –
Carisma – Espiritualidade
Autor: Fr. José António Correia Pereira
Prólogo: Fr. Joaquim Cerqueira Gonçalves
Apresentação: Fr. José Marques da Costa

MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

fico aqui sentado à espera que vós acabeis.
E eles lá fizeram o que julgavam não poderem deixar de fazer: a matança do porco,
para que o seu parente pudesse partir
tranquilamente e em paz. E também a
chamada cerimónia de Djongago, que,
segundo eles, lhes dava a possibilidade de
saberem o motivo da sua partida: se porque o dia de deixar este «vale de lágrimas»
tinha chegado, ou se porque as suas ações
menos corretas ou as de algum ente mais
próximo deviam ser castigadas com a sua
própria morte.
Quando soube que esta cerimónia era para
saberem o motivo da sua morte, eu manifestei logo a minha opinião, aquela que me
parecia mais lógica: «O homem morreu
porque estava doente e ninguém foi capaz
de o curar; ou, então, porque a doença era
demasiado grave e até incurável; ou, ainda,
porque não havia medicamentos nem
condições para o doente poder ser devidamente socorrido».
Não devem ter ficado lá muito convencidos. Mas creio que ficaram satisfeitos por
eu não os ter proibido de realizarem a sua
cerimónia, e por não ter posto como condição, para realizar o funeral cristão, que
eles não procedessem à realização do rito
tradicional africano.

288 páginas – 2ª Edição

Estudo sobre o Carisma e Espiritualidade
Santa Clara de Assis. Francisco e Clara
de Assis renovaram a vida religiosa no
século XIII. Integrados na nova sociedade, marcada pelo aparecimento das
comunas e da classe burguesa, cortaram
com o estilo de vida religiosa instaurada
na Igreja durante o feudalismo, marcada
pela tradição beneditina do monaquismo. As novas fraternidades que se fundaram em toda a Europa, a partir de S.
Damião e de Santa Maria dos Anjos, em
Assis, deixou marcas na vida religiosa,
até aos nossos dias, mesmo nas fundações que surgiram fora da tradição fran-

ciscana. Numa época de grande crise da
vida religiosa, quando o Papa Francisco
apela para que toda a Igreja esteja em
saída, convém voltar a Francisco e Clara,
que souberam harmonizar a contemplação e a missão às comunidades masculinas e femininas por eles fundadas.
O livro, saído nos fins de Janeiro, já vai
na segunda edição, e também vai ser publicado pela Vozes, no Brasil.
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«Queridos jovens, por favor,
não vejam a vida da varanda,
entrem nela.»
Equipa da Pastoral Juvenil e Vocacional
dos Missionários Franciscanos

“Jesus não ficou à varanda,
entrou na vida; não olhem
da varanda para a vida,
metam-se nela, como
fez Jesus”
Na sua mais recente Exortação Apostólica Christus vivit (nn.143;174), o Papa
Francisco apela aos jovens a assumirem
plenamente a vida, a mergulharem nos
mistérios que a compõem e a serem
protagonistas da sua própria história,
tomando consciência de si próprios,
das suas raízes, e a aprofundarem a
amizade com Jesus: «Queridos jovens,
por favor, não vejam a vida da varanda,
entrem nela. Jesus não ficou à varanda,
entrou na vida; não olhem da varanda
para a vida, metam-se nela, como fez
Jesus» (n.174).
Sendo uma Carta dirigida aos jovens, ela
não exclui todo o Povo de Deus, pois «a
reflexão sobre os jovens e para os jovens
nos convoca e estimula a todos» (n.3).
Neste sentido, o Santo Padre afirma que
ser jovem, «mais do que uma idade, é
um estado do coração» (n.34). Por isso,
a Igreja, sendo uma instituição bimilenar, é chamada constantemente a renovar-se e a estar atenta aos sinais dos tempos, tendo Jesus Cristo «sempre jovem»
(cf. Cap. II) como luminar e ponto de
referência, para a vivência da fé e para a
pastoral com os jovens.
Num mundo em que grassam guerras
e inumeráveis formas de violência, no
qual imperam mecanismos de ideologização e onde clamam situações de
marginalização (cf. nn.72-74), o Papa
exorta a Igreja a chorar a dor dos seus
filhos: «Não sejamos uma Igreja que
não chora frente a estes dramas dos seus
filhos. Nunca nos conformemos a eles,
porque quem não sabe chorar não é
mãe.» (n.75). Numa cultura em que se
idolatram os corpos e a sexualidade, na
qual os avanços das ciências e das tecnologias biomédicas proliferam a ideia de
se poder intervir sem mais no próprio

