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PAZ E BEM

Frades em diálogo
Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM
Director do Missões Franciscanas

É este o tema do próximo encontro
internacional dos Frades Franciscanos,
com menos de 20 anos de compromis-sos definitivos (votos religiosos) com a
Ordem Franciscana. Terá lugar em Taizé
(França) e decorrerá de 7 a 14 de Julho.
Portugal estará representado pelo Frei
Mário Caires.
Como surge Taizé? Em 1940 o irmão
Roger Schütz (1915 – 2005), tinha 25
de idade, depois de uma grave doença
pulmonar deixa o seu país natal, a Suíça,
e vem viver para junto de sua mãe em
França. Durante os anos em que esteve
doente foi crescendo nele um apelo de
Deus para criar uma comunidade, que
depois dos primeiros passos na mente do
irmão Roger, se havia de situar em Taizé.
A Europa e o mundo veem-se envolvidos na segunda guerra mundial que se

estendeu de 1939 a 1945 e envolveu um
grande número de nações, tendo o irmão
Roger começado a recolher os feridos e
refugiados da guerra. Com o endurecer
do conflito o irmão Roger em 1942 teve
que abandonar Taizé e foi para Genebra.
Aqui o irmão começa propriamente uma
vida comunitária com um conjunto de
irmãos, até que em 1944 regressam e se
instalam definitivamente em Taizé.
Surge nesta ocasião a possibilidade de
cuidarem de crianças a quem a guerra
tinha feito órfãos, para esse efeito o
irmão Roger chamou para junto de si
a sua irmã de sangue, Genoveva. Aos
poucos foram-se juntando à volta do
irmão Roger outros jovens, até que no
domingo de Páscoa de 1949, o irmão
Roger e os seus primeiros companheiros fizeram voto de celibato e vida em
comum. Mais tarde, durante o Inverno
de 1952-1953, o irmão Roger Schütz
escreveu a Regra de Taizé. Hoje Taizé
representa um lugar onde há décadas se

vive e se incarna o dialogo ecuménico e
a reconciliação entre os povos.
Em vista deste encontro de jovens frades,
o actual prior da Comunidade de Taizé,
o Irmão Aloís escreveu uma mensagem
de boas vindas aos participantes no «V
Capítulo da Esteiras Under Ten OFM»,
onde ressalta o longo caminho feito em
comum por ambos os grupos. Desde o
início da Comunidade de Taizé que o
irmão Roger se inspirou em São Francisco de Assis, «o esposo da Santa Pobreza
e do despojamento, amigo dos pobres e dos
excluídos da sociedade». O irmão Aloís
apresenta mesmo São Francisco de Assis
como o «profeta de uma Igreja pobre
para os pobres».
Por sua vez, Frei Michael Perry, superior
geral dos franciscanos, convocou representantes de todas as Entidades da Ordem
para este evento que se desenvolve em
três fases e em três momentos, segundo
o método de «ver, julgar e agir». Assim,

num pré-capítulo, que decorreu de Maio
de 2018 a Maio de 2019, onde cada participante viu os efeitos que o diálogo teve nas
suas próprias vidas, nos seus países de origem e nas suas províncias. Agora em Taizé
de 7 a 14 de Julho, é a segunda fase, o capítulo propriamente dito. Será marcado pela
«fase do julgar», onde cada delegado julgará e aprofundará os pontos fundamentais de uma reflexão cristã e franciscana
para o presente e para o futuro.
A terceira fase, ou seja, o Pós-Capítulo
que terá lugar em cada Entidade entre
Agosto e Dezembro de 2019, onde cada
delegado partilhará com os irmãos da sua
Entidade, o último passo deste percurso
no qual se elegerão os pontos concretos
onde, cada Entidade irá agir para pôr em
prática o que o evento tratou.
Acompanhamos com muito interesse
todas as fases deste V Capítulo das
Esteiras e aguardamos o que o delegado
de Portugal nos dirá em breve.
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Editorial

O convento abriu as
Portas
Texto: Anabela Cerva, UMF

Texto: Frei Álvaro Cruz da Silva, OFM

Não vai ainda há muito tempo que celebramos na Igreja o “O Dia das Comunicações Sociais”, este ano com o lema
“Somos membros uns dos outros’ (Ef 4,
25): das comunidades de redes sociais
à comunidade humana”, como sempre
o Papa Francisco revestiu o conteúdo
da sua mensagem com uma marca de
enorme interesse e actualidade.
Mesmo nós, Imprensa Missionária,
que fazemos parte de um universo da
imprensa especializada, devemos parar
e reflectir sobre os nossos conteúdos.
Como cada um de nós faz passar para
o grande público o que é transversal a
todos nós e o que é específico do carisma
missionário de cada «Título».
Porque podemos sempre comunicar
melhor, com mais empenho, com maior
investigação, partindo da relação pes-soal, para chegarmos à comunicação
verdadeira. Hoje a comunicação perde o
seu terreno, avança o contacto pontual,
ocasional, com um fim determinado.
Quem como nós, tem por missão comunicar, ser veículos de comunicação, dar a
conhecer boas notícias, temos de partir
de uma análise profunda dos conteúdos
que consideramos vitais, fundamentais
para nós (o anúncio de Cristo aos pobres
do mundo), conhecer por dentro o dinamismo deste anúncio e os rostos concretos daqueles e daquelas que o fazem
para construirmos as nossas notícias.
Também nós temos a nossa lista de contactos, mas a nossa comunicação parte
da vida concreta de pessoas concretas e
não de ‘contactos’. O Papa pede mesmo
que façamos menos contactos e mais
comunicação.
O termo ‘contacto’ tem vários sentidos, “tenho um contacto aqui outro ali,
tenho um contacto nesta área, procuro
um contacto naquela área, naquela terra,
naquele país. Abordamos os nossos amigos e pedimos-lhes que nos forneçam
um contacto para conseguirmos isto ou
aquilo. Deixamos o nosso contacto numa
loja. Fazem-se contactos, temos que
fazer contactos, mas devemos ir além do
contacto e estabelecer pontes, relações,
comunicação!
Nem sempre os contactos são sinónimo
de comunicação, muitas vezes estabelecemos um contacto através de uma
máquina, sem apertarmos uma mão
humana, sem olharmos nos olhos do
nosso interlocutor, sem haver qualquer
tipo de aproximação.
Hoje devemos optar menos pelo contacto e mais pela comunicação, fica aqui
o alerta mesmo para si, que é nosso leitor: privilegie antes de mais a COMUNICAÇÃO e menos a lista de contactos.

Os missionários franciscanos aprenderam de São Francisco, seu fundador, a
serem gratos e acolhedores, é por isso que
em muitas Fraternidades se organizam
festas e convívios com os amigos e benfeitores das MISSÕES FRANCISCANAS.
Foi o que aconteceu no passado dia 2 de
Junho em Leiria, quando o convento de
São Francisco desta cidade abriu as suas
portas para acolher os amigos e colaboradores da UNIÃO MISSIONÁRIA
FRANCISCANA, que vieram da cidade
de Leiria e de vários outros pontos da diocese de Leiria-Fátima.
Ao todo o grupo contou com cerca de 70
pessoas, animadas do espírito apostólico
e missionário. Começaram a chegar logo
pela manhã.
O primeiro acto foi o acolhimento às
10H00, no salão do convento, o Frei
Álvaro Cruz da Silva, Procurador Nacional da UMF acolheu os participantes, deu
as boas vindas e apresentou resumidamente o programa do dia. O Procurador
Nacional da UMF expôs aos presentes a
situação actual da animação missionária da Igreja em Portugal, neste que foi

designado pela Conferência Episcopal
Portuguesa como o «Ano Missionário».
O Frei Álvaro Silva terminou a sua intervenção apresentando o Frei Pedro Costa,
franciscano natural de Moçambique,
que atualmente é o pároco da Catedral
da Beira, igreja tão afetada pelo ciclone
IDÁI. Este belo espaço litúrgico, construído sob o estilo neogótico encontra-se
em fase de restauro e recuperação.
O sacerdote moçambicano falou amplamente sobre a vida da Igreja em Moçambique actualmente, da prática cristã,
das centenas e centenas de crianças qua
frequentam as catequeses paroquiais,
da vida cristã das muitas comunidades
humanas que constituem as grandes
paróquias e do intenso caminho que
muitos jovens fazem na recepção dos
sacramentos da iniciação.

Pelas 11H30 todo o grupo dos participantes no encontro se deslocou ao exterior do
convento, junto da estátua de Santo António de Lisboa, padroeiro universal da
UMF para um momento de oração antoniana. Seguiu-se a celebração da Eucaristia
pelas 12H00. A Missa foi presidida pelo
Frei Pedro e concelebrada pelo Procurador
Nacional. A animação litúrgica (música e
cânticos) da missa, foi da responsabilidade
do Frei Sérgio Góis e da equipa da Pastoral
Juvenil e Vocacional.
Pelas 13H00 foi servido o almoço conventual, todos se sentaram à mesma mesa
e num ambiente muito fraterno e descontraído partilharam a refeição oferecida pela
UMF. A partir das 15H00 teve lugar uma
tarde de Fados, convívio e animação.

Frei Pedro referiu também o elevado
número de vocações à vida franciscana
existentes em Moçambique e o grande
trabalho que é feito para ajudar os jovens
no discernimento vocacional, para que
possam conhecer com seriedade a vocação
que querem abraçar como projecto de vida
franciscana. O Frei Pedro Costa terminou
a sua exposição falando da Ordem Franciscana Secular em Moçambique que ultimamente se tem estruturado muito bem e
tem crescido em todo o país.
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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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Uma igreja em construção
Texto: Luís Pires, UMF

“O Evangelho jamais está
plenamente anunciado,
nem os nossos corações
estão plenamente
convertidos e salvos
senão na abrangência da
ressurreição. ”
Um repetido Pentecostes acontece sempre que a Igreja olha para si mesma e se
redescobre em construção. Os nossos
Bispos dizem muitas vezes que nenhuma
comunidade cristã está definitivamente
constituída, nenhuma Igreja local está
perfeitamente estabelecida. O Evangelho jamais está plenamente anunciado,
nem os nossos corações estão plenamente convertidos e salvos senão na
abrangência da ressurreição.
A missão é, portanto, o coração da fé,
porque o movimento do Amor redentor de Deus não tem fim. Nesta medida
toda a Igreja precisa sempre de uma
renovação, de um rejuvenescimento no
seu interior, no seu coração, todo o cristão está sempre necessitado de conversão
e carente de Redenção.
É constante o desafio do Papa Francisco

que a Igreja «reaviva em si o ardor e a paixão dos santos mártires, sem os quais nos
reduziríamos a uma ONG de colectas e
distribuições de subsídios e ajudas materiais». Diante desta advertência o testemunho de cada missionário, de cada cristão,
permanece fundamental para a missão.
Se a fé consiste no encontro pessoal com
Cristo, o encontro vivo com testemunhas
de Cristo é crucial para a missão.

mas principalmente para reavivar em
todos nós uma verdadeira conversão mis-sionária e um autêntico discernimento
pastoral, a fim de que todos, fiéis e pastores, vivam em estado permanente de
missão. Assim sendo, o mês de Outubro
de 2019 que se aproxima, será para toda a
Igreja, um Mês extraordinário dedicado
à oração, à caridade, à catequese e à reflexão teológica sobre a Missão”.

A actividade da animação missionária
deve facilitar o conhecimento, o encontro e o envolvimento vocacional com
estas testemunhas da missão.