corpo humano e com a qual se fomentam práticas de prazer momentâneo,
que muitas vezes redundam em fracas-sos e derrotas, o Sumo Pontífice lembra: «Jesus faz-se presente nessas cruzes
dos jovens, para lhes oferecer a sua amizade, o seu alívio, a sua companhia que
cura, e a Igreja quer ser seu instrumento
nesse caminho até à restauração interior
e à paz do coração» (n.83). A compaixão
e o serviço exigem, pois, que entre novos
e velhos haja proximidade, a fim de que
«a Igreja seja um espaço de diálogo e de
testemunho de fraternidade capaz de
fascinar» (n.38).
Sobre os jovens, o Papa afirma que são
o «presente», o «agora de Deus» (cf.
nn.64; 178). E é precisamente a partir
da sua mundivivência, onde se destaca
o ambiente digital, o fenómeno das
migrações e o escândalo dos abusos de
todo o tipo (cf. nn.86-105), que Francisco recorda a boa notícia da Ressurreição, capaz de iluminar todas as situações
obscuras, garantir a esperança e conduzir à plenitude da vida: «Não deixes que
te roubem a esperança e a alegria, que
te narcotizem para te utilizarem como
escravo dos seus interesses. Atreve-te a
ser mais, porque o teu ser é mais importante do que qualquer outra coisa. Não
te serve ter ou aparecer. Podes chegar a
ser aquilo que Deus, teu Criador, sabe
que tu és, se reconheceres que és chamado a muito. Invoca o Espírito Santo
e caminha com confiança até à grande
meta: a santidade. Assim, não serás uma
fotocópia. Serás plenamente tu próprio» (n.107).
Uma proposta tão audaz só pode ser
assumida quando, independentemente
das circunstâncias, se tem presente o
grande anúncio evangélico, e que o Papa

Francisco, com revigorado ardor, anuncia aos jovens: Deus ama-te, Cristo é o
teu salvador, Ele vive, o Espírito Santo
prepara os corações para receber este
anúncio (cf. nn.111-133).
Mas como «se vive a juventude quando
nos deixamos iluminar e transformar
pelo grande anúncio do Evangelho?»
(n.134). Eis a questão fundamental!
Perseverar no caminho dos sonhos (cf.
n.142), viver o presente em plenitude (cf.
n.147), cultivar a amizade com Cristo
(cf. nn.150-157), crescer e amadurecer
em todas as dimensões (cf. nn. 158-162),
viver e criar a fraternidade (cf. nn.163167), procurar o bem comum (nn.168174), dar testemunho de Jesus junto dos
outros jovens (nn.175-178). Eis o caminho a seguir!
Contra o falso culto da juventude e
todo o tipo de manipulação ideológica,
que renega Deus e a história, fomenta
uma vida superficial e homogeneíza os
jovens, promovendo uma cultura de
pensamento único, o Papa Francisco
propõe um caminho alternativo, onde
a liberdade, o entusiasmo, a criatividade
e os novos horizontes (cf. n.184) estão
bem alicerçados na memória. Por isso,
alerta-nos veementemente: «Ao mundo
nunca aproveitou nem aproveitará a
ruptura entre gerações. São os cantos
de sereia de um futuro sem raízes, sem
arraigamento» (n.191). Assim, apelando
à profecia de Joel – Derramarei o meu
espírito sobre toda a humanidade. Os