A este respeito diz o Cardeal Filoni,
Perfeito da Congregação para a Evangelização dos Povos: «As novas circunstâncias eclesiais e culturais pedem-nos
para reavaliar as modalidades de acção
e de trabalho missionário, afim de que
as Igrejas particulares estejam sempre
em constante movimento de missão.
Será necessário identificar as modalidades de acção, para que os projectos e as
solicitações de ajuda económica possam

O centenário da Carta Apostólica
«Maximum Illd» do Papa Bento XV,
publicada em 30 de Novembro de 1919
será uma ocasião para comemorar este
texto do Magistério papal, “tão crucial
para a missionariedade de toda a Igreja,

MATERIAL MISSIONÁRIO 2020
Apresentamos o material de Animação
Missionária para 2020.
Não se trata de vender ou comprar um
simples calendário, calendários há muitos,
o que está em causa, antes de mais e acima de tudo é uma: AJUDA ÀS MISSÕES
FRANCISCANAS!
O mesmo se diga da Agenda das Missões
Franciscanas. Hoje toda a gente tem telemóvel com agenda electrónica, mas a
finalidade da nossa Agenda é ajudar os
FRANCISCANOS EM MISSÃO ESPALHADOS POR TODO O MUNDO.
E difundir em 2020 a Vocação Franciscana de Santo António de Lisboa, que
tomou o hábito franciscano para ser mis-sionário conforme pode ver na capa da
Agenda para 2020.

Não vamos vender a Agenda e o Calendário
como se fosse uma novidade no mercado,
mas sim para ajudar as MISSÕES FRANCISCANAS.
Faça o seu pedido para:
Telefone: 244 839 904
Telemovel: 913 837 726
E.mail: umfprocnac@gmail.com
jornalmissoesfranciscanas@gmail.com
MISSÕES FRANCISCANAS
Rua dos Mártires, 1 Apartado 1021
2401-801 LEIRIA

ser avaliados em ordem a um mútuo
conhecimento das Igrejas que solicitam
e as Igrejas que são doadoras, ambos os
lados da mesma Igreja estão em estado
permanente de missão».
Sendo muitos e diferentes, construímos
uma só Igreja e realizamos uma só mis-são. Quer a nível diocesano, quer a nível
nacional, por zonas ou cada Instituto Mis-sionário por si, servimos todos uma única
missão e correspondemos todos à única
solicitude do Papa Francisco, que se interessa e se preocupa com todas as Igrejas.
Assim também nós que somos parte da
Igreja Missionária, exercemos um trabalho de conjunto, com as mãos estendidas
para transportarmos saber, fé e obras de
um continente ao outro, de uma Igreja
a outra Igreja, a fim de que todos possamos universalmente crescer.
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Como eu vos fiz, fazei vós também
Para um rosto missionário da Igreja em Portugal — Parte IV
Texto: Frei José Dias de Lima OFM

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.
Passamos agora ao quarto ponto deste documento: O contributo indispensável dos fiéis
leigos no coração do mundo. Paulo VI, na
Evangelii Nuntiandi, 73 saúda os fiéis leigos que se dedicam parte do seu tempo e das
suas energias e, por vezes, a vida inteira, ao
serviço das missões. O Concílio Vaticano II
no Decreto Ad Gentes 21, salienta a importância da presença imprescindível dos fiéis
leigos, e que a Igreja só é sinal perfeito de
Cristo entre os homens, se com a hierarquia
trabalhar um laicado autêntico, e tal exige,
por sua vez a formação de um laicado cristão amadurecido.
E qual é o campo próprio da atividade dos
fiéis leigos? Reponde Paulo VI na Evangelii Nuntiandi 70: «é o mundo vasto e complicado da política, da realidade social e da economia, mas também da cultura, das ciências
e das artes, da vida internacional, dos “mass
media”, e ainda outras realidades abertas à

evangelização, como são o amor, a família,
a educação das crianças e dos adolescentes, o
trabalho profissional e o sofrimento».
Os bispos portugueses referem, de modo
especial que as crianças e os jovens, quando
devidamente preparados e estimulados,
têm mais facilidade, pela sua simpatia e
jovialidade, de criar relações de cordialidade e, tornar o Evangelho mais atraente,
estabelecendo relações com as pessoas que
frequentam a Igreja, com os que estão «à
porta», no caminho ou na estrada. Ora,
é no Sacramento da Confirmação ou
Crisma, de forma especial, que os jovens
são familiarizados com o mandato missionário da Igreja, e levados a tomar consciência de que se trata do Sacramento do Envio
e da Missão, e que devem estar preparados
para lhes serem confiadas tarefas missionárias que sejam capazes de assumir.
Quero frisar aqui que o Sacramento do
Crisma capacita todo o crismando para a
missão e faz dele missionário por natureza.
Distingue-se do Sacramento do Batismo,
porque neste sacramento recebemos o
Espírito da Filiação Divina e nos tornamos filhos de Deus em Cristo, enquanto
que no Sacramento do Crisma recebemos
o Espírito do envio e da missão. Desta
forma, associado o Sacramento do Crisma

Como o glorioso
Santo António
pregou em Roma
diante do Papa
Texto: In Florinhas, «Liber Miraculorum»

O mui glorioso Padre Santo António de
Lisboa, um dos escondidos companheiros e discípulos de S. Francisco, ao qual
o mesmo Santo pela vida e pela fama das
suas pregações chamava o seu bispo, pregou em Roma, por mandado do Papa, aos
peregrinos sem conta que haviam acorrido
a ganhar indulgência e assistir ao Concílio.
E estavam ali gregos e latinos e franceses
e teutões e eslavónios e ingleses e outras
gentes de diversas línguas.

E o Espírito Santo pôs virtude e maravilhas
no falar de Santo António como outrora
fizera com os Apóstolos, em tal maneira
que todos, com grande pasmo, entendiam
o Santo claramente, pois o ouvia cada um
na sua língua em que fora nascido.
E disse Santo António, naquela pregação,
coisas tão altas e tão doces, que todo o
auditório estava suspenso do seu maravilhoso falar. E até o senhor Papa lhe chamou então a Arca do Testamento.

à missão, esta significa paixão por Jesus
Cristo e paixão pelas pessoas. Missão está
figadalmente ligada os verbos imperativos
ide, parti, caminhai, anunciai, pregai proclamai, ensinai e amai.
Para finalizar, os bispos portugueses recordam S. Paulo, figura ímpar, apelidando-o
de «o maior missionário de todos os tempos»
e «o modelo de cada evangelizador», que
se dedicou ao Evangelho a tempo inteiro
e de corpo inteiro, apresentando-se como
«servo» e «apóstolo», gerando comunidades e velando zelosamente por elas, como
um pai que cuida do seu filho, rodeando-se de um bom grupo de cooperadores a
quem formou com cuidado.
Os bispos portugueses pedindo a Nossa
Senhora, Mãe de Deus e nossa Mãe,
Senhora da Anunciação e da Saudação,
que vele por nós, nos moldes no seu jeito
maternal e evangelizador, e abençoe os
nossos trabalhos e propósitos, terminam
com a seguinte oração, que convido ao
caro leitor a rezar:
Senhora da Anunciação
Que corres ligeira sobre os montes, vela por
nós, fica à nossa beira.
É bom ter a esperança como companheira.
Contigo rezamos ao Senhor:
Dá-nos Senhor, um coração sensível e fra-

terno, capaz de escutar e de recomeçar.
Mantém-nos reunidos, Senhor à volta do
pão e da palavra.
Ajuda-nos a discernir os rumos a seguir
nos caminhos sinuosos deste tempo,
por Ti semeado e por Ti redimido.
Ensina-nos a tornar a tua Igreja toda
missionária,
E a fazer de cada paróquia, que é a Igreja
a residir no meio das casas dos teus filhos
e filhas, uma Casa grande, aberta e feliz,
átrio de Fraternidade, de onde se possa ver
o céu, e o céu nos possa sempre ver a nós.

RETIRO ANUAL DA UNIÃO MISSIONÁRIA FRANCISCANA
EM FÁTIMA
A Procuradoria Nacional da União
Missionária Franciscana vai organizar
o seu habitual Retiro Anual na Casa
Dores, no Santuário de Fátima, dos
dias 22 a 26 de Agosto próximo (de
quinta-feira ao fim da tarde até à segunda-feira seguinte ao almoço).
O retiro será orientado pelos mis-sionários franciscanos, que irão desenvolver temáticas e celebrações
próprias do carisma missionário franciscano. Será conferente o Padre Frei
José Marques Henriques, ilustre mis-sionário em terras de chão manjaco
na Guiné Bissau.

Inscrição
10,00€
Alojamento em quarto individual
150,00€, por pessoa.
Alojamento em quarto duplo
140,00€, por pessoa.
Estes preços incluem as quatro diárias
completas. Se deseja participar, faça a
sua inscrição até ao dia 12 de Agosto,
por carta para a UMF em Leiria, pelos
telefones: 244 839 904 ou 91 383 77
26 ou ainda para os nossos mail’s:
umfprocnac@gamil.com
jornalmissõesfranciscanas@gmail.com
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Memórias soltas!
Cartas d’Africa

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

Beira, 18 de Junho de 1909
Meus caros amigos,
Não julguem que por estarmos longe não
chegam aos nossos ouvidos as más notícias; estas em geral são as que mais velozmente vencem as distâncias. Os terramotos de Itália.
Os gemidos dos desgraçados ecoaram também em África e nela há corações generosos e compassivos que procuram minorar
essas desgraças e abafar esses gemidos.
Nesta cidade da Beira formou-se uma
grande comissão de festejos cujo produto
alcançou a quantia de 100 libras ou sejam
500.000 mil reis. Também nós, acorremos com o nosso óbolo cedendo a nossa
banda para abrilhantar as festas.
Dizem os assistentes que foram brilhantes,
e eu creio. Não assisti porque não gosto, e
porque a doença que me obriga a retirar
desta missão, apoquentou-me muito.
Dois meses mais tarde e numa pequena
vila vizinha da nossa cidade, no Chinde
planeiam-se idênticas festas e com o
mesmo fim. É convidada a nossa banda
de música publicamente. A minha
doença era o obstáculo que impedia a
satisfação dos desejos da Comissão. Os
médicos aconselhavam-me a dar um
passeio fora da Beira que me fazia bem;
aproveitei o ensejo e resolvi-me a acompanhar a banda ao Chinde.
Na véspera do embarque levantou-se um
vento sul muito brando que de noite se
fez rijo e acompanhado a chuva, cavando
o mar muito razoavelmente.
Embarcámos numa sexta-feira ao meio
dia, não com pequena dificuldade, por
não estragar os instrumentos e pelos tra-

balhos que acompanham uma viagem
com crianças. O rebocador “Kadett”
levanta ferro e começa a viagem. Desisto
da descrição; não sei nem é fácil descrevê-la. É daquelas coisas que se sentem
e não se explicam.
Apenas saímos a barra um estoque de
água bate no rebocador de bombordo,
e as pobres crianças já muito enjoadas
e escondidas no convés apanham uma
molhadela boa com competente susto
que ainda foi maior. Toda a tarde e toda
a noite foi penosa. Quase todos os rapazes vomitaram, e eu que arrostei com
valentia toda a viagem de Lisboa à Beira
sem mesmo fazer ideia do enjoo, também
paguei o tributo ao mar.
O vento, a chuva, o frio e a falta de abrigo,
pois o rebocador não o tinha, fizeram
passar a todos uma noite terrível.
Chegamos finalmente ao porto sãos
e salvos depois de 19 horas de viagem
angustiosa.
Às 8 horas estávamos em terra firme.
Houve bazar de prendas 3 dias, abrilhantando pela nossa banda que se portou,
em honra da verdade o diga, à altura das
circunstâncias. Houve teatro, e uma tourada ou melhor um…símile de tourada;
tudo muito animado e com bom tempo.
Renderam as festas 450,000 reis. Nestes dias chegam os primeiros telegramas
dos terramotos de Benavente, Samora
Correia, etc. e a comissão dos festejos
duvida já da aplicação do dinheiro adquirido. Reúne-se a comissão ou não sei se a
assembleia geral e por maioria resolvem,
sabem o quê? Dividida em duas partes é
uma dada aos famintos do Douro, bom
fim sem dúvida, mas fora de oportuni-