vossos filhos e as vossas filhas profetizarão,
os vossos anciãos terão sonhos e os vossos
jovens terão visões (Jl 3,1) – propõe um
caminho de diálogo inter-geracional,
onde coabitem a sabedoria anciã e o
entusiasmo juvenil, numa fecunda relação que, embora se possa equivocar, dá
fruto, porque arrisca (cf. nn.198-201).
Consequentemente, a Pastoral Juvenil
terá de arriscar um caminho cada vez
mais sinodal, onde a busca e o crescimento vocacionais são pautados pela
«gramática do amor» (n.211), e não
pelo proselitismo, com espaços adequados, onde os jovens se possam expressar
e, simultaneamente, protagonizar o seu
discernimento, com o devido acompanhamento da comunidade (cf. nn.202247), em ordem a uma vocação madura
(cf. nn.248-277) e um discernimento
vocacional fecundo (cf. nn.278-298).
Inspirada nas reflexões do Sínodo dos
Bispos, decorrido em Outubro pas-sado, esta Carta quer dar um novo
alento aos jovens, a todos os que são
chamados a caminhar com eles, a toda
a Igreja, considerando as legítimas aspirações da juventude, alertando para
os perigos da contemporaneidade e,
sobretudo, anunciando Jesus Cristo, o
verdadeiro amigo, que é capaz de corresponder verdadeiramente ao bater do
coração jovem. Afinal, o Santo Padre
exorta-nos a todos a sair da varanda e
entrar na vida. Que sonham os anciãos?
Que vêem os jovens?
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D. António Barroso
Caminhos originais de evangelização
Texto: Amadeu Gomes de Araújo
Vice-Postulador da Causa de Canonização de
D. António Barroso

O missionário deve levar «em uma das
mãos a Cruz, símbolo augusto da paz e
da fraternidade dos povos, e na outra a
enxada, símbolo do trabalho abençoado por
Deus. Deve ser padre e artista, pai e mestre,
doutor e homem da terra; deve tão depressa
pôr a sua estola, […] como empunhar a picareta para arrotear uma courela de terreno;
deve tão depressa fazer uma homilia, como
pensar a mão escangalhada pela explosão
duma espingarda traiçoeira». Foi nesta
linguagem expressiva que o Padre António Barroso, ao regressar do Congo, em
07 de Março de 1889, esboçou a figura do
missionário para a África do seu tempo.
A Cruz associada à enxada. A fé cristã e o
desenvolvimento. A evangelização voltada
para o homem integral.
Os anos que o Bispo Barroso votou à diocese do Porto foram, por circunstâncias
várias, muito mediáticos mas, apesar de
menos focada, a fase missionária que iniciou aos 25 anos, e que se estendeu por
duas décadas é, talvez, a mais interessante,
até por ter decorrido na fase mais pujante
da sua vida. Foi no Ultramar um missionário inovador, tanto como foi, depois, no
Porto, um bispo lutador.
Era dotado de um espírito reformador:
«É intenção minha reformar todos os serviços», afirmou em Meliapor, no ano em
que ali chegou (1898).
Aliou a acção à reflexão, foi missionário e
missiólogo. O padre António Lourenço
Farinha, que foi missionário em Moçambique e historiador, entende que D. António
abordou a questão missionária como ninguém até então tinha feito, e refere-se-lhe
como «o maior de todos os missionários
modernos». O cónego Alcântara Guer-reiro, também missionário e historiador de
Moçambique, escreve que «o valor da sua
obra reside no espírito reformador que a
anima». António Enes, jornalista, escritor
e político que não carece de apresentação,
elogiou-o pelas suas reformas. E o padre
Brásio, que fez o levantamento dos relatórios e de outros escritos diversos saídos da
pena de D. António Barroso, bem como
da mole de documentos que lhe dizem respeito, considera-o um autêntico mestre de
missionários, um teorizador da acção mis-sionária, um missiólogo. Esta faceta, menos
estudada, porventura ignorada, é aquela em
que D. António parece maior, mais original. Foi único entre os missionários do seu
tempo, afirma ainda o padre Brásio, acrescentando que foi certamente dos melhores