dade, e a segunda aplicada à sustentação
das escolas de ensino livre pelo método de
João de Deus (creio que é assim chamada a
tal associação bem conhecida em Portugal). Sem comentários.
Aparte os elogios que a comissão de festejos teceu à banda de música da nossa
escola em ofício dirigido ao R Director da mesma o infatigável e simpático
P. Rafael, e a mim como Regente da
banda, que muito penhorado agradeço
– elogios, amizade e hospitalidade – não
louvo o seu acordeão na segunda parte.
Regressamos à Beira com óptima viagem,
porque o tempo era esplendido e o mar
um lago, e de novo nos consagramos à
nossa obra de educação pratica dos nos-sos alunos, que sobem já a 56. Colheita
não falta, falecem operários. Três padres
tinham bem que fazer; que farão só dois?
Deixo com saudades e íntimas saudades a
Beira, onde tenho trabalhado o que pude
em bem das crianças a maior parte ou
quase totalidade abandonadas, aparte os
dissabores próprios da idade e do caracter
das mesmas, onde a vida penosa pelo trabalho é relativamente tranquila, cheia de
paz e alegria.
África não é o que se julga na Europa, terra
de bichos, cobras, leões e tigres, febres,
biliosas e perniciosas, só e mais nada.
Tudo isso há, é certo, mas há muita coisa
boa que aí não se acredita. Há panoramas encantadores, sítios poéticos livres de
bicharada, comida boa, águas puras e cristalinas, lindas e riquíssimas hortas com
toda a variedade de hortaliças, legumes e
frutas, etc. Há isto tudo e muito mais.
África já não é o que era; hoje esta europeizada. Venham operários e bons para

trabalhar, corajosos é o que quer; no
campo de batalha é que se vê a coragem,
no quartel é o descanso.
Os nossos amigos não esqueçam missão
da Beira, e os pobres missionários; e do
último deles que retira do campo por não
poder mais e que em breve os abraçará
pessoalmente.
P. Eduardo

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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Na estrada da vida
Parte I
Texto: Frei José Lima

Numa tarde fria, no inverno do ano de
2010, com algum nevoeiro e uma chuva
miudinha, na estrada nacional que ia do
ramal de saída do IP4 no alto do Pópulo
até Alijó, numa curva apertada e muito
perigosa, vi um pedregulho de tamanho considerável, a meio da via contrária à qual eu seguia. Eu ia com alguma
pressa, pois já o tempo se fazia curto para
chegar atempadamente para as pregações em Sanfins do Douro, a pedido do
padre Real e, por isso, não parei. Mas dei
comigo a pensar com os meus botões,
martelando implacavelmente pela minha
consciência: «Olha lá, frei Lima, se fosses
na outra faixa de rodagem que te poderia ter acontecido? E se acontecer algum
acidente a quem passar por lá agora? Vai
tirar a pedra, já! Como podes continuar
tranquilo a tua viagem?!»
A consciência inquietou-me de tal forma,
que eu, apesar de ter avançado mais de
três quilómetros, inverti a marcha, com
segurança, e voltei ao local. Deixei o meu
carro fora da faixa de rodagem e, depois

de ter colocado o colete refletor, passei
para o outro lado da estrada e coloquei o
triângulo a trinta metros antes da entrada
da dita curva, de maneira a ser visto, pelo
menos a cinquenta metros, pois que o
nevoeiro intenso impedia uma visibilidade, de lei, a cem metros. Mesmo assim,
a visibilidade era fácil aos tais cinquenta,
se alguém viesse com excesso de velocidade. Assegurada a minha relativa segurança, removi o obstáculo para a berma,
apesar do seu considerável peso e volume,
torcendo para que nenhuma viatura surgisse nesse momento.
Quando já estava a recolher o triângulo,
uma viatura passava por ali, exatamente
por ali, numa velocidade imprópria para
aquele troço da estrada, fazendo a curva tão
rápida que o carro chiou, quase levantando
as duas rodas do lado direito, não se despistando, com o piso molhado, por mera sorte.
Mas a segurança foi garantida pelo gesto
que a minha consciência não permitiu que
fosse ignorado. Estou certo de que aquele
condutor teria embatido violentamente
naquela rocha e só Deus sabe o que poderia ter acontecido e como estaria a minha

consciência se, eventualmente, viesse a ter
conhecimento do sucedido.
Lá prossegui a minha viagem, mas satisfeito e aliviado por ter tido um gesto que
ninguém viu, mas que Deus presenciou
na sua realidade omnipresente. O que se
aqui descrevo não é para tirar louros do
meu proceder, mas para exemplificar o
meu raciocínio e, porque não, servir de
exemplo e proveito. Acabei por chegar
atrasado mais de quinze minutos a Sanfins do Douro mas, após a justificação
dada ao povo, todos compreenderam e
até acolheram o gesto com admiração,
estima e uma salva de palmas.
Na estrada da vida, é assim mesmo que
devemos proceder, porque não estamos
sozinhos a circular e cruzamo-nos uns
com os outros diariamente, de forma
que, inevitavelmente, acontecerão situações através das quais o nosso altruísmo
é posto à prova. Eis outro exemplo bem
elucidativo:
Conta-se que Ford, o conhecido fundador da empresa de fabrico de automóveis com o mesmo nome, seguia no seu
luxuoso carro, por uma das estradas ame-

ricanas, quando, em dia de chuva e mau
tempo, uma avaria no veículo o impediu
de continuar. Ali ficou, junto do automóvel, fazendo sinal aos condutores que pas-savam, a indicar que precisava de ajuda.
Passaram algumas dezenas de carros, mas
ninguém se dignava parar para prestar
auxílio, devido às condições atmosféricas
e ao facto de Ford estar de gabardine, cujo
capuz impedia de se lhe ver claramente o
rosto. Até que, por fim, um carro muito
velho parou e o motorista, logo que saiu
da sua viatura, se prestou a ajudar aquele
desconhecido. De sublinhar que nessa
altura não havia telemóveis nem as facilidades de comunicação que há hoje e, portanto, Ford não tinha como sair daquela
situação senão através da caridade de
alguém que se dignasse a parar. Hoje, e
como já me aconteceu a mim, e terá acontecido à grande parte dos leitores condutores, se ficarmos empanados, colocamos
o colete, pomos o triângulo, discamos
para a seguradora e aguardamos que nos
resolvam tudo. Fácil, não é?
O que se passou a seguir foi muito bonito
mas fica para o próximo jornal.