e maiores missiólogos do século XIX, pela
forma como estudou e expôs os problemas
básicos da evangelização de África.
Revisão dos métodos de trabalho missionário
«as missões africanas estão longe de corresponder à sua grave finalidade. Há, é certo,
em África, muitos baptizados, mas cristãos dignos deste nome pouquíssimos». «A
África não é a Ásia nem a América; o mis-sionário africano do século XIX não pode ser
talhado nos moldes em que o foi o do XVI e
XVII, na Ásia; um abismo de diferença
separa os dois continentes (…) de onde provém
esta diferença? Da doutrina? Não. Do mis-sionário? Também não. Provém do meio».
Entendia que a forma de preparar operários para a messe africana, dotados de uma
mentalidade nova, passaria por criar uma
instituição diferente do Colégio das Mis-sões Ultramarinas, onde se formara. Falava
duma Congregação nova com membros
ligados por sólidos laços de solidariedade,
com o futuro assegurado em caso de doença
ou de velhice e com a continuidade da obra
também assegurada. É indispensável – afirmou - que o missionário que trabalha em
África saiba que a sua obra não morre, que
quando a faina lhe roubar a vida ou o inutilizar para o trabalho, veja chegar os que
devem continuar a sua obra de paz e de progresso. Foi o precursor da Sociedade Missionária da Boa Nova, “herdeira” do Colégio
das Missões Ultramarinas.
Considerava fundamental que os agentes da Missão repensassem o seu trabalho,
revissem os seus métodos. Como exemplo,
recorda-se o interessante conselho que dava
àqueles que trabalhavam a pensar nas estatísticas: «Recomendaria muito que nunca
baptizassem um indígena adulto senão in
articulo mortis, ou depois de muito instruído,
o que é bastante difícil. […] Que aproveita à
religião e ao progresso que nesta ou naquela
parte da Europa se conheça que mais um soba
foi baptizado, se ele depois de receber as águas
lustrais fica tão cristão na fé e na moral como
um mouro? Absolutamente nada».
Planeamento e criação de Missões em
pontos estratégicos
O missionário e historiador padre António Lourenço Farinha que acima citámos,
afirma ainda que «O ressurgimento das
Missões na Província começou verdadeiramente com D. António Barroso, o
maior de todos os missionários modernos. Espírito lúcido, homem prático,
habilitado com conhecimentos técnicos
adquiridos na missionação do Congo,
activo, virtuoso, de consciência recta, de

grande alma e de grande coração, este prelado tinha todos os predicados dum apóstolo (…) Ele focou a questão missionária
como ninguém até ali o tinha feito».

quase todos os missionários. Até então, os
missionários limitavam-se a cumprir em
África o serviço mínimo obrigatório, que,
por muito tempo, esteve fixado em 6 anos.

A partir da sua experiência no Congo, o
bispo Barroso passou a prestar particulares
cuidados à localização e centralização das
Missões em Moçambique. Entendia que,
por razões de economia e de estratégia, as
Missões deviam estar organizadas a partir
de uma Missão central. Esta Missão-mãe
deveria localizar-se numa zona salubre
e dominar uma vasta população, donde
fosse possível irradiar, contactar com as
povoações circundantes, com as Missões
sucursais em redor.

A Missão central era, em seu entender, «o
lugar onde se deve preparar para o futuro um
clero novo […]; o lugar onde os padres, vindos
da Europa, devem ter uma aprendizagem
da língua e costumes». Para evangelizar
África, havia que seguir caminhos novos.
Foi notável a lucidez e a determinação de
D. António Barroso para restaurar em
Angola e em Moçambique o verdadeiro
sentido da missionação como evangelização das populações locais, sendo de relevar a
atenção que prestava ao ensino e à formação
da juventude, o humanismo com que lidava
com o homem africano e com que defendia
os seus direitos, o valor que atribuía à honradez e ao civismo nas relações comerciais.
É notória a importância que passou a atribuir-se às Irmãs Missionárias e aos Irmãos
Leigos. É notável a valorização que passou a
dar-se ao clero autóctone. Neste esforço foi
pioneiro entre o episcopado católico.

Na escolha da localização das Missões, sempre prestou atenção às distâncias, de modo
a permitirem aos padres visitarem-se e ajudarem-se mutuamente. Para evitar o isolamento, instaurou o regime de comunidades
de padres e auxiliares. Com tais medidas, o
espírito dos missionários mudou e a prova
é que o tempo obrigatório acabou para