Visita dum estudante à Missão
Texto: Frei José Marques Henriques, OFM

No dia 20 de setembro de 1982, o missionário recebe a visita dum emigrante universitário, que saíra de Dakar e se dirigira
para Caió, a 28 km de Canchungo, na
Guiné-Bissau, onde fora passar as suas
férias. Os seus familiares quiseram forçá-lo a realizar uma cerimónia no irã grande
de Caió (espírito ou força sobrenatural),
para que este o protegesse. Tinha estado
doente. Era necessário recorrer à ajuda
desse irã, para alcançar a cura completa,
isto é, para que a maldição que caiu sobre
ele, e de que a doença é expressão evidente,
segundo se pensa, se afastasse definitivamente dele. O estudante, como bom católico que é, recusou a sugestão dos parentes
que, por isso mesmo, o perseguem agora,
ameaçando-o servirem-se do irã para se
vingarem, isto é, para lhe pedirem que
invista todas as suas armas contra ele. O
estudante regressa a Dakar com poucas
esperanças de poder voltar à sua terra, na
Guiné-Bissau.
Passa pela Missão e pede ao padre que o

abençoe, para que a viagem e o seu futuro
lhe corram a contento. Deixa 900 pesos
(na altura, a moeda guineense era o peso).
Deste modo, exprimia a sua gratidão pela
atenção de que fora alvo por parte do
missionário.
Uma visita curiosa.
Em agosto de 1984, vem à Missão um
homem de meia-idade. Traz duas folhas
de papel A4, que comprou por 20.00 P.G.
(vinte pesos guineenses). Timidamente,
aproxima-se do padre e diz-lhe:
- O padre é quem tem todo o mundo (=é
o dono do mundo). Trago-lhe estas folhas
de papel para que o padre peça para mim.
- O quê ?! Vou pedir para ti? Eu nem sequer
tenho tempo para pedir para mim, que
fará agora ir pedir para ti!... Tem paciência,
vai-te embora e não me incomodes mais.
O homem insiste. Entrega-me as folhas.
Eu rejeito-as, dizendo-lhe que não preciso delas para nada, pois tenho muitas
como estas. O homem entrega-mas à
força. Atiro-as, então, para os seus pés.
O homem reage, dizendo que está com
muita pressa. Deve apanhar a candonga

(transporte misto, de pessoas e mercadorias), para regressar a Caió, sua terra de
origem e onde reside. Deixa as folhas e
parte. Uma menina assiste a este espetáculo. Pergunto-lhe: «Afinal, o que queria
o homem?» Responde-me: «Ele não sabe
explicar-se bem em crioulo. Ele não queria
que o Sr. Padre fosse de porta em porta,
pedindo para ele. Ele apenas queria que o
Sr. Padre rezasse por ele. Trouxe aquelas
folhas de papel, porque não tinha mais
nada para lhe dar. Lembrou-se de as comprar na loja e oferecer-lhas, como sinal de
gratidão. Como não tinha mais nada que
lhe pudesse ser útil...
- Ah, sim?! Era isso que ele queria?! Vai
imediatamente à paragem da candonga e
diz-lhe que eu não percebi o que ele pretendia de mim. Esteja descansado. Eu vou
rezar por ele. A menina foi à paragem das
candongas. O homem ainda lá se encontrava. Explicou-lhe tudo, para que os equívocos desaparecessem. Ficou mais aliviado
e já podia respirar fundo. Afinal, a visita
ao padre não fora totalmente em vão. E a
imagem do padre voltou a reconstituir-se

com cores mais belas, vivas e simpáticas.
NOTA: Esta história mostra-nos claramente como é importante falarmos todos
a mesma linguagem para nos podermos
entender. Pedir – em manjaco (a língua
deste homem) – também significa rezar.
Hoje eu sei que é assim mesmo, mas
nessa altura ainda não sabia manjaco,
nem sequer dominava o crioulo. Daí este
desentendimento linguístico, que impos-sibilitou uma boa comunicação entre nós.
Pensei que as folhas fossem para escrever o
nome das pessoas que lhe dessem esmola.
Quando se fazem subscrições públicas, é
assim que se procede na Guiné-Bissau.
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18 anos de Benção
Texto: Padre Álvaro Cruz da Silva — Procurador Nacional da UMF

Acabamos de celebrar, precisamente no passado dia 24 de Junho, 18 anos sobre a data
em que o Papa João Paulo II se dignou «abençoar a União Missionária Franciscana».
enviando-nos o seguinte texto:

Na realidade temos sentido sempre a Bênção e a protecção da Igreja neste nosso
trabalho árduo e difícil, nos dias que cor-rem, para fazer animação missionária.
É certo que a animação missionária, não
é feita unicamente só pelo Procurador
Nacional da União Missionária Franciscana, ele é simplesmente o motor que
movimenta com energia, todo o desenrolar de um vasto conjunto de acções pastorais e de publicações, quer mensais, quer
sazonais. O Procurador Nacional representa a UMF em vários âmbitos e particularmente perante os outros Institutos
Missionários que também fazem animação missionária (ANIMAG).
Um dos principais trabalhos do Procurador Nacional da UMF no quadro das
publicações, é o de ser director e administrador, deste mesmo jornal que agora está
nas suas mãos.
Na sociedade de hoje e até nas nossas instituições, devido a um certo bem-estar,
aumentou a indiferença em relação a

Deus e ao anúncio do Evangelho.
Ensinar a doutrina de Jesus, com disponibilidade e entrega total, saindo se for
necessário da própria terra, é um trabalho
exigente que requer muita generosidade
Cooperar com outros povos é penoso,
exige disponibilidade total e muitas vezes
uma entrega sem limites, para realizar
este trabalho é preciso vocação e a bênção
de Deus e da Igreja.
E se esses povos vivem em países que são
pobres, em que as condições de vida são
infra-humanas, ainda se torna mais difícil a cooperação e evangelização. Não
podemos continuar a rezar o Pai-Nosso,
chamando a Deus de Pai, se voltamos as
costas, se não estendemos as mãos a outros
povos que vivem a sua fé noutras latitudes,
noutros climas, noutras culturas.
Por isso a BENÇÃO que há 18 anos recebemos, tem sido para nós uma grande
ajuda espiritual no meio de tantas lutas,
contrariedades e dificuldades vencidas.

Convívio Missionário no
convento de Varatojo
Texto: Frei António Castro

Desta vez, não lhe dou o tradicional título
de FESTA DAS MISSÕES, mas sim
CONVÍVIO MISSIONÁRIO. A data
para o evento já estava marcada há muito
tempo e achei por bem não alterar a mesma.
É uma época do ano em que, a nível de
paróquias e de outras entidades, são muitas
as iniciativas que se realizam em diversas
comunidades. Este ano veio mais uma: eleições europeias, acontecimento importante
na vida de qualquer cidadão.
Na igreja, em solene eucaristia, presidida
pelo Provincial dos Franciscanos em Portugal (Frei Armindo de Carvalho) e concelebrada pelo Procurador nacional da
U.M.F. (Frei Álvaro Silva) e pelo Procurador local deste movimento das missões
franciscanas na zona do Oeste (Frei António Castro), rezámos pelos missionários do
passado (já falecidos) e do presente, empenhados em que a mensagem da salvação
atinja a vida de quantos têm o privilégio
de escutar a palavra do primeiro missionário (Jesus) pela boca de Seus ministros.
Rezámos pelos colaboradores das Missões
– vivos (e são muitos) ou que já partiram
(em maior número ainda…) – e pelas vocações tão necessárias para que a mensagem

do Senhor chegue aos confins da terra. Frei
Armindo serviu-se dos textos próprios
desta eucaristia (6.ºdomingo de Páscoa)
para nos falar da igreja primitiva em que
os crentes se encontravam todos à volta
dos apóstolos, “para com eles partilharem
a alegria e actividades da sua fé e esclarecerem quaisquer dúvidas sobre as suas
obrigações como baptizados”. Para desfazer todas as dúvidas que poderiam surgir
é que apareceu o 1.º Concílio da Igreja
– o Concílio de Jerusalém -, para esclarecer certos pormenores relacionados com
a vivência em autenticidade da doutrina
apresentada e incitar os novos cristãos à
fidelidade na fé então recebida, apresentar
o exemplo da coragem dos apóstolos que,
com a força do Espírito, tudo faziam para
que a mensagem do Senhor ressuscitado
penetrasse bem fundo na vida das comunidades nascentes.
No final da Eucaristia, já no salão, a quantos puderam dispor de mais um bocadinho de tempo, em conversa amena e
através da imagem, Frei Armindo haveria
de completar seu pensamento já iniciado
na Igreja, falando agora mais concretamente de S. Francisco, verdadeiro “revolucionário” da sua época, e dos inícios da
Ordem Franciscana. Desde os tempos do

nosso Santo fundador, sempre foi característica da espiritualidade franciscana
a vertente missionária, particularmente
a partir do momento em que o Pobrezinho de Assis reúne em 1217 seus frades em
Capítulo – o chamado Capítulo das Esteiras - e lhes aponta o caminho a seguir:
observar e viver o Evangelho do Senhor
Jesus, apontando aos outros o caminho
da salvação. No ano 2020 vamos celebrar
dois acontecimentos importantes: o 8º
centenário do martírio dos Santos Mártires de Marrocos, ocorrido a 16 de Janeiro
de 1220 (Padroeiros dos Franciscanos
Portugueses) e da vocação franciscana de

Santo António. Atraído pela maneira
simples de viver desses 5 frades que por cá
haviam passado e que ele, então cónego
regrante de Santo Agostinho, conhecera
em Coimbra, muda o nome de Fernando
de Bulhões para António de Lisboa e entra
na Ordem Franciscana. É o padroeiro da
União Missionária Franciscana.
E o nosso Convívio Missionário terminou
a meio da tarde, após o almoço servido a
todos os que apareceram (e foram algumas
dezenas) no claustro do Convento, com
tempo suficiente para que cada um pudesse
ir cumprir o seu dever de cidadão.
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Procurar: o quê e para quê?
Texto: Fr. Sérgio Góis, PJV

Na obra O Hobbit, do escritor, professor
e filólogo britânico John Ronald Reuel
Tolkien (†1973), quando os anões Fili e
Kili encontram uma gruta para abrigar a
expedição – composta pelo hobbit Bilbo
Baggins, pelo mago Gandalf e por treze
anões –, enquanto os distintos aventureiros enfrentavam a tremenda tempestade e
se atemorizavam com as rochas arremessadas por gigantes de pedra, diz-nos, em tom
sapiencial, o narrador: “Não há nada como
procurar, se queres encontrar alguma coisa
(…). Se procuras, de certeza que encontras
sempre alguma coisa, mas nem sempre é
exactamente aquilo que procuravas.”
Ora, apesar dos tempos actuais e da cultura emergente depreciarem as grandes
narrativas, a verdade é que os adamastores
de antanho – permitam-me esta construção literária para reforçar a ideia – recebem
novas configurações nestes novos seres do
mundo fantástico, que nos chega sobretudo por via cinematográfica, apesar de a
obra em questão ter vindo a público pela
primeira vez em 1937. E tal como as grandes narrativas evocavam as grandes questões do ser humano na sua busca pela vida
boa, aliando a acuidade literária à imaginação, assim também estas novas narrativas,
que muito dizem aos jovens, socorrem-se
do fantástico para colocar as questões de
sempre: qual o caminho para a vida feliz?
Neste sentido, temos de reconhecer que
também hoje se colocam as questões de
sempre, mas com novas configurações.
Procurar! Eis a condição do homem e da
mulher, que nas sendas da vida são motivados por esta inquietude existencial, na

procura da verdade, do bem, da felicidade,
o que exige esforço, dedicação e sacrifício.
No entanto, a cultura actual tende a anestesiar a humanidade com promessas de
felicidades baratas, imediatas e indolores,
sem dar tempo e espaço para nos podermos questionar sobre os porquês da procura. E nesta letargia sociocultural, deixamos que o nosso querer seja manipulado,
para ganho de poucos e perda de muitos.
Todos nós enfrentamos estes desafios, mas
particularmente os jovens, que nem sempre estão prevenidos para as armadilhas
que o mundo lhes arma. Muitos deixam-se anestesiar pela fantasia do mundo virtual e outros tantos acabam nas sargetas
da sociedade, mendigando migalhas de
sentido que aparentemente lhes enchem o
ego, mas que no final se lhes revelam mortais. Habituados a descartar sem medida,
acabam descartados pelos seus próprios
mentores. Tornam-se desenraizados de si
próprios, do mundo, de Deus.
Outros há ainda que se questionam, mas a
fluidez de informação, a pressão da sociedade e as urgências da sobrevivência não
permitem um confronto salutar e um
tempo de ponderação qualitativamente
correspondente à complexidade das
questões. No final, optam pelo possível,
embora o seu alcance fique, geralmente,
aquém do desejado. Como consequência,
acabam por adiar as decisões fundamentais, deixando esmorecer a sã inquietude
que promove a procura e acomodando-se
ao devir do dia-a-dia.
Com tudo isto, as questões colocadas acabam por se resumir aos lucros financeiros,
ao prestígio social e ao prazer pessoal,
evitando-se as questões fundamentais:

CURSO DE MISSIOLOGIA

porque vivo? O que é a vida? Quem sou?
Conheço-me verdadeiramente para assumir um rumo autêntico de vida? Qual a
minha missão nesta terra? Sem este confronto pessoal, muitos jovens, mesmo no
seio da Igreja, correm o risco de não descobrir a alegria da vocação, para a qual toda
a vida está orientada. Acabam por passar
ao lado da feliz amizade com Jesus, do Seu
seguimento, da alegria de com Ele arriscar
caminhos novos, para que «o presente
amadureça e se converta em dom para os
outros» (ChrV 289).
Se soubermos ajudar os jovens a compreender como a descoberta da vocação
traz sempre consigo a surpresa de Deus,
estaremos a permitir-lhes uma vida autêntica, que vai para além das aparências. Se
lhes soubermos dar o devido apoio e nos
dispusermos a acompanhá-los desde a sua
própria realidade, poderemos ajudá-los a
compreender como a lógica de Deus é distinta da lógica do mundo e que, embora
esta seja aparentemente mais atraente,
só a lógica de Deus poderá saciar a nossa
sede existencial e corresponder à nossa sã
inquietude. Se formos capazes de testemunhar a alegria da nossa vocação, ajudá-los-emos a perceber que Deus chama cada
um naquilo que é, para que, com a Sua
graça, cada um possa alcançar a felicidade
plena. Se lhes soubermos falar na sua própria linguagem, poderemos testemunhar
como a procura pode ser bem-sucedida,
quando alicerçada na relação fraterna.
Apesar de nem sempre encontrarmos
o que inicialmente desejamos, é a relação fraterna que nos permite avançar,
e até mesmo o fracasso pode constituir
uma possibilidade de amadurecimento

e crescimento. Deste modo, à procura é
necessário aliar a relação, pois só através
desta se revela o outro, até descobrirmos
o totalmente Outro.
Ao entrar na gruta, o grupo conseguiu
proteger-se do perigo iminente, mas acabou por penetrar no habitat dos maléficos
e horríveis goblins. Não obstante, eis se
não quando se revela a coragem de Bilbo
Baggins e se proporciona a descoberta do
Anel do poder. Mais tarde, o seu parente
Frodo será posto à prova, descobrindo
que o verdadeiro poder está na doação,
no sacrifício e na renúncia ao poder deste
mundo. Não estranhemos, caro leitor,
que esta história, sobejamente conhecida
entre a juventude, se aproxime da mensagem evangélica, pois o seu autor era católico. Muitos jovens, porém, desconhecem
este facto, embora se apaixonem pela
história! Entenderemos nós, enquanto
Igreja, estas novas configurações?

SEJA MISSIONÁRIO COM OS FRANCISCANOS
Como pode colaborar com o trabalho dos
Missionários Franciscanos?

É uma iniciativa dos Institutos Missionários Ad Gentes (IMAG), com o apoio das
Obras Missionárias Pontifícias (OMP).

• Em primeiro lugar pela oração e ajuda
material, fazendo-se zelador ou associado da União Missionária Franciscana.

Duração
De 26 a 31 de Agosto de 2019

• Contribuindo para uma «Bolsa de Estudos», que pode ser oferecida de uma
só vez ou em prestações.

Local
Missionários da Consolata,
Rua Francisco Marto, 52
(249 539 430)
Inscrições
cursomissiologia@gmail.com
Data limite de inscrições
16 de Agosto de 2019
Valor da inscrição
20,00€
Alojamento
A cargo dos participantes

• Enviando esmolas de intenções de
missas para serem celebradas nas
missões. A celebração da Santa Missa
nas missões ajuda à subsistência dos
missionários.
• Enviando donativos, através de transferência bancária, à ordem de Mis-sões 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!

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

